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● Микола Петрович Трінклер народився 19
листопада 1859 року у Санкт-Петербурзі, в сім’ї,
що належала до купецького стану.

● Початкову освіту він отримав у приватній
німецькій школі. Потім сім'я переїхала до
Сімферополя, де Трінклер закінчив гімназію із
золотою медаллю.

● У 1878 році він вступив до Харківського
університету на медичний факультет. Із
захопленням студент Микола Трінклер вивчав
патологічну анатомію, але сильнішим понад усе
було його тяжіння до хірургії.

М. П. Трінклер студент 5 курсу  Харківського університету



● Праця М. Трінклера «О строении слизистой
оболочки желудка», яка була написана на 3-му
курсі, була відзначена золотою медаллю у
1882 році.

● Ще студентом він почав відвідувати
факультетську хірургічну клініку, якою
керував В. Ф. Грубе, видатний вчений і
широко відомий хірург. Професор Грубе
доручив студенту 4-го курсу Трінклеру,
завідування клінічною лабораторією, що в ті
роки було надзвичайно рідкісним винятком з
правил.

Будинок хірургічної клініки Харківського 
університету, де був перший у місті рентген кабінет



● У 1884 році М. П. Трінклер закінчив Харківський університет зі званням лікаря
з відзнакою (cum eximia laude) і повітового лікаря. Після закінчення
університету Микола Петрович Трінклер отримав пропозицію залишитися в
університеті.

● У 1884 році Н. П. Трінклер став позаштатним ординатором факультетської
хірургічної клініки, у 1885 році - штатним ординатором і пропрацював на цій
посаді до 1888 року.

● За час перебування в університеті як ординатор і стипендіат Трінклер
неодноразово бував у закордонних наукових відрядженнях, де працював у
Е. Бергмана, в патологоанатомічному інституті у Вирхова, а також відвідував
клініки і поповнював знання у Відні і Болоньї.

● М. П. Трінклер був учасником Міжнародного медичного конгресу в Берліні у
1890 році.



● У 1898 році Н. П. Трінклер  подав до захисту докторську дисертацію на тему: 
«К хирургии поперечных переломов надколенника». 

● У 1899 р. він отримав ступінь доктора медицини.

У ЦНБ дисертація зберігається з 
автографом М. П. Трінклера 



● Популярність Миколи Петровича росла
надзвичайно швидко. Власну хірургічну
лікарню Н. П. Трінклер перетворив у
клінічну установу, яка відповідала новітнім
науковим вимогам.

● У 1900 році М. П. Трінклера було обрано
приват-доцентом. Він почав читати лекції з
хірургії черевної та грудної порожнин.

● У березні 1905 року його було призначено
екстраординарним професором Харківського
університету по кафедрі хірургічної
патології з десмургією і вченням про вивихи
та переломи, а в червні 1910 року Трінклер
стає ординарним професором.

● У 1913 році Н. П. Трінклера було затверджено керівником факультетської хірургічної 
клініки. 

Клініка М. П. Трінклера. 1906 р.



● На початку ХХ ст. М. П. Трінклер був, одним з найпопулярніших хірургів не лише у
Харкові, а і всього півдня Росії. Вперше у Харкові він провів багато складних операцій,
блискуче проводив пластичні і косметичні операції. Одним із перших почав застосовувати
рентгенівський метод не тільки з діагностичною метою, але й з терапевтичною. Велику
увагу М. П. Трінклер приділяв лікуванню онкологічних хворих.

● Свою приватну лікарню М.П. Трінклер зробив доступною для бідного населення міста,
багато нужденних лікувалися у нього безкоштовно. Після революції він передав її до
фонду держави, вона стала називатися «лікарня Червоного Хреста» де він продовжував
працювати до кінця життя і як хірург, і як директор, зробивши її найкращою лікарнею
міста. Після його смерті ця лікарня стала носити назву «Народна лікарня М.П. Трінклера».

● Помер М. П. Трінклер 10 серпня 1925 року у
Харкові.

● Одна із вулиць міста Харкова носить ім’я 
Миколи Петровича Трінклера.



Науковий спадок М. П. Трінклера
М.П. Трінклер залишив великий науковий спадок. Його перу належить понад 80
наукових праць. Тематика наукових робіт відображає широту і різноманітність
його хірургічних інтересів.

З проблем онкології він написав ряд статей.



М. П. Трінклеру належить монографія «О syphilis visceralis и его
проявлениях в форме хирургических заболеваний» (1902), яка
була першою фундаментальною науковою працею в цій галузі
медицини. Тематика наукових робіт широка: діагностика та
лікування черевної порожнини, онкологія, травматологія,
експериментальні роботи по застосуванню різних
фармакологічних засобів і багато іншого.





Багато часу професор Трінклер 
приділяв редакційній роботі, 
будучи співредактором ряду 
медичних  видань. Багато 
публікувався у журналі "Хірургія"

М.П. Трінклер - хірург-консультант у Ростові-на-Дону.  
1919 р.



У 1925 році урочисто відзначали 40-літній
ювілей наукової, лікарської і педагогічної
діяльності заслуженого професора Миколи
Петровича Трінклера. До цієї дати був
приурочений вихід присвяченого йому
ювілейного збірника, статті до якого прислали
видатні вчені держави і відомі хірурги.

Персонал факультетської 
хірургічної клініки. 1924 р.



Останньою науковою роботою вченого є капітальна праця «Основы современного
лечения ран », роботу яку він завершив у квітні 1925 р. У книзі використаний досвід
сорокарічної хірургічної діяльності самого автора і погляди з цієї проблеми
найбільших вітчизняних і зарубіжних хірургів.



Н. П. Тринклер, как был, так и остается
сотрудником счастья в хирургии; он обладает
высшим даром людей — очарованием и
способностью привлекать сердца…

Б. Пржевальский



З повною бібліографією робіт М.П. 
Трінклера можна ознайомитися у книзі:
Лебедев А.Н. Н.П. Тринклер, 1859-1925. 

- Ленинград, 1962  
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