
 
 

Кандидат медичних наук, лікар хірург-проктолог, доцент кафедри 

хірургії №2 та кардіохірургії Івано-Франківського національного 

медичного університету..  

 

Новицький Олег Васильович закінчив Івано-Франківську державну 

медичну академію в 2001 році. У 2001–2004 рр. навчався в Українській 

військово-медичній академії (УВМА) на факультеті підготовки військових 

лікарів по спеціальності «Хірургія», де захистив магістерську роботу на тему: 

„Стенози виходу шлунку. Покази та вибір методу хірургічного лікування 

(диплом „магістра медицини” з фаху «Хірургія»). Після завершення УВМА 

працював хірургом-ординатором відділення хірургічної інфекції 

Мукачівського базового військового госпіталю.  

З 2007 року прийнятий на посаду асистента кафедри госпітальної 

хірургії Івано-Франківського національного медичного університету. У 2009 

році пройшов курси спеціалізації «Проктологія» на базі ДНВЗ «Львівський 

національний медичний університет ім. Данила Галицького».  

В 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне 

лікування ішіо-, ретро- і пельвіоректального гострого парапроктиту та 

профілактика його ускладнень» та отримав диплом кандидата медичних наук 

за спеціальністю «Хірургія».  

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри хірургії №2 та 

кардіохірургії.  

Новицький О. В. проводить практичні заняття із студентами VІ курсу 

медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян з 

предмету «Хірургія». Є відповідальним за роботу навчально-тренувального 

центру з «Хірургії» на базі відділення проктології.  

Постійно підвищує свій професійний, науковий, організаторський 

рівень та свою педагогічну майстерність. З 2015 р. проводить підготовку та 

забезпечення методичними матеріалами бази даних для Державної атестації 

випускників на медичному факультеті та факультеті підготовки іноземних 

громадян по предмету «Хірургія, дитяча хірургія». Удосконалює знання 



німецької мови на курсах кафедри мовознавства ІФНМУ 2015-2017 рр., 

наявні сертифікати німецької мови 180 год. 

Новицький О. В. здійснює лікувально-консультативну роботу на базі 

проктологічного відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, 

консультує важкохворих закріплених відділень лікарні, проводить 

консультативний прийом в проктологічному кабінеті обласної  поліклініки, 

медичні огляди у поліклініці ДНВЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет». 

 Володіє різними методами проктологічного обстеження пацієнтів: 

огляд та пальпація промежини та крижово-куприкової ділянки, пальцеве 

ректальне дослідження, обстеження з використаннням ректального дзеркала,  

ано-, ректороманоскопією; сучасними методами консервативного та 

оперативного лікування захворювань прямої кишки, параректального 

простору та крижово-куприкової ділянки. 

Новицький О. В. є активним учасником міжнародних, всеукраїнських 

з’їздів, конгресів та науково-практичних конференцій. Автор 34 друкованих 

наукових праць: з них 4 навчально-методичного характеру та 30 наукового 

характеру, в тому числі 22 статті у фахових виданнях, 7 тез доповідей, 2 

патентів України на винахід, 1 монографія, 1 методичні рекомендації, 4 акти 

впровадження в практичну медицину, 1 навчально-методичний посібник із 

грифом МОЗ України. У 2015 р нагороджений грамотою 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». 


