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100 років і один день стійкості, 
досконалості та відданості

Прикметно, що сучасне сприйнят-
тя НМАПО імені П.Л. Шупика як одно-
го з  найдемократичніших закладів ви-
щої медичної освіти бере свій початок 
ще 1918  року, адже Клінічний інститут 
для вдосконалення лікарів був заснова-
ний групою талановитих київських ме-
диків-ентузіастів, а не внаслідок політич-
ного рішення.

Першого листопада 2018 року в На-
ціональному академічному драматично-
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Святкування сотої річниці з дня заснування Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
унаочнило бездоганне дотримання нею девізу «Стабільність. 
Досконалість. Відданість – Virtus. Excellentia. Fidelitas». Дводенні 
урочистості були позначені досконалим смаком, тонким 
відчуттям стилю та глибокою відданістю закладу своїм вчителям 
і колегам, які стояли біля його витоків, – і це відзначили як 
високі закордонні й вітчизняні гості, так і слухачі Академії.

події та персоналії
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му театрі імені Івана Франка відбулася 
урочиста вистава з нагоди святкування 
100-річчя від заснування Національної 
медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика.

Свої вітання та побажання провідному 
закладу післядипломної медичної та фар-
мацевтичної освіти України передали Пре-
зидент України Петро Порошенко, спікер 
Верховної Ради України Андрій Парубій, 
Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман, предстоятель Української пра-
вославної церкви Київського патріархату 
Патріарх Київський Філарет, предстоятель 
Української православної церкви митро-
полит Київський Онуфрій.

В урочистостях взяли участь керів-
ник апарату Президента України Олексій 
Дніпров, перший заступник голови Вер-
ховної Ради України Ірина Геращенко, 
заступник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань охорони здоров’я 
Ірина Сисоєнко, директор департаменту 
гуманітарної та соціальної політики Ка-

бінету Міністрів України Віталій Коблош, 
заступники міністра охорони здоров’я 
Роман Ілик та міністра освіти і науки Пав-
ло Хобзей, президенти НАМН та НАПН 
України академіки Віталій Цимбалюк 
та Василь Кремінь, член Президії НАН 
України академік Сергій Комісаренко, ди-
ректори департаментів охорони здоров’я 
Київської обласної та Київської міської ад-
міністрацій, представники департаментів 
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охорони здоров’я регіонів 
України, представни-
ки релігійних конфесій, 
керівники медичних 
служб Міністерства обо-

рони України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби України, 
Міністерства внутрішніх справ України, 
Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій, ректори та представники за-
кладів вищої медичної та фармацевтичної 
освіти з усіх регіонів України.

На святкування завітали іноземні гос-
ті – професор Томмі Лінне (координатор 
співробітництва з Каролінським інсти-
тутом, Швеція), Лю Цзиньхуа (завідувач 
відділення акушерства та гінекології Шан-
хайської 9-ї Народної лікарні, Китай), 
Ван Пін (завідувач відділення гінеколо-
гії лікарні «Шугуан» при Шанхайському 
університеті традиційної китайської ме-
дицини), Мубаріз Алієв (завідувач відділу 
загальної хірургії Навчально-хірургічної 
клініки Азербайджанського медичного 

університету, Азербайджан) та Людмила 
Євтушенко (директор видавництва «Про-
фессиональные издания», Білорусь).

Під час урочистостей відбулось пога-
шення спеціальної поштової марки, при-
свяченої Академії, та була презентована 
монета номіналом 2 гривні «100 років 
НМАПО імені П.Л. Шупика».

Щира та творча атмосфера заходу 
об’єднала освітян, науковців, лікарів – 
найвищих професіоналів сфери охорони 
здоров’я і тих, хто тільки починає свій 
шлях у медицині.

Видатні працівники Академії удо-
стоїлись численних високих державних 
та галузевих нагород, грамот і медалей, 
а  процедура нагородження тривала й на-
ступного дня.

Так, згідно з Указом Президента Украї-
ни Орденом князя Ярослава Мудрого 
IV ступеня нагороджено професора Івана 
Зозулю, завідувача кафедри медицини не-
відкладних станів, Орденом «За заслуги» 
І ступеня – професора Юрія Вдовиченка, 
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першого проректора; Орденом «За заслу-
ги» ІІ ступеня – професора Олексія Пав-
ленка, завідувача кафедри стоматології; 
Орденом княгині Ольги ІІ ступеня – про-
фесора Ніну Гойду, професора кафедри 
управління охороною здоров’я; Орденом 
княгині Ольги ІІІ ступеня – професора 
Наталію Харченко, завідувача кафедри 
гастроентерології, дієтології та ендоско-
пії; почесними званнями: «Заслужений 
діяч науки і техніки України» – професо-
ра Віталія Біду, завідувача кафедри орто-
педичної стоматології; «Заслужений лікар 
України» – професора Валерія Сільченка, 
професора кафедри патологічної та топо-
графічної анатомії; «Заслужений праців-
ник фармації України» – професора Раїсу 
Коритнюк, професора кафедри фармацев-
тичної технології і біофармації; «Заслуже-
ний працівник охорони здоров’я Украї-
ни»  – Тетяну Коломійченко, провідного 
наукового співробітника кафедри акушер-
ства, гінекології і репродуктології, та Во-

