
Хірургічна школа 

 

Наукові напрямки школи: 

Наукові дослідження школи спрямовані на розробку ефективних методів 

діагностики та лікування гострого і хронічного панкреатиту, гострого 

поширеного перитоніту, захворювань печінки і позапечінкових жовчних шляхів, 

нагнійних захворювань легень та плеври, гострого медіастиніту, гострого 

перикардиту, гострих запальних процесів параректальної клітковини та тазового 

дна. Важливим напрямком наукових досліджень є впровадження малоінвазивних 

хірургічних методик лікування захворювань грудної клітки і черевної 

порожнини, встановлення нових ланок патогенезу та розпрацювання ефективних 

методів лікування хірургічної інфекції, профілактика і лікування поліорганної 

недостатності у хворих на хірургічний сепсис, застосування нових методів 

екстракорпоральної детоксикації. 

 

Засновник школи. 

 

 

Шевчук Михайло Григорович ‒ заслужений діяч науки і техніки 

України, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії інституту 

післядипломної освіти ІФНМУ. 

Професор М.Г. Шевчук закінчив з відзнакою Івано-Франківський 

державний медичний інститут у 1958 році. З 1958 по 1961 рік навчався в 

аспірантурі на кафедрі нормальної анатомії, після закінчення якої в 1962 році 

захистив кандидатську дисертацію і працював асистентом кафедри. З 1964 по 

1969 працював ординатором хірургічного відділення II-ї міської клінічної 

лікарні м. Івано-Франківська. В 1970 році, будучи практичним хірургом захистив 

докторську дисертацію на тему: «Морфо-функціональна оцінка коронарних 

анастомозів при порушенні коронарного кровообігу та деяких методах 

реваскуляризації і пластики серця» і був обраний асистентом кафедри загальної 



хірургії. В 1971 році був переведений на кафедру госпітальної хірургії на посаду 

професора кафедри. В 1973 році затверджений ВАК в науковому званні 

професора хірургії. З 1974 по 1977 рр  - професор кафедри загальної хірургії. З 

1977 по 2005 рік – завідувач кафедри госпітальної хірургії Івано-Франківської 

державної медичної академії. З 2005 року – професор кафедри госпітальної 

хірургії, а з 2007 року – професор кафедри хірургії навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

В 1965 році М.Г. Шевчук пройшов курси спеціалізації по торакальній 

хірургії при Київському інституті удосконалення лікарів. Неодноразово, в 1977, 

1979, 1988, 1997, 2007, 2011, 2017 роках, проходив курси підвищення 

кваліфікації при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика, Київському медичному університеті ім. акад. О. Богомольця, 

Ленінградському санітарно-гігієнічному медичному інституті, Львівському 

медичному університеті ім. Д. Галицького, Івано-Франківському національному 

медичному університеті.  

За активної участі проф. М.Г. Шевчука були організовані віділення 

торакальної і малоінвазивної хірургії. Маючи добру теоретичну і практичну 

підготовку хірурга вищої категорії професор М.Г. Шевчук успішно виконує 

складні операційні втручання на органах грудної клітки та черевної порожнини, 

а також проводить значну консультативну роботу в клініці. За час професійної 

діяльності ним проведено понад 3 тисячі операційних втручань га органах 

черевної порожнини і грудній клітці. 

В 1994 році проф. М.Г. Шевчуку присвоєне почесне звання заслуженого 

діяча науки і техніки України. Він також нагороджений орденом «Знак пошани», 

медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям», значком «Відмінник охорони 

здоров’я». 

Понад 30 років проф. М.Г. Шевчук очолював правління Івано-

Франківського осередку асоціації хірургів України (раніше, наукове товариство 

хірургів Івано-Франківської області). За цей час діяльність осередку стала 

кращим взірцем школи передового досвіду і професійного клубу хірургічної 

громади Прикарпаття. 

Професор М.Г. Шевчук є автором 337 наукових робіт, в тому числі, 7 

монографій, підручника «Сестринська справа», співавтором підручника 

«Шпитальна хірургія» та «Хірургія», 8 методичних рекомендацій, 2 патенти на 

корисну модель та 46 свідоцтв на раціоналізаторську пропозицію. Під 

керівництвом проф. М.Г. Шевчука виконано 4 докторських і 11 кандидатських 

дисертацій.  

Проф. М.Г. Шевчук є висококваліфікованим хірургом, який досконало 

володіє складними оперативними втручаннями на органах грудної клітки і 

черевної порожнини. Будучи професором кафедри хірургії навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти, він на високому рівні проводить теоретичні та 

практичні заняття з курсантами-хірургами. 

