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Іван Миколайович Солоненко
(до 70-річчя від дня народження)

У липні 2017 р. виповнилося 70 років від дня
народження доктора медичних наук, професора,
заслуженого діяча науки і техніки України Івана
Миколайовича Солоненка, лікаря-кардіолога,
відомого вченого у галузі клінічної та профілактичної кардіології, педагога, засновника наукової школи та освітнього напряму «Державне
управління у сфері охорони здоров’я».
І.М. Солоненко у 1975 р. з відзнакою закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця (нині – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця), після чого навчався
в аспірантурі Українського науково-дослідного
інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска МОЗ
України (нині – Національний науковий центр
«Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»
НАМН України). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
на тему «Вплив дозованого обмеження коронарного кровообігу на функціональний стан міокарда та гемодинаміку».
З 1978 р. до 1994 р., працюючи в НДІ кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска, пройшов шлях від
лікаря-кардіолога до доктора медичних наук,
керівника відділу. В 1989 р. захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Дрібновогнищевий інфаркт
міокарда: особливості діагностики, клінічного
перебігу та прогнозування, кардіо- та гемодинаміки, лікування». У 1988 р. був обраний на посаду

керівника відділу профілактичної кардіології.
Досліджував проблеми зменшення захворюваності, інвалідності та смертності від серцевосудинних захворювань в Україні. Під його керівництвом та за безпосередньої участі було здійснено наукові дослідження щодо становлення та
розвитку кардіологічної служби в Україні, розроблення Національної програми профілактики
серцево-судинних захворювань, а також нових
методів діагностики, лікування, профілактики
ускладнень інфаркту міокарда. Розроблена та
впроваджена ним класифікація дрібновогнищевого інфаркту міокарда, а також метод прогнозування та попередження ускладнень перебігу вказаного захворювання (результат спільних досліджень відділу гострої коронарної недостатності
НДІ кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска та
Інституту біохімії НАН України) використані в підручниках і навчальних посібниках з внутрішніх
хвороб та кардіології. Впровадження цих результатів дозволило вдосконалити систему надання
послуг з охорони здоров’я та поліпшити окремі
показники стану здоров’я населення України.
У 1994 р. І.М. Солоненко заснував та очолив
першу в Україні кафедру управління охороною
здоров’я для підготовки нової генерації керівників органів управління та закладів охорони
здоров’я на базі магістерської програми з державного управління в Інституті державного
управління і місцевого самоврядування при
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Кабінеті Міністрів України (нині – Національна
академія державного управління при Президентові України). З метою вивчення зарубіжного
досвіду з підготовки керівників вищої кваліфікації у сфері охорони здоров’я проходив стажування у Міністерстві охорони здоров’я Канади,
Університеті Каліфорнії (Лос-Анджелес, США),
університетах Данії, Канади, Польщі, Словаччини, Чехії та інших країн. У 1995 р. йому присвоєне
вчене звання професора.
У сферу наукових інтересів І.М. Солоненка
входять актуальні питання державної політики та
державного управління охороною громадського
здоров’я, реформування галузі відповідно до
сучасних суспільних потреб, розроблення та
впровадження дієвих механізмів державного
управління і місцевого самоврядування з покращення стану громадського здоров’я. Науковий
доробок І.М. Солоненка та співробітників кафедри узагальнено в 20 монографіях, понад
30 навчальних посібниках та понад 500 наукових
статтях і матеріалах конференцій. На кафедрі
проводиться підготовка фахівців вищої кваліфікації. Зокрема підготовлено 12 докторів наук з
державного управління та понад 30 кандидатів
наук.
Наукові розробки І.М. Солоненка знайшли
впровадження в роботі Національної ради з охорони здоров’я населення при Президентові
України, Комітету Верховної Ради України з охорони здоров’я, Кабінету Міністрів України,
Міністерства охорони здоров’я України, місцевих органів державного управління та місцевого
самоврядування.
І.М. Солоненко проводить велику науковоорганізаційну роботу, зокрема з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, як член
Експертної ради ВАК України з державного
управління, голова науково-методичної комісії
«Основи здоров’я» МОН України, член Експертної ради Державної акредитаційної комісії
України, спеціалізованої Вченої ради із захисту
дисертацій у Національній академії державного

управління при Президентові України, Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, НДІ кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска (1989–1994), член редколегій низки фахових наукових журналів України. Він був заступником голови Національної ради з охорони здоров’я населення при Президентові України, членом
Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради
України з охорони здоров’я, робочої групи МОЗ
України з розробки проектів законів України
щодо покращення стану громадського здоров’я
та реформування галузі.
Іван Миколайович продовжує наукову та
педагогічну діяльність з актуальних питань державної політики та державного управління охороною громадського здоров’я, реформування
галузі як науковий керівник Інституту розвитку
громадянського суспільства.
Професор І.М. Солоненко нагороджений
відзнакою «Відмінник охорони здоров’я», Почесною грамотою НДІ кардіології ім. акад.
М.Д. Стражеска, медаллю ім. акад. М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я», Почесною
грамотою Світової федерації українських лікарських товариств, Почесною відзнакою Канадської агенції міжнародного розвитку та Канадського товариства міжнародної охорони
здоров’я, Почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові
України, Подякою міського голови м. Києва,
Почесною грамотою Міністра охорони здоров’я
України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України. У 2007 р. йому присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Асоціація кардіологів України, колектив ННЦ
«Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»
НАМН України, редакційна колегія журналу
«Український кардіологічний журнал», учні та
колеги щиро вітають шановного Івана
Миколайовича з ювілеєм, бажають міцного
здоров’я, наснаги, реалізації всіх планів і сподівань.

