
 
 

Кандидат медичних наук, лікар хірург-проктолог, асистент 

кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії Івано–Франківського 

національного медичного університету.  
 

Садовий Ігор Яремович у 2008 році з відзнакою закінчив «Івано-

Франківську державний медичний університет». У 2008–2011 рр. проходив 

навчання в інтернатурі по спеціальності «Хірургія» на базі проктологічного 

відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. 

З 2008 р. старший лаборант кафедри хірургії №2 ДНВЗ «Івано-

Франківський державний медичний університет», з 2012 року асистент цієї ж 

кафедри. 

У 2011 р. здобув кваліфікацію магістра медицини з фаху «Хірургія» 

при ДНВЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

У 2013 році пройшов курси спеціалізації по «Проктології» на базі 

ДНВЗ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. 

Щупика МОЗ України». 

З 2011 по 2015 рр., навчався в заочній аспірантурі при ДНВЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» по спеціальності 

«Хірургія». За даний період написано і захищено кандидатську дисертацію 

на тему «Хірургічне лікування стриктур анального каналу та їх 

профілактика». 2016р. отримано диплом кандидата медичних наук за 

спеціальність «Хірургія». 

Садовий І.Я. постійно проводить педагогічну, науково–дослідницьку та 

лікувально–профілактичну роботу. Він проводить практичні заняття з 

студентами V та VІ курсів переважно факультету підготовки іноземних 

громадян. Для удосконалення медичної англійської мови відвідує професійні 

курси у 2015 та 2016. Також є постійним учасником TEMPUS MUMEENA 

PROJEKT 2014, 2016. З 2015 р. проводить підготовку та забезпечення 



проведення Державної атестації на медичному факультеті та факультеті 

підготовки іноземних громадян по предмету хірургія, дитяча хірургія в якості 

технічного секретаря ДЕК.  

Лікувально–профілактичну роботу Садовий І.Я. проводить у 

проктологічному відділенні Обласної клінічної лікарні м. Івано–Франківськ, 

в обласній консультативній поліклініці, у поліклініці ДНВЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». Професійно виконує 

проктологічний огляд, ректороманоскопію, володіє всіма  сучасними 

методами консервативного та операційного лікування захворювань прямої 

кишки, параректального простору та крижово-куприкової ділянки.  

Садовий І.Я. – автор 22 наукових праць, 3 деклараційних патентів 

України, 2 галузевих нововведень. Ним опубліковано 1 навчально–

методичний посібники, 1 методичні рекомендації. 

У 2015 р був 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». 

 