 

 

 



 

Керівник школи. 

 
 

Шевчук Ігор Михайлович ‒ заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 та 

кардіохірургії ІФНМУ. 

У 1978 році закінчив навчання у середній школі № 11 м. Івано-Франківська 

і в тому ж році поступив на медичний факультет Івано-Франківського 

державного медичного інституту. Після закінчення з відзнакою в 1984 році 

Івано–Франківського державного медичного інституту проходив інтернатуру по 

хірургії в Черкаській міській лікарні № 3. В 1985–1987 роках навчався в клінічній 

ординатурі при Київському інституті клінічної та експериментальної хірургії. 

Після закінчення клінічної ординатури продовжував працювати ординатором 

хірургічного відділення в Черкаській міській лікарні № 3.  

В 1990 році будучи практичним лікарем захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «хірургія». З 1992 

року працював асистентом кафедри хірургії стоматологічного факультету Івано–

Франківського державного медичного інституту. В 1996 році переведений на 

кафедру госпітальної хірургії медичного факультету Івано–Франківської 

державної медичної академії.  

В 2002 році захистив докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді 

при Інституті хірургії та трансплантології АМН України (м. Київ) на тему 

«Діагностика ступеня тяжкості панкреонекрозу та етапне хірургічне лікування 

хворих на гострий панкреатит та його ускладнення».  

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 8.07.2002 року 

присуджено науковий ступінь доктора медичних наук за спеціальністю 

«хірургія».  

З жовтня 2002 року по лютий 2004 року перебував на посаді професора 

кафедри госпітальної хірургії.  

Рішенням Атестаційної колегії при Міністерстві освіти і науки України від 

19 лютого 2004 року присвоєно вчене звання професора кафедри госпітальної 

хірургії.  



З 5.09.2005 року перебуває на посаді завідуючого кафедри хірургії № 2 та 

кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету. 

Є автором більше 350 наукових праць, 42 авторських свідоцтв і патентів 

України, 7 монографій, 2 підручників, 5 навчальних посібників. За останні 5 

років опубліковано 24 статті, 2 галузевих нововведення, 7 патентів на корисну 

модель, одні методичні рекомендації МОЗ України, 2 монографії. 

Почесні звання: У 2016 році нагороджений почесним званням 

Заслужений діяч науки і техніки України. 

Грамоти та інші відзнаки: 

‒ Почесний диплом Міністерства освіти і науки України і Академії 

педагогічних наук України «За особистий творчий внесок в удосконалення 

змісту навчально-виховного процесу» (2009 р.).  

‒ Грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації і обласної 

ради «За вагомий внесок у розвиток науки Прикарпаття, високий 

професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди професійного свята ‒ Дня науки» 

(2013 р.).  

‒ Грамота Міністерства охорони здоров’я України Державної установи 

«Центральний методичний кабінет з вищої освіти МОЗ України» ‒ «За високий 

сучасний методичний та науковий рівень навчального посібника Хвороби прямої 

кишки» та вагомі досягнення у професійній діяльності» (2015 р.). 

‒ Грамота ІФНМУ ‒ за активну участь у науковому житті університету 

(2016 р.). 

 

Шевчук І.М. є членом спеціалізованої вченої ради К 20.601.04 у Івано‒

Франківському національному медичному університеті та Д 58.601.01 у 

Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Я. 

Горбачевського; членом редакційної ради спеціалізованого вітчизняного 

журналу «Клінічна хірургія» та міжнародного хірургічного журналу «Хирургия. 

Восточная Европа». Під керівництвом Шевчука І.М. захищені 2 докторські 

дисертації (1 подана до офіційного захисту) та 9 кандидатських дисертацій. 

Докторські дисертації: 

1. Дроняк Микола Миколайович «Хірургічне лікування хворих на 

післяопераційний перитоніт і його ускладнення (клініко‒експериментальне 

дослідження) ‒ подана до офіційного захисту;  

2. Сніжко Сергій Степанович ««Хірургічне лікування хворих на гострий 

гнійний медіастиніт» (2019 р.). 

 

Кандидатські дисертації: 

1) Грицуляк Володимир Богданович (кандидатська дисертація 14.03.01 ‒ 

нормальна анатомія, «Морфофункціональний стан кровоносного русла і 

паренхіми яєчка при пахвинній грижі та після пластики пахвинного каналу», 

захист 23.04.1999 р., диплом кандидата наук від 09.06.1999 р.).  

