
ПЄШИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 
(До 75-річчя від дня народження)

РОФЕСОРУ Миколі Миколайовичу Пєшему 
виповнилося 75 років від дня народження та 

_ и  50 років лікарської, науково-педагогіч
ної та громадської діяльності.

Відомий вчений, фахівець у галузі 
педіатрії, дійсний член Україн
ської Академії наук національно
го прогресу, відмінник охорони 
здоров’я, доктор медичних 
наук, професор кафедри педіа
трії № 2 ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна ака
демія» -  далеко не повний 
список заслуг М иколи Ми
колайовича.

Будучи учнем і послідов
ником відомих вітчизняних 
педіатрів О.М. Хохол, Г.М.
Руднева, В.І. Сідельникова,
П.С. Мощича, він зробив ва
гомий науковий та практич
ний внесок у розвиток вітчиз
няної педіатрії.

Народився М икола Миколайо
вич 9 грудня 1934 року в с. Козаць
ке Новобасанського району Чернігів
ської області в сім ’ї учителів, у 14 років 
почав свою трудову діяльність. Працював то
карем на заводі, одночасно навчався у ремісни
чому училищ і і вечірній школі робітничої моло
ді.

У 1954 році Микола Миколайович вступив па 
педіатричний факультет Київського медичного 
інституту ім. О.О. Богомольця. Після закінчення 
інституту працював ординатором дитячої міської 
лікарні і викладачем дитячих хвороб у Житомир
ському медичному училищі. Його прагнення до 
продовження нявчання сприяло вступу ДО К Л ІН І Ч- 
ної ординатури на кафедру госпітальної педіатрії 
Київського медичного інституту. Під час навчан
ня у клінічній ординатурі підготував кандидат
ську дисертацію на тему «Поликардиографичес- 
кие исследования детей школьного возраста с 
функциональными систолическими шумами 
сердца», яку успішно захистив у 1970 р. (науко
вий керівник -  проф. І.М. Руднев). Докторська 
дисертація «Острое легочное сердце при пневмо
нии у детей раннего возраста » успішно захищена 
у 1988 р., науковими консультантами якої були 
проф. В.М. Сідельников і МЛ. Руднев.

У Полтавському державному стоматологічно
му інституті (з 1994 p. -  Українська медичиа 

стоматологічна академія) Микола Микола
йович працює з 1969 p.: спочатку на 

посаді асистента курсу дитячих хво
роб, з 1971 р. -  зав. курсом дитя

чих хвороб, з 1974 р. -  доцентом, 
з 1984 по 2002 pp. -  завідуючим 

кафедрою дитячих хвороб, а з 
2003 р. і до цього часу -  про
фесором цієї кафедри.

Микола Миколайович -  та
лановитий педагог вищої ме
дичної школи, пройшов 
шлях від асистента до заві
дуючого кафедрою. За 25 ро
ків роботи на кафедрі Мико
ла Миколайович зробив ве
ликий внесок в удосконален
ня педагогічного процесу, 

творчої наукової праці та ліку
вально-консультативної справи 

в дитячих клінічних лікарнях. 
Високий професійний рівень клі

нічних обходів, наукові та клініко- 
патологоанатомічні конференції, ко

трі проводяться ним, завжди цікаві та є 
чудовою школою для студентів, лікарів-інтер- 

нів, лікарів сімейної медицини та викладачів.
Микола Миколайович -  чудовий лектор, 

здатний просто і доступно висвітлювати складні 
питання клінічної педіатрії; його лекції студен
ти слухають із задоволенням, бо в кожній лек
ції їх знання доповнюються новими сучасними 
даними вітчизняної та зарубіжної медичної на
уки. Він добре розуміє запити молоді, має при
роджену делікатність і вимогливість як до себе, 
так і до студентів.

Професор збагатив кафедру великою кіль
кістю методичних матеріалів, є автором понад 
175 наукових праць, 20 методичних розробок, 
інформаційних листів та методичних рекомен
дацій. Ним видано 20 навчальних посібників 
(«Неотложная помощь», «Врачебный практи
кум», «Педиатрический практикум», «Прак
тическая неонатология», «Итенсивная терапия 
в педиатрии», «Перша медична допомога», 
«Кардіологія дитячого віку», «Невідкладна до
помога у дітей та підлітків» та інші), які ко
ристуються великою популярністю серед CTV-
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дентів та працівників охорони здоров’я. За 
його редакцією видано підручник «Дитячі хво
роби» (1994) для студентів стоматологічних 
вузів і факультетів.

М.М. Пеший є членом редакційної ради ж ур
налу «Педіатрія, акушерство та гінекологія*, з 
1970 по 2003 рік -  голова обласного наукового 
товариства педіатрів Полтавської області, упро
довж багатьох років є членом апробаційної ради 
№ 1 ВДНЗУ «Українська медична стоматологіч
на академія» із захисту кандидатських та док
торських дисертацій.

Микола Миколайович має вищу кваліфіка
ційну категорію лікаря-педіатра, багато уваги 
приділяє підготовці практичних лікарів, ліка- 
рів-інтернів, сімейних лікарів, удосконаленню  
спеціалізованої допомоги у сільській місцевості 
та на промислових підприємствах.

Педагогічний, науковий і клінічний внесок про
фесора у вітчизняну педіатрію відзначено почесни
ми грамотами Міністерства охорони здоров’я, зна

чком «Відмінник охорони здоров’я*, медаллю 
«Ветеран праці» та «Захисник вітчизни».

Всім, хто працював і працює з Миколою Ми
колайовичем, добре відомі не тільки його тру
дові досягнення, а й чудові якості -  скромність, 
принциповість, гуманність, доброзичливе став
лення до хворої дитини та її батьків.

Микола Миколайович -  неординарна особис
тість, талановитий вчений та організатор, за
лишається простою людиною, яка вміє створи
ти спокійну атсмосферу в колективі. Він і сьо
годні багато часу віддає своїй улюбленій справі 
-  педіатрії, яку розпочав багато років тому.

Свій 75-річний ювілей професор М.М. Пс 
ший святкує у розквіті творчих сил, нових на
укових ідей і задумів, у колі рідних, учнів, 
співробітників, друзів. Усі вони щиро вітають 
ювіляра, бажають шановному і дорогому ко
лезі та вчителю міцного здоров’я, щ астя, по
дальших успіхів та плідної праці на ниві збе
реження здоров’я дітей.

Ректор Української медичної стоматологічної 
академії професор В.М. Ж дан  

Ректорат ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія»  

Асоціація педіатрів Полтавської області 
Колектив кафедри педіатрії Л' 2
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