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Ю.В. Вороненко, О.К. Толстанов

Століття відданості освіті, 
науці та медицині

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Система вищої освіти, як складова національної української культури, пройшла складний шлях розвитку. До-
сить зазначити, що з часу заснування Києво-Могилянської академії (1615) – першої вищої школи в Україні та 
Східній Європі – протягом наступних понад 200 років вона залишалась єдиним навчальним закладом Києва.

Щодо безпосередньо вищої медичної освіти в Україні, то наприкінці XIX ст. вона була представлена медичними 
факультетами чотирьох університетів – Харківського, Київського, Львівського (1894) та Одеського (1900). Однак, 
незважаючи на збільшення кількості лікарів, які у своїй практичній діяльності потребували періодичного підви-
щення фахового рівня відповідно до досягнень медичної науки свого часу, Україна не мала власного навчального 
закладу післядипломної медичної освіти. Фактично єдиною для них формою поновлення знань слугували науко-
ві відрядження до європейських університетів, що не могли дозволити собі усі лікарі, особливо земські.

Перші спроби запровадження післядипломного навчання лікарів в Україні припадають на кінець 80-х років 
XIX століття і пов’язані з діяльністю Харківського медичного товариства (1861), коли в 1889 р. професор 
В.П. Крилов організував на базі Пастерівської станції та Харківського бактеріологічного інституту «повторя-
ющиеся и демонстративне курсы» з бактеріології, «…имеющие своей ближайшей задачей ознакомление с 
причинами заразных болезней, свойствами заразы, способами передачи и распространения ее, равно как и с 
мерами борьбы с эпидемиями».

Значним внеском короткого після Центральної Ради періоду гетьманського правління до скарбниці української 
науки і освіти стало відкриття 24 листопада 1918 р. Української академії наук, створеної на базі Українського на-
укового товариства, перейменування в липні 1918 р. Українського народного університету в Київський державний 
університет, відкриття 22 жовтня 1918 р. такого самого університету в Кам’янці-Подільському. 

Період гетьманського правління позначився принаймні двома важливими заходами для вищої медичної осві-
ти: діяльністю у складі Українського народного університету (Київ) першого в Україні медичного факультету з 
українською мовою викладання, який існував паралельно з медичним факультетом університету Св. Володими-
ра, а також заснуванням у листопаді 1918 р. першого і нового для України типу вищого навчального закладу – 
Клінічного інституту для удосконалення лікарів (далі – Інститут).

У його витоків стояла медична громадськість – професійна Спілка київських лікарів, передові представники 
якої були вихованцями медичного факультету університету Св. Володимира (М.А. Левитський, О.З. Лазарєв, 
Є.Л. Скловський, Г.Б. Биховський, І.Й. Фрумін та ін.).

Мета створюваного закладу досить чітко визначалася вже в першому його Статуті:
«1) Цель Клинического Института:
Клинический Институт Киевского Союза врачей является учебно-научным учреждением, цель которого – 

специализация врачей в области практической и теоретической медицины, прохождение общего медицинского 
стажа молодыми врачами, периодическая организация повторительных курсов для пополнения и освежения 
знаний врачей и, наконец, научная работа врачей в избранных ими областях» (Центральний державний архів 
вищих органів влади та управління України. Фонд 166, оп. №2, спр. №421, с. 48–55, 1921–1922).

Як свідчать архівні матеріали, у травні 1918 р. на загальному зібранні Спілки київських лікарів лікар Микола 
Миколайович Киселевич від імені одного з міських меценатів Н.Ф. Уварової запропонував «передать Союзу ки-
евских врачей здание ликвидированного Сводного лазарета Красного Креста имени Ф.А. Терещенко на углу 
Бибиковского бульвара и Терещенковской улицы, 13/7 вместе с частью медицинского снабжения и хозяйствен-
ного оборудования в целях учреждения Клинического Института» (Центральний державний архів вищих орга-
нів влади та управління України. Фонд 166, оп. №2, справа №421, с. 90-90 зворотн., 1921–1922), що стало початком 
створення навчальних баз Інституту.

