
Кафедра педіатрії №4 та колектив Національного медичного 

університету втратили Професіонала, Майстра своєї справи,  

надзвичайно добру, щиру та чуйну Людину,  відданого своїй роботі Лікаря 

та Науковця, якого нам завжди буде не вистачати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майданник Віталій  Григорович був цілеспрямованим та  працьовитим,  надзвичайно людяним та щирим,  вимогливим та 

справедливим. Відійшла у вічність добра та щира людина... Його цінували  та поважали співробітники та студенти, були 

вдячними сотні пацієнтів, десятки учнів з гордістю називали його "Учителем". Пішла з життя Людина, яка своїми діями та 

вчинками,  своїм розумом виховала не одне покоління учнів, науковців,  лікарів. У будь-який час Віталій Григорович був 

готовий підтримати,  організувати, прийти на допомогу...  

За роки роботи в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця Майданник В.Г. сформувався як 

видатний учений, відомий далеко за межами України, науковець зі світовим іменем, прекрасний організатор, чуйний та 

справедливий керівник.  

Віталій  Григорович  народився 2 січня 1957 року.В 1980 році закінчив з відзнакою  Київський медичний інститут 

імені О.О. Богомольця.  Як Ленінський стипендіат був занесений до "Золотої книги пошани" інституту. 

Ще будучи студентом, розпочав медичну діяльність, працюючи медбратом в дитячій клінічній лікарні N5. Також,  

ще в студентські роки розпочав наукову роботу під керівництвом академіка В.П.Широбокова. Відтоді уся його професійна 

діяльність пов’язана з кафедрою педіатрії N4, де він пройшов довгий шлях від аспіранта до завідувача кафедри. 

Надзвичайно широким було коло наукових інтересів Віталія Григоровича. Основоположник  вивчення порушень 

вегетативної нервової  системи та особливостей перебігу психосоматичних захворювань у дітей, запропонував нову їх 

класифікацію ,  створив школу дитячих вегетологів та Центр діагностики і лікування вегетативних дисфункцій у дітей  (з 1990 

р.). За його участю розроблено високочутливий електронний стетофонендоскоп та комп'ютерна система аналізу звуків,  які не 

мають аналогів в світовій практиці,  що дало можливість створити поліхромні респіросонограми та, в свою чергу,  

оптимізувати діагностику захворювань органів дихання у дітей. 

До основних напрямів наукової діяльності В.Г. Майданника належали також глибоке та плідне вивчення різних 

аспектів кардіоревматології (кардіоміопатій, ювенільного ревматоїдного артриту та ін.), гастроентерології, нефрології та 

ендокринології дитячого віку. 

 Автор 720 наукових праць, з них 40 опубліковані в зарубіжних виданнях, у тому числі 36 монографій, 6 підручників 

та 12 навчально-методичних посібників,  3 авторських свідоцтв і 58 патентів  на  винаходів. Підготував 4 докторів та 38 

кандидатів медичних наук. 

Проводив значну науково-організаційну роботу. Виконував обов’язки члена вченої ради університету та вченої 

медичної ради МОЗ України (з 2013), голови спеціалізованої вченої ради (з 1999), головного редактора «Міжнародного 

журналу педіатрії, акушерства та гінекології» (з 1995), члена правління Асоціації педіатрів України (з 1993), віце-президента 

Асоціації педіатрів України (з 2005), члена проблемних комісій з педіатрії та нефрології МОЗ та НАМН України (з 2010). Крім 

того, він був членом Міжнародних асоціацій педіатрів та дитячих нефрологів (з 2008 р.). Впродовж 2004-2011 рр. виконував 

обов’язки головного педіатра Головного управління охорони здоров’я Київської міської держадміністрації та президента 

Асоціації педіатрів країн СНД (2008-2013). Активний організатор і учасник багатьох наукових форумів як в Україні, так і за її 

межами. В.Г. Майданник був членом 12 редакційних колегій таких фахових журналів, як «Перинатологія і педіатрія», 

«Український журнал нефрології та діалізу», «Серце та судини» тощо, а також газети «Здоров’я України», заступником 

головного редактора збірника наукових праць «Актуальні питання нефрології» і «Вопросы практической педиатрии» тощо. 

