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Професійний шлях професора М.М. Коренєва – це 
самовіддана праця на благо зміцнення, збереження та 
поліпшення здоров’я дітей та підлітків України. 
Досягнення цієї високої мети почалось з навчання на 
педіатричному факультеті (1950-1965 рр.) Харківського 
медичного інституту, який він закінчив з відзнакою, а 
далі – клінічна ординатура, наукова та педагогічна діяль-
ність на кафедрі госпітальної педіатрії під керівництвом 
видатного українського вченого академіка В.О. Білоусова. 
Підсумком цього етапу був захист кандидатської дисер-
тації на тему «Адренокортикотропный гормон (АКТГ) и 
кортикостероиды в комплексной терапии детей, 
больных туберкулёзом». У 1972 році Микола Михайлович 
став завідувачем цієї кафедри. З 1973 року по цей час 
відбувалась напружена науково-дослідна, лікувальна та 
педагогічна робота у Харківському НДІ охорони здоров’я 
дітей та підлітків МОЗ України (сьогодні ДУ «Інститут охо-
рони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»), де про-
йдено шлях від старшого наукового співробітника, керів-
ника клінічного відділу, заступника директора з наукової 
роботи до директора інституту (з 1986 р.). У 1980 році 
відбувся захист докторської дисертації на тему 
«Первичная артериальная гипертензия у детей и 
подростков в условиях индустриального города 
(механизмы развития и особенности течения»). У 1997 р. 

йому надано почесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України». Водночас Микола Михайлович 20 років 
очолює кафедру педіатрії у Харківському національному 
університеті ім. В.Н. Каразіна.

Під керівництвом проф. М.М. Коренєва інститут став 
не тільки провідною в галузі і відомою в Україні та
за її межами науково-дослідною, але і лікувально-
консультативною установою, набув нового якісного 
статусу сучасного медичного центру, де плідно впрова-
джуються новітні інформаційно-комунікаційні техноло-
гії у лікувально-діагностичні та дослідницькі процеси, 
створюються нові методи профілактики, діагностики, 
лікування, реабілітації та диспансерного спостережен-
ня дітей та підлітків. Тут щорічно отримують лікувально-
консультаційну допомогу у поліклініці та стаціонарі 
майже 20 тисяч дітей і підлітків із різних областей 
України із тяжкими хронічними соматичними захворю-
ваннями, порушеннями статевого розвитку, психонев-
рологічними розладами. В інституті, який також є клініч-
ною базою кафедр Харківської медичної академії після-
дипломної освіти й медичного факультету Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна, працюють 
висококваліфіковані кадри: 15 докторів, 47 кандидатів 
медичних наук, 66 спеціалістів з вищою і першою лікар-
ськими категоріями.

Доктор медичних наук, професор, Заслужений 
діяч науки і техніки України, директор Державної 
установи «Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків НАМН України», завідувач кафедри 
педіатрії медичного факультету Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна 
Микола Михайлович Коренєв відзначає 8 
серпня свій ювілей – 85 років із дня народження 
та 60 років наукової, лікувальної, педагогічної та 
громадської діяльності.
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За 60 років багатогранної наукової діяльності Миколою 
Михайловичем зроблено особистий внесок у розвиток 
вітчизняної педіатрії, шкільної та підліткової медицини. 
Під його керівництвом проведено чисельні фундамен-
тальні та прикладні дослідження. Підготовка кадрів 
вищої кваліфікації дозволила створити наукову школу 
«Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків». Наукові 
здобутки, які знайшли відображення в дисертаціях, 
монографіях, статтях у вітчизняних та закордонних жур-
налах, широко презентувались на науково-практичних 
конференціях та виставкових заходах різного рівня, 
були відзначені грамотами НАМН України та інших уста-
нов як кращі науково-дослідні роботи.

