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«На землі є тільки одне багатство:
любити і бути добрим…»

(Отець П’єр)

Велике благо зібрати у серці Світло – аби освітити ним 
пітьму, аби пролити його на людей, які оточують Тебе. Це – 
світло наших помислів, наших вчинків, нашої любові, це – 
світло нашого життя, це – вічний Божественний вогонь 
наших сердець, поруч з яким стає тепліше, радісніше, і доля 
знов Тобі усміхається.

Таким Світочем української педіатричної спільноти є Іван 
Семенович Сміян – видатний український педіатр, відомий 
вчений, талановитий педагог, доктор медичних наук, про-
фесор, член-кореспондент АМН України, заслужений  діяч 
науки і техніки. 

Іван Семенович давно став легендою сучасної педіатрії, 
клінічної медицини, медичної освіти та науки. Це людина, 
яка своїм життєвим шляхом, відношенням до людей, до 
свого професійного обов’язку є величним прикладом 
доблесного служіння добру. 

«Не те, ким людина є,
А те, що робить,

 становить її неминущу цінність»
(Фрідріх Гебель)

Цінністю Івана Семеновича – є його життя. Його біографія 
надзвичайно яскрава, його шлях далеко не завжди був 
устелений трояндами. Життя не раз випробовувало на міц-
ність колись ще зовсім юного, але дуже цілеспрямованого 
та вольового хлопчину із Сумщини. Він витримав все. Його 
блискуча кар’єра – це результат невпинної, важкої праці, 
поєднаної з талантом та особливим даром лікаря, людини-
гуманіста. Іван Семенович підготував та виховав потужну 
плеяду своїх учнів-кандидатів та докторів медичних наук. 
Кожен з нас, хто пройшов школу Івана Семеновича Сміяна, 
мав щастя наукового спілкування з ним, відчув масштаб 
його наукових задумів, мрій, ідей, які, у переважній біль-
шості, стали базисом сучасної педіатрії.

Життя нашого корифея, Івана Семеновича, завжди було і 
залишається сьогодні дуже насиченим, цікавим, різнома-
нітним, не зважаючи на «паспорт». Вже за його плечима, 
активно працюють, продовжують його справу, створена 
ним наукова педіатрична школа та могутня армія лікарів-
педіатрів, висококваліфікованих фахівців, які щоденно 

рятують життя малюкам. 
Багатогранний талант Івана Семеновича яскраво вирізня-

ється і у літературному доробку, який приносить задово-
лення та насолоду його колегам та послідовникам, його 
близьким та зовсім чужим людям, спраглих цілющого слова.

Спочатку було Слово, 
і Слово було в Бога,

і Слово було Бог.
(Євангелія від Іоанна)

Як «Святе письмо» – книга мудрості всіх віків, так і слово у 
літературно-художніх творах, книгах-спогадах Івана 
Семеновича Сміяна, випромінює життєву мудрість, несе 
мир і спокій для душі, розкриває красу і цінність людського 
життя, досконалість Божого сотворіння. Кожна книга Івана 
Семеновича (а їх сьогодні вже 33) є джерелом світлого і 
доброго, щирого і справедливого, джерелом життєвої пре-
мудрості, як «ковток цілющої води», розуміння добра у 
цьому суєтливому світі. «Зроблене тобою до тебе ж і повер-
неться», і це правда. Добро, як зерно, посіяне у підготовле-
ний ґрунт, сходить рясним урожаєм, і добрі справи з Божою 
благодаттю повертаються сторицею.   

Іван Семенович Сміян – це еліта української педіатрії. 
«Еліта – це не просто ті люди, які вміють побачити проблему 
і швидко знайти рішення. Це люди, які вміють дивитися 
далеко вперед…., розуміючи наслідки власних рішень. Той, 
хто дивиться далеко, зберігає насамперед головне – люд-
ську гідність» (Любомир Гузар). 

Але, мабуть, найголовніше, що Іван Семенович завжди 
був і залишається надзвичайно доброю, чуйною до інших 
ЛЮДИНОЮ. У багатьох життєвих, найскладніших драматич-
них, іноді й трагічних людських ситуаціях Іван Семенович 
знаходив слова та дії справжньої допомоги та розради.

Наш дорогий Вчителю, Батьку! Ми щасливі, що Ви у нас є.
Ми бажаємо Вам здоров’я, щасливої долі, довгих років 

насиченого,  яскравого, повного задумів та планів життя. 

Щастя Вам та Вашій прекрасній родині
Бажаємо Вам, Батьку, усіх Божих ласк, 

Господній Ангел хай охороняє.
В душі панують мир і доброта,

На многії та благії літа!!!
З  щирим серцем, глибокою вдячністю, 

низьким поклоном, Ваші учні

З ДНЕМ  НАРОДЖЕННЯ, ІВАНЕ СЕМЕНОВИЧУ!
Іван Семенович Сміян – член-кореспондент НАМН України, академік Академії вищої школи, заслу-

жений працівник вищої школи, відмінник охорони здоров’я, доктор медичних наук, професор


