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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Віктор Григорович Шевчук
(до 80-річчя з дня народження)

18 травня 2018 р. зустрів своє 80-річчя Віктор 
Григорович Шевчук, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри нормальної фі-
зіології Національного медичного універси-
тету у (1987-2013).

Це одна з тих важливих подій у житті, 
коли пройдений шлях постає перед очима, 
коли минуле допомагає майбутньому.Мріяв 
стати медиком, і спочатку закінчив Київське 
медичне училище №1, працював фельд-
шером, вступив до Київського медичного 
інституту, одержав диплом лікаря, але його 
дуже приваблювала медична наука. Ще навча-
ючись в інституті захоплювався науковими 
дослідженнями.

Дорога у велику науку у Віктора Григо-
ровича розпочалася в Інституті геронтології 

в лабораторії видатного вченого-фізіоло-
га академіка Володимира Веніаміновича 
Фролькіса. Спочатку – аспірант, кандидат 
медичних наук, а потім – доктор медичних 
наук, старший науковий співробітник, про-
фесор. Згодом трудове життя було пов`яза-
не з Інститутом удосконалення лікарів, де 
продовжував наукову діяльність, у 1987 р. 
В.Г. Шевчук очолив кафедру нормальної 
фізіології Київського медичного інституту 
ім. О.О.Богомольця.

Сьогодні професор В.Г. Шевчук – член-ко-
респондент НАПН України, висококваліфі-
кований педагог, автор 7 монографій (одна 
із них англійською мовою), 3 підручників, 
2 навчальних посібників з нормальної фі-
зіології, має понад 327 наукових праць з 
експериментальної кардіології, підготував 
чимало кандидатів та докторів медичних 
наук.

Наукові дослідження професора В.Г. Шев-
чука та його учнів спрямовані на вивчен-
ня молекулярних механізмів діяльності 
серця, тонусу судин та їх регуляції. Він 
неперевершений дослідник, автор багатьох 
експериментальних методик, його роботи 
з експериментальної кардіології мають не 
тільки теоретичне і практичне значення, а й 
міжнародне визнання. 

Впродовж двох років Віктор Григорович 
був експертом Всесвітньої організації охоро-
ни здоров`я у Південно-Східній Азії.

Багато років він є членом редакційної 
колегії «Фізіологічного журналу».

Професор В.Г. Шевчук – талановитий нау-
ковець, чуйна і небайдужа людина, люблячий 
чоловік та батько.

Щиро вітаємо Вас, Вікторе Григоровичу, 
з днем народження, бажаємо здоров`я, щастя 
та довгих років життя.


