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ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ АВРАМЕНКО

Вісімнадцятого вересня цього року відзна-
чає 80-річний ювілей професор кафедри радіоло-
гії НМАПО  ім. П. Л. Шупика  Олександр Івано вич 
 Авраменко. Народився він 1935 року в с. Гребінки Ки-
ївської області. Трудову діяльність розпочав ще під час 
навчання в Київському медичному інституті ім. акад. 
О. О. Богомольця, коли старшокурсником працював 
фельдшером на станції швидкої допомоги.

Закінчивши педіатричний факультет медінститу-
ту в 1959 році, Олександр Іванович працював у м. Біла 
Церква Київської області дільничним педіатром Біло-
церківської міської дитячої лікарні, а згодом — завіду-
вачем відділення і півтора десятиріччя головним ліка-
рем. Медики Білої Церкви і сьогодні з теплотою згаду-
ють спільну працю з Олександром Івановичем.

На початку 1970-х років О. І. Авраменко очолив 
Київський обласний відділ охорони здоров’я і обіймав 
цю посаду незмінно протягом 25 років. Талановитому 
організатору вдалося створити міцну систему охорони 
здоров’я на Київщині й вивести колись відсталу об-
ласть на одне з перших місць у республіці.

Час, на який припала діяльність завідувача обл-
здороввідділу Київської області О. І. Авраменка, був 
чи не найважчим в історії регіону, адже Київська об-
ласть прийняла на себе основний тягар проблем, 
пов’язаних із катастрофою на Чорнобильській АЕС, 
отже з перших годин катастрофи Олександр Іванович 

був із жителями області, безпосередньо організував 
евакуацію мешканців міст Прип’ять, Чорнобиль та сіл 
тридцятикілометрової зони, керував медичними уста-
новами в зоні Чорнобиля.

Незважаючи на велику завантаженість і повсяк-
денні турботи керівника, у 1990 році О. І. Авременко 
захистив докторську дисертацію, присвячену ліквіда-
ції наслідків ядерних катастроф.

З 1991 р. він активно включився в науково-
педа гогічну діяльність кафедри радіології НМАПО 
ім. П. Л. Шупика, передаючи свій великий досвід ліка-
рям. У 1993 році, працюючи на кафедрі, отримав вче-
не звання професора. Нині очолює курс «Радіаційна 
медицина і радіаційна безпека», який кафедра прово-
дить протягом 25 років, бере активну участь у скла-
данні всіх навчальних планів і програм, виїздить з лек-
ціями, виховує молодих науковців і дисертантів, вхо-
дить до складу Вченої ради НМАПО ім. П. Л. Шупика 
з питань організації охорони здоров’я.

Жодна лекція, що прочитана професором 
О. І. Авраменком, не залишається поза увагою лікарів-
слухачів. Великий досвід організатора охорони здо-
ров’я, поєднаний із ерудицією та досконалою мане-
рою викладання, є прикладом для наслідування моло-
дими викладачами. Професор О. І. Авраменко як лю-
дина сумлінна і успішна є викладачем-педагогом ви-
сокого ґатунку.

Професор О. І. Авраменко опублікував понад 
150 наукових праць, що включають 3 монографії 
і 2 навчальних посібники.

Олександр Іванович має кілька державних наго-
род, серед яких 3 ордени, 5 медалей та Почесна від-
знака Президента України.

Заслужений лікар України, професор Олександр 
Іванович Авраменко — глибоко шанована людина. Ор-
ганізаторський досвід, який він набув у своїй трудо-
вій діяльності, особливо під час ліквідації катастрофи 
на ЧАЕС, заслуговує великої поваги і наслідування.

Благородна професія лікаря вже стала традицій-
ною в родині Авраменків: усе своє життя присвяти-
ла медицині дружина Олександра Івановича — Емма 
Іванівна, дорогою батьків пішов син Сергій і невістка 
Ольга, закінчив магістратуру в НМАПО онук Сашко, 
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який успадкував не лише ім’я дідуся, а й бажання ви-
рішувати проблеми радіології.

