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Summary. It's been 20 years since the establishment of the 

Department of Infectious Diseases and Epidemiology Sumy State 

University. There was the chair she lives, works, has its 

achievements and traditions. 

Training is carried out, both in undergraduate stage and in 

graduate school, residency, at the pre-cycles of advanced courses, 

training. Courses of advanced carried out the most pressing problems 

of modern medicine: nosocomial infections, outpatient care to 

infectious patients, viral hepatitis, HIV infection. Since 2007, the 

department has advanced training 227 doctors. 

In addition to academic work one of the main component of the 

teaching staff of the department are research, main directions of 

which are acute intestinal infection, HIV infection, viral hepatitis, 

natural foci of infection. Over the years the department defended a 

doctoral dissertation (Chemych M. D.), 4 candidate (Snitsar A. A., 

Ilyina V. V., Polov`yan K. S., Piddubna A. I.). 

The plans for the future strengthening of material base, staffing by 

graduating graduate school, to use of new technologies in education, 

to publish textbooks and to increase the activity of scientific activity 

by finding and attracting grants and contractual topics in-depth study 
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common in the region of Infectious Diseases order to improve their 

diagnosis and treatment. 

 

Минуло 20 років з часу створення кафедри інфекційних 

хвороб з епідеміологією Сумського державного університету. 

Викладання інфекційних хвороб і епідеміології розпочалось 2 

вересня 1996 року, наказ № 160-1 про створення підписаний 24 

жовтня 1996 року До складу кафедри входили курси: дитячих 

інфекційних хвороб (1996-1998 рр.; у 1998 р. приєднаний до 

кафедри педіатрії № 1); мікробіології, вірусології та імунології 

(2004-2012 рр.; у 2012 р. ввійшов до складу новоствореної 

кафедри гігієни, екології та мікробіології, вБазою кафедри стала 

Сумська інфекційна клінічна лікарня (СОІКЛ) імені З. Й. 

Красовицького. 

Першим завідувачем кафедри був головний лікар СОІКЛ, 

доктор медичних наук, заслужений лікар України – 

Красовицький Зиновій Йосипович, який очолював кафедру з 

1996 року по 2002 рік. Більше 50 років З. Й. Красовицький 

працював на ниві охорони здоров’я рідної Сумщини, 

пройшовши шлях від лікаря-ординатора до головного лікаря 

сучасної інфекційної лікарні, про яку мріяв багато років і в якій 

об’єдналися наука і практика. Лікарня носить його ім’я. 

Працюючи лікарем, З. Й. Красовицький захистив кандидатьську, 

а згодом і докторську дисертацію, отримав ступінь доктора 

медичних наук. Ним опубліковано понад 150 наукових праць у 

вітчизняних і міжнародних виданнях. Наукові розробки вченого 

були реалізовані у державних і регіональних програмах. 

З 2002 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор 

Чемич Микола Дмитрович, голова ГО «Асоціація інфекціоністів 

Сумщини», лікар вищої категорії, високо досвідчений педагог, 

науковець, науковими здобутками якого є понад 500 друкованих 

праць, 1 монографія, довідник, 6 свідоцтв на винаходи та 

патенти. Чемич М. Д. входить до спеціалізованої ради з захисту 

кандидатських та докторських дисертацій при Вінницькому 

національному медичному університеті імені М. І. Пирогова. 
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У перші роки роботи кафедри в її викладацькому колективі 

було 2 штатних викладачі: професор Чемич М. Д. та доцент 

Ільїна Н. І. Тому для проведення практичних занять з 

інфекційних хвороб та епідеміології зі студентами були залучені 

досвідчені лікарі СОІКЛ: кандидат медичних наук Сніцарь А. 

О., заступник головного лікаря з лікувальної роботи Троцька І. 

О, лікарі вищої категорії: Бороденко В. О., Клименко Н. В., 

Кулеш Л. П., Гайворонська І. Є., Шаповал В. В., Рябіченко В. В., 

Зайченко Т. В. Згодом штатними викладачами кафедри стали 

випускники медичного інституту СумДУ: Ільїна В. В.,          

Полов’ян К. С., Піддубна А. І. У 2010 році на посаду асистента 

прийнята кандидат медичних наук Малиш Н. Г., яка протягом 

багатьох років працювала епідеміологом і інфекціоністом. На 

сьогодні колектив кафедри інфекційних хвороб представлений 

таким складом: завідувач кафедри, доктор медичних наук, 

професор Чемич М. Д., доценти Ільїна Н. І., Ільїна В. В., 

асистенти – кандидати медичних наук Малиш Н. Г., Піддубна А. 

І., викладач-стажер Болецька Т. О. 

Дисципліни, що опановуються студентами 4, 5, 6 курсів, – це 

інфекційні хвороби, епідеміологія, курси за вибором «Актуальні 

проблеми ВІЛ-інфекції», «Тропічна медицина». Викладання 

проводиться українською, російською та англійською мовами. 

У 2003 році була відкрита інтернатура з інфекційних хвороб, 

яку закінчили 72 особи, з них 16 магістрантів. Випускники 

інтернатури, отримавши сертифікати спеціаліста, працюють у 

лікувальних закладах м. Суми, Сумської, інших областей 

України та закордоном. 