Організаційна комісія завершила роботу 17 жовтня 1918 р. і передала справи Правлінню інституту, 
обраному на його загальних зборах у складі «председателя Правления, товарища председателя, двух чле-
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нов Правления и секретаря». Першим головою Правління став професор 
М.А. Левитський (1918–1922).

Так 100 років тому розпочав свою діяльність Клінічний інститут для удосконален-
ня лікарів, сама назва якого передбачала, передусім, його клінічну спрямованість.

Слід віддати належне засновникам Інституту, які ставили перед ним такі завдання, 
маючи у своєму розпорядженні лише одну поліклініку для обслуговування хворих 
вдома й амбулаторію для тих пацієнтів, хто мав змогу приходити на прийом, при якій 
у 1918 р. були відкриті аптека і хіміко-бактеріологічна лабораторія.

Педагогічний процес у Клінічному інституті на початку його існування складався 
з практичної роботи лікарів-курсантів у лікувальних закладах і відвідування у вечір-
ні часи лекцій.

Інститут не лише вижив, але й спромігся в ці важкі часи створити перші свої кафедри: 
офтальмології (1918, професор М.А. Левитський), акушерства і гінекології (1918, про-
фесор Г.Ф. Писемський), педіатрії (1918, професор 
Є.Л. Скловський, професор А.З. Лазарєв), освоїти одні з 
перших навчальних баз – «вищий спеціальний інститут для 
наукових досліджень і удосконалення лікарів з рентгеноло-

гії» (вул. Саксаганського, 32/34) і кабінет світлолікування (вул. Велика Житомирська, 25).
Систематичні заняття в Інституті розпочалися в осінньому семестрі 1920 р., коли 

слухачами «вновь открытых повторительных курсов» стали перші 117 лікарів.
У своєму звіті за перше десятиліття існування Інституту директор, професор 

О.Б. Бернштейн писав: «За 10 лет институт превратился в большое научно-учебное 
учреждение, укрепившее знаниями уже свыше 2500 врачей, больше 1/4 всех врачей 
Украины…».

Одним із перших кроків Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР стосовно 
Клінічного інституту для удосконалення лікарів стало затвердження 31 грудня 1931 
р. нового його Статуту, в якому вказувалось, що «державні інститути для удоскона-

лення лікарів є вищі навчальні заклади Народного Ко-
місаріату охорони здоров’я», а серед його завдань значилось, зокрема, «…організу-
вати справу спеціалізації та підвищення кваліфікації на периферії» та «керувати 
роботою місцевих органів НКОЗ у всіх справах підвищення кваліфікації лікарів» 
(Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Фонд 
342, оп. №3, Т. 2, справа №3287, с. 74–77), що заслуговує на увагу і в наш час.

Статут передбачав формування фінансів Інституту, як за рахунок бюджетних 
асигнувань, так і спецкоштів, у тому числі від сплати за навчання слухачів самоо-
платних курсів, прибутків від продажу друкованих Інститутом видань та ін.

Довоєнний період характеризувався також суттєвим внеском вчених Інсти-
туту до скарбниці вітчизняної науки. Одними з фун-
даторів українських наукових шкіл стали професори 
Б.М. Маньковський (неврологія) і А.А. Чайка (уроло-
гія); професор В.Х. Василенко разом з академіком 
М.Д. Стражеском запропонували класифікацію недо-
статності кровообігу.

У роки Другої світової війни Інститут припинив свою діяльність, а його навчальна 
і матеріальна база були знищені під час тимчасової окупації Києва.

В історію Інституту назавжди увійшли імена головного терапевта Північно-Кав-
казького та І Українського фронтів – завідувача кафедри терапії професора В.Х. Васи-
ленка, головного хірурга евакопункту І Українського фронту, генерала-майора медич-
ної служби, завідувача кафедри урології професора А.А. Чайки та багатьох інших.

Своє друге народження Інститут отримав на підставі постанови уряду України від 
18 листопада 1943 р. про його відновлення, виданої вже через два тижні після звіль-
нення Києва.

–

-

-

 – 
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На перших директорів Інституту повоєнного часу (Д.А. Охрименко, 1943–1944; 
В.П. Комісаренко, 1944; І.І. Кальченко, 1944–1957) припали всі труднощі відновлю-
ваного періоду зі створення навчально-матеріальної бази для діяльності довоєнних 
кафедр та організації нових.

