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СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ ДОЦЕНТА МИКОЛИ СТЕПАНОВИЧА
СУРЕМЕНКА

Висвітлено основні біографічні віхи та творчі досягнення доцента М.С. Суременка – відомого лікаря-інфекціоніста, викладача, вченого, доцента кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».
22 лютого 2020 р. відсвяткував свій 75-й ювілей відомий
український вчений, педагог, інфекціоніст, науковий керівник
Микола Степанович Суременко.
Микола Степанович закінчив Суворівське училище,
потім Запорізький державний медичний інститут. Служив
в армії лікарем військової частини, працював лікарем-інфекціоністом в інфекційної лікарні м. Запоріжжя. Подальша
трудова і наукова діяльність пов’язана з Дніпропетровським
медичним інститутом, після перейменування – Дніпро
петровською медичною академією МОЗ України. З 1975 по
1985 р. був асистентом кафедри інфекційних хвороб, а з
1985 р. – доцентом. Кандидатська дисертація «Клінікоімунологічні особливості різних форм бруцельозу» захищена у 1976 р. (науковий керівник А.І. Трипільська).
Проходив стажування в Інституті медичної паразитології та тропічної медицини ім. Є.І. Марциновського, навчався у спеціалізованій клінічній ординатурі для роботи
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за кордоном, закінчив Національний інститут мов м. Луанда (Ангола), вільно володіє англійською та португальською
мовами. Працював консультантом-інфекціоністом в країнах
Африки.
У 1982 р. отримав сертифікат менеджера ВООЗ з
контролю діарейних хвороб і програми імунізації населення та до 1987 р. був першим менеджером ВООЗ з питань
інфекційних хвороб.
Упродовж 1988-2008 рр. Микола Степанович очолював
кафедру інфекційних хвороб Дніпропетровської державної
медичної академії, а з 2009 р. працює доцентом кафедри
інфекційних хвороб.
У 1989 р. проводив спеціалізовану підготовку лікарів
та епідеміологів в Туркменії та Таджикистані з питань профілактики поширення інфекційних хвороб у регіоні. У
1991 р. – завідував підготовчим відділом Дніпропетровської
державної медичної академії (ДДМА). Протягом десяти
років Микола Степанович Суременко був відповідальним
секретарем державної екзаменаційної комісії. У 1992 р. –
перший декан підготовчого відділення ДДМА для навчання
іноземних студентів. З 1994 по 1998 рр. – декан факультету іноземних студентів.
Микола Степанович – відмінник охорони здоров’я
(1986 р.), лауреат винаходів і досягнень України (1990 р.),
у 1995 р. він отримав диплом пошани виставки досягнень
народного господарства України (на ВДНГ СРСР), від Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів нагороджений Медаллю
Агапіта Печерського за внесок у боротьбу з інфекційними
хворобами (2010 р.).
У 1997 р. організував та очолив Дніпропетровське науково-практичне товариство лікарів-інфекціоністів у рамках
Асоціації інфекціоністів України і по 2009 р. був його головою. Довгі роки був членом атестаційної комісії лікарів за
спеціальністю «інфекційні хвороби». Має подяки та грамоти від керівництва академії та факультету. Член редакційної
ради всеукраїнського науково-практичного медичного
журналу «Інфекційні хвороби».
Підготував 7 кандидатів медичних наук. Автор понад
350 наукових праць, у тому числі 7 винаходів, 10 методичних рекомендацій, 17 навчальних посібників, 6 інформаційних листів, 2 довідників, 1 словника та 2 атласів інфекційних хвороб.
Шановний Миколо Степановичу! Ваш досвід та вагомий
науковий прибуток нині слугують як теоретичним, так і
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практичним орієнтиром для сучасних поколінь професійних
лікарів.
За Вашими плечима – багаторічний досвід і визнання.
Ваш талант, професіоналізм, відданість справі, працелюбність і наполегливість у досягненні поставлених цілей дали
Вам змогу досягти значних успіхів у своїй фаховій діяльності, здобути повагу серед колег та пошану серед студентів і учнів.
Нехай кожен день додає Вам життєвих сил, оптимізму
та наснаги для реалізації найсміливіших планів і задумів,
добре здоров’я та хороший настрій сприятимуть блискучій
праці у подальшому, а накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть досягти нових звершень!
Громада Дніпропетровського обласного осередку
Асоціації інфекціоністів України,
колектив кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,

GLORIOUS ANNIVERSARY OF ASSOCIATE
PROFESSOR MYKOLA STEPANOVYCH
SUREMENKO
SUMMARY. The paper highlights the main biographical
milestones and creative achievements of the Associate
Professor M. S. Suremenko a well-known infectious
disease doctor, teacher, scientist, Associate Professor
of the Department of Infectious Diseases of Dnipro
petrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of
Ukraine
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NEW MANUAL!
Tropical infections : manual / ed. by M.A. Andreychyn,
V.D. Moskaliuk. – Lviv : «Magnolia 2006», 2019. – 220 p.
The manual covers 30 the most relevant to the tropics
infectious diseases related to viroses, rickettsioses,
protozoiases and helminthiases. The current data on their
etiology, epidemiology, pathogenesis, pathological anatomy,
clinical manifestations, complications, diagnosis, treatment
and prevention are given. The learning of text information is
facilitated by photos, charts and tables.
It is assigned for English speaking students of medical
educational institutions of the III-IV levels of accreditation.
For the purchase of the textbook, contact the publisher: Private entrepreneur Magnolia 2006; subscriber’s
box 431, Lviv-53, 79053, phone/fax 240-54-84; 245-63-70.
E-mail: magnol@lviv.farlep.net
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