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Крамний Іван Омелянович
(1948–2016)

2 травня 2016 року пішов із життя один із ви-
датних учених і педагогів, корифей дитячої рентге-
нології України, кандидат медичних наук, доцент ка-
федри рентгенології та дитячої рентгенології Хар-
ківської медичної академії післядипломної освіти 
(ХМАПО)  Крамний Іван Омелянович. Він народився 
20.02.1948 року в с. Луговики Чорнухівського району 
Полтавської області.

Іван Омелянович все своє життя пов’язав з рент-
генологією — ще юнаком закінчив Харківський рент-
геноелектротехнічний медичний технікум, працював 
рентгенолаборантом в Харківському НДІ загальної 
та невідкладної хірургії, міській лікарні №9. Після за-
кінчення у 1974 році Харківського медичного інсти-
туту був лікарем-рентгенологом, а з 1976 року — за-
відувачем рентген-кабінету Харківського НДІ охоро-
ни здоров’я дітей і підлітків ім. Н. К. Крупської.

Починаючи з 1983 року І. О. Крамний працював 
у ХМАПО, спершу асистентом кафедри рентгенології, 

а після захисту дисертаційної роботи у 1988 році — 
доцентом кафедри. У 1999–2009 рр. він обіймав поса-
ду начальника навчального відділу академії.

Одним із основних напрямків наукових дослі-
джень Івана Омеляновича була променева діагностика 
захворювань дитячого віку. Проте тільки цією пробле-
мою коло його наукових і лікарських інтересів не об-
межувалось. Практично немає такого розділу проме-
невої діагностики, яким би не цікавився Іван Омеля-
нович, не проводив по кожному з них свої наукові до-
слідження, не обстежував хворих і за яким би у нього 
не було наукових праць, патентів та розробок. Загаль-
на кількість наукових робіт І. О. Крамного склала по-
над 500. Про активність його як науковця свідчать ви-
дані в авторстві та співавторстві 12 монографій, отри-
мані свідоцтва на 37 патентів, ним підготовлено біль-
ше 30 наукових посібників для лікарів-рентгенологів, 
6 методичних рекомендацій, ряд інформаційних 
листків та 6 раціоналізаторських пропозицій. Зокре-
ма, з його ініціативи та за його участю видане пер-
ше в Україні керівництво державною мовою «Педіа-
трична рентгенологія» в 2 т. (2013 р.), а також декіль-
ка  монографій і посібників з діагностики захворювань 
легень, системи травлення та кістково-суглобової сис-
теми.

Слід підкреслити, що доцент І. О. Крамний мав 
великий талант педагога, ним поряд із суто науковими 
працями, опубліковано понад 40 робіт з методики ви-
кладання рентгенодіагностики лікарям, в тому числі 
й інших фахів, він є співавтором першого в Україні по-
сібника «Дидактичні проблеми післядипломної освіти 
радіологів-діагностів».

Іван Омелянович завжди надавав велику допо-
могу при навчанні аспірантів, клінічних ординато-
рів, при виконанні кандидатських дисертацій викла-
дачам кафедри (професору І. О. Вороньжеву, доцен-
там М. О. Бортному, Р. Ю. Чуриліну, В. В. Шаповало-
вій, Ю. А. Коломійченку та ін.). Іван Омелянович був 
не тільки справжнім науковцем і чудовим таланови-
тим педагогом, але й постійно дбав про підвищення 
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фахового рівня лікарів-рентгенологів та поліпшення 
допомоги практичній охороні здоров’я.

Для цього за його участю було підготовлено на-
вчальні плани і програми, проводились цикли тематич-
ного удосконалення з рентгенодіагностики за багатьма 
профілями: захворювань органів дихання та середостін-
ня, невідкладної діагностики захворювань різних орга-
нів і систем. Крім того, розроблено навчальний план ци-
клу тематичного удосконалення, проведений цикл і ви-
дані вперше в Україні методичні рекомендації для під-
готовки керівників інтернів на заочних базах (2008 р.).

Доцент І. О. Крамний був незмінним учасником 
форумів з рентгенодіагностики, часто виступав з про-
грамними доповідями. Його тези, лекції, семінари 
та практичні заняття завжди відзначалися чіткістю, 
конкретністю, логічною завершеністю, послідовністю 
та глибиною викладення матеріалу, артистизмом і до-
бре сприймалися лікарями і слухачами. Заняття, які 
проводив І. О. Крамний, були чудовою школою для 
молодих викладачів.

Незважаючи на велику зайнятість, Іван Омеляно-
вич багато часу приділяв громадській роботі. Близь-
ко 25 років виконував обов’язки головного позаштат-
ного спеціаліста з дитячої рентгенології головного 
управління охорони здоров’я ХОДА, входив до скла-
ду атестаційної комісії, був членом редколегії жур-
налу «Радіо логічний вісник». До останнього часу він 
був членом конкурсної комісії ХМАПО, заступником 

голови внутрішньовузівської інспекційної комісії 
і комісії з експертизи та якісної оцінки навчальної 
та навчально-методичної літератури ХМАПО.

І. О. Крамний користувався заслуженим авто-
ритетом і повагою серед колег і пацієнтів. Його було 
нагороджено знаком «Відміннику охорони здоров’я», 
почесними грамотами обласного і міського відділу 
охорони здоров’я, МОЗ України.

Іван Омелянович був скромною, дуже доброзич-
ливою, безкорисливою і водночас принциповою лю-
диною, яку любили і поважали не тільки хворі, лі-
карі і співробітники, а й весь рентгенологічний і ме-
дичний загал області та України. Йому були прита-
манні велика працелюбність і працездатність, компе-
тентність та професіоналізм. Науковий спадок, який 
нам залишив І. О. Крамний, ще довго буде служити 
людям.

Для нас всіх, хто багато років працював поряд 
з Іваном Омеляновичем, він був і залишиться взірцем 
доброї, порядної, розумної і талановитої людини, 
до якої завжди можна було звернутися за порадою, до-
помогою. Ми вчилися у нього відданості своїй справі, 
педагогічній майстерності, вмінню знаходити єдине 
справедливе рішення в будь-яких ситуаціях. Ми свя-
то зберігаємо пам’ять про нашого Вчителя, бережемо, 
примножуємо і розвиваємо всі закладені ним тради-
ції. Світла пам’ять про Івана Омеляновича Крамного 
назавжди залишиться в наших серцях.
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