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Ювілей професора Бережного Вячеслава
Володимировича — корифея Її Величності Педіатрії

Бережний Вячеслав Володимирович наро�
дився 18 лютого 1938 року в селі Сміле
Роменського району Сумської області.

Після закінчення середньої школи він всту�
пив до Київського медичного інституту
ім. О.О. Богомольця (нині — Національний
медичний університет імені О.О. Богомольця)
на педіатричний факультет, після закінчення
якого з 1962 по 1966 рр. працював лікарем�
педіатром Хорольської центральної районної
лікарні Полтавської області та одночасно вико�
нував обов'язки районного педіатра і завідува�
ча дитячою консультацією.

У 1966 р. В.В. Бережний вступив до аспіран�
тури на кафедрі факультетської педіатрії Київ�
ського медичного інституту (КМІ) та успішно
закінчив її в 1969 році. У цьому ж році він за�
хистив кандидатську дисертацію, а у 1982 р. —
докторську дисертацію на тему: «Стафілококо�
ва інфекція з затяжним, рецидивуючим та хро�
нічним перебігом у дітей». Науковим керівни�
ком та консультантом дисертаційних робіт
В.В. Бережного був проф. Прокопій Микито�
вич Гудзенко, якого Вячеслав Володимирович
шанобливо називає своїм Учителем.

Під час роботи над дисертаціями В.В. Бе�
режний оволодів методами функціональної
діагностики захворювань серця та судин

(ЕКГ, фоно�, балісто�, полікардіографії), елек�
тронної мікроскопії та гістохімії кардіоміоцитів
та іншими методами. У цей час у нього сформу�
вався глибокий інтерес до дитячої кардіоревма�
тології як однієї зі складових педіатрії. Вели�
кий вплив на розширення знань В.В. Бережно�
го у сфері дитячої кардіології мало навчан�
няу відомого в Україні та за її межами
проф. В.М. Сидельнікова, у сфері ревматології —
проф. П.С. Мощича.

З 1969 р. по 1990 р. В.В. Бережний працює
асистентом, доцентом, професором кафедри
факультетської педіатрії КМІ, з 01.09.1983 р.
по 06.02.1989 р. — заступником декана педіа�
тричного факультету КМІ.

У 1989 р. В.В. Бережному було присвоєно
вчене звання професора. У 1990 р. він обраний
професором, а у 1991 р. — завідувачем кафедри
педіатрії №2 Київського інституту удосконален�
ня лікарів (нині — Національна медична акаде�
мія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика),
яку до того часу очолювала професор
Г.М. Тебенчук. Одночасно проф. В.В. Бережний
був призначений на посаду штатного, а потім —
позаштатного головного педіатра МОЗ України,
на якій успішно працював 23 роки. 

Працюючи на посаді головного педіатра
МОЗ України, проф. В.В. Бережний сприяв
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розвитку та удосконаленню спеціалізованої
допомоги дітям в обласних та міських дитячих
спеціалізованих лікарнях (клінічна імунологія,
неонатальна реанімація, гематологія, нефроло�
гія, гемодіаліз, неонатальна кардіохірургія та
ін.), сприяв організації оздоровлення хворих
дітей України в Республіці Куба, які постраж�
дали внаслідок аварії на ЧАЕС, Чернівецької
катастрофи (алопеція у дітей), екологічного
неблагополуччя в деяких регіонах України
(Полтавської, Львівської та Миколаївської
областей). В.В. Бережний був членом вченої
ради МОЗ України, постійно брав участь
у роботі центральної атестаційної комісії
МОЗ України з педіатрії, тендерних комісій.
Особливу увагу приділяв стану специфічної
імунопрофілактики дітей, розробці та виданню
Національного календаря щеплень. У цей
період вакцинація дітей України від більшості
інфекцій досягла рівня 90–95%.

Професор В.В. Бережний, як головний
педіатр МОЗ України, працював також деякий
час головним спеціалістом за спеціальностями
«Підліткова терапія» та «Дитяча кардіоревма�
тологія». 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 аку�
шерської служби щорічно доповідав про
результати діяльності педіатричної служби
України, у тому числі стан надання допомоги
в обласних дитячих лікарнях. Одним із перших
головних спеціалістів запровадив підвищення
кваліфікації керівного складу педіатричної
служби в НМАПО імені П.Л. Шупика.

В.В. Бережний був ініціатором та основним
розробником протоколів лікування найбільш
поширених захворювань у дітей. Учасник
багатьох міжнародних педіатричних конгресів
(Амстердам, Каїр, Афіни, Мельбурн, Прага,
Порто, Ріо�де�Жанейро та ін.). Плідно спів�
працював з міжнародним Дитячим фондом
ООН/ЮНІСЕФ, управліннями МОЗ України,
керівниками педіатричної служби регіонів
України.

На посаді завідувача кафедри педіатрії №2,
яку очолював 26 років, професор В.В. Береж�
ний згуртував навколо себе дружний колектив
однодумців, створив сприятливий психологіч�
ний клімат. Успішно керував виконанням нау�
кових досліджень кафедри, підготовкою дисер�
тантів (11 кандидатів та 3 доктори медичних

наук), переважно з дитячої кардіоревматології.
Зараз на кафедрі виконується ще одна дисерта�
ційна робота на вчене звання доктора філософії
(кандидата медичних наук) з дитячої кардіо�
ревматології.

