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Ювілеї

19 березня 2011 року випов-
нилося 60 років з дня наро-
дження завідувача кафедри
педіатрії № 2 Одеського націо-
нального медичного універ-
ситету, заслуженого діяча на-
уки і техніки України, доктора
медичних наук, професора
Олександра Всеволодовича
Зубаренка.

Народився Олександр Все-
володович у 1951 році в Ха-
баровську, у родині потомст-
вених лікарів, що певним чи-
ном вплинуло на світогляд
і вибір життєвого шляху. У
1958 році родина Зубаренків
переїздить до Одеси. Олек-
сандр Всеволодович у 1974 ро-
ці з відзнакою закінчує Одесь-
кий медичний інститут імені
М. І. Пирогова, вибирає своєю
професією педіатрію і стає
представником четвертого по-
коління династії лікарів. Він
вступає до клінічної ордина-
тури кафедри госпітальної пе-
діатрії своєї alma mater. І з тих

пір — майже 40 років незмінно,
невідлучно — працює у цьому
ВНЗ. Після закінчення орди-
натури Олександр Всеволо-
дович навчається в аспіран-
турі, а після захисту кандидат-
ської дисертації (у 27 років)
проходить усі сходинки на-
уково-педагогічної кар’єри —
від асистента до професора
кафедри. З 1992 року очолює
кафедру дитячих хвороб фа-
культету вдосконалення ліка-
рів, яка нині реформована у
кафедру педіатрії № 2 ОНМедУ,
більш як десять років пара-
лельно працює деканом ме-
дичного факультету, деканом
факультету вдосконалення лі-
карів.

Перші роки викладацької,
наукової та клінічної роботи
Олександра Всеволодовича
пройшли під керівництвом кла-
сика української педіатрії, ви-
датного дитячого лікаря, ака-
деміка Бориса Яковича Рез-
ніка. Саме в ці роки Олександр

Всеволодович став кваліфіко-
ваним педагогом, зробив пер-
ші кроки в науці. Мабуть, що
головне, чому навчив Борис
Якович молодого лікаря, це
вмінню клінічно мислити, не-
змінному правилу любові та
поваги до маленького пацієн-
та. Це стало для Олександра
Всеволодовича законом діяль-
ності лікаря, який він і пере-
дає далі — вже своїм учням.
А монографія «Практична ге-
матологія дитячого віку», що
вийшла з під пера творчого
тандему Б. Я. Резніка і О. В. Зу-
баренка, вже в перший рік ви-
дання стала раритетом, який і
сьогодні не втратив своєї ак-
туальності.

Після захисту кандидатської
дисертації Олександр Всево-
лодович одним із перших у на-
шій країні почав займатися те-
мою використання ліпосом у
дитячій пульмонології, провів
серію клініко-експерименталь-
них досліджень вітчизняного
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ліпосомального препарату лі-
пін, підсумком цієї роботи є
захищена дисертація на здо-
буття наукового ступеня док-
тора медичних наук з теми «Гі-
поксичний синдром при бронхо-
легеневих захворюваннях у ді-
тей та його корекція з застосу-
ванням фосфатидилхолінових
ліпосом (Клініко-експеримен-
тальне дослідження)».

Наукові інтереси професора
О. В. Зубаренка й очолюваного
ним колективу кафедри орієн-
товані на вивчення найбільш
важливих проблем педіатрії:
розробку нових підходів і мето-
дів діагностики, лікування та
профілактику алергічних, пуль-
монологічних, нефрологічних
захворювань. За безпосеред-
ньої участі Олександра Все-
володовича розроблені та впро-
ваджені нові програми етапного
лікування дітей з патологією
травної, бронхолегеневої сис-
теми, анеміями, вегетативними
дисфункціями, з проблемами
грибкової сенсибілізації. Важ-
ливим напрямом його роботи
є створення новітніх техноло-
гій з використанням природних
і преформованих фізичних фак-
торів.

Багато уваги Олександр
Всеволодович приділяє ліку-
вальній роботі. Досвідчений
клініцист, він регулярно кон-
сультує тяжких і складних хво-

рих, проводить клінічні огляди
пацієнтів Дорожньої дитячої
клінічної лікарні Одеської за-
лізниці, Міської дитячої лікарні
№ 2 Одеси, Медичного центру
реабілітації дітей з соматич-
ними захворюваннями МОЗ
України (Одеса).

Професор О. В. Зубаренко
постійно займається науково-
дослідною роботою та під-
готовкою науково-педагогічних
кадрів, під його керівництвом
захищено понад два десятки
кандидатських дисертацій, він
є науковим керівником 2 ди-
сертацій на здобуття наукового
ступеня доктора медичних на-
ук. На очолюваній професором
О. В. Зубаренком кафедрі що-
року підвищують кваліфікацію
педіатри Одещини. Олександ-
ром Всеволодовичем опублі-
ковано понад 500 наукових
праць, у тому числі 16 моно-
графій — з них «Дитячі хво-
роби» (співавтори В. М. Сі-
дельников, В. В. Бережний,
Б. Я. Резнік), «Медицинская
реабилитация в педиатрии»
(за ред. М. В. Лободи, О. В.
Зубаренка, К. Д. Бабова), на-
укові посібники (один із них —
«Педіатрія (пульмонологія та
алергологія дитячого віку)»
побачив світ у березні поточ-
ного року), методичні реко-
мендації, патенти на винахід. У
1998 році йому присвоєно

почесне звання «Заслужений
діяч науки і техніки України»,
нагороджено срібною медал-
лю ВДНГ, нагрудним знаком
«За заслуги в гуманній діяль-
ності», почесною відзнакою
Товариства Червоного Хреста,
«Пам’ятною медаллю М. І.
Пирогова», присвоєно звання
«Відмінник охорони здоров’я».

Олександр Всеволодович
— голова спеціалізованої вче-
ної ради ОНМедУ із захисту
кандидатських і докторських
дисертацій з педіатрії, акушер-
ства і гінекології та медичної
генетики.

Олександр Всеволодович
Зубаренко — видатний вчений,
чудовий, мудрий лікар, тала-
новитий педагог, ерудит, ви-
сокоінтелігентна, чуйна і поряд-
на людина, завжди готова при-
йти на допомогу у професійних
і життєвих ситуаціях. Він корис-
тується заслуженим авторите-
том і повагою серед колег і
любов’ю маленьких пацієнтів.

Колектив кафедри педіатрії
№ 2 ОНМедУ від усієї душі ві-
тає свого улюбленого вчителя
і колегу з ювілеєм і зичить по-
дальших творчих успіхів, щас-
тя, здоров’я і благополуччя.

До щирих побажань колег
ювіляра приєднуються спів-
працівники та керівництво
Одеського національного ме-
дичного університету.
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