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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Мечислав Романович Гжегоцький
(до 60-річчя з дня народження)

12 квітня 2012 р. виповнилося 60 років тала-
новитому вченому і педагогу, доктору медич-
них наук, професору Мечиславу Романовичу 
Гжегоцькому. 

Народився ювіляр у селі Вишенька, що на 
Львівщині. Навчався у Зав’язанській середній 
школі, згодом вступив до Львівського держав-
ного медичного інституту, який закінчив з від-
знакою у 1975 р. Саме тут молодий і рішучий 
студент здійснює свої впевнені, наполегливі 
кроки в науці. Його грунтовні наукові пошуки 
увінчалися захистом кандидатської (1981), а 
згодом – докторської дисертацій (1999). 

Науково-педагогічну діяльність Мечислав 
Романович розпочав з посади старшого лабо-
ранта, надалі він – молодший науковий спів-
робітник (1975-1976), асистент (1976-1984), 
доцент (1984-1999), а з 1999 р. – професор і 
завідувач кафедри нормальної фізіології. 

Висока наукова ерудиція, багатий педа-
гогічний досвід, широкий світогляд ученого 
отримали належне визнання не лише на 

теренах рідної України, але й за її межами.
М.Р. Гжегоцький обраний дійсним членом 

Папської академії наук «Pro Vita» (2002), 
членом наукових асоціацій України, Польщі, 
Італії, Росії, членом-кореспондентом НАМН 
України (2007), дійсним членом АН вищої 
школи України, віце-президентом Україн-
ського фізіологічного товариства (2007) та 
головою Львівського відділення Українсь-
кого фізіологічного товариства, головою 
Спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 за 
фахом “нормальна фізіологія, нормальна 
анатомія, патологічна анатомія”, членом на-
укової ради з теоретичної та профілактичної 
медицини при Президії АМН України (2008), 
членом комісії з питань біоетики при Кабінеті 
Міністрів України (2007). Йому присвоєно 
звання заслуженого діяча науки і техніки 
України (2002), а також заслуженого профе-
сора ЛНМУ ім. Данила Галицького (2008).

Спектр наукових інтересів професора Ме-
числава Романовича надзвичайно широкий 
і торкається актуальних проблем фізіології, 
токсикології та гігієнічного регламентування 
ксенобіотиків. У колі зацікавлень ученого 
вдало поєднуються декілька фундаменталь-
но-прикладних напрямів наукової діяльності. 
Серед них – механізми розвитку адаптації у 
живих системах різного рівня за фізіологіч-
них та екстремальних умов (вплив іонізую-
чого випромінювання, фтористої та нітритної 
інтоксикації, іншої природи екстремальних 
чинників, дисфункції щитоподібної залози) 
та особливості реалізації індивідуальних 
адаптивих захисних реакцій організму. 

Важливо зазначити, що, вивчаючи вплив 
екстремальних чинників різного ґенезу в 
несприятливій екосистемі західних регіонів 
України, вчений глобалізує актуальність цих 
досліджень не лише в аспекті обґрунтування 
фундаментальних основ екологічної безпеки 
довкілля, але і з позиції формування основ 
здоров’я нації України. 
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За ініціативи професора М. Гжегоцького 
вперше розвинуті, загальновизнані нині, ме-
тодичні підходи до прогнозування токсиген-
ного ризику при наднормативних рівнях дії 
ксенобіотиків, оцінки шкірно-резорбтивної 
їх токсичності при надходженні з водного 
середовища, відпрацьовано фізіолого-еко-
гігієнічні основи нормативного забезпечення 
хімічної безпеки людини у звичайних та екс-
тремальних умовах праці і стану навколишнь-
ого середовища, що дало змогу запропонува-
ти концептуальну модель профілактичної 
медицини з позицій фізіології людини.

