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VIVAT, VIVAT, VIVAT!!!

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ІВАНЕ СЕМЕНОВИЧУ!

Іван Семенович Сміян –
Батько української Педіатрії, Світоч української науки, 

Великий Учитель багатьох поколінь та чуйний Лікар, 
член-кореспондент НАМН України, академік Академії вищої школи, заслужений праців-

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

«Люди, в яких перебуває мудрість Божа,

стають відомими через добрі діла,

які  роблять для людства.

Святий Джузеппе Москаті

ПЕДІАТРІЯ PEDIATRICS

Ювілеї  Anniversary
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ПЕДІАТРІЯ

Іван Семенович – людина легенда сучасної педіатрії, клінічної медицини, медичної освіти та науки, що є величним при-

кладом доблесного служіння добру. Просте слово «добро» стало метою його життя та всієї діяльності. 

Не маючи за собою ні матеріальних, ні інших стимулів кар’єрного зростання, крім любові до людей, науки та медицини, 

сільський хлопчина, родом із Сумщини, із незавидної, але дуже порядної та працездатної родини, зробив, насправді, 

блискучу наукову і педагогічну кар’єру. Як це йому вдалося, які риси характеру, особливості вдачі, грані унікального талан-

ту дозволили простому юнакові стати спочатку головним лікарем відомого, тоді союзного значення, санаторію, завідува-

чем кафедри педіатрії, проректором, а згодом багаторічним, надзвичайно успішним та ефективним ректором медичного 

вишу? 

Насамперед, це безсумнівно, надзвичайно високі людські риси Івана Семеновича, життєва мудрість, сила, правдивість 

та доброта його справ. «Пам’ятайте, що йдучи за медициною, ви взяли на себе відповідальність високої місії. Будьте напо-

легливим, з Богом у серці, з настановами ваших батьків у пам’яті, з любов’ю та милосердям до знедолених, із вірою та 

запалом, глухими до похвали та критики, стійкими до заздрості, відкритими  лише до добра». Такими принципами керу-

вався Іван Семенович у своєму житті, такі настанови давав своїм учням, молоді, нагадуючи їм про «високу місію». 

З серця людини виходить або добро, або зло. Численне добро, яке Іван Семенович зробив для багатьох – хворих та 

нехворих, друзів та недрузів, знайомих та незнайомих, могло народитися лише з серця глибоко доброго, здатного на най-

більші жертви заради добра,  добра, навіть,  для недругів. 

«Велика кількість мудрих – спасіння світу. Мудрість, що походить згори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, при-

мирлива, милосердя та добрих діл повна, нелицемірна»  (книга Мудрості). Мудра людина поєднує чеснотливу поведінку і 

професійні вміння. Іван Семенович – це науковець світового рівня, який започаткував нові напрямки у педіатричній науці, 

заснував і очолив наукову школу, яка налічує 43 учні, кандидатів і докторів наук. Організаторські здібності, як зараз прий-

нято говорити, топ-менеджера, надали можливість оптимально та дуже ефективно очолити  роботу колективу колег-

однодумців. Кожен, хто навчався у школі Івана Семеновича Сміяна, мав щастя наукового спілкування з ним, відчув мас-

штаб його наукових задумів, мрій, ідей, які, у переважній більшості, стали базисом сучасної педіатрії.

Іван Семенович – надзвичайно обдарований інтелектуальними, вольовими, чуттєвими талантами як науковець і як 

лікар. Життя корифея педіатричної науки завжди було і залишається сьогодні дуже насиченим, цікавим, багатогранним, 

незважаючи на поважний вік. Життя окремої людини має сенс лише настільки, наскільки вона допомагає зробити життя 

інших людей більш гарним і благородним (А. Ейнштейн). 

Ще однією яскравою гранню таланту Івана Семеновича став успіх в літературному жанрі. Ціла низка книжок-спогадів, 

книжок-роздумів про пережиті сторінки життя – зайняла достойне місце у галереї найкращих майстрів пера, і принесла 

Івану Семеновичу заслужену славу письменника з дуже своєрідним, лише йому притаманним, особливим стилем напи-

сання та відкритим, правдивим відображенням своєї думки. Кожна книга – це джерело світлого і доброго, щирого і спра-

ведливого, джерело життєвої премудрості, розуміння добра у цьому суєтливому світі. 

Непомітно минає час для кожного з нас. «А час біжить… і зменшуються весни, і холодніє літняя пора...». Однак, сьогодні, 

Іван Семенович, з радістю зустрічає свій особливий ювілей, свою осінню пору, оточений любов’ю, теплом, добром, яке 

повертається до нього сторицею. «Всі пори року повнії щедрот. У кожної пори – свої надії», і ці надії й мрії тісно пов’язані 

з найдорожчою Родиною – люблячою дружиною Лідією Василівною, чудовими дітьми, професорами Олександром 

Івановичем та Світланою Іванівною, прекрасними онуками, які теж продовжують «високу місію», а також щирими Друзями, 

вдячними Учнями. 

Наш дорогий Учителю, Батьку! Ми щасливі, що Ви у нас є.

Ми бажаємо Вам здоров’я, щасливої долі, насиченого, 

яскравого, повного задумів та планів життя на многії та благії літа. 

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, співробітники, колеги,


