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30травня 2011 року виповнилося 70 років
доктору медичних наук, професору, ака�

деміку АНВО України, завідувачу кафедри те�
рапії № 1 факультету післядипломної освіти
Львівського національного медичного універ�
ситету імені Данила Галицького Валерію Івано�
вичу Вдовиченку.

Валерій Іванович Вдовиченко народився у
Києві. У 1960 р., після закінчення середньої шко�
ли, вступив до Львівського державного медично�
го інституту, який закінчив у 1966 р. з відзнакою,
та був рекомендований на наукову роботу. З 1966
по 1969 р. навчався в аспірантурі на кафедрі біо�
хімії цього ж інституту. Успішно виконав та за�
хистив у 1970 р. кандидатську дисертацію. Почав
науково�педагогічну діяльність асистентом на ка�
федрі пропедевтичної терапії. З 1984 р. В.І. Вдо�
виченко працював на кафедрі терапії № 1 ФПДО
доцентом, а з 1988 р. — завідувачем та професо�
ром (докторську дисертацію захистив у 1990 р.).

Професор В.І. Вдовиченко — автор та співав�
тор близько 400 публікацій переважно в галузі
гастроентерології та клінічної вітамінології, зок�
рема 25 монографій та навчальних посібників,
349 статей (56 у зарубіжних виданнях), 7 винахо�
дів. Валерій Іванович створив Львівську наукову
гастроентерологічну школу, підготував 2 докто�
рів та 18 кандидатів медичних наук, залучає до
наукової роботи і практичних лікарів. Як відо�
мий фахівець, обіймає посаду заступника голови
спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидат�
ських та докторських дисертацій при Львівсько�

му національному медичному університеті імені
Данила Галицького.

Професор В.І. Вдовиченко проводить не тільки
науково�дослідну, а й велику організаційну робо�
ту. Ним розпочато широку наукову співпрацю з
іншими кафедрами ЛНМУ для проведення все�
бічного дослідження актуальних наукових проб�
лем. З цією метою було створено 2 міжкафед�
ральні проблемні лабораторії: з клінічної вітамі�
нології та патології травлення.

Під керівництвом В.І. Вдовиченка вперше в
Україні досліджено забезпеченість населення за
40 років водорозчинними вітамінами. Спільно з
кафедрою мікробіології ЛНМУ вивчено регіо�
нальну резистентність штамів Helicobacter pylori
до антибіотиків, а також розроблено методику
визначення індивідуальної резистентності шта�
мів цієї бактерії у хворих. Уперше на львівській
моделі досліджено епідеміологію гастроезофа�
геальної рефлюксної хвороби, фактори ризику,
розроблено методи її ефективної діагностики.
Вперше розпочато вивчення епідеміології неспе�
цифічного виразкового коліту та хвороби Крона
у Львівській області. Спільно з кафедрою ендо�
кринології та клінічної фармакології вивчається
поширеність ураження органів травлення при
цукровому діабеті та їхнє лікування.

Професор В.І. Вдовиченко протягом багатьох
років проводить велику педагогічну роботу, яка
включає не тільки викладання, а й організацію
навчального процесу на високому фаховому рів�
ні. Він є автором, співавтором та редактором чис�
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ленних навчальних посібників для лікарів�тера�
певтів, зокрема посібника «Вибрані питання
внутрішніх хвороб», який неодноразово переви�
давався (1999, 2002, 2007, 2010) та здобув над�
звичайну популярність не лише серед лікарів, а й
серед студентів. Валерій Іванович — автор пер�
шого надрукованого українською мовою нав�
чального посібника «Клінічна гастроентероло�
гія» (1997). За ініціативи В.І. Вдовиченка видано
монографії, присвячені найважливішим пробле�
мам гастроентерології: «Лікування виразкової
хвороби» (2004); «Лікування резистентних форм
пептичної виразки» (2009); «Функціональні за�
хворювання органів травлення у світлі Римських
ІІІ критеріїв» (2010), «Післяерадикаційний етап
в лікуванні пептичної виразки» (2011).

Валерій Іванович — відданий своїй справі педа�
гог та блискучий лектор, він цікаво і на високому
фаховому рівні читає лекції для лікарів різних
спеціальностей. Разом з колективом кафедри по�
над 20 років проводить післядипломну підготов�
ку лікарів та інтернів. Очоливши кафедру,
В.І. Вдовиченко організував нові цікаві цикли те�
матичного удосконалення для лікарів: «Невід�
кладні стани в клініці внутрішніх хвороб», «Клі�
нічна фармакологія в сучасній лікарській практи�
ці», «Нове в гастроентерології» тощо.

В.І. Вдовиченко також проводить велику прак�
тичну роботу на ниві терапевтичної та гастроен�
терологічної допомоги населенню Західного ре�
гіону. Він — блискучий діагност, висококваліфі�

кований спеціаліст із творчим підходом до робо�
ти, який постійно опановує нові знання та досвід.
Валерій Іванович протягом багатьох років висту�
пає консультантом різних лікувальних установ
та курортів, користується заслуженою повагою
серед колег. До нього звертаються за порадою лі�
карі та пацієнти з різних куточків України.

Професор В.І. Вдовиченко, незважаючи на ве�
лике наукове, педагогічне та лікувальне наванта�
ження, проводить значну громадську роботу. Він
є членом редакційних колегій журналів «Прак�
тична медицина» та «Гепатологія», протягом ба�
гатьох років є головою Львівського обласного
відділення Української гастроентерологічної
асоціації, членом атестаційної комісії ГУОЗ
Львівської ОДА.

Валерію Івановичу притаманні творчий по�
шук та постійна жага нових знань. Він є сучас�
ним представником української інтелектуаль�
ної еліти, гідним громадянином своєї країни,
визначним науковцем, відданим своїй справі
педагогом та лікарем.

Колектив кафедри терапії № 1 факультету
післядипломної освіти Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького,
редакційна колегія журналу «Сучасна гастро!
ентерологія» вітають ювіляра та щиро ба!
жають йому здоров’я протягом багатьох років,
творчої наснаги, успіхів у роботі, щастя та ра!
дості в житті.


