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Борис Михайлович 
ПУХЛИК                                                                    

Народився Борис Михайлович 11 травня 1945 року в м. Свердловську (нині 
Довжанськ) Луганської області. У 1963—1969 р.р. навчався у Вінницькому 
медичному інституті ім. М. І. Пирогова на педіатричному факультеті. Після 
закінчення інституту працював на посаді старшого лікаря протитуберкульозного 
санаторію та педіатра дільничної лікарні в селі Рахни-Лісові на Вінниччині. З 1977 
року розпочав свій шлях на кафедрі фтизіатрії Вінницького медичного інституту ім. 
М.І. Пирогова. 

Науковий ступінь доктора наук Борис Михайлович отримав у 1985 році, 
звання професора – у 1991 році. У 1992-2004 роках очолював кафедру фтизіатрії з 



курсом клінічної імунології ВНМУ, з 1997 по 2019 роки обіймав посаду Президента 
створеної ним Асоціації алергологів України, . 

Борис Михайлович Пухлик був одним із засновників і видавців перших 
вітчизняних науково-практичних журналів («Український пульмонологічний 
журнал», «Імунологія та алергологія»). Найважливішим досягненням Б.М. Пухлика 
стало створення понад 200 оригінальних форм вітчизняних алергенів для 
перорального, парентерального та інтраназального введення, двох видів компакт-
ланцетів для проведення шкірних проб, котрі не мали аналогів у світі. 

Крім того, 1999 року Борис Михайлович став ініціатором започаткування в 
Україні аеробіологічних досліджень. 

Професор Борис Пухлик був автором понад 400 наукових праць, зокрема – 
16 монографій, понад 30 патентів на винаходи, більш ніж 20 методичних 
рекомендацій, підручників та посібників. Учнями Бориса Михайловича Пухлика є 1 
доктор і 19 кандидатів наук. Неоціненним залишиться внесок професора Пухлика і 
у розвиток наукових шкіл алергології та аеробіології ВНМУ. 

Усім, хто його знав, Борис Михайлович запам’ятається активною, 
ініціативною та мудрою людиною. Він не боявся перепон на своєму шляху, вмів 
відстоювати справедливість та досягати будь-якої мети, навчаючи цим вмінням і 
тих, хто був поруч. 

 

Висловлюємо щире співчуття рідним, друзям, колегам 
Бориса Михайловича та всім, хто його знав. 

Сумуємо, поважаємо та будемо пам’ятати завжди. 


