
Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації

Народився 11 січня 1947 р. в м. Мелітополі Запорізької області. 
Вищу освіту здобув у 1976 р. в Запорізькому медичному інституті 
за спеціальністю «Лікувальна справа». Згодом проходив інтерна-
туру на базі міської лікарні № 5 за фахом лікар швидкої медичної 
допомоги. Після закінчення інтернатури, впродовж 1967–1995 рр. 
працював у складі кардіореанімаційної бригади. Кандидатську 
дисертацію захистив у 1989 р., працюючи лікарем-кардіологом 
Запорізької швидкої медичної допомоги.

У 1995 р., за результатами конкурсу, призначений асистен-
том кафедри медицини невідкладних станів Запорізького інсти-
туту удосконалення лікарів. Окрім того, продовжував працювати 
у спеціалізованій кардіореанімаційній бригаді швидкої медичної 
допомоги.

Загальний стаж роботи Б. М. Голдовського в системі екстре-
ної медичної допомоги — понад 40 років. У 2005 р. переведений 
на посаду доцента кафедри медицини невідкладних станів. Має 
вищі категорії зі спеціальності «Медицина невідкладних станів та 
кардіології».

У 2009 р. Борис Михайлович став завідувачем кафедри меди-
цини невідкладних станів Запорізької медичної академії післяди-
пломної освіти Міністерства охорони здоров’я  України.

Є автором 6 винаходів, 300 друкованих робіт, 10 навчальних 
посібників, 3 підручників, 11 методичних рекомендацій, має ав-
торські свідоцтва.

За видатні досягнення у науково-практичній діяльності Вищою 
атестаційною комісією  України Б. М. Голдовському присвоєно 
вчене звання професора.

Постійно проводить консультативну роботу для співробітників 
швидкої (екстреної) медичної допомоги та кардіологічним хворим, 
а також щодо організації надання екстреної медичної допомоги.

Під керівництвом Бориса Михайловича на базі Запорізької 
медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони 
здоров’я  України відкрито навчально-тренувальний центр симу-
ляційних технологій, де свої знання удосконалюють лікарі- слухачі, 
лікарі-інтерни, парамедики та військові службовці. Заняття про-
водять співробітники кафедри медицини невідкладних станів. 
На клінічних базах кафедри проходять навчання і стажування лі-
карі — інтерни, лікарі, курсанти, здобуваючи та вдосконалюючи 
практичні навички, які необхідні для надання допомоги при невід-
кладних станах.

Створення цього центру дозволило організувати високо ква-
ліфіковане надання екстреної медичної допомоги на сучасному 
рівні. Виконуються кафедральні наукові дослідження (науково- 
дослідні роботи). Під час підготовки кадрів для системи екстреної 

медичної допомоги  України особлива увага приділяється вихо-
ванню та професійному зростанню молодих лікарів-інтернів, клі-
нічних ординаторів, майбутніх науковців.

З 2014 р. кафедра медицини невідкладних станів бере ак-
тивну участь у підготовці військовослужбовців Збройних сил та 
Національної гвардії  України, волонтерів для надання першої медич-
ної допомоги. Кваліфікована підготовка військовослужбовців за про-
грамою «Основи підтримки життєдіяльності в умовах бойових дій» 
допомагає бійцям гідно виконувати службово-бойові завдання.

Б. М. Голдовський — член Вченої ради, Ради факультету сі-
мейної медицини, Центральної методичної ради Запорізької ме-
дичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони 
здоров’я  України. Президент Асоціації працівників екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катастроф, член редакційної ради 
вітчизняних журналів «Медицина невідкладних станів», а також 
 зарубіжного журналу «Екстрена медицина».

Багаторічна сумлінна праця Бориса Михайловича, відда-
ність справі, значний особистий внесок у розвиток охорони здо-
ров’я, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну 
громадсь ку діяльність, неодноразово відзначені нагородами ке-
рівницт ва м. Запоріжжя та Запорізької області. Має орден III сту-
пеня Запорізької обласної ради.

Щиро пишається своєю родиною. Разом із дружиною — 
Валентиною Дмитрівною, лікарем-терапевтом за фахом — ви-
ховав сина Олександра, який працює директором будівельного 
підприємства. Крім того, у сім’ї зростає онук Дмитро, який продов-
жує династію лікарів (студент ІІІ курсу Запорізького державного 
медичного університету).

Життєве кредо: «Бути потрібним людям, робити тільки добро».
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