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ЮВІЛЕЇ

Василь Миколайович Василюк, доктор ме-
дичних наук, професор кафедри внутрішньої 

медицини № 1 Тернопільського державного ме-
дичного університету ім. І. Я. Горбачевского на-
лежить до плеяди відомих науковців України.

В. М. Василюк народився у 1938 р. на Терно-
пільщині. Середню школу закінчив у 1955 р. На-
полегливість та цілеспрямованість, любов до лю-
дей, допитливий розум, доброта і чуйність — 
саме ці риси його характеру вплинули на вибір 
майбутньої професії. У 1955 р. він став студен-
том лікувального факультету Чернівецького 
державного медичного інституту (нині — Буко-
винський державний медичний університет), 
який закінчив у 1961 р. Працював головним лі-
карем дільничної лікарні Борщівського району і 
за сумісництвом — терапевтом. Та згодом доля 
повернула його до аlma mater. У 1965 — 1967 рр. 
Василь Миколайович — клінічний ординатор 
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, пізні-
ше (1968 — 1970) — асистент кафедри факультет-
ської терапії лікувального факультету Киргизь-
кого державного медичного інституту. З вересня 
1970 року — асистент кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб Тернопільського державного 
медичного інституту, з 1993 р. — доцент кафедри 
шпитальної терапії, з 1998 р. — професор цієї ка-
федри. З 2005 р. працює на посаді професора ка-
федри внутрішньої медицини № 1. Його вчите-
лями були академіки АМН СРСР В. Х. Василен-
ко, Д. Д. Зербіно, Л. Т. Мала, Л. А. Пиріг, 
В. П.  Казна чєєв, С. М. Міррахімов, професори 
О. І. Самсон, Г. Т. Писько, А. Л. Гребенєв.

Основним напрямом наукової роботи Василя 
Миколайовича завжди були експериментальна і 
клінічна гастроентерологія та фармакотерапія. 
Результати досліджень відображено в кандидат-
ській дисертації на тему «Активність деяких ци-
топлазматичних ферментів (холінестерази, мо-
ноамінооксидази, гістамінази) у хворих на ви-

разкову хворобу та хронічний гастрит» (1969) і в 
докторській дисертації на тему «Обґрунтування 
раціональних способів лікування хворих на ви-
разкову хворобу та хронічний гастродуоденіт» 
(1990).

Велика увага приділяється впровад женню 
нових та вдосконаленню відомих методів дослід-
ження (імунологічні, ультраструктурні, гістоав-
торадіографія, моделювання ушкод жень слизо-
вої оболонки шлунка). Він також досліджував 
деякі питання пульмонології та клінічної фар-
макології.

Професор В. М. Василюк — автор і співавтор 
понад 180 наукових публікацій, зокрема двох на-
вчальних підручників, трьох навчальних мето-
дичних рекомендацій, трьох авторських сві-
доцтв, сімох патентів на винаходи. Разом зі своїм 
вчителем Г. Т. Письком, членом-кореспондентом 
академії технологічних наук України, Василь 
Миколайович розробив проект тимчасової фар-
макопейної статті, яка затверджена Фармако-
пейним комітетом Держкоммедбіопрому Украї-
ни на вітчизняний лікарський препарат «Ето-
ній» (таблетки). Розроблено технічний і техно-
логічний регламент його промислового вироб-
ництва. Василь Миколайович — член Україн-
ського лікарського товариства, Тернопільського 
обласного товариства терапевтів. Багатогранна 
та плідна праця ювіляра була відзначена медал-
лю «Ветеран праці», медаллю «За освоєння ці-
линних земель» (1966) та грамотами. В його осо-
бі чудово поєднується талант клініциста, плідно-
го науковця, мудрого педагога. Він користується 
повагою та любов’ю студентів, учнів, співробіт-
ників та пацієнтів.

Щиро вітаємо Василя Миколайовича з ювілеєм, 
зичимо міцного здоров’я, довгих і щасливих років 
життя, творчого натхнення, оптимізму, благо-
получчя та всіх земних благ. З роси і води Вам, 
шановний ювіляре!

До 75-річчя 
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