У глибині мудрих очей Олександра Івановича 
Авраменка світиться вогник молодості, нерозтрачено 

і оптимізм, і жагу життя. Такі люди — справжнє 
 багатство нашої держави. щастя Вам, дорогий 
наш ювіляре, міцного здоров’я і подальшої творчої 
 наснаги!

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Колектив кафедри радіології НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Колектив ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Колектив кафедри радіології та радіаційної медицини НМУ ім. О. О. Богомольця

Асоціація радіологів України
Редколегія Українського радіологічного журналу

Редколегія журналу «Радіологічний вісник»

ВАЛЕР’ЯН МИКОЛАЙОВИЧ РИЖИК

Валер’ян Миколайович Рижик народився 8 серп-
ня 1940 року в с. Ново-Літовське Будьоновського ра-
йону Приморського краю.

Після закінчення Івано-Франківського держав-
ного медичного інституту Валер’ян Миколайович був 
направлений на роботу в Івано-Франківську область, 
де працював практичним лікарем-рентгенологом 
до 1967 року. В цьому ж році вступив до клінічної ор-
динатури на кафедру рентгенології Ворошиловград-
ського (Луганського) медичного інституту. Під час на-
вчання постійно займався науковою діяльністю, за-
планував кандидатську дисертацію.

Наукові інтереси В. М. Рижика протягом цього 
періоду тісно пов’язані з розв’язанням широкого кола 
рентгенологічних проблем у клініці. Наукові розроб-
ки стосуються оптимізації променевої діагностики за-
хворювань кістково-суглобової системи. Ці матері-
али він бере за основу для написання кандидатської 
дисертації, яку захистив у 1973 році. Після закінчен-
ня клінічної ординатури працював на посадах лікаря-
рентгенолога в Луганській області.

В Івано-Франківському національному медично-
му університеті В. М. Рижик працює з 1970 року: спо-
чатку на посаді асистента, доцента, а з 1987 року і по-
нині — завідувача кафедри радіології. В 1996 році 
Валер’ян Миколайович захистив докторську дисер-
тацію за темою: «Рентгенодіагностика захворювань 
органа слуху та рівноваги». Вагомий внесок профе-
сор В. М. Рижик зробив у розробку проблем діагнос-
тики захворювань ЛОР-органів.

Серед наукових проблем, якими займаються 
на кафедрі променевої діагностики і з успіхом вирі-
шують, — впровадження нових методів розпізнавання 
патології головного мозку, легень.

Слід зазначити, що В. М. Рижик є автором 320 нау-
кових праць, 48 з яких надруковані за межами України, 
26 винаходів та патентів, 64 раціоналізаторських пропо-
зицій, більшість яких стосуються променевої діагнос-
тики захворювань кістково-суглобового апарату, голови 
та шиї. Валер’ян Миколайович підготував одного докто-
ра та 6 кандидатів медичних наук. Він входить до редко-
легії «Українського радіологічного журналу» та журна-
лу «Променева діагностика, променева терапія», де є ре-
дактором відділу «Радіологія голови та шиї».

Професор В. М. Рижик — талановитий організа-
тор, вимогливий як до себе, так і до інших. З 1988 року 
його зараховано експертом ВООЗ із проблем радіа-
ційної медицини. В 1989 році за завданням ВООЗ він 
як один із висококваліфікованих фахівців, виїжджав 
до Індії та Монголії, з 1974 до 1977 року працював 
у республіці Туніс.

Член Асоціації радіологів України, член Євро-
пейської асоціації радіологів, Валер’ян Миколайович 
неодноразово виступав з доповідями у радіологічних 
товариствах США, Франції, Чехії, Австрії.

Чимало уваги професор В. М. Рижик присвячує 
практичній охороні здоров’я, постійно консультуючи 
лікарів та пацієнтів з питань отримання та інтерпретації 
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