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ЮВІЛЕЙ КОРИФЕЯ  ЇЇ  ВЕЛИЧНОСТІ  ПЕДІАТРІЇ 
ПРОФЕСОРА БЕРЕЖНОГО ВЯЧЕСЛАВА 

ВОЛОДИМИРОВИЧА

Бережний Вячеслав Володимирович народився 18 лютого 
1938 року в селі Сміле Роменського району Сумської 
області.
Після закінчення середньої школи В'ячеслав 
Володимирович поступив до Київського медичного інституту 
ім. О.О. Богомольця на педіатричний факультет, який закін-
чив в 1962 році.
З 1962 по 1966 рр. працював лікарем-педіатром 
Хорольської центральної районної лікарні Полтавської 
області, одночасно виконував обов'язки районного педіа-
тра та завідувача дитячою консультацією.

В 1966 році Бережний В.В. поступив до аспірантури на кафедрі 
факультетської педіатрії Київського медичного інституту (нині 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця) та успішно 
закінчив її в 1969 році. В цьому ж році захистив кандидатську дисерта-
цію. В 1982 році успішно захистив докторську дисертацію на тему: 
«Стафілококова інфекція з затяжним, рецидивуючим та хронічним 
перебігом у дітей». Науковим керівником та консультантом дисерта-
ційних робіт був професор Прокопій Микитович Гудзенко, якого 
Бережний В.В. з гордістю називає своїм Вчителем.

В процесі роботи над дисертаціями оволодів функціональними 
методами діагностики захворювань серця та судин: ЕКГ, фоно-, баліс-
то-, полі- кардіографії, електронну мікроскопію та гістохімію кардіомі-
оцитів та ін.

В цей час та на всі наступні роки сформувалася його глибока при-
хильність до дитячої кардіоревматології, як однієї із складових частин 
педіатрії.

Великий вплив на розширення знань в дитячий кардіології мало 
навчання у видатного в Україні та за її межами професора 
В.М. Сидельнікова та в ревматології професора П.С. Мощича.

З 1969 р. по 1990 р. Бережний В.В. працює асистентом, доцентом, 
професором кафедри факультетської педіатрії КМІ ім. О.О. Богомольця.

З 01.09.1983 р. по 06.02.1989 р. –  заступник декана педіатричного 
факультету КМІ імені О.О. Богомольця.

У 1989 році Бережному В.В. було присвоєно вчене звання професо-
ра. В 1990 році обраний професором, а з 1991 року - завідувачем 
кафедри педіатрії №2 Київського інституту удосконалення лікарів 
(нині Національна медична академія післядипломної освіти ім. 
П.Л. Шупика), яку до того часу очолювала професор Тебенчук Г.М. 
Одночасно професор В.В. Бережний був призначений на посаду штат-
ного, а потім позаштатного головного педіатра МОЗ України, на якій 
успішно працював 23 роки. З цього часу відбувається тісний зв'язок і 
плідна співпраця двох дуже відповідальних і почесних посад як зав. 
кафедри педіатрії №2 та головного спеціаліста МОЗ України на 
користь кожної з них.

За період роботи на посаді головного педіатра МОЗ України про-

фесор В.В. Бережний працював в командах відомих на всю країну 
професіоналів найвищої ланки охорони здоров'я дітей: Гойди Н.Г., 
Моісеєнко Р.О.

Професор В.В. Бережний, як головний педіатр МОЗ України, сприяв 
розвитку та удосконаленню спеціалізованої допомоги хворим дітям в 
обласних та міських дитячих спеціалізованих лікарнях (клінічна іму-
нологія, неонатальна реанімація, гематологія, нефрологія, гемодіаліз, 
неонатальна кардіохірургія та ін.). Сприяв організації оздоровлення 
хворих дітей України в республіці Куба, які постраждали в наслідок 
аварії на ЧАЕС, Чернівецької катастрофи (алопеція у дітей), екологіч-
ного неблагополуччя в деяких регіонах України (Полтавської, 
Львівської та Миколаївської областей). Був членом Вченої Ради МОЗ 
України, постійно приймав участь в роботі центральної атестаційної 
комісії МОЗ України з педіатрії, тендерних комісій та ін. Особливу 
увагу приділяв стану імунопрофілактики дітей України від керованих 
інфекцій, розробкою та виданням нових календарів щеплень. В цей 
період вакцинація дітей від більшості інфекцій досягла рівня 90–95%.