Багато років присвячено Миколою Михайловичем ще 
в іншому напрямку досліджень у клінічній педіатрії – 
розробці неінвазивних методів лікування та діагностики мендацій. Професор М.М. Коренєв є членом редколегій 
захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей і під-
літків (мікрохвильова резонансна терапія, лазеро- і маг-
нітотерапія, використання газочутливих сенсорів). 
Результати цих досліджень захищено патентами на вина-
ходи і широко опубліковано у вітчизняних та закордон-
них наукових журналах, впроваджені в роботу фахівців.

Відразу з моменту аварії на ЧАЕС професором М. 
Коренєвим ініційовано проведення досліджень щодо   верситеті ім. В.Н. Каразіна  були підготовлені унікальні 
впливу її наслідків на формування здоров’я дитячого та навчальні плани, програми, посібники, методичні реко-
підліткового населення. Було відкрите відділення для 
дітей, які постраждали від чорнобильської аварії. 
Протягом 25 років проводився науковий моніторинг 
здоров’я нащадків ліквідаторів. Результати досліджень 
узагальнено у відповідній монографії «Здоров’я нащад-
ків ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній елек-
тростанції».

З ім’ям Миколи Михайловича пов’язані здобутки 
вітчизняної педіатрії у розв’язанні медико-соціальних 
проблем дітей-інвалідів із соматичною патологією, дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під керівництвом професора  М.М. Коренєва проведе-
но біля 50 масштабних досліджень, присвячених акту-
альним питанням клінічної, соціальної та профілактичної 
педіатрії з метою удосконалення медичного забезпечен-
ня підростаючого покоління.

Микола Михайлович – блискучий організатор науки, 
його інтуїція, світогляд, вміння знаходити перспективні 
напрямки досліджень щодо розв’язання складних 
питань охорони здоров’я дітей та підлітків, наполегли-
вість і вимогливість до себе і своїх однодумців сприяли 
створенню в інституті ділової і творчої атмосфери для 
проведення досліджень за іншими актуальними напрям-

ками фізіології, патології та організації медичного забез-
печення дітей та підлітків, які визначили пріоритет ДУ 
«ІОЗДП НАМН».

За роки керівництва закладом професора Коренєва 
М.М. були проведені дисертаційні дослідження 19 док-
торів медичних наук та 77 кандидатів медичних наук. 
Особисто ним підготовлено 19 кандидатів медичних 
наук та 2 доктори медичних наук.

Багато зусиль професором Коренєвим М.М. зосеред-
жено на науковому супроводженні національних та 
державних програм «Діти України», «Здоров’я нації», 
«Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в 
Україні», «Молодь України». Результати його наукових 
досліджень опубліковано у 460 працях, 12 монографіях. 
Він є автором чисельних винаходів та методичних реко-

кількох педіатричних журналів України.
Микола Михайлович – талановитий педагог, інтелекту-

ал, Вчитель з великої літери із енциклопедичними зна-
ннями з біології та медицини. Його клінічні лекції, семі-
нари, практичні заняття зі студентами були і є академіч-
ною школою для майбутніх лікарів. За його ініціативою 
на кафедрі педіатрії у Харківському національному уні-

мендації для навчання студентів з інших країн світу.
Миколі Михайловичу притаманні чудові людські якості 

– доброзичливість, співчуття, щирість, бажання прийти 
на допомогу у складних життєвих ситуаціях.

За багаторічну наукову діяльність, значний особистий 
внесок у вирішення актуальних питань охорони здоров’я 
підростаючого покоління України, соціального захисту 
дітей та підлітків, постраждалих від аварії на 
Чорнобильській АЕС, підготовку висококваліфікованих 
наукових кадрів, активну громадську діяльність профе-
сора М.М.Коренєва двічі нагороджено двома орденами 
«Знак почёта», нагрудними знаками та почесними грамо-
тами.

Колектив ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей 
та підлітків НАМН України», колеги, співробітники 
кафедри педіатрії, медичного факультету ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна, редколегія «Міжнародного журналу 
педіатрії, акушерства та гінекології», друзі, учні, 
бажають ювіляру міцного здоров’я, щастя, 
натхнення, творчих успіхів у науковій, педагогічній 
та лікарській діяльності, сімейного благополуччя 
та радості.


