
ли хворі, несли свою печаль, шукали підтримки і знаходили її. Він 
лікував, добре знаючи свою справу, самовіддано працював, завжди 
надавав допомогу всім, хто до нього звертався. Безвідмовний, пра
цьовитий, небайдужий до чужих проблем, завжди привітний.

О. А. Данилець користувався заслуженим авторитетом серед ко
лег, населення міста і району.

Помер 25 жовтня 2008 року, похований у місті Кобеляки.

ДЕЛЬВД
ВІКТОР

Олександрович
1924-1994

Н ародився 28 травня 1924 року в селі Безгіново Новоайдар- 
ського району Ворошиловградської (нині Луганська) області 

в сім’ї службовця.
1941 року закінчив десять класів середньої школи.
Наприкінці 1943 року Віктор Олександрович вступає до лав 

Червоної Армії і був направлений па фронт. Був сапером, пройшов 
шлях до Берліна.

Нагороджений орденами Слави II і III ступенів. Вітчизняної в і
йни II ступеня, медалями «З а відвагу», «За звільнення Варш ави», 
«За взяття Берліна», «За перемогу над Німеччиною у Великій В іт
чизняній війні 1945 1945 років» та вісьмома ювілейними.
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Після закінчення Великої Вітчизняної війни у 1946 році Віктор 
Олександрович вступив до Донецького медичного інституту, який 
закінчив 1951 року з відзнакою. У 1957 році захистив кандидатську 
дисертацію, а у 1962 році затверджений у вченому званні доцента.

З 1963 року працював завідувачем кафедри нервових хвороб 
Івано-Франківського медичного інституту.

1965 року захистив докторську дисертацію, з 1966 року -  про
фесор.

У 1974 році призначений ректором Полтавського медичного 
стоматологічного інституту.

Віктор Олександрович -  автор 160 наукових праць, підготував 
багатьох кандидатів і докторів наук. Відомий і як письменник. 
Його документальна повість «Мьі шли сюда долго» отримала ба
гато схвальних відгуків серед читачів. В. О. Дельва як людина і 
керівник завжди вирізнявся працездатністю, порядністю, винят
ковою увагою до людей.

За багаторічну науково-педагогічну діяльність і плідну громад
ську роботу має багато відзнак та нагород.

Помер 23 січня 1994 року в Полтаві, похований на міському кла
довищі села Затурине.

На його честь названа лекційна аудиторія №  2 ВДН З «У М СА », 
заснована стипендія його імені для студентів, на меморіальній алеї 
вчених академії встановлений бюст.
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