2) Сніжко Сергій Степанович (кандидатська дисертація 14.01.03 ‒ хірургія, 

«Комплексне хірургічне лікування гострих гнійних процесів плевральної 

порожнини», захист 04.06.2004 р, диплом кандидата наук від 13.10.2004 р.). 



3) Дроняк Микола Миколайович (кандидатська дисертація 14.01.03 ‒ хірургія, 

«Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит, ускладнений синдромом 

жовтяниці», захист 23.02.2007 р., диплом кандидата наук від 10.05.2007 р.). 

4) Новицький Олег Васильович (кандидатська дисертація 14.01.03 ‒ хірургія, 

«Хірургічне лікування ішіо-, ретро- і пельвіоректального гострого парапроктиту 

та профілактика його ускладнень», захист 28.04.2011 р., диплом кандидата наук 

від 22.12.2011 р.). 

5) Клименко Юрій Анатолійович (кандидатська дисертація 14.01.03 ‒ хірургія, 

«Клініко-патогенетичне обгрунтування змін і корекції метаболічного гомеостазу 

та профілактики ускладнень при комплексному хірургічному лікуванні хворих 

на перитоніт (клініко-експериментальне дослідження)», захист 26.01.2012 р., 

диплом кандидата наук від 17.05.2012 р.). 

6) Кузенко Роман Тарасович (кандидатська дисертація 14.01.03 ‒ хірургія, 

«Особливості клінічного перебігу і хірургічного лікування гострого панкреатиту 

у хворих похилого та старечого віку», захист 25.04.2014 р., диплом кандидата 

наук від 26.06.2014 р.). 

7) Садовий Ігор Яремович (кандидатська дисертація 14.01.03 ‒ хірургія, 

«Хірургічне лікування стриктур анального каналу та їх профілактика», захист 

28.01.2016 р., диплом кандидата наук від 25.02.2016 р.) 

8) Гедзик Сергій Михайлович (кандидатська дисертація 14.01.03 ‒ хірургія, 

«Транспапілярні ендоскопічні втручання на протоці підшлункової залози при 

гострому біліарному панкреатиті та його ускладненнях», захист 26.10.2018 р., 

диплом кандидата наук від 18.12.2018 р.). 

9) Хруник Анатолій Дмитрович (кандидатська дисертація,14.01.03 ‒ хірургія, 

«Застосування паренхімозберігаючих операцій у хворих при хронічному 

панкреатиті із протоковою гіпертензією», захист 27.02.2020 р., диплом кандидата 

наук від 2.07.2020 р.). 

 

Кількісно‒кваліфікаційний склад школи: 

Назва категорії Кількість 

академіки Академій наук (державного статусу) ‒ 

Члени-кореспонденти Академій наук (державного статусу) ‒ 

академіки інших академій (вказати яких) ‒ 

Дійсні члени НТШ _‒ 

професори 2 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук 2 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії ‒ 

доценти 6 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук 1 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії 5 

старші викладачі ‒ 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук ‒ 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії ‒ 

асистенти 1 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук ‒ 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії 1 



докторанти ‒ 

аспіранти 1 

здобувачі 1 

інтерни ‒ 

магістри ‒ 

 

Професори: 

Пилипчук Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри 

хірургії № 2 та кардіохірургії ІФНМУ; 

Сніжко Сергій Степанович, доктор медичних наук, виконуючий обов’язки 

професора кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії ІФНМУ. 

Кандидати медичних наук, доценти, асистенти: 

Шаповал Анатолій Леонідович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 

хірургії № 2 та кардіохірургії ІФНМУ; 

Новицький Олег Васильович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 

хірургії № 2 та кардіохірургії ІФНМУ; 

Садовий Ігор Яремович, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії 

№ 2 та кардіохірургії ІФНМУ; 

Дроняк Микола Миколайович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 

хірургії № 2 та кардіохірургії ІФНМУ; 

Кузенко Роман Тарасович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 

хірургії № 2 та кардіохірургії ІФНМУ; 

Клименко Юрій Анатолійович, кандидат медичних наук, асистент кафедри 

хірургії № 2 та кардіохірургії ІФНМУ. 

 

Наукові досягнення школи. 

Участь у ініціативно‒пошукових НДР. 

1. Клініко‒функціональна характеристика стану печінки після хірургічної 

корекції стану печінки після хірургічної корекції закупорок жовчних проток та 

при гострому панкреатиті» (номер державної реєстрації 10104008341, 2009‒2014 

рр). 

2. Розробка і впровадження нових технологій хірургічного лікування хворих з 

гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини та їх 

ускладненнями» (номер державної реєстрації 0115U007034, 2014‒2019 рр). 

