
Клінічна інформатика і Телемедицина. 2020, т.15, вип.16.

158

Пам’яті Миколи Михайловича Коренєва

Пішов з життя Микола Михайлович Коренєв. доктор медич-
них наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
провідний вчений і прекрасний лікар.

За 64 роки своєї невтомної праці Микола Михайлович 
пройшов шлях від асистента кафедри госпітальної педіатрії 
Харківського медичного інституту, який закінчив з відзна-
кою у 1956 р., до директора Інституту охорони здоров’я дітей 
та підлітків НАМН України, якому присвятив понад 40 років.

Професором М. М. Коренєвим зроблено вагомий внесок 
в розвиток вітчизняної педіатрії. За його ініціативою і під безпо-
середнім керівництвом виконано понад 40 фундаментальних, 
прикладних робіт, в тому числі в межах Державних програм, 
спрямованих на вирішення актуальних питань формування 
здоров’я дитячого населення України в сучасному соціумі, 
поширеності і структури захворювань дітей промислового 
міста та сільської місцевості, тих що постра ждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, збройного конфлікту на Сході 
України, дітей-сиріт, профілактиці, діагностиці, лікуванню 
важких соматичних захворювань в дитячому віці, розробці 
профілактично-оздоровчих та реабілітаційних заходів, удоско-
наленню медичної допомоги дітям шкільного віку і підліткам.

Професор М. М. Коренєв був цілеспрямованою, наполегли-
вою, рішучою, енергійною людиною, досвідченим керівником.

Багато років він очолював проблемну комісію МОЗ та НАМН 
України «Охорона здоров’я дітей шкільного віку та підлітків», 
був членом двох спеціалізованих Вчених рад, правління 
Харківського медичного товариства, віце-президентом Хар-
ківської асоціації педіатрів, головою Харківського обласного 
відділення Українського дитячого фонду, членом редколегії 
багатьох медичних журналів, в тому числі журналу «Клінічна 
інформатика і Телемедицина». 

М. М. Коренєв неодноразово обирався народним депута-
том районної ради, де очолював комісію з охорони здоров’я.

Під його керівництвом Інститут став не тільки провідною 
в галузі і відомою в Україні та за її межами науково-дослід-

ною установою, але й набув нового якісного статусу сучасного 
дослідницького центру, де плідно вирішуються актуальні 
питання профілактики, діагностики, лікування, реабілітації 
і диспансерного спостереження дітей та підлітків із тяжкими 
хронічними соматичними захворюваннями, порушеннями 
статевого розвитку, психоневрологічними розладами, роз-
робляються профілактично-оздоровчі програми для школярів, 
здійснюється науковий супровід Державних програм. 

Вміння ставити масштабні завдання і створювати доброзич-
ливу, ділову, творчу атмосферу в колективі для їх розв’язання, 
виключна щирість у стосунках з людьми і в той же час напо-
легливість і вимогливість дозволили за роки його керівництва 
Інститутом створити колектив однодумців та професіоналів, 
виховати плеяду талановитих науковців. 

За роки його керівництва в Інституті підготовлено 19 докторів 
і 77 кандидатів медичних наук, майже третина з яких — його 
учні. Він був надійним, мудрим порадником, завжди готовим 
прийти на допомогу в будь-якій ситуації.

Наукові здобутки М. М. Коренєва висвітлено у 460 працях, 
в тому числі 12 монографіях, довідниках, посібниках, багатьох 
авторських свідоцтвах і патентах.

За сумлінну працю, вагомий внесок в розвиток вітчизняної 
науки, активну громадську діяльність професор М. М. Коренєв 
удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки і техні-
ки України», двічі нагороджений орденом «Знак пошани», 
знаком «Відмінник охорони здоров’я», срібною медаллю за 
кращий інноваційний проект в галузі медицини Східного ре-
гіону України, цінним подарунком Верховної Ради України, 
медаллю «Чорнобильська пошана», нагрудним знаком «За 
сумлінну працю». 

Діяльність професора М. М. Коренєва неодноразово від-
мічалася грамотами органів державної влади: Національної 
академії медичних наук України, Міністерством охорони 
здоров’я України, Міністерством праці та соціальної політики 
України, Харківської обласної та міської ради.

Микола Михайлович розумів необхідність впровадження 
новітніх інформаційних медичних технологій ще задов-
го до масштабної цифровізації в сферу охорони здоров’я. 
У 1992 році підтримав створення ГО «Українська Асоціація 
Комп’ютерна Медицина» (УАКМ), виділив приміщення під 
офіс УАКМ, очолюваний їм інститут став першим інституціо-
нальним членом УАКМ, увійшов до складу редакційної колегії 
фахового журналу УАКМ «Клінічна інформатика і Телемеди-
цина», був обраний почесним членом УАКМ.

Микола Михайлович Коренєв назавжди збережеться в сер-
цях і пам’яті колег, учнів та всіх тих, кому на життєвому шляху 
пощастило з ним працювати і спілкуватися. «Українська асо-
ціація Комп’ютерна Медицина» і редакційна колегія журналу 
«Клінічна інформатика і Телемедицина» висловлюють щире 
співчуття рідним і близьким Миколи Михайловича.
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