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КОВАЛЕНКО 
Іван Олексійович

Головний лікар комунального закладу «Черкаська
обласна стоматологічна поліклініка» Черкаської

обласної ради, головний позаштатний стоматолог
Департаменту охорони здоров’я Черкаської

облдержадміністрації. Заслужений лікар України

ВИПУСКНИК СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1966)

Л Ь В І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  М Е Д И Ч Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  І М Е Н І  Д А Н И Л А  Г А Л И Ц Ь К О Г О

Народився 23 серпня 1942 р. у с. Руська Поляна
Черкаського району Черкаської області в сім’ї Олекси
Оверковича та Мотрі Омельківни Коваленків. Батько,
учасник Великої Вітчизняної війни, загинув на фронті.
Мати працювала у колгоспі.

У дитинстві Іванові Коваленку довелося лікувати
зуби на ножній бормашині. Процедура була доволі болю�
чою. Тому вже в старшому віці він вирішив стати стомато�
логом і лікувати своїх пацієнтів безболісно.

В 1961 р. І. О. Коваленко вступив на стоматологічний
факультет Львівського державного медичного інституту.
Цей навчальний заклад відіграв важливу роль у станов�
ленні майбутнього спеціаліста та особистості зокрема.
В його стінах Іван Олексійович зростав духовно й інтелек�
туально.

Найкращі спогади залишилися про наставників, серед
яких були завідувач кафедри хірургічної стоматології,
проф. О. В. Коваль, організатор і завідувач кафедри тера�
певтичної стоматології, проф. Л. А. Луцик, а також викла�
дачі Р. О. Бариляк і А. П. Дибак.

Стипендії на життя не вистачало, тож доводилося
вночі працювати на швидкій допомозі. Після чергової
робочої зміни Іван Коваленко заснув на лекції з філосо�
фії. Це помітила лектор і грубо випровадила його з ауди�
торії, попередивши при цьому, що без дозволу декана на
іспит не допустить. У той час факультет очолював проф.
О. В. Коваль. Він уважно вислухав студента та дозволив
після нічних чергувань пропускати лекції з філософії.
Незважаючи на це, Іван Олексійович склав іспит цьому ж
лектору на «відмінно».

Зв’язок з alma mater підтримує досі, особливо у питан�
нях, пов’язаних із роботою.

У 1966 р. молодий спеціаліст розпочав свій трудовий
шлях лікарем�стоматологом у Здолбунівській стоматоло�
гічній поліклініці на Рівненщині. У цій медичній установі
обіймав посади завідувача ортопедичного відділення,
в. о. головного лікаря.

Протягом 1970–1976 рр. І. О. Коваленко був лікарем�
стоматологом, заступником головного лікаря міської сто�
матологічної поліклініки № 2 м. Черкаси. З 1976 р. він —
головний лікар Черкаської обласної стоматологічної полі�
клініки, обласний позаштатний стоматолог.

Іван Олексійович 
під час обстеження пацієнта

У 2012 р. став головою Асоціації стоматологів Черка�
ського обласного осередку. Крім цього, Іван Олексійович є
членом Координаційної ради Асоціації стоматологів
України. Упродовж 1976–2000 рр. він був депутатом Чер�
каської міської й обласної рад.

За досягнення у професійній діяльності нагород�
жений орденом «Знак Пошани» (1981). В 1986 р. указом
Президії Верховної Ради УРСР йому присвоєне почесне
звання «Заслужений лікар Української РСР».

Разом із дружиною Мирославою Дем’янівною Іван
Олексійович виховав трьох синів. Старший, Андрій,
здобув вищу освіту у Київському медичному університеті
ім. О. О. Богомольця, обіймає посаду лікаря�стоматолога,
двоє молодших, Олесь та Тарас, обрали іншу професію —
закінчили Київський інститут міжнародних відносин і
теж працюють за фахом. 

Подружжя Коваленків уже має чотирьох онуків. Най�
старший із них навчається на другому курсі Університету
м. Луан (Франція), інші —  у школі.

Життєве кредо Івана Олексійовича: «Не робити
поспішних висновків і вчинків». На його думку, людська
моральність та інтелігентність мають бути вищими за
будь�що.




