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ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ПРОФЕСОРА ГНАТЮКА МИХАЙЛА СТЕПАНОВИЧА
Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль)

04 жовтня 2019 року відсвяткував
75-річний ювілейний день народження доктор медичних наук, професор,
заслужений працівник освіти України,
відмінник освіти України, завідувач кафедри оперативної хірургії та клінічної
анатомії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.
Горбачевського Михайло Степанович
Гнатюк.
Михайло Степанович народився у
м. Борщів Тернопільської області. Хлопець з простої сім’ї міг досягнути чогось у житті тільки сам – своєю працею
та наполегливістю. Після закінчення
школи одразу поступив на перший
курс лікувального факультету Тернопільського медичного інституту. Допитливий та здібний, ще студентом,
Михайло Степанович проявив себе цілеспрямованим
дослідником. Тому, після успішного закінчення у 1974
році інституту, поступив до аспірантури на кафедру
патологічної анатомії. Дослідження молодого вченого, власноруч проведені наукові експерименти та операції на тваринах, безсонні ночі у лабораторії стали
основою для успішного захисту кандидатської, а невдовзі й докторської дисертацій.
В період з 1977 року по 1989 рік Михайло Степанович працював асистентом кафедри оперативної
хірургії та топографічної анатомії. У 1989 році був призначений завідувачем центральної науково-дослідної лабораторії. У цьому ж році він успішно захистив
докторську дисертацію на тему: «Закономерности
гипертрофии миокарда в зависимости от типов кровоснабжения сердца, особенностей гемодинамики и
вегетативной регуляции сердечной мышцы». Застосовані науковцем методи та способи морфометричної
оцінки серцевого м’яза схвально відзначені провідними морфологами багатьох держав та знайшли відображення у розділах багатьох керівництв з медичної
морфометрії.
З 1992 року Михайло Степанович працював професором кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, де отримав у 1993 році вчене звання
професора. У період з 1999 по 2001 рік завідував кафедрою нормальної анатомії людини Тернопільської
державної медичної академії. Завдяки його професійним здібностям була проведена ретельна організаційна робота по оновленню матеріально-технічної
бази та навчально-методичного забезпечення лекцій,
практичних і семінарських занять зі студентами.
Одночасно з функціями завідувача кафедри у
період з 2000 по 2006 рік на Михайла Степановича
покладаються ще й обов’язки декана медичного фа-
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культету. Неможливо не відмітити педагогічний талант Михайла Степановича – прекрасного лектора, чуйного
педагога. Вільно спілкуючись англійською мовою, професор користується
повагою і серед іноземних студентів. З
2001 року по сьогодні – завідувач кафедри оперативної хірургії та клінічної
анатомії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.
Горбачевського.
Організаторські здібності, вміння
об’єднати колектив, бути і вимогливим, і, одночасно, турботливим наставником і товаришем – це те, за що
поважають і люблять Михайла Степановича співробітники кафедри. Упродовж багатьох
років професор М.С. Гнатюк є членом спеціалізованих
рад по захисту дисертацій морфологічної тематики.
Профільні дисертанти зі всієї України знають Михайла
Степановича як вимогливого професіонала, який досконало знає всі етапи наукового процесу, може не
тільки сформулювати завдання, але й допомогти знайти правильне рішення.
Михайло Степанович є засновником оригінальної
наукової школи експериментальної та клінічної морфології. Його досвід та знання дослідника-експериментатора дозволяють бачити перспективи наукових
досліджень як для молодих вчених, так і для зрілих науковців. За час наукової роботи під його керівництвом
підготовлено та захищено 8 докторів та 19 кандидатів
наук. М.С. Гнатюк є автором та співавтором 982 наукових праць, п’ятьох монографій, шести посібників,
трьох підручників, двох компакт-дисків, 68 винаходів.
За багаторічну сумлінну працю, високу професійну
майстерність неодноразово був відмічений кабінетом
міністрів України, міністерством охорони здоров’я
України, Тернопільською обласною адміністрацією
та обласною радою, керівництвом університету. У
2016 році професору Гнатюку М.С. указом президента
України присвоєно почесне звання заслужений працівник освіти України.
Від усього серця колектив кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії Тернопільського
національного медичного університету імені І.Я.
Горбачевського вітає Михайла Степановича Гнатюка
з Ювілеєм! Зичимо невичерпної енергії, міцного
здоров’я, творчого потенціалу, злагоди в
родинному колі та мирного неба над головою!
Свої вітання висловлює кафедра клінічної
анатомії і оперативної хірургії Української медичної стоматологічної академії та редакція
журналу «Вісник проблем біології і медицини».
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