Професор В.В. Бережний як головний педіатр МОЗ України, працю-
вав також деякий час головним спеціалістом за спеціальністю 
«Підліткова терапія» та «Дитяча кардіоревматологія». Був куратором 
основного державного показника – малюкової та дитячої смертності, 
куратором роботи обласних дитячих лікарень та будинків дитини для 
дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування. На звіт-
них нарадах керівників педіатричної та акушерської служби щорічно 
доповідав про результати діяльності педіатричної служби України, в 
тому числі стану надання допомоги в обласних дитячих лікарнях. 
Одним із перших головних спеціалістів запровадив підвищення квалі-
фікації керівного складу педіатричної служби в НМАПО імені 
П.Л. Шупика.

Першим, разом з вузькими спеціалістами МОЗ України, розробили 
тимчасові стандарти надання медичної допомоги дітям. Першим був 
ініціатором та виконавцем видання протоколів лікування найбільш 
розповсюджених захворювань у дітей. Учасник багатьох міжнародних 
педіатричних конгресів (Амстердам, Каїр, Афіни, Мельбурн, Прага, 
Порто, Ріо-де-Жанейро та ін.). Плідно співпрацював з міжнародним 
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ПЕДІАТРІЯ

Дитячим фондом ООН/ЮНІСЕФ, управліннями МОЗ України, керівним 
складом педіатричної служби областей України.

На посаді завідувача кафедри, яку очолював 26 років професор В.В. 
Бережний згуртував навколо себе дружній колектив однодумців, 
створив сприятливу морально-психологічну атмосферу, доброзичли-
вість, вимогливість та виконавчу дисципліну. Успішно керував вико-
нанням наукових досліджень кафедри, підготовкою дисертантів (11 
кандидатів та 3 доктори медичних наук) переважно з дитячої кардіо-
ревматології. В теперішній час виконується ще одна дисертаційна 
робота на вчене звання доктора філософії (кандидата медичних наук) 
з дитячої кардіоревматології.

В свій час на одному із ювілеїв професора В.В. Бережного ректор 
КМАПО імені П.Л. Шупика професор Гирін Віталій Миколайович ска-
зав, що Я пишаюсь твоєю кафедрою.

Під керівництвом професора В.В. Бережного розроблені навчальні 
плани і програми, комп'ютерні тестові програми до циклів спеціаліза-
ції та передатестаційних з педіатрії, дитячої кардіоревматології, які 
переглядалися та оновлювалися. Крім того, були розроблені також 
навчальні плани та програми циклів тематичного вдосконалення з 
актуальних питань педіатрії, невідкладних станів в педіатрії, функціо-
нальної діагностики в дитячій кардіоревматології та патології дітей 
раннього віку. Оновлені та затверджені в МОЗ України типові навчаль-
ні плани та програми з інтернатури за фахом «Педіатрія» та відповідно 
педіатричного блоку для навчання інтернів за фахом «Загальна прак-
тика – сімейна медицина». Розроблені комп'ютерні тести до переда-
тестаційних циклів та спеціалізації за фахом «Загальна практика –  
сімейна медицина».

Починаючи з 2001 по 2017 роки професор В.В. Бережний, як завід-
увач опорною кафедрою педіатрії, був організатором науково-прак-
тичних конференцій з міжнародною участю з актуальних питань 
педіатрії, де проводилися також навчально-методичні наради завіду-
вачів кафедр педіатрії вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV 
рівнів акредитації з актуальних питань післядипломного навчання по 
викладанням педіатрії, інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, 
обговорення навчальних планів та програм з педіатрії та сімейної 
медицини, роль та місце дистанційного навчання в сучасній системі 
післядипломного навчання лікарів, перегляд навчальних планів та 
програм із спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», «Педіатрія» та 
інші питання.