3. Підвищення ефективності лікування захворювань органів дихання при дії 

екзо- та ендогенних факторів на підставі вивчення їх патогенетичних ланок 

розвитку, прогресування та обгрунтування фармакологічної корекції (номер 

державної реєстрації 0116U006777, 2016‒2021 рр). 

 

Основні підручники та посібники. 

1. Хирургия. / Учебник для студентов старших курсов высших мед. учебных 

заведений III-IV уровня акредитации в 2 томах. / Под ред. П.Г. Кондратенко, В.И. 

Русина – 3-е изд., перераб. и доп. К.: Издатель Заславский А.Ю., 2017. 

2. Хірургія. Підручник для студентів 4-6 курсів вищих медичних навчальних 

закладів III-IV рівня акредитації у 2-х томах. / За ред. П.Г. Кондратенка, В.І. 

Русина. Вінниця: Нова книга, 2019. 



3. Матеріали до державної атестації випускників. Практично-орієнтований 

випускний екзамен з дисципліни «Хірургія». Навчальний посібник. 

Рекомендований до друку Вченою радою ДВНЗ «ІФНМУ». / За ред. І.М. 

Шевчука. Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ ІФНМУ, 2016. 

4. Rectal diseases (stady guide) / Навчальний посібник англійською мовою для 

студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації. Івано-Франківськ, видавництво «Івано-Франківський національний 

медичний університет», 2020. 

 

Монографії. 

1/ Хронічна анальна тріщина. Стриктура відхідникового каналу. Етіологія, 

діагностика, комплексне хірургічне лікування. / Шевчук І.М., Іфтодій А.Г., 

Козловська І.М., Садовий І.Я. / Івано-Франківськ, Чернівці. Видавництво ДВНЗ 

«ІФНМУ», 2018. ‒ 228 с.  

2/ Гострий гнійний медіастиніт. / Шевчук І.М., Сніжко С.С., Шевчук М.Г. 

/ Івано-Франківськ. Видавництво ІФНМУ, 2020. ‒ 331 с.  

 

Найважливіші здобутки наукової школи, що індексуються 

наукоментричними базами Scopus та Web of Science, за останні 5 років. 

1/. Шевчук І.М., Садовий І.Я., Новицький О.В. // Хірургічне лікування 

післяопераційної стриктури каналу відхідника // Клінічна хірургія. ‒ 2015. ‒ № 

9. ‒ С. 20‒22 (https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/issue/view/95/9-2015). 

2/. Шевчук І.М., Гедзик С.М., Дзвонковський Т.М., Омельчук Н.В., 

Кузенко Р.Т. // Мініінвазивні та ендоскопічні втручання в лікуванні 

постнекротичних псевдокіст підшлункової залози // Клінічна хірургія. ‒ 2015. ‒

№ 12. ‒ С. 22‒25 (https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/issue/view/99/12-2015). 

3/. Шевчук І.М., Сніжко С.С. // Причини та шляхи поширення флегмони 

шиї на середостіння з виникненням низхідного гнійного медіастиніту // Клінічна 

хірургія. ‒ 2017. ‒ № 1. ‒ С. 36‒38 

(https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/13/40). 

4/. Шевчук І.М., Пилипчук В.І., Хруник А.Д., Гедзик С.М. Спосіб 

хірургічного лікування хворих з приводу хронічного панкреатиту з біліарною 

гіпертензією // Клінічна хірургія. ‒ 2017. ‒ № 8. ‒ С. 27‒30. 

(https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/196). 

5/. Шевчук І.М., Сніжко С.С. // Аналіз ускладнень гострого гнійного 

медіастиніту // Клінічна хірургія. ‒ 2018. ‒ Том 85, № 2. ‒ С. 22‒25. 

(https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/352). 

6/. Шевчук І.М., Сніжко С.С., Андреєщев С.А. // Хірургічне лікування 

хворих з перфорацією стравоходу, ускладненою гострим гнійним медіастинітом 

// Клінічна хірургія. ‒ 2018. Том 85, № 11. ‒ С. 13‒17. 

(https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/544). 

7/. Snizhko S., Shevchuk I., Sadoviy I. // Treatment of patients with perforations 

of the esophagus, complicated by acute purulent mediastinitis // Lec. Obz. ‒ 2020. Vol. 

69, № 9. ‒ S. 298‒301. (www.herba.sк 616.329-08). 

8/. Шевчук І.М., Сніжко С.С. // Особливості хірургічного лікування 

пошкоджень стравоходу в умовах гнійного медіастиніту // Медичні перспективи. 
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‒ 2020. ‒ Т. 25, № 3. ‒ С. 132-139. (https: //doi.org/10.26641/2307-

0404.2020.3.214850). 

