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І. К. Сосін — засновник і керівник першої та опорної 
в системі Міністерства охорони здоров’я України кафедри 
наркології. Він створив новий та оригінальний напрям 
і наркологічну школу України, захистив першу докторську 
дисертацію з наркології, видав перший фундаментальний 
національний підручник «Наркологія», відкрив перший ре-
сурсний тренінговий центр Харківської медичної академії 
післядипломної освіти і першим серед наркологів одер-
жав почесне звання «Заслужений винахідник України».

Головним напрямом винахідницької діяльності Івана Кузьмича 
є пошук нових методів лікування наркопатології, які базуються 
на інтегрованому використанні як фармакологічних препаратів, 
так і різних штучних і природних біофізичних факторів (кріогенних, 
лазерних, ультрафіолетових, ультразвукових, електромагнітних, 
кисневих, плазмаферезних, нанотехнологічних тощо). Особливо 
актуальні наукові розробки професора присвячені купіруванню бо-
льового синдрому при наркотичній залежності (патенти України 
№ 14322, 53586, 68974, 68975, 70867). Запропоновані методи лі-
кування впроваджені в клінічну наркологічну практику та навчальний 
процес кафедри наркології Харківської медичної академії післяди-
пломної освіти.

Вищу медичну освіту І. К. Сосін здобував у Харківському ме-
дичному інституті протягом 1958–1964 рр. Вся його професійна 
і творча діяльність пов’язана з нейронауками: психіатрією, нар-
кологією, медичною психологією, психотерапією. Закінчив аспі-
рантуру з психіатрії, а в 1973 р. захистив кандидатську дисертацію 
з проблеми шизофренії. У 1988 р. захистив докторську дисертацію 
з тематики немедикаментозних методів лікування в наркології, за-
снувавши новий науковий напрям. У 1989 р. йому присвоєно вчене 
звання професора. У 1981 р. організував та до сьогодні очолює 

першу в країні кафедру наркології 
Харківської медичної академії піс-
лядипломної освіти Міністерства 
охорони здоров’я України. В сис-
темі Міністерства охорони здо-
ров’я України кафедра має статус 
опорної в межах держави.

Проф. І. К. Сосін є за-
сновником української нарко-
логічної школи. Завдяки його 
безпосередній організаційній 
та науково-педагогічній діяль-
ності було закладено основи 
післядипломної підготовки 
лікарів-наркологів. 

Автор понад 1000 друкова-
них наукових праць, зокрема 17 монографій, 109 авторських 
свідоцтв на винаходи, корисні моделі, патенти. Підготував 
24 кандидатів та 6 докторів медичних і психологічних наук. Член 
спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисер-
тацій при Інституті неврології, психіатрії та наркології (м. Харків) 
Національної академії медичних наук України. Входить до складу 
редакційних колегій та рад 14 авторитетних науково-практич-
них українських і зарубіжних журналів. Неодноразово брав 
участь в міжнародних конгресах і симпозіумах, гідно представ-
ляючи українську науку. 

Має багаторічний досвід управлінської діяльності в сфері ор-
ганізації охорони здоров’я і системі вищої освіти. Так, не один 
рік Іван Кузьмич працював головним лікарем Харківської облас-
ної клінічної психіатричної лікарні, головним лікарем Харківської 
міської клінічної психіатричної лікарні, керівником науково- 
організаційного відділу Харківського інституту неврології та 
психіатрії, керівником охорони здоров’я обласного рівня, про-
ректором з навчальної роботи Українського інституту удоскона-
лення лікарів.

Іван Кузьмич є двічі лауреатом наукової премії імені ака-
деміка Академії наук УРСР В. П. Протопопова, за наукові 
досягнення нагороджений срібною медаллю Виставки до-
сягнень народного господарства СРСР, має медаль «За до-
блесну працю», численні грамоти, подяки на регіональному 
та державному рівнях. Академік Української академії наук 
(з 1998 р.). Заслужений винахідник України. Відмінник охорони 
здоров’я України.

За його редакцію та авторством у 2014 р. надруковано пер-
ший національний підручник «Наркологія». Видання затвер-
джене Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерством охорони здоров’я України як єдиний націо-
нальний підручник для лікарів-наркологів закладів (факульте-
тів) післядипломної освіти IV рівня акредитації. Одним зі співав-
торів Національного підручника «Наркологія» є Регіональний 
представник Державного підприємства «Український медичний 
центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» 
Міністерства охорони здоров’я України в Харківській області Юрій 
Федорович Чуєв.

Кафедра наркології, яку очолює І. К. Сосін, за  рейтингом 
71 кафедр Хар ківської медичної академії післядипломної освіти 
впродовж багатьох років посідає перше місце.

У 2010 р., за рейтинговою квантифікаційною оцінкою, біо-
графія Івана Кузьмича була представлена в елітному виданні 
«Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи».
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