лодимира Суменка, завідувача лабораторії 
Клініки репродуктивних технологій УДІР; 
медаллю «За працю і звитягу» – Юрія Со-
ханя, проректора з адміністративно-го-
сподарської роботи.

До уваги гостей було представлено 
фільм і театралізоване дійство про історію 
та розвиток Академії, видатних поста-
тей, які працювали в закладі, здобутки 
за 100-річчя роботи та напрями розвитку 
Академії на майбутнє.

До глядачів зі сцени зверталися ко-
рифеї НМАПО імені П.Л. Шупика, друзі 
та партнери і, звісно ж, клінічні ордина-
тори та аспіранти, які подякували своїм 
вчителям за  знання, досвід і приділену 
їм увагу.

Урочистості продовжилися 2 листопа-
да в межах науково-практичної конферен-
ції з міжнародною участю «Національна 
медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика – століття лідерства 
та інновацій в медичній і фармацевтичній 
освіті та науці».

Вітальне слово та доповідь про історію 
Академії виголосив ректор – академік 
Юрій Вороненко. З доповідями перед учас-
никами конференції виступили професор 
Каролінського інституту Ангеліка Лінден 
Хіршберг, академіки НАМН України, про-
фесори Володимир Коваленко та  Василь 
Лазоришинець, чл.-кор. НАМН України, 
професори: Наталія Горовенко, Борис 
Тодуров, Олександр Усенко, Борис Мань-
ковський, Єлизавета Шунько, В’ячеслав 
Камінський та професор Озар Мінцер.

Урочистості відбулися, Академія по-
вернулася до свого інтенсивного робо-
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чого графіку і вже за два тижні успішно 
пройшла ресертифікаційний аудит щодо 
відповідності системі менеджменту якості 
ISO 9001:2015.

Протягом трьох днів група професій-
них аудиторів працювала над підтверджен-
ням успішності впровадження вимог стан-
дарту в процеси Академії. За підсумками 
роботи аудитори відзначили визначні 
досягнення колективу Академії, яких вда-
лося досягнути за 3 роки. Будучи першим 
українським закладом вищої освіти, який 
пройшов сертифікацію за стандартом вер-
сії 2015 року, НМАПО імені П.Л. Шупика 
є беззаперечним лідером у сфері післяди-
пломної підготовки медиків, а сформова-
на корпоративна культура вдало поєднує 
індивідуальні риси Академії та найкращі 
практики сучасного менеджменту.

Особливо аудитори відзначили ви-
соку професійність та мотивованість, 
відкритість та глибоку прихильність 

до принципів досягнення найвищої якості 
всіх працівників, з якими вони спілкува-
лися впродовж цих трьох днів. Досягнен-
ня останнього року, такі як проходжен-
ня сертифікації Європейського фонду 
оцінювання якості (EFQM) і отримання 
сертифіката «Recognised for Excellence 
5  stars», відкриття та послідовний розви-
ток Центру симуляційних методів нав-
чання, розвиток корпоративного стилю 
та  оновлення офіційного веб-сайту Ака-
демії, посилення міжнародного партнер-
ства, побудована вертикаль управління 
ризиками та моніторингу управлінських 
рішень, − стали запорукою здобутої висо-
кої оцінки та плацдармами для подальшо-
го розвитку.

І ніби на підтвердження думки давніх 
римлян, що людина не може любити те, 
чого не знає, заходи з відзначення ювілею 
тривають: розпочала роботу нова експо-
зиція Музею, на офіційному сайті опри-
люднюються матеріали про історію і су-
часні досягнення НМАПО та її колективу, 
планується публікація ювілейних видань 
та інших матеріалів, присвячених святку-
ванню славетної дати.

Сторіччя – це епоха для нашого закла-
ду і країни, а з іншого боку – лише мить 
світової історії. Тож, підсумовуючи та вша-
новуючи тих, хто заклав фундамент Ака-
демії, ставимо нові амбітні цілі у служінні 
народу України.

Матеріал та фото надані 
прес-службою НМАПО  

імені П.Л. Шупика
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