У 1953 р. якісний і кількісний склад кафедр поповнився за рахунок приєднання до 
Інституту Київського інституту удосконалення провізорів.

1957–1959 роки (директор – доцент В.Д. Братусь) позначилися відкриттям кафедр 
медичної радіології (1957, професор О.О. Городецький) і педіатрії №2 (1959, професор 
Е.Г. Городецька).

Наприкінці 50-х років Інститут очолив професор М.Н. Умовіст, який обіймав цю 
посаду протягом 25 років (1959–1984).

1965 р. і протягом понад чверті століття (до 1991 р.) Інститут був підпорядкований 
Міністерству охорони здоров’я СРСР, що надало йому нового інтернаціонального 
статусу, оскільки слухачами стали представники всіх країн теперішнього постра-
дянського простору, хоча лікарі з України завжди становили майже половину всьо-

го контингенту курсантів.
До початку 90-х років Інститут став одним із найбільших у колишньому СРСР і 

найпотужнішим в Україні навчальним закладом такого типу. Якщо в перший пово-
єнний рік (1945) у ньому працювало всього 68 викладачів, у тому числі 19 професорів 
і 29 асистентів, то в 2008 р. нараховувалося понад 1400 співробітників, зокрема понад 
600 науково-педагогічних працівників, серед яких 180 докторів і 410 кандидатів наук.

Новий період у діяльності Інституту розпочався в жовтні 1991 р. (ректор –професор 
В.М. Гирін) після його повернення до системи МОЗ суверенної України, що призвело 
до змін його статусу. У нових умовах, які збіглися з початком проведення реформи 
медичної освіти в Україні, Інститут посів пріоритетне місце у галузі післядипломної 
підготовки і перетворився на навчально-методичний центр МОЗ України з цієї про-
блеми. Окремі кафедри, наприклад управління охороною здоров’я і медичної інфор-
матики та обчислювальної техніки, були визначені МОЗ України як головні з відповід-

них проблем.
Починаючи з 1992 р., в Інституті здійснювалася під-

готовка лікарів-інтернів за 43 спеціальностями із щорічним охопленням понад 1000 
лікарів. У 1992–1993 рр. разом з органами управління охороною здоров’я Житомир-
ської та Чернігівської областей на базах їхніх найпотужніших лікувальних закладів 
було відкрито сім філій кафедр Інституту з очно-заочної підготовки лікарів-інтернів 
із залученням до цієї роботи висококваліфікованих спеціалістів на місцях. Аналогіч-
ні угоди укладено з лікувальними закладами мм. Черкаси і Біла Церква.

Якісно новий статус Інститут отримав після видання Кабінетом Міністрів України в 
п’яту річницю незалежності нашої держави постанови «Про створення Київської медич-
ної академії післядипломної освіти» від 13 травня 1996 р., згідно з якою на базі Інституту 
створено навчальний заклад нового типу і вищого (ІV) рівня акредитації – єдину на той 
час в Україні медичну академію післядипломної освіти (далі – Академія).

Двадцять років тому на честь 80-річчя від заснування Академії, згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1998 р. №513 «Про увічнення пам’яті П.Л. Шупика», закладу присвоєно 
ім’я видатного державного діяча і вченого – професора Платона Лукича Шупика (1907–1986), який двічі обіймав 
посаду міністра охорони здоров’я України (1952–1954, 1956–1969), зробив вагомий внесок у розвиток матеріальної, 
навчальної і наукової бази академії, протягом 14 років (1965–1979) завідував кафедрою соціальної медицини і 
організації охорони здоров’я (нині кафедра управління охороною здоров’я).

У 2006 році (ректор – академік НАМН України, професор Ю.В. Вороненко) Указом Президента України 
В.А. Ющенка «Про надання Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика статусу 
Національної» від 27 березня 2006 р. за № 236/2006 Академія отримала статус Національної. 

За ініціативи ректора у березні 2015 року на засіданні вченої ради Академії було прийнято знаменне рі-
шення «Про політику забезпечення якості освіти у НМАПО імені П.Л. Шупика». 