9/. Snizhko S., Shevchuk I. // Evaluation of the effectiveness of various tipes 

of surgical treatment of upper descending purulent mediastinitis // Lekarsky Obzor 

– 2021. ‒ Vol. 70, № 1. ‒ S. 16-20. (www.lekarsky.herba.sк 616.329-089). 

10/. Pylypchuk V.I. // Peculiarities of diagnostics of biliary hypertension in 

patients with complicated forms of chronic pancreatitis // Gastroenterology Review. ‒ 

2018. – № 13 (2). – С. 143‒149. (doi: 10.5114/pg.2018.75823. Epub 2018 May 16). 

11/. Pylypchuk V.I. // Use of Whippe’s operation in patients with complicated 

forms of chronic pancreatitis // Світ медицини та біології. ‒ 2018. – № 1. – С. 64‒

69. (DOI 10.26724 / 2079-8334-2018-1-63-64-69). 

12/. Pylypchuk V.I. // Remove results of surgical treatment of patients with 

chronic pancreatitis with sighs of biliary hypertension // Запорізький медичний 

журнал. ‒ 2018. – Т. 20, № 5 (110). – С. 660‒663. (DOI: 10.14739/2310-1210. 

2018.5.141629). 

 

Перелік патентів за останні 5 років. 

1/. Спосіб ендоскопічної атипової папілотомії. Патент на корисну модель 

№ 105635. Україна. МПК (2006.01) А 61 В 6/03, Заявка № u 201509968 від 

13.10.2015. Заявл. 25.03.2016. Опубл. 25.03.2016. Бюл. № 6. Автори Шевчук І.М., 

Гедзик С.М., Омельчук Н.В., Пилипчук В.І. 

2/ Спосіб діагностики новоутворення межистіння. Патент на корисну 

модель № 105664. Україна. МПК (2006.01) А 61 В 6/03, Заявка № u 201510499 

від 28.10.2015. Заявл. 25.03.2016. Опубл. 25.03.2016. Бюл. № 6. Автори Шевчук 

І.М., Сніжко С.С., Рижик В.М., Дудій П.Ф. 

3/ Спосіб вимірювання тиску в загальній жовчовивідній протоці. Патент 

на корисну модель № 109547. Україна. МПК (2016.01) А 61 В 17/00, G01L 7/00, 

Заявка № u 201602279 від 10.03.2016. Заявл. 25.08.2016. Опубл. 25.08.2016. 

Бюл. № 16. Автори Пилипчук В.І., Копчак В.М., Шевчук І.М. 

4/ Спосіб лікування хронічного бронхіту у поєднанні з 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Патент на корисну модель № 

114971. Україна. МПК (2006.01) А 61 К 31/454, А61Р 31/06, Заявка № u 

201610744 від 26.10.2016. Дата з якої є чинними права на власність 27.03.2017. 

Опубл. 27.03.2017. Бюл. № 6. Автори Островський М.М., Шевчук-Будз У.І., 

Шевчук І.М. 

5/ Спосіб лікування гострого гнійного медіастиніту.  Патент на корисну 

модель № 12888. Україна. МПК (2018.01) А 61 В 17/00, А 61 М 25/00, Заявка № 

u 201803466 від 02.04.2018. Дата з якої є чинними права на корисну модель 

10.10.2018. Публікація відомостей про видачу патенту 10.10.2018. Бюл. № 19. 

Автори Шевчук І.М., Сніжко С.С. 

6/ Спосіб хірургічного лікування перфорації стравоходу. Патент на 

корисну модель № 135432. Україна. МПК (2019.01) А 61 В 17/00, А 61 М 25/00, 

Заявка № u 201901452 від 14.02.2019. Дата з якої є чинними права на корисну 

модель 25.06.2019. Публікація відомостей про видачу патенту 25.06.2019. Бюл. 

№ 12. Автори Сніжко С.С., Шевчук І.М., Кузенко Р.Т., Садовий І.Я. 

7/ Спосіб хірургічного лікування гострого тотального гнійного 

медіастиніту. Патент на корисну модель № 136014. Україна. МПК (2019.01) А 61 
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В 17/00, А 61 М 25/00, А 61 М 27/00. Заявка № u 201902265 від 06.03.2019. Дата 

з якої є чинними права на корисну модель 25.07.2019. Публікація відомостей про 

видачу патенту 25.07.2019. Бюл. № 14. Автори Сніжко С.С., Шевчук І.М., Гладун 

Б.В., Петраш В.К. 