Іде підготовка наукових кадрів. Полов’ян К. С. і Піддубна А. 

І. після закінчення аспірантури успішно захистили кандидатські 

дисертації і стали викладачами кафедри. Зараз в аспірантурі 

навчається Чемич О. М., яка після захисту дисертації також 

планується на викладацьку роботу. Закінчила аспірантуру 

Болецька Т. О. 

У 1998 році була  відкрита клінічна ординатура з інфекційних 

хвороб, в якій підготовлено 6 клінічних ординаторів, 5 з яких - 
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іноземні громадяни. Кафедра отримала ліцензії на проведення 

передатестаційних циклів для лікарів з інфекційних хвороб, 

курсів тематичного вдосконалення, стажування, які проводяться 

щорічно. Курси тематичного вдосконалення проводяться з 

найбільш актуальних проблем сучасної медицини: 

внутрішньолікарняні інфекції, амбулаторно-поліклінічна 

допомога інфекційним хворим, вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція. З 

2007 року на кафедрі підвищили кваліфікацію 227 лікарів. 

Крім навчальної роботи однією із основних складових 

діяльності викладацького складу кафедри, є наукова робота, 

основними напрямками якої є гострі кишкові інфекції, ВІЛ- 

інфекція, вірусні гепатити, природно-осередкові інфекції. За 

роки існування кафедри захищена одна докторська дисертація 

(Чемич М. Д.), 4 кандидатські (Сніцарь А. О., Ільїна В. В., 

Полов`ян К. С., Піддубна А. І). 

Наукове співробітництво кафедри має широку географію: 

Європейська спілка з питань інфекційних хвороб – Ніцца, 

Мюнхен, Барселона; центр паразитології медичного 

університету в Амстердамі; Тернопільський медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського; Вінницький 

національний медичний університет імені М. І. Пирогова. На 

кафедрі проводяться міжнародні клінічні дослідження по грипу, 

вірусних гепатитах, ВІЛ- інфекції. 

Співробітниками кафедри опубліковано понад 300 статей, 

понад 1000 тез доповідей, а також видано 1 монографію, 1 

довідник, 14 навчальних посібників, понад 40 методичних 

рекомендацій, отримано 11 патентів, 6 авторських свідоцтв на 

винахід, 20 раціоналізаторських пропозицій. 

Наукові здобутки кафедри висвітлені у наукових статтях, 

виступах на з’їздах, наукових конференціях, симпозіумах. 

Результати наукових досліджень доповідались на 

міжнародних форумах інфекційних хвороб у Римі, Амстердамі, 

Барселоні, Санкт-Петербурзі, Мінську, Нью-Йорку, Парижі. 

На кафедрі велика увага звертається на організацію роботи 

студентського наукового товариства. Щорічно у роботі гуртка 
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приймають участь 30 – 50 студентів, які результати своєї 

дослідницької роботи доповідають на студентських наукових 

форумах у рідному університеті, а також і в інших містах 

України. Молодими науковцями отримано 9 дипломів І ступеня 

на Всеукраїнських наукових конференціях. 

На Всеукраїнських студентських олімпіадах з інфекційних 

хвороб неодноразово студенти нашого університету посідали 

призові міста, а також отримували дипломи І і ІІІ ступеня на  

конкурсах студентських наукових робіт. 

Лікувально-консультативна база кафедри - СОІКЛ. 

Лікувально-консультативною роботою займається весь 

викладацький склад: це і клінічні обходи, і лікування та 

консультування хворих як у лікарні, так і в інших лікувальних 

закладах міста й області. Щорічно проводяться науково-

практичні конференції Асоціації інфекціоністів Сумщини, 

Всеукраїнські науково-практичні конференції з актуальних 

питань інфектології. Активно працює в області програма 

«Антигепатит». Проводиться постійна робота з залучення до 

наукових досліджень лікарів СОІКЛ, наукові розробки яких 

друкуються у фахових виданнях, матеріалах конференцій та 

з’їздів інфекціоністів. Щорічно в практичну медицину 

впроваджуються десятки наукових розробок з лікування та 

діагностики інфекційних хвороб. 

За 20 років зросла і матеріальна база кафедри. Естетично 

оформлені навчальні кімнати  устатковані сучасними 

комп’ютерами. Створений власний комп’ютерний банк тестових 

завдань, згідно навчальних програм дисциплін, які 

викладаються на кафедрі. Функціонує сайт кафедри, на якому 

для полегшення освоєння студентами навчальних дисциплін, 

розміщені навчально- методичні матеріали для самостійної 

позааудиторної роботи студентів. 

Отже, за 20 років відбулося становлення кафедри 

інфекційних хвороб. Кафедра живе, працює, має свої здобутки і 

традиції. У планах на майбутнє зміцнення матеріальної бази, 

укомплектування кадрів за рахунок випускників аспірантури, 
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використання новітніх технологій у навчальному процесі, 

видання навчальних посібників, а також збільшення активності 

наукової діяльності кафедри шляхом пошуку та залучення 

грантів, госпдоговірних тем, поглибленого вивчення поширених 

у регіоні інфекційних хвороб з метою удосконалення їх 

діагностики і лікування. 