Його багаторічна лікарська, науково-педагогічна та громадська діяльність відзначена за Указом Президента орденом князя 

Ярослава Мудрого V ступеня (2016). Присвоєне почесне звання «Заслужений лікар України» (2001). Відзначений «Знаком 

пошани НАМН України» (2017), подякою голови Київської міської держадміністрації (1999), подякою та Почесною грамотою 

МОЗ України (2007).  Віталій Григорович  пройшов великий науковий та професійний шлях.  Академік  Національної академії 

медичних наук України, обраний 13.09.2010 р. за спеціальністю «педіатрія», доктор медичних наук (1989), професор (1991), 

Заслужений лікар України (2001), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009), завідувач кафедри  

педіатрії №4 (з 1990), проректор з лікувальної роботи (1994-2000), декан медичного факультету №3 Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця (2005-2010) 

Важко перерахувати всі досягнення Віталія Григоровича... Це непоправна утрата для науки та медицини...Світлий та 

незгасний спомин про Віталія Григоровича назавжди залишиться у пам’яті та серцях усіх, хто його знав, любив та шанував. 

Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати родині, колегам та друзям Віталія Григоровича. 

 

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ… 

 

 



 

 Співчуття   від медичної спільноти України:   

 
Світлій пам’яті Віталія Григоровича Майданника 

Кажуть, коли народжується людина, на небі з'являється зірка... 

Кажуть, що людина народжується одна і залишає цей світ наодинці... 

Кажуть, коли щось втратити, обов’язково знайдеш нове... 

Так говорять, але час не стирає спогадів. Він тільки загоює  рани, залишаючи по собі 

рубці...  

Сьогодні небо схилило голову.  

Сьогодні вся медична спільнота в зажурі витирає сльози, ховаючи біль утрати в душі. 

Сьогодні Земля прощається з тим, кому ніколи не було байдуже, з тим, для кого не було 

нічого неможливого, з тим, хто вірив, що своїм добрим серцем можна урятувати світ. 

І він рятував... 

Йому судилося стати Зіркою, яка запалила безліч зірок на медичному небосхилі... 

Йому вдалося згуртувати навколо себе тих, хто такий, як Він... 

Він пішов, залишивши про себе добрий спогад, щиру шану і бажання продовжувати іти 

його шляхом! 

Час притупить біль, але не вилікує його. Сльози висохнуть, але не зникнуть. Серце 

заспокоїться, але пам’ятатиме того, хто жив заради життя! 

І ми маємо жити, щоб творити те, чого Він не встиг. 

Ми маємо любити так, як Він! 

Ми маємо вірити, щоб дарувати надію тим, хто її втратив!!! Цього б найбільше хотів 

Віталій Григорович!! 

Світла пам’ять Світлій Людині! 

Світла пам’ять Справжньому Митцю педіатрії! 

Світла пам’ять Дорогому Вчителеві! 

І нехай Його щира душа стане Ангелом і надалі оберігає дитячі життя!!! 

 

Зі скорботою на серці, від імені медичної спільноти Буковини – колектив кафедри 

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного 

університету 

 



 
 

 

Колектив кафедри підліткової медицини Харківської медичноі академії 

післядипломної освіти висловлює щире співчуття рідним, близьким та співробітникам 

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з приводу передчасної смерті 

видатного педіатра України, завідуючого кафедри педіатрії, професора Майданника Віталія 

Григоровича. 

Творчі та наукові здобутки Академіка НАМН України, заслуженого лікаря Майданника 

В.Г. назавжди залишаться у спадок його учням та лікарям-педіатрам України. Він присвятив своє 

життя найгуманнішій медичній професії – педіатрії, головній меті: збереженню життя і здоров’я 

дітей. Медичне товариство Україно втратило Великого лікаря, Великого вченого і Велику людину. 

Світла пам'ять про Віталія Григоровича Майданника назавжди залишиться в наших серцях. 

 

Завідувач кафедри 

підліткової медицини Харківської медичної академії  

післядипломної освіти, професор     Пархоменко Л.К. 

