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Раду Георгійовичу Процюку — Заслуженому діячу науки і 

техніки України, Лауреату нагороди Святого Володимира та 

Ярослава Мудрого, Відміннику освіти України, відомому вченому — 

фтизіатру і пульмонологу, доктору медичних наук, професору 

кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені 

О. О. Бо гомольця виповнилося 70 років і 46 років лі кувальної, 

науково-педагогічної та громадської діяль ності.

Народився Раду Георгійович 9 квітня 1939 року в селі Верх ні 

Синівці Глибокського району Чернівецької області, в родині селян. У 

червні 1941 року разом із матір’ю, братом і двома сестрами його 

було репресовано і вивезено для проживання в Казахстан, у 1947 році 

із Казахстану повернувся в рідне село. 

Після закінчення середньої школи в 1957 році вступив до Черні-

ве цького державного медичного інсти туту, після закінчення якого з 

1963 по 1965 рік працював головним фтизіатром центральної 

районної лікарні Млинівського району Рівненської області. 

У 1965 році вступив до аспірантури на кафедру фтизіат -

рії Київського інституту удосконалення лікарів. Після захисту 

кандидатської дисертації в 1968 році працює у Київському медичному 

інституті імені О. О. Бо  гомольця асистентом, з 1976 року — доцентом, а 

з 2001 року — професором кафедри фтизіатрії.

Р. Г. Процюк є одним із учнів М. С. Пилипчука. У 1987 році під 

його керівництвом він захистив докторську дисертацію на тему: 

„Аэрозольтерапия больных туберкулезом легких и ее влияние на 

сурфактант легких и гемодинамику малого круга кровообращения“. 

Вагомий внесок Раду Георгійовича у фтизіатричну науку, підготовку 

наукових і лікарських кадрів, упровадження наукових досягнень у 

педагогічний процес, практику охорони здоров’я і високий професіоналізм 

високо оцінений науковою громадськістю. У 1994 році обрано його 

дійсним членом Академії наук вищої школи (з 2007 року Академії наук 

вищої освіти) України. За видатні наукові досягнення в галузі 

аерозольтерапії та впливу інгаляцій протитуберкульозних препаратів на 

бар’єрні функції легень йому в 1996 році присуджено академічну нагоро-

ду імені Ярослава Мудрого в галузі науки і тех ніки. 

Р. Г. Процюка нагороджено медаллю „В пам`ять 1500-річчя Києва” 

(1983), нагрудним знаком Вищої школи СРСР “За отличные успехи в 

работе” (1984), „Бла гословенною грамотою” за церковні заслуги перед 

Українською Православною Церквою (2002), “Почес ною грамотою” 

Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий внесок у 

розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм (2004, 2006), 

„Подякою Київського міського голови” за вагомий особистий внесок у 

розвиток науки, високий профе сіоналізм та з нагоди 65-річчя від дня 

народження (2004), двічі знаком „Відмін ник освіти України” за вагомі 

наукові здобутки, високий профе сіоналізм і під готовку наукових і лікар-

ських кадрів (2004, 2006), “По чесною грамотою” Мініс терства освіти і 

науки України за плідну роботу з обдарованою молоддю та значний вне-

сок у підготовку і прове ден ня трьох Всеукраїнських студентських олімпіад 

(2005–2007 рр.), Почесною відзнакою “Великого Князя Володимира” 

золотий хрест з бантом за вагомий внесок у справу відрод ження духов -

но сті та патріотич ного виховання молоді незалеж ної України (2007).

Р. Г. Процюк є відомим вченим і педагогом. За плідну наукову 

роботу, сумлінну викладацьку діяльність та лікувальну працю у 2006 

році Уряд України присвоїв Р. Г. Процюку почесне звання „Заслужений 

діяч науки і техніки України”. 

Р. Г. Процюк є автором 266 наукових праць. Фунда ментальни -

ми є його праці в галузі аерозольтерапії. Ре зультати цих досліджень 

шановного ювіляра знайшли відображення на сторінках монографії 

“Аэрозольтерапия при заболеваниях органов дыхания”. Нині Р. Г. Про -

цюк працює над вивченням стану епідемічної ситуації з туберкульозу в 

Україні, причин та шляхів їх подолання; особливостей перебігу, 

діагностики і лікування хворих на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД. 

Р. Г. Процюк бере активну участь у з’їздах, конгресах, науково-

практичних конференціях з педагогічних питань медич ної освіти та 

охорони здоров’я. Постійно і наполегливо працює над підготовкою 

науково-педагогічних кадрів. Свідченням цього є 5 кандидатів медич-

них наук, керівником кандидатських дисертацій яких він є. Під 

керівництвом Процюка Р. Г. нині виконується одна докторська і дві 

кандидатські дисертації.

Раду Георгійович виконує велику громадську та організаційну 

роботу: він є заступником декана факультету підвищення кваліфікації 

викладачів, членом Циклової методичної комісії з терапевтичних дис-

цип лін, членом Вченої ради 3-го медичного факультету, членом Вче-

ної ради факультету підвищення кваліфікації викладачів Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця, експертом з лікарських 

препаратів ДП “Державний Фармакологічний Центр” МОЗ України, 

членом Президії Академії наук вищої освіти (АНВО) України, ака-

деміком-секретарем Відділення медицини АНВО України, членом 

спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських 

дисертацій при ДУ „Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 

імені Ф. Г. Яновського АМН України” та Інституті спеціа льної педагогіки 

АПН України, членом редколегії низки медичних журналів.

Багаторічний досвід педагогічної роботи, вагомий науковий вне  -

сок у медичну науку та підготовку кадрів, напо легливість, ціле-

спрямованість, відповідальність, надзви чайна працездатність, висо -

ка культура, профе сіоналізм, еру ди ція, доброзичливість, щирість, 

відвер тість, порядність, активна науково-педагогічна і сус пільна пра-

ця упродовж 46 років принесли Р. Г. Про цюку визнання та повагу  як 

серед студентів, співробіт ників кафедри, працівників Націона льного 

медичного універ ситету імені О. О. Богомольця, так і серед медич ної 

гро мадськості міста Києва та України. 

За цим коротким переліком фактів приховується життя 

здібного й енергійного, відданого своїй професії клініциста, викла-

дача, вченого, організатора, прекрасної за душевними якостями 

людини. Природа щедро обдарувала цю людину і внутрішньою, і 

зовнішньою красою.

Раду Георгійович зустрів своє 70-річчя у розквіті професійної 

діяльності. Щиро вітаємо ювіляра! Зичимо міцного здоров`я, щастя, 

творчої наснаги й успіхів, довгих літ бадьорості та всіх земних благ. 

ПРОЦЮК РАДУ ГЕОРГІЙОВИЧ
(до 70-річччя від дня народження)

Колектив кафедри фтизіатрії Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця

Правління Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, 

Редколегія „Українського пульмонологічного журналу”




