
 
 

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, 

професор завідувач кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії Івано–

Франківського національного медичного університету.  

 

Шевчук І.М. з відзнакою закінчив Івано–Франківський державний 

медичний інститут у 1984 р. У 1984–1985 рр працював лікарем–хірургом у 

Черкаській міській лікарні № 3. У 1985–1987 рр навчався в клінічній 

ординатурі при Київському науково–дослідному інституті клінічної та 

експериментальної хірургії. Після завершення навчання працював 

відповідальним хірургом по наданню невідкладної медичної допомоги у 

Черкаській міській лікарні № 3. З 1992 р. – асистент кафедри хірургії 

стоматологічного факультету Івано-Франківського державного медичного 

інституту. З 1999 р. – доцент кафедри госпітальної хірургії медичного 

факультету Івано–Франківської державної медичної академії. З 2004 р. – 

професор кафедри госпітальної хірургії, з 2005 р. – завідувач кафедри 

госпітальної хірургії Івано-Франківської державної медичної академії. У 1990 

р. будучи практичним лікарем–хірургом захистив кандидатську дисертацію 

на тему: «Послеоперационные эрозивно–язвенные поражения 

пищеварительного канала при острых хирургических заболеваниях органов 

брюшной полости (клинико–экспериментальное исследование)». У 2002 р. 

захистив докторську дисертацію на тему: «Діагностика ступеня тяжкості 

панкреонекрозу та етапне хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит 

та його ускладнення». 

Шевчук І.М. проводить великий об’єм педагогічної, науково–

дослідницької та лікувально–профілактичної роботи. Він є одним з авторів 

наскрізної програми Міністерства охорони здоров’я України з дисципліни 

«Хірургія, дитяча хірургія» для студентів IV–VI курсів вищих медичних 

навчальних закладів III–IV рівня акредитації (Київ, 2015). Шевчуком І.М. 

створено наукову школу з проблем лікування гострого та хронічного 

панкреатиту. Він є одним з авторів «Уніфікованого клінічного протоколу 

первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги при гострому панкреатиті МОЗ України» (Киїів, 2016). 

Наукові дослідження Шевчука І.М. 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 Шевчука І.М. 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. За його 

безпосередньої участі були розпрацьовані і впроваджені в клінічну практику 

нові методи паренхімозберігальних комбінованих втручань на тканині 

підшлункової залози у хворих на ускладнені форми хронічного панкреатиту. 

В клініці, очолюваній проф. Шевчуком І.М., вперше в Україні, розпрацьовані 

і впроваджені у практику методики ендоскопічних транспапілярних втручань 

на протоці підшлункової залози, які включають її стентування, балонну 

дилатацію, вірсунголітоекстракцію. Вказані методики відзначаються 

високою ефективністю і дозволяють у значної частини хворих уникнути 

проведення оперативних втручань, що покращує результати лікування і 

забезпечує високу медичну та соціальну реабілітацію хворих. З 2012 р. в 

клініці виконуються оперативні втручання при захворюваннях серця в 

умовах штучного кровообігу. 

Шевчук І.М. є членом спеціалізованої вченої ради по захисту 

кандидатських і докторських дисертацій при ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» і 

ДВНЗ «Івано–Франківський національний медичний університет МОЗ 

України». Шевчук І.М. є науковим керівником і відповідальним виконавцем 

двох комплексних наукових тем, організатором і керівником 

панкреатологічного центру та центру ендокринної хірургії, які функціонують 

на базі Івано–Франківської обласної клінічної лікарні. 

Шевчук І.М. – автор 318 наукових праць, 38 авторських свідоцтв і 

деклараційних патентів України, 12 галузевих нововведень. Ним 

опубліковано 5 монографій, підручник для медичних сестер, 4 навчально–

методичні посібники, 2 методичні рекомендації. Під керівництвом Шевчука 

І.М. захищено 7 кандидатських дисертацій та 3 магістерські роботи, в даний 

час виконуються дві докторські та три кандидатські дисертації. 

Шевчук І.М. – досвідчений педагог, який впроваджує новітні методики 

навчання, представляє досягнення університету на міжнародних і 

всеукраїнських виставках. Професор Шевчук І.М. – хірург вищої 

кваліфікаційної категорії, знаний в Україні спеціаліст в галузі хірургії, член 

національного товариства хірургів України, член президії Івано–

Франківського обласного осередку асоціації хірургів, член редакційної ради 

журналів «Клінічна хірургія» (м. Київ), «Шпитальна хірургія» (м. Тернопіль), 

Український журнал хірургії (м. Красний лиман) та міжнародного 

спеціалізованого хірургічного журналу «Хирургия. Восточная Европа» (м. 

Мінськ). 



Шевчук І.М. у 2009 р був нагороджений почесним дипломом 

Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук України 

«За особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально–виховного 

процесу». У 2013 р Шевчук І.М. був нагороджений грамотою 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». 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». 

Указом Президента України № 217/2016 від 18 травня 2016 року професору 

Шевчуку І.М. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 

України». 

 