 

 

Від імені професорсько – викладацького складу ДЗ «Дніпропетровська медична академія» 

МОЗ України, Асоціації педіатрів Дніпропетровської області та міста Дніпро, всієї медичної 

спільноти Дніпропетровщини виражаємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам з приводу 

раптової втрати видатного вченого зі світовим ім’ям - Майданника Віталія Григоровича, академіка 

Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора, Заслуженого 

лікаря України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувача кафедри 

педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.  

В ці скорбні та важкі хвилини прощання ми ще більше відчуваємо весь масштаб 

особистості Віталія Григоровича. З висоти прожитого ним життя ми розуміємо колосальну 

цінність його мудрості, обізнаності, інтелекта, високоморальних засад та бездоганного 

професіоналізму.  

     Медична спільнота нашої країни знає Віталія Григоровича, як приклад особистості із 

беззавітним служінням людям. Його відповідальність, щира, чуйна турбота про здоров’я дітей 

залишила в наших серцях незгладимий слід. Таким і був Віталій Григорович: порядною та 

шляхетною людиною. Ці високі якості органічно поєднувались в ньому зі статусом відомого 

вченого, талановитого лікаря – педіатра, керівника, Вчителя не тільки для багатьох поколінь 

випускників студентів – медиків, а й молодих вчених, аспірантів, здобувачів. Вся його 

багатогранна наукова діяльність спиралась на глибокі знання медицини, постійний аналіз 

сучасних тенденцій, на багатий досвід особистого спілкування з ведучими науковцями світової 

медичної спільноти. 

Безумовно, Майданник Віталій Григорович був великим громадянином нашої країни, славетним 

фундатором вітчизняної педіатричної школи. 

Вічна пам'ять… 

 

Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, що була чудовим другом, 

колегою. Проте світлі спогади про добрі справи, наукові здобутки, акдемічну підготовку молодих 

медичних кадрів та виховання наукової еліти педіатрів завжди будуть сильніші, ніж смерть!  

Родина Сміян глибоко сумує з приводу цієї непоправної втрати та висловлює щирі співчуття 

родині та друзям Віталія Григоровича. Вічна світла пам’ять нашому колезі і другу. 

 

 Професор                                                                                        Сміян Олександр Іванович 

 

 
 



Колектив кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського Національного Медичного 

Університета, Обласної дитячої клінічної лікарні  висловлює щире співчуття і скорботу рідним, 

близьким, колегам вельмишановного Віталія Григоровича. 

На превеликий жаль, пішла з життя талановита Людина, Лікар, Педіатр, Вчитель, Науковець, чий 

внесок в сьогодення та майбутнє вітчизняної педіатрії,  виховання багатьох поколінь дитячих 

лікарів, розвиток наукової педіатричної Школи неможливо переоцінити.  

 

Добрий, світлий спомин про Віталія Григоровича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, 

усіх, хто його знав, любив та шанував.  

 

 Щиро поділяємо Ваші біль та горе. Вічна і світла пам’ять!..  

 

--  

                                                                                                                    З повагою, Маргарита Гончар 

 

 

Колектив кафедри неонатології ХМАПО висловлює глибоке  співчуття у зв'язку з передчасною 

смертю ВІТАЛІЯ ГРИГОРОВИЧА МАЙДАННИКА – прекрасного фахівця, великого науковця, 

чудової людини з великим серцем, яке він цілком віддавав своїм маленьким пацієнтам. За час 

своєї роботи Віталій  Григорович виховав не одне покоління лікарів-педіатрів. 

Приносимо глибокі співчуття рідним, близьким і соратникам. 

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ. 

 

Завідуюча кафедрою неонатології ХМАПО, 

 доктор медичних  наук, професор                                                         Клименко Тетяна Михайлівна. 

 

 

З глибоким сумом колектив кафедри поліклінічної педіатрії ХМАПО сприйняв звістку 

про передчасну смерть Віталія Григоровича Майданника, академіка  Національної академії 

медичних наук України, доктора медичних наук, професора, Заслуженого лікаря України, 

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувача кафедри  педіатрії 

№4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. 

