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Пам’ять

1 квітня 2013 року на 65-му
році пішла з життя Галина Сте-
панівна Попік — відомий укра-
їнський учений, педіатр, педа-
гог.

Галина Степанівна була яс-
кравою особистістю, талано-
витим організатором і високо-
професійним педагогом-кліні-
цистом.

Галина Степанівна Попік
народилася 13 листопада
1948 року в селі Пилява Хмель-
ницької області. Після закін-
чення школи у 1966 році із зо-
лотою медаллю у місті Краси-
лів Хмельницької області всту-
пила до Одеського медичного
інституту ім. М. І. Пирогова.
Тут вона брала активну участь
у громадському житті, знайшла
своє щастя і вийшла заміж, а
після закінчення інституту з
відзнакою була направлена на
наукову роботу. У 1982 році за-
хистила кандидатську дисер-
тацію, а у 1993 році здобула
науковий ступінь доктора ме-
дичних наук. Її робота була
присвячена лікуванню склеро-
дермії у дітей.

Багато років Г. С. Попік пра-
цювала в Одеському НДІ ку-
рортології та медичної реабілі-
тації МОЗ України, а з 1994 ро-
ку і до квітня 2013 року — в
Одеському національному ме-
дичному університеті. Галина

Степанівна — перший завіду-
вач кафедри сімейної медици-
ни та загальної практики Оде-
ського національного медич-
ного університету, яка була
створена однією з перших в
Україні у 1998 році. Вона є ав-
тором майже 250 наукових
публікацій, значна кількість яких
присвячена питанням сімейної
медицини, 4 підручників із сі-
мейної медицини та загальної
практики для лікарів із грифом
МОЗ України.

Г. С. Попік була членом Ко-
ординаційної ради МОЗ Украї-
ни із впровадження сімейної
медицини, головою асоціації
сімейної медицини Одеського
регіону, брала участь у вико-
нанні спільних проектів Украї-
ни та Сполучених Штатів Аме-
рики і Нідерландів з розвитку
сімейної медицини і вдоскона-
лення освітньої програми під-
готовки фахівців первинної ме-
дико-санітарної допомоги.

Сім’я Галини Степанівни —
справжній медичний осередок.
Її чоловік — Олексій Олексійо-
вич Мардашко — доктор біо-
логічних наук, професор, заві-
дувач кафедри медичної хімії
Одеського національного ме-
дичного університету, донька
— кандидат медичних наук,
доцент кафедри загальної сто-
матології Одеського національ-

ного медичного університету,
а зять навчається на фарма-
цевтичному факультеті цього
ж університету.

Галина Степанівна була чу-
довим організатором, вимог-
ливим до себе й оточення, їй
притаманні були зібраність і
цілеспрямованість, працездат-
ність і разом із тим жіночність.
Будучи принциповою, винятко-
во чесною, скромною, поряд-
ною і доброю людиною, вона
до останніх днів життя очолю-
вала колектив однодумців,
здатних до розв’язання важли-
вих завдань.

Г. С. Попік була блискучим
лектором, талановитим настав-
ником молоді, вона навчала
клінічному мисленню студен-
тів, інтернів, аспірантів, лікарів.

Життя чудової людини, лі-
каря, вченого й організатора
трагічно обірвалося на верши-
ні творчих задумів і планів. Ко-
лектив кафедри сімейної ме-
дицини та загальної практики,
лікарі-педіатри, учні, наукова
та медична спільнота Одеси й
України сумують із приводу
смерті Галини Степанівни По-
пік.

Світла пам’ять інтелігентній
і доброзичливій людині, яка
назавжди залишиться в наших
серцях.

Колеги, учні, друзі

ГАЛИНА СТЕПАНІВНА
ПОПІК