Під керівництвом професора В.В. Бережного на клінічній базі кафе-
дри (Київській міській дитячій клінічній лікарні №1) був забезпечений 
високий рівень лікувально-консультативної роботи викладачами 
кафедри, широко впроваджувались нові методи діагностики та ліку-
вання хворих; створені належні умови для навчального процесу. 
Кафедра забезпечена достатньою кількістю навчальних кімнат, ауди-
торій, організований кабінет функціональної діагностики для прове-
дення УЗ дослідження, холтерівського моніторингу ЕКГ та АТ, капіля-
роскопії.Це далеко не повний перелік багатогранної роботи професо-
ра В.В. Бережного, яка потребувала енергії, творчої наснаги та компе-
тенції.

Професор В.В. Бережний організував з 2003 р. видання науково-
практичного журналу «Современная педиатрия» та став його головним 
редактором. Член редакційних колегій або рад багатьох науково-прак-
тичних журналів.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 при 
Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ 
України.

Автор близько 550 наукових публікацій, в тому числі: монографій та 
навчальних посібників - 15, довідників - 2, підручників - 2, методичних 
рекомендацій - 20, багатьох інформаційних листів, раціоналізаторських 
пропозицій, деклараційних патентів та нововведень. Його статті публі-
куються на сторінках відомих медичних газет: «Здоров'я України», 
«Новости медицины и фармации», «Українська медична газета» та 
«Ваше здоров'я», матеріалах міжнародних конгресів.

З ініціативи професора В.В. Бережного та при активній його участі 
були організовані цикли навчальних семінарів у виїзному форматі та 
форматі телемедицини співробітниками НМАПО імені П.Л. Шупика по 
актуальним питанням педіатрії.

Однією з вагомих досягнень була публікація в 1999 році підручни-
ка «Дитячі хвороби» за редакцією член-кореспондента АМН України, 
РАМН, професора В.М. Сідельнікова та професора В.В. Бережного, а в 
2013 році за редакцією В.В. Бережного виданий національний під-
ручник «Педіатрія» в 2-х томах.

Авторським колективом кафедр педіатрії НМАПО імені П.Л. Шупика 
з активною участю професора Бережного В.В. опублікований збірник 
питань та тестових завдань для комп’ютерного контролю за спеціаль-
ністю «Педіатрія» для вищої, першої, другої категорій та лікаря-спеці-
аліста та дитячої кардіоревматології.

Професор Бережний В.В. має вищу кваліфікаційну категорію зі спе-
ціальності «Педіатрія» та «Дитяча кардіоревматологія», має почесне 
звання «Заслужений лікар України». За сумлінну працю професор 
В.В. Бережний був неодноразово нагороджений почесними грамота-
ми Верховної ради, Кабінетом Міністрів, МОЗ України, департаменту 
охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, грамота-
ми НМАПО ім. П.Л. Шупика. Нагороджений медаллю «20 років неза-
лежності України», медаллю ім. академіка Стражеска М.Д. НАМН 
України «За заслуги у охороні здоров’я».

Професор В.В. Бережний був визнаний одним серед 50 найвизна-
чніших лікарів України у рейтингу авторитетного журналу «Фокус». 
Радник президента асоціації педіатрів України.

Професор В.В. Бережний висококваліфікований Лікар, талановитий 
організатор охорони здоров’я дітей та підлітків, педагог, науковець, 
чуйна та доброзичлива людина, яка вклала всі сили та знання, 
невпинну енергію в розвиток педіатрії, яскравими цікавими та нови-
ми ідеями та рішеннями.

Його ім’я відоме медичній спільноті України та за її межами. За його 
участю підготовлено багато тисяч лікарів – педіатрів та сімейних 
лікарів. Йому щиро вдячні пацієнти, яких він вилікував.

Окрім того він є талановитою людиною з прекрасним голосом, 
любить співати, грає на багатьох музичних інструментах та любить 
життя, має гаряче та велике серце.

Колектив кафедри, рідня та друзі бажають професору 
В.В. Бережному міцного здоров’я, наснаги, подальших творчих успі-
хів, довгих років життя.

Колектив кафедри педіатрії №2 НМАПО імені П.Л. Шупика,
Редакція журналу «Современная педиатрия»
Колектив Київської клінічної міської дитячої лікарні №1


