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ПЕДИАТРИЯ

М.М. Пєший плідну наукову та навчальну діяльність успішно поєднує з організаційною, науково-методичною та виховною 
роботою. Вчений широкої наукової ерудиції, Микола Миколайович не обмежує свою творчу діяльність суто педіатричною 
проблематикою. У колі його інтересів також проблеми педагогіки, виховання лікаря з загальнолюдськими якостями, питання 
історії медицини. 

Микола Миколайович зробив вагомий науковий та практичний внесок у розвиток вітчизняної педіатрії і з великою шаною 
та повагою згадує своїх вчителів: О.М. Хохол, І.М.Руднєва, В.М. Сідельникова, П.С. Мощича, П.М. Гудзенко. Тяжкі роки дитинства 
і робочої юності «наклали відбиток» працелюбності та прагнення до постійної освіти; сам Микола Миколайович пройшов 
шлях від асистента до завідувача кафедри. У 1954 р. Микола Миколайович вступив на педіатричний факультет Київського 
медичного інституту ім. О.О.Богомольця, який закінчив у 1960 р. Після закінчення інституту працював викладачем дитячих 
хвороб у Житомирському медичному училищі та ординатором в дитячій міській лікарні. Але мрія продовжити навчання не 
залишала його, і в 1965 р. він був зарахований до клінічної ординатури на кафедру госпітальної педіатрії Київського медично-
го інституту. Під час навчання в клінічній ординатурі (1965-1968 рр.) підготував кандидатську дисертацію на тему 
«Поликардиографические исследования детей школьного возраста с функциональными систолическими шумами сердца», 
яку успішно захистив у 1970 р. (науковий керівник - проф. І.М. Руднєв).

У Полтавському державному медичному стоматологічному інституті (з 1994 р. - Українська медична стоматологічна акаде-
мія) Микола Миколайович працює з 1969 р.: спочатку на посаді асистента курсу дитячих хвороб, а з 1971 р. - зав. курсом 
дитячих хвороб, з 1974 р. - доцентом, з 1984 р. по 2002 р. - зав. кафедрою дитячих хвороб, а з 2003 р. і до цього часу - профе-
сором кафедри педіатрії №2.

У 1986 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему «Острое легочное серце при пневмонии у детей раннего возрас-
та», науковими консультантами якої були проф. В.М.Сідельников і М.І. Руднєв.

Всі, хто спілкуються з професором Пєшим М.М. на роботі, а також на конференціях, семінарах і симпозіумах, відмічають 
ясність, переконливість та добірність його логічних висловлювань, енциклопедичну обізнаність у багатьох сферах наукового 
пізнання. Авторитетність, вимогливість, організаторські якості, колосальна працездатність, поєднана з інтелігентністю, висо-
кою духовністю - далеко не повний перелік тих людських якостей, які високо цінують оточуючі у Миколи Миколайовича. 

Професор М.М. Пєший - автор понад 185 наукових праць, 20 методичних розробок, інформаційних листів та методичних 
рекомендацій. Ним видано 25 навчальних посібників, які користуються популярністю серед студентів та працівників практич-
ної охорони здоров'я. За його редакцією видано підручник «Дитячі хвороби» (Київ, Вища школа, 1994) для студентів стомато-
логічних вузів і факультетів. 

Педагогічний, науковий і клінічний внесок професора М.М. Пєшого у вітчизняну педіатрію відзначено почесними грамота-
ми міністерства охорони здоров'я України, значком «Відмінник охорони здоров'я», медаллю «Ветеран праці», та «Захисник 
Вітчизни».

М.М. Пєший повний ідей, задумів, енергії і це є запорукою нових досягнень і успіхів його  діяльності. Від усієї душі вітаємо 
ювіляра і бажаємо йому міцного здоров’я, довгих років і плідної роботи на терені  науки та освіти. 

Ректор ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»,

д.м.н., проф. В.М. Ждан. 
Ректорат ВДНЗУ «Українська медична

стоматологічна академія».
Асоціація педіатрів Полтавської області.

Колектив кафедри педіатрії № 2.

Микола Миколайович Пєший
У цьому році виповнилось 80 років великому вченому, док-
тору медичних наук, дійсному члену Української академії 
наук національного прогресу, відміннику охорони здоров'я, 
професору кафедри педіатрії №2 ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» Пєшому Миколі 
Миколайовичу. Колеги, друзі, студенти і науково-медична 
спільнота України сердечно вітають ювіляра, ім’я якого відо-
мо у наукових колах не тільки України, але й за її межами. 

Юбилей Anniversary