Об’єктивним свідченням новаторської 
роботи ювіляра є обгрунтування теорії си-
стемного регламентування ксенобіотиків у 
різних середовищах за звичайних умов та за 
умов хімічних аварій, оригінальні методичні 
рішення щодо вивчення системи травлення, 
оцінки кумулятивної дії ксенобіотиків, діаг-
ностики донозологічних станів у фізіоло-
гічному та токсикологічному експерименті, 
розробка пристрою для визначення миттєвих 
значень пульсу, програмного продукту „Pulse 
Data Base», бездротового пристрою для визна-
чення миттєвих значень пульсу, патентування 
способу визначення пероксидної резистент-
ності еритроцитарних мембран, способу 
підвищення адаптивного резерву людини. 

Особистість науковця визначається його 
науковим доробком, тими працями, що вті-
лили його думки, надбання, ідеї, погляди, 
відкриття. А ще – учнями, які продовжують 
його справу...

У творчому доробку ювіляра понад 400 
наукових і навчально-методичних праць, 
серед них монографії: „Ксенобіотики, го-
меостаз і хімічна безпека людини” (1999), 
„Антологія біоетики” 2003, „Передміхурова 
залоза та її доброякісна гіперплазія” (2004), 
„Екологічні катастрофи у світі та в Україні” 
(2005), „Біоетика” (2007), „Нариси профілак-
тичної медицини” (2008), 10 навчальних 
посібників, 18 винаходів, захищених авторсь-
кими свідоцтвами і патентами. Під науковим 
керівництвом М.Р. Гжегоцького підготовано 

та захищено 1 докторську і 16 кандидатських 
дисертацій.

М.Р. Гжегоцький – педагог найвищої 
кваліфікації, фахівець високої компетентно-
сті, досвідчений методист. Є автором і спі-
вавтором підручників: „Фізіологія людини” 
(2005) та „Урологія” (2003), посібників для 
студентів і лікарів, зокрема: „Система кро-
ві. Фізіологічні та клінічні основи” (2001), 
„Нирки” (2002), „Епонімічні функціональні 
стани, симптоми, синдроми, захворювання 
у фізіології та медицині” (2012). Науковий 
редактор перекладів на українську мову 
підручників „Фізіологія людини” В.Ганонг  
(2002), „Людина” (2002), а також співре-
дактор “Англо-Українського ілюстрованого 
медичного словника Дорланда” (2003). 

Мечислав Романович – головний редак-
тор журналу “Експериментальна та клінічна 
фізіологія і біохімія”, заступник головного 
редактора журналу “Практична медицина”, 
член редакційних рад журналів “Acta medica 
Leopolensia”, “Медицина транспорту”.

Завдяки надзвичайній цілеспрямовано-
сті, непересічній ерудиції, вмінню працю-
вати з людьми, передавати їм неоціненний 
скарб високої освіченості і духовності, 
М.Р.Гжегоцький заслужив високий авто-
ритет і глибоку шану серед професорсько-
викладацького складу та студентів. У 1995 
р. його обрано на посаду декана медичного 
факультету, з 1998 р. – проректор з навчаль-
ної роботи, з 2008 р. – перший проректор 
з науково-педагогічної роботи Львівського 
національного медичного університету імені 
Данила Галицького. За його участі Львівсь-
кий державний медичний інститут отримав 
статус університету, у 1998 р. присвоєно 
ім’я Данила Галицького, а у 2003 р. – статус 
національного. Нині університет здійснює 
підготовку висококваліфікованих націо-
нальних кадрів, також тут здобувають освіту 
студенти-іноземці з багатьох країн Європи, 
Азії, Африки та Америки.

М.Р.  Гжегоцький – людина високої 
куль т ури, відданий справі медичної ос-
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віти, кваліфікований науковець, здібний 
організатор, вимогливий і разом з тим 
толерантний, доброзичливий та відпо-
відальний, справжній християнин, чудо-
вий сім’янин.

Своє 60-річчя ювіляр зустрічає у розквіті 

творчих сил, з новими планами. Отож, не-
вичерпної енергії, натхненного пошуку на 
ниві освітянства та медичної науки, міцного 
здоров’я та благополуччя, весняного на-
строю, тепла від друзів і колег, Божої Вам 
милості на довгі роки життя. 
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