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Ювілей

24 січня 2007 р. випов-
нюється 60 років Ігорю Леоні-
довичу Бабію — видатному
вченому, лікарю-педіатру, пе-
дагогу.

І. Л. Бабій народився в
Котовську Одеської області. У
1972 р. закінчив педіатричний
факультет Одеського медич-
ного інституту ім. М. І. Пирого-
ва. З 1972 по 1974 р. працював
лікарем-інтерном, а потім —
дільничним лікарем-педіатром
Приморського району Одеси.
З 1974 по 1976 р. — райпеді-
атром Приморського району.

З 1976 р. науково-педагогіч-
на діяльність І. Л. Бабія пов’я-
зана з Одеським державним
медичним університетом, у
якому він послідовно обіймав
посади асистента (1976–
1982), доцента (з 1982 р.) ка-
федри дитячих хвороб педіат-
ричного факультету. У червні
1991 р. Ігоря Леонідовича було
обрано на посаду завідувача
кафедри дитячих хвороб ліку-
вального та стоматологічного
факультетів, у 1992 р. йому
присвоєно вчене звання про-
фесора. У 1995 р. кафедра
була реорганізована у кафед-
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ру пропедевтики дитячих хво-
роб, яку він очолив.

У 1980 р. І. Л. Бабій захис-
тив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата
медичних наук на тему «Уль-
траструктура лімфоцитів при
різноманітних клінічних варіан-
тах гострих пневмоній у дітей
у зв’язку з введенням у тера-
пію вітаміну Е», а у 1990 р. —
дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня доктора медич-
них наук на тему «Етапне ліку-
вання і деякі питання патоге-
нетичної терапії муковісцидозу
у дітей».

Наукові інтереси професо-
ра І. Л. Бабія охоплюють ши-
роке коло найактуальніших
проблем педіатрії. До основ-
них напрямків його наукових
досліджень належать дитяча
пульмонологія, гастроентеро-
логія, спадково-зумовлені за-
хворювання, питання вигодо-
вування, годування дітей стар-
ше 1 року.

Ігор Леонідович — один із
основоположників растрової та
трансмісійної електронної мік-
роскопії в педіатрії в Україні.
Він виділив 4 основні стани
мітохондрій при гострих пнев-
моніях і обгрунтував необ-
хідність застосування мем-
браностабілізувальних препа-
ратів при цьому захворюванні.
При вивченні ультраструктури
лімфоцитів ним запропонова-
на їх оригінальна класифіка-
ція: функціонально-активні,
перехідні форми та функціо-

нально-неактивні клітини.
Вперше на території колишньо-
го СРСР ученим було органі-
зовано санаторний етап ліку-
вання та реабілітації дітей і
підлітків, хворих на муковісци-
доз. Професор І. Л. Бабій —
організатор Республікансько-
го центру діагностики, лікуван-
ня та реабілітації муковісцидо-
зу у дітей (1990). Останніми
роками його наукові інтереси
пов’язані з проблемою ран-
нього відновлювального ліку-
вання та реабілітації дітей і
підлітків із захворюваннями
органів травлення.

Ігор Леонідович — чудовий
організатор і талановитий пе-
дагог, він постійно вдоскона-
лює систему підготовки май-
бутніх лікарів, як вітчизняних,
так і іноземних, спеціалістів піс-
лядипломної освіти, аспірантів,
магістрів. Його педагогічна
діяльність поєднується з ви-
ховною роботою — як не-
від’ємною частиною підготовки
медичних кадрів. Протягом ба-
гатьох років ювіляр був заступ-
ником і деканом педіатричного
факультету. Сьогодні його ви-
пускники працюють на всіх пе-
діатричних кафедрах Одесь-
кого медичного університету.
Ігор Леонідович — голова про-
блемної циклової методичної
комісії з педіатричних дис-
циплін. Він постійно впрова-
джує найновітніші технології, про-
гресивні форми та методики
навчання. Згідно з експеримен-
тальним навчальним планом,
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він активно готується до викла-
дання дисципліни «Догляд за
хворим і пропедевтична пе-
діатрія», яка складається з 5
кредитів ECTS.

І. Л. Бабій виконує чималий
обсяг лікувальної роботи, є
науковим керівником МДЛ № 1
м. Одеси ім. акад. Б. Я. Резні-
ка. Щодня проводить планові
професорські обходи, консуль-
туючи хворих. Під його керів-
ництвом за останні 5 років у
діагностику та лікування дітей
МДЛ № 1 упроваджено 11 но-
вітніх методик. Він є заступни-
ком голови Одеської асоціації
лікарів-педіатрів і неонато-
логів. Виступи професора І. Л.
Бабія на засіданнях асоціації,
яскраві клінічні обговорення та
лекції здобули йому широку
популярність і заслужену по-
вагу практичних лікарів міста й
області.

Упродовж тривалого часу
кафедра, очолювана Ігорем
Леонідовичем, надає лікуваль-
но-діагностичну допомогу ді-
тям із міського притулку для
неповнолітніх, Будинку дити-
ни, школи-інтернату.

І. Л. Бабій — автор 452 нау-
кових праць, серед них 7 моно-
графій і навчальних посібників:
«Муковисцидоз у детей и под-
ростков» (1994), «Пропедевти-
ка детских болезней с уходом
за детьми» (1999), «Клінічне
обстеження плода і дитини»
(1999), «Дієтетика дитячого
віку» (2002), «Гармоничное пи-
тание матери, плода и ребенка»
(2004), «Пособие для подготов-
ки к комплексному государ-
ственному экзамену» (2005).

Свою педагогічну майстер-
ність, високий науковий потен-
ціал професор І. Л. Бабій ус-
пішно реалізує при підготовці
кваліфікованих наукових кадрів.
Під його керівництвом підготов-
лено та захищено 6 і виконують-
ся 4 кандидатські дисертації.

Багаторічна лікарська, нау-
ково-педагогічна та громадсь-
ка діяльність Ігоря Леонідови-
ча Бабія відзначена багатьма
заслуженими нагородами. У
1997 р. за цикл наукових робіт
«Уроджена та спадкова пато-
логія у дітей України: діагно-
стика та профілактика» йому
була присуджена Державна

премія України в галузі науки і
техніки. Він нагороджений ме-
далями ВДНГ СРСР, «За доб-
лестный труд», відзнаками за
заслуги, грамотами.

Будучи непересічною осо-
бистістю, видатним ученим і
організатором, інтелігентною
людиною, Ігор Леонідович по-
єднує у собі чудові якості —
принциповість, гуманність,
доброзичливість, скромність,
надійність.

Свій 60-річний ювілей про-
фесор І. Л. Бабій святкує у
розквіті творчих сил, сповне-
ний новими науковими ідеями
і задумами, у колі рідних, уч-
нів, колег, друзів. Усі вони від
щирого серця вітають Ігоря
Леонідовича з ювілеєм, бажа-
ють йому міцного здоров’я,
плідної праці, подальших успі-
хів у вітчизняній науці, актив-
ної діяльності на ниві збере-
ження здоров’я дітей.

З повагою та найкращими
побажаннями
І. М. Федчук,

К. А. Калашникова




