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95 років з дня народження 

докторки медичних наук, професорки, 

заслуженої діячки науки і техніки України, 

академіка Академії наук 

вищої школи України, 

завідувачки кафедри педіатрії ХНМУ 

(1965-2002)

Приходько 

Валентина 

Семенівна 



Валентина Семенівна Приходько народилася 14 травня 1926 р. в селищі Буди 

Харківської області в сім’ї робітників 

У 1953 р. закінчила Харківський медичний інститут

Наукову діяльність Валентина Семенівна, 

пов’язану із дослідженнями дитячих хвороб, 

розпочала ще в студентські роки

У 1956 р. молода вчена успішно захистила кандидатську дисертацію 

на тему «О функциональном состоянии высших отделов головного мозга 

у детей здоровых и больных ревматизмом» 



З вересня 1956 р. Валентина Семенівна працює асистентом кафедри 

дитячих хвороб Харківського медичного інституту, з 1962 по 1965 рр. 

– доцент тієї ж кафедри, яку згодом очолює (1965-2002)     

З 1968 р. професорка є членом методичної 

комісії з педіатрії МОЗ СРСР, 

очолює методичну комісію з педіатрії 

Харківського медичного інституту 

Велику увагу вчена приділяла 

удосконаленню науково-методичної роботи

У 1966 р. – захищає докторську 

дисертацію на тему 

«Клиника хронического 

декомпенсированного тонзиллита 

и отличия его от ревматизма 

у детей»

У 1967 р. В.С. Приходько 

присвоєно звання професорки 



Валентина Семенівна – співавтор першої програми для підготовки лікарів 

в інтернатурі з педіатрії – нового методу первинної спеціалізації, 

який впроваджувався в країні у 1967-1970 рр.

«Модель підготовки лікаря-педіатра»

створюється колективом співробітників кафедр 

педіатрії Харківського медичного інституту 

у 1978 р. за дорученням МОЗ СРСР 



З 2018 р. – сучасний вигляд лікарні

Сьогодні клінічна база кафедри 

педіатрії № 1 та неонатології ХНМУ –

КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна 

лікарня», вул. Озерянська, 5

(в минулому – 35-та дитяча міська 

лікарня, вул. Муранова, 5)

У 1976р. проведено реорганізацію 

клінічних баз кафедр педіатрії

Кафедра госпітальної педіатрії базувалась 

в Обласній дитячій клінічній лікарні 

на 360 ліжок 



Під керівництвом вченої розроблялась наукова проблематика діагностики 

та лікування гострих бронхо-легеневих захворювань 

у дітей раннього віку, що були частою причиною дитячої смертності

У 1987 р. колектив кафедри на чолі з Валентиною Семенівною за розробку 

цієї проблеми нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ 

Валентина Семенівна створила 

на кафедрі колектив 

висококваліфікованих лікарів, 

науковців і педагогів

Склад кафедри госпітальної 

педіатрії у 2000 р. 

Професорка В.С. Приходько 

сидить третя зліва

З 2008 р. – кафедра педіатрії № 1 та неонатології



Наукові розробки колективу кафедри завершені виданням методичних 

рекомендацій на республіканському рівні. Впровадження новацій у діяльність 

практичних лікарів дозволило поліпшити здоров’я дітей

В соматичній клініці вперше впроваджений метод черезстравохідного

електрофізіологічного дослідження, добового моніторування, 

які дозволили на сучасному рівні діагностувати порушення ритму 

і провідності серця у дітей

Продовжується розробка і удосконалення нових методів діагностики 

і лікування кардіологічних захворювань у дітей



Валентина Семенівна – чудовий лектор, талановитий педагог-клініцист, 

передала свою майстерність учням, розкриваючи здібності кожного 

Її вихованці успішно працюють та 

очолюють кафедри вищих навчальних 

медичних закладів і науково-дослідних 

інститутів країни та інших держав



Протягом 30 років (1971-2002) Валентина Семенівна очолювала 

Харківське обласне товариство дитячих лікарів

Клінічну та науково-педагогічну діяльність В.С. Приходько 

поєднувала з активною громадською роботою 

Входила до редколегії журналів

«Педіатрія, акушерство і гінекологія» 

та «Перинатологія та педіатрія»



У 2005 р. В.С. Приходько удостоєна звання «Харків’янин 2005 року», нагороджена 

почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України та почесним дипломом 

загальноукраїнського видання «Славетні жінки. Україна. Рік 2005»

Сумлінна праця Валентини Семенівни отримала міжнародне визнання. 

Диплом та медаль «Leading Health Professional of the World»

Міжнародного бібліографічного товариства (2008) 

Є автором 440 статей, 3 підручників, 6 посібників і 6 монографій. 

Під керівництвом професорки виконано й захищено 8 докторських 

та 39 кандидатських дисертацій 

Багаторічний трудовий шлях науково-педагогічної та лікувальної діяльності 

Валентини Семенівни отримав високе громадське визнання 

• академік Академії наук вищої школи 

України (1993)

Вчена нагороджена: 

• орден Трудового Червоного Прапора (1971),

• почесне звання заслуженого діяча 

науки і техніки України (1991), 

• медаль «За сумлінну працю» (1970), 

• звання Відмінника охорони здоров’я (1968), 



Для багатьох поколінь дитячих лікарів Валентина Семенівна

стала провідною зіркою в обраній професії

Валентина Семенівна Приходько пішла з життя 

22 жовтня 2012 р. на 87-му році 

Провідна педіаторка, висококваліфікована 

педагогиня і вихователька, відома наукова 

діячка майже 50 років життя віддала дітям, 

обравши фахом педіатрію 

Весь трудовий шлях Валентини Семенівни 

пов’ язаний з Харківським медичним 

університетом 



Труди В.С. Приходько 

та література про неї 

з фондів 

Наукової бібліотеки 

Харківського 

національного 

медичного 

університету
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