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ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ

FAMOUS PERSONS

ІВАН СЕМЕНОВИЧ СМІЯН

член-кореспондент НАМН України, академік Академії вищої школи,
заслужений працівник вищої школи, відмінник охорони здоров’я,
доктор медичних наук, професор
У житті як на довгій ниві… ці слова
У житті як на довгій ниві… ці слова
справді віддзеркалюють професійний і
справді віддзеркалюють професійний і
науковий шлях патріарха української
науковий шлях патріарха української
педіатрії Івана Семеновича Сміяна
педіатрії Івана Семеновича Сміяна
Іван Семенович Сміян – це постать такого масштабу, такої багатогранності, що надзвичайно важко, і водночас, почесно виділити основні напрямки його творчої, наукової та просто
людської діяльності у досить обмеженому інформаційному об’ємі - невеликій кількості друкованих рядків.
І все таки, почнемо з того, що Іван Семенович Сміян - відомий науковець, провідний вчений, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України - є фундатором та
очільником могутньої педіатричної наукової школи, знаної не тільки в Україні, а за її межами.
Водночас, це висококваліфікований лікар-педіатр, талановитий педагог, учні якого - 4 доктора медичних наук, 39 кандидатів медичних наук, на сьогодні з честю та шаною достойно
продовжують справу свого великого Вчителя. Це ЛЮДИНА – глибока за змістом, завжди відкрита, надзвичайно щира, мудра та доброзичлива.

54

ПЕДІАТРІЯ

Життя кожної людини – індивідуальна творчість на літа відведені Господом Богом. Червоною ниткою життя Івана
Семеновича є постійне відображення свого «Я» у кожній своїй дії, у кожному своєму вчинку. Так, від молодого хлопчини, випускника медичного училища, до головного лікаря, до ректора медичного вузу, до професора та членкореспондента НАМН України – такі ієрархічні життєві віхи Івана Семеновича. В основі такого насиченого та цікавого життя лежить праця, яка приносить задоволення та насолоду. «Праця є однією з неодмінних умов мистецтва
дожити до ста років», (А. Шаврель). Іван Семенович – автор понад 600 наукових праць, в тому числі 72 монографій,
підручників, навчальних посібників, брошур, лекцій. У 1997 році його ім'я занесено до книги "2000 найвидатніших
людей століття" Інтернаціонального біографічного центру в Кембриджі (Велика Британія).
Сьогодні великий життєвий досвід ученого, лікаря, педагога висвітлюється у літературно-художніх творах, автобіографічному циклі книг ("Від книги до книги", "Від крісла до крісла", "Думи мої, думи мої...", "Господи, помилуй і
спаси", "Парад академій, університетів", "Сонце сходить і заходить", «Минають дні, минають ночі…», «Минули наші
неспокійні дні», «Повітрям дихають одним…», «Щоб в усіх у нас все було гаразд», «Що це – людина?..», «Ори свій
лан…», «Як важко все життя щасливим бути…», «Любов за нас пішла на Хрест…», «Кожен з нас на ниві життя –
жнець…», «Один день…. Життя мого….. », «День змінюється днем…»…….), яких вже є 32, де через спогади та роздуми автор дивиться на свій непростий шлях, ділиться поглядами на професійні, етичні, моральні аспекти життя.
Кожна книга – школа життєвої мудрості, як «ковток цілющої води», є прикладом любові до своєї професії, спеціальності, любові до близьких, до своїх однодумців, любові до життя; є надзвичайно цінним джерелом виховання в
людей, а тим більше у молоді, найблагородніших людських якостей, які повинні бути притаманними українському
лікарю, інтелігентній людині.
Поетичні слова Валерія Дмитровича Дідуха, влучно характеризують життєве кредо Івана Семеновича Сміяна:
«Життя – це явище космічне
І зміст його у тому є,
Щоб засівати добре й вічне,
Допоки кров у венах б’є»

«Життя – це явище космічне
І зміст його у тому є,
Щоб засівати добре й вічне,
Допоки кров у венах б’є»

Дорогий і любий, Іване Семеновичу! Нехай Ваш могутній душевний,
Дорогий і любий, Іване Семеновичу! Нехай Ваш могутній душевний,
інтелектуальний потенціал ще довгі роки приносить людям радість і щастя самим
інтелектуальний потенціал ще довгі роки приносить людям радість і щастя самим
фактом спілкування з Вами. Нехай і далі сонце буття залишається прихильним до Вас –
фактом спілкування з Вами. Нехай і далі сонце буття залишається прихильним до Вас –
легенди й взірця української медицини, національної педіатрії! Щасти Вам, сучасний
легенди й взірця української медицини, національної педіатрії! Щасти Вам, сучасний
корифею — лікарю світлої мудрості! Низько вклоняємось Вам, наш дорогий Вчителю!
корифею — лікарю світлої мудрості! Низько вклоняємось Вам, наш дорогий Вчителю!
З щирим серцем, глибокою вдячністю, низьким поклоном, Ваші учні
Отримана: 18.01.2016

Прийнята до друку: 04.02.2016
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