–

 – 
-
-

 – 
-
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У грудні німецькою компанією DQS-UL Group був про-
ведений аудит системи управління Академією на її відпо-
відність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 
«Системи менеджменту якості. Вимоги». За результатами 
аудиту було зазначено, що система управління якістю 
НМАПО імені П.Л. Шупика повністю відповідає вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Керівництво Академії не зупинилося на сертифікації системи 
управління за стандартом ISO 9001:2015. Було прийняте рішен-
ня про підготовку процесів Академії до участі у конкурсі на Єв-
ропейську модель досконалості EFQM.

Міжнародними експертами був складений звіт, за резуль-
татами якого в рамках системи сертифікації «Визнана доско-
налість» Академія набрала загальну оцінку в проміжку 401–
450 балів за критеріями EFQM. Рівень досягнень Академії був 
підтверджений європейським сертифікатом ділової доскона-
лості рівня «4 зірки», а в липні 2018 року – «5 зірок».

Академія нині має унікальні кафедри, зокрема кафедру 
діабетології, кафедру паліативної та хоспісної медицини, ка-
федру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Перша і єдина в Україні кафедра удосконалення лікарів з 
дитячої хірургії створена на початку 1981 р. для потреб охо-
рони здоров’я, оскільки раніше планове удосконалення ди-
тячих хірургів в Україні не проводилось. Засновником та 
першим завідувачем кафедри був доктор медичних наук, 
професор Данило Юліанович Кривченя. Базами кафедри 
стали відділення вад розвитку у дітей і мікрохірургії УНДІ 
ПАГ та хірургічне відділення ДКЛ №2 м. Києва. На кафедрі 
в різні роки працювали доценти Ю.Ю. Алмашій, Ю.Є. Кор-
нев, М.М. Юрченко. 

З 1992 р. кафедру очолив учень професора Д.Ю. Кривчені 
доктор медичних наук, професор Олександр Андрійович Да-
нилов. На даний час на кафедрі працюють: д.мед.н., 

-
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проф.  О.М. Горбатюк, д.мед.н., проф. В.Ф. Рибальченко, д.мед.н., проф. О.К. Слєпов, д.мед.н., доц. В.Ю. Поп, 
к.мед.н., доц. В.В. Гончар, к.мед.н., доц. В.В. Горелік, к.мед.н., доц. А.О. Момотов, к.мед.н., доц. О.Б. Доман-
ський. Із 1993 р. головними базами кафедри дитячої хірургії є хірургічні відділення КМДКЛ №1 м. Києва, 
хірургічне і травматологічне відділення в КМДКЛ №2 м. Києва, відділення вад розвитку у дітей ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», ЦРДП Деснянського району.

Із 2005 р. кафедра мала Житомирську філію, розташовану на базі Житомирської обласної дитячої 
лікарні, яка у 2014 р. стала клінічною базою кафедри, на якій працюють д.мед.н., проф. П.С. Русак, 
к.мед.н., доц. Д.В. Шевчук. Проводиться сучасний цикл ТУ «Лапароскопічна хірургія у дітей». 

Загалом на кафедрі за період існування пройшли підготовку та перепідготовку понад 6000 дитячих 
хірургів, 500 дитячих травматологів і ортопедів, 400 інтернів, 1100 лікарів суміжних спеціальностей.

Таким чином, розпочавши століття тому свою діяльність з окремих курсів удосконалення і маючи у 
своєму розпорядженні як навчальну базу лише одну поліклініку з незначною кількістю відвідувань, 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика стала провідним в Україні 
закладом післядипломної медичної освіти і потужним науковим центром, який нараховує 3 навчально-
наукові інститути і 5 факультетів, що об’єднують 81 кафедру, понад 750 науково-педагогічних і наукових 
працівників, у т. ч. майже 300 професорів і докторів медичних наук, понад 400 кандидатів наук, що є од-
ним з найвищих показників в Україні.

Колектив Академії на всіх етапах її існування робить вагомий внесок до скарбниці української меди-
цини, сприяючи реформуванню системи охорони здоров’я в Україні загалом і вищої медичної школи 
зокрема.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
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