Під керівництвом професора В.В. Бережно�
го розроблені навчальні плани і програми,
комп'ютерні тестові програми до циклів спеціа�
лізації та передатестаційних з педіатрії, дитячої
кардіоревматології, які переглядалися та онов�
лювалися. Крім того, були розроблені також
навчальні плани та програми циклів тематич�
ного удосконалення з актуальних питань
педіатрії, невідкладних станів у педіатрії, функ�
ціональної діагностики у дитячій кардіоревма�
тології та патології дітей раннього віку.
Оновлені та затверджені в МОЗ України типо�
ві навчальні плани та програми з інтернатури за
фахом «Педіатрія» та, відповідно, педіатрично�
го блоку для навчання інтернів за фахом
«Загальна практика — сімейна медицина».
Розроблені комп'ютерні тести до передатеста�
ційних циклів та спеціалізації за фахом
«Загальна практика — сімейна медицина».

З 2001 р. по 2017 р. проф. В.В. Бережний,
як завідувач опорної кафедри педіатрії,
був організатором науково�практичних конфе�
ренцій з міжнародною участю з актуальних
питань педіатрії, на яких проводилися також
навчально�методичні наради завідувачів кафедр
педіатрії вищих медичних навчальних закладів
ІІІ–ІV рівнів акредитації з актуальних питань
післядипломного навчання, інтегрованого
ведення хвороб дитячого віку, обговорення
навчальних планів та програм з педіатрії та
сімейної медицини, ролі та місця дистанційного
навчання в сучасній системі післядипломного
навчання лікарів, перегляд навчальних планів та
програм із спеціальності «Дитяча кардіоревма�
тологія», «Педіатрія» та інші питання.

Під керівництвом проф. В.В. Бережного на
клінічній базі кафедри (Київська міська дитяча
клінічна лікарня №1) організовано високий
рівень лікувально�консультативної роботи
викладачами кафедри, широко впроваджують�
ся нові методи діагностики та лікування хво�
рих; створені належні умови для навчального
процесу. Кафедра забезпечена достатньою кіль�
кістю навчальних кімнат, аудиторій; організо�
ваний кабінет функціональної діагностики для
проведення УЗ�дослідження, холтерівського
моніторингу ЕКГ та АТ, капіляроскопії.

Професор В.В. Бережний є членом спеціалі�
зованої вченої ради Д 26.003.04 при Національ�



ЮБИЛЕИ

10 ISSN 1992�5913   Современная педиатрия  1(89)/2018

Читайте нас на сайте: http://med
expert.com.ua

ному медичному університеті імені О.О. Бого�
мольця МОЗ України.

В.В. Бережний є автором близько 550 науко�
вих публікацій, у тому числі монографій та нав�
чальних посібників — 15, довідників — 2, підруч�
ників — 2, методичних рекомендацій — 20,
інформаційних листів, раціоналізаторських про�
позицій, деклараційних патентів та нововведень. 

Одним з вагомих досягнень була публікація
у 1999 р. підручника «Дитячі хвороби»
за редакцією чл.�кора АМН України, РАМН,
професора В.М. Сідельнікова та професора
В.В. Бережного, а в 2013 році за редакцією
В.В. Бережного виданий національний підруч�
ник «Педіатрія» у 2�х томах. Авторським
колективом кафедр педіатрії НМАПО імені
П.Л. Шупика з активною участю проф. 
В.В. Бережного опублікований збірник питань
та тестових завдань для комп'ютерного контро�
лю за спеціальністю «Педіатрія» для вищої,
першої, другої категорій та лікаря�спеціаліста
та з дитячої кардіоревматології.

Професор В.В. Бережний започаткував
у 2003 р. видання науково�практичного журна�
лу «Современная педиатрия» та став його
головним редактором. Він є членом редак�
ційних колегій і рад багатьох науково�практич�
них журналів. Статті проф. В.В. Бережного
публікуються на сторінках відомих спеціалізо�
ваних видань: «Здоров'я України», «Новости
медицины и фармации», «Українська медична
газета» та «Ваше здоров'я», у матеріалах міжна�
родних конгресів. 

З ініціативи проф. В.В. Бережного та за
його безпосередньої участі були організовані

цикли навчальних семінарів у виїзному фор�
маті та форматі телемостів співробітниками
НМАПО імені П.Л. Шупика з актуальних
питань педіатрії.

В.В. Бережний має вищу кваліфікаційну
категорію зі спеціальності «Педіатрія» та
«Дитяча кардіоревматологія», має почесне
звання «Заслужений лікар України». За сум�
лінну працю проф. В.В. Бережний був неодно�
разово нагороджений почесними грамотами
Верховної Ради, Кабінету Міністрів, МОЗ
України, департаменту охорони здоров'я
Київської міської державної адміністрації,
грамотами НМАПО імені П.Л. Шупика.
Вячеслав Володимирович нагороджений медал�
лю «20 років незалежності України», медаллю
імені академіка Стражеска М.Д. НАМН Украї�
ни «За заслуги у охороні здоров'я».

Професор В.В. Бережний був названий одним
з найвизначніших лікарів України у рейтингу
авторитетного журналу «Фокус». Він є радником
президента Асоціації педіатрів України.

Вячеслав Володимирович Бережний —
висококваліфікований лікар, талановитий
організатор охорони здоров'я, педагог, науко�
вець, чуйна та доброзичлива людина. Його ім'я
відоме медичній спільноті далеко за межами
України. За його участю підготовлено тисячі
педіатрів та сімейних лікарів. Йому щиро вдяч�
ні пацієнти, яких він вилікував.

Вячеслав Володимирович — багатогранна,
обдарована людина з гарячим та великим сер�
цем. Наділений прекрасним голосом, він
любить співати, грає на багатьох музичних
інструментах.

Дорогий Вячеславе Володимировичу!

У день славного ювілею колеги, учні, друзі та рідні бажають Вам
міцного здоров'я, довгих років життя, творчої наснаги!

колектив кафедри педіатрії №2
НМАПО імені П.Л. Шупика,

редакція журналу «Современная педиатрия»,
колектив Київської міської дитячої клінічної лікарні №1