Ми знали Віталія Григоровича, як видатного вченого світового масштабу, як одного із 

засновників вітчизняної педіатрії, справжнього професіонала,  талановиту і неординарну людину. 

У нашій пам’яті Віталій Григоровичназавжди залишиться добрим другом, незаперечним 

авторитетом, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи. 

Висловлюємо слова підтримки родині померлого і всім, хто знав, цінував і поважав 

покійного. Вічна світла пам'ять нашій колезі і другу. 

                                         Проф. О.А. Цодікова і колектив кафедри поліклінічної  педіатрії ХМАПО 

  

Колектив кафедри дитячих хвороб медичного факультету ДВНЗ «УжНУ» висловлює 

щире співчуття рідним та близьким із приводу смерті Професора, високопрофесійного Лікаря, 

видатного Вченого й чудової Людини, -шановного Віталія Григоровича. 

 Важко писати про дорогого Академіка в минулому часі та розуміти, що все відбулося, 

завершилося. Незворотність викликає біль, сум та тугу. Людина, яка уособлювала гармонійне 

поєднання високого професійного рівня із довершеними моральними якостями, відійшла у 

вічність. Багато  учнів, колег мали можливість спілкуватися та отримувати слушні поради, 

кваліфіковану допомогу, і в результаті - формувалася школа вчених, лікарів, професіоналів. 

Найбільш трагічно звучить думка про незворотність шляху в небуття. Але залишилися 

напрацювання, ідеї, добрі вчинки, світла пам'ять та спадкоємці наукових задумів, молоді вчені, які 

продовжать задуми Вчителя і передадуть естафету наступному поколінню. 

Світла пам’ять та щирі співчуття рідним і близьким… 

 

Зав. кафедри дитячих хвороб,   медичного факультету, ДВНЗ «УжНУ» проф. Горленко О.М. 

 



 

Співробітники кафедри педіатрії #1  НМУ імені О.О. Богомольця разом з Вами та родиною 

щиро сумують в зв'язку з непоправною втратою - смертю професора, академіка НАМН України 

Майданника Віталія Григоровича. 

 

Віталій Григорович був одним з очільників педіатричної науки в Україні, талановитим педагогом, 

добрим другом та наставником, порядною, відкритою та щирою людиною. 

 

Світла пам'ять про Віталія Григоровича назавжди залишиться в наших серцях. 

 

Колектив кафедри педіатрії #1 

 

Члени Асоціації педіатрів Львівської області, співробітники кафедр педіатрії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького та співробітники ДУ 

«Інститут спадкової патології НАМН України» висловлюють  невимовний жаль та глибокі 

співчуття співробітникам кафедри педіатрії №4 та адміністрації Київського національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця, а також рідним і близьким з приводу передчасної 

смерті  академіка НАМН України Віталія Григоровича Майданника, відомого вченого – педіатра 

світового рівня, нашого великого Друга, Вчителя та прекрасної Людини. 

 

Сьогодні день скорботи. 

Увесь колектив кафедри педіатрії 2 Вінницького національного медичного університету на 

чолі з професором Дудник В.М. засмучені сумною звісткою, висловлюють свої співчуття з 

приводу втрати шановної та талановитої людини   професора Майданника Віталія Григоровича. 

Його відданість справі, неоціненні внески у розвиток Педіатрії здобули справжнього визнання та 

поваги серед колег. 

     

Нехай з Богом спочиває. 

 

         Педіатри Полтавщини глибоко сумують і висловлюють щире співчуття сім"ї та близьким 

академіка Віталія Григоровича Майданника.  

Передчасно пішов із життя великий Вчений, справжній Вчитель, Людина з надзвичайно 

широким діапазоном знань, інтелектуал, талановитий оратор та організатор. Пішов із життя 

Вчений з масштабом великих перспектив, людина з Великим серцем і надзвичайною 

цілеспрямованістю та працездатністю.  

 

 

Світла пам"ять Вам, дорогий Віталій Григорович! Ви назавжди залишитесь в наших серцях!  

 

 

 

 

 

 

 


