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ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯРА GREETINGS ANNIVERSARIES

Відчуття обов’язку як фундаментальна мотивація жит-
тя  – саме така формула постає професійним та етичним 
єством лауреата Державної премії України в галузі науки та 
техніки, доктора медичних наук, професора Ніни Григорів-
ни Гойди. Так, перед нами – звичайний, але й незвичайний 
камертон Ніни Григорівни – товариської порядної людини 
з виразною харизмою, талановитого організатора охорони 
здоров’я та педагога в цих галузях у широкому масштабі.

В 1973 році Ніна Григорівна закінчила Чернівецький 
(нині Буковинський) державний медичний інститут. Шлях 
її відразу проклався на теренах пологознавства – від ліка-
ря-ординатора в межах даного фаху до посади головного 
акушера-гінеколога Хмельницької області. Вдале керів-
ництво цією службою першорядної значущості спонука-
ло владні структури до призначення Н.Г. Гойди на посаду 
завідувача обласним відділом охорони здоров’я. Ці п’ять 
складних років, впродовж 1987–1992 років, коли робота об-
ласної системи охорони здоров’я ускладнювалася впливом 
наслідків Чорнобильської радіаційної аварії на демографічні 
та інші домінантні соціальні показники, стали об’єктивним 
екзаменом для Н. Гойди, насамперед як держслужбовця осо-
бливого медичного-соціального рангу.  

Протягом наступних одинадцяти років (1992–2003) Ніна 
Григорівна ефективно працює на різних відповідальних ща-
блях у  МОЗ  України. Вона очолює Головне управління ор-
ганізації медичної допомоги дітям та матерям, надалі – то-
тожне Управління організації охорони здоров’я населення. 
Займає посади заступника та першого заступника Держав-
ного секретаря Міністерства охорони здоров’я, долучаючись 
до виконання стратегічного курсу МОЗ України. У 2000 році 
захищає докторську дисертацію, що стосується питань ме-
дицини материнства та дитинства. У 2004 році їй присво-
юють звання професора. Державна премія України в галузі 
науки та техніки, яку Ніна Григорівна одержала 2002 року, 
відбиває її наукові спрямування, організаційні кроки щодо 
розвитку в країні перинатальної медицини.

Впродовж 2002–2016 років професор Ніна Гойда була 
проректором з лікувальної роботи Національної медичної 
академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шу-
пика. Нині Ніна Григорівна сповна віддає свій величезний 
досвід як професор кафедри управління охороною здоров’я 
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даного вищого навчального закладу. Її курс на цій посаді 
акумулює, зокрема, творчі здобутки одного з її попередників 
біля штурвала кафедри – професора Б.П. Криштопи.

Слід підкреслити потужне й дієве співробітництво 
Н. Гойди із вченою радою, деканатами та клініками НМАПО  
імені П.Л. Шупика. А якщо додати, що Ніна Григорівна три-
валий час була експертом ДАК України, а її знання, міжна-
родний авторитет, наукова знаковість сприяли контактам 
МОЗ України та НМАПО імені П.Л. Шупика із Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я (ВООЗ), ЮНІСЕФ, іншими 
міжнародними організаціями, – її внесок у розбудову держа-
ви постане величезним.  

Чимало років Ніна Григорівна є шеф-редактором жур-
налу «Мистецтво лікування», творчо сприяючи його доско-
налості. Так, у плині робіт, досягнень, управлінських звер-
шень – надійшов знаменний ювілей. Та підкреслимо головне: 
Ніна Григорівна є товариською, порядною особистістю, зраз-
ком інтелігентності, творчого мислення, демократизму й то-
лерантності. Спілкуватися з Ніною Григорівною  – завжди 
радісно й приємно.

Прийміть наші щирі вітання від редакційної ради часо-
пису. З роси та з води, вельмишановна професоре й справж-
ня лицарка медицини!  

Юрій Віленський та редакційна рада  
журналу «Мистецтво лікування»
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