
Віталій Григорович Майданник (2.01.1957 - 29.09.2020) – 
видатний Вчений, Педагог, Лікар-Педіатр, протягом 30 років керівник кафедри педіатрії 
№4 НМУ імені О.О. Богомольця, академік НАМН України, доктор медичних наук, 
професор, член Вченої медичної ради МОЗ України, віце-президент  Асоціації педіатрів 
України, віце-президент Федерації педіатрів країн СНД, член Міжнародних асоціацій 
педіатрів та дитячих нефрологів, член проблемних комісій з педіатрії та нефрології МОЗ 
та НАМН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Кавалер 
ордену князя Ярослава Мудрого V ступеня,  Заслужений лікар України та протягом 25 
років головний редактор журналів «Педіатрія, акушерство та гінекологія», а потім 
«Міжнародного журналу педіатрії, акушерства та гінекології». 

 Автор 740 наукових праць, в тому числі 36 монографій і 59 авторських патентів  
на винаходи, 9 підручників, 17 навчально-методичних праць. Його наукова школа 
нараховує 39 кандидатів медичних наук та 5 докторів медичних наук,  численні 
дослідження яких проводились  в різних напрямках дитячої нефрології, кардіології, 
вегетології, психосоматиці, гастроентерології, неонатології, пульмонології, 
ендокринології, функціональній діагностиці  не тільки в Україні, а і закордоном, в 
команді з відомими вченими.  

 

 
 
Віталій Григорович ще студентом  2-го курсу  почав активну наукову діяльність і 

до останнього дня вважав, що це є абсолютно необхідним для розвитку клінічного 
мислення та формування структурованого підходу до рішення професійних проблем 
майбутніми лікарями. Він завжди  підтримував молодих вчених, які  працювали в 
гуртках та вперше створив студентську секцію на щорічній науково-практичній  
конференції видатних спеціалістів-педіатрів.  

 Майже всі студентські роки майбутній академік Майданник В.Г. працював 
медбратом та регулярно чергував в реанімації дитячої лікарні №5 м. Києва. На його 
думку, лікарю, що не пройшов школу медсестринства по догляду за хворим, важко 
уявити, що відчуває та чого потребує хвора дитина та її батьки . 

«…. именно в таких условиях можно действительно научиться наблюдать 
больного, делать все ради его спасения» ( Майданник Віталій Григорович). 

  



Книга для батьків «Наша дитина (догляд та виховання)», що написана ним у 
співавторстві стала настільною для декількох поколінь. В ній зрозумілою мовою 
ретельно викладені  науково обгрунтовані помісячні рекомендації по догляду та 
вихованню дитини.  Віталій Григорович, вважав що батьки дітей повинні бути 
головними помічниками педіатра, мати необхідні знання та довірливі партнерські 
стосунки з лікарем, особливо коли малюк хворіє.   
Завдяки  нескінченним зусиллям академіка В.Г. Майданника по забезпеченню якісної 
високоспеціалізованої допомоги маленьким пацієнтам у 1990 році вперше в Україні 
було відкрито «Центр вегетативних дисфункцій у дітей», у 1998 році - відділення 
хронічного гемодіалізу та у 2003 році - Київське міське відділення дитячої 
ендокринології.  
 
Ми завжди будемо вдячні нашему Вчителю -  Віталію Григоровичу Майданнику за його 
великий вклад в збереження професії «Лікаря – Педіатра»! 
«Педиатрия должна громко кричать, подавать голос в свою защиту, чтобы все 
понимали, что она есть, она – жива! И очень нужна нашим детям!»  
 
                                                                                                    (Майданник Віталій Григорович). 


