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ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОРА ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА ВАСИЛЮКА
Понад 57 років свого дорослого життя лікар вищої категорії з терапії професор Василь Миколайович Василюк присвятив украй важливій галузі
медицини – внутрішнім хворобам, гастроентерології. Із них 45 років його професійного шляху нерозривно пов’язані з ДВНЗ
“Тернопільський державний
медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ
України”.
З вересня 1970 р. В. М. Василюк – асистент кафедри
пропедевтики внутрішніх
хвороб, з 01.11.1989 р. –
асистент, доцент, професор
кафедри госпітальної терапії, з 2005 по 2015 р. – професор кафедри внутрішньої
медицини.
У 17 років Василь Миколайович – студент І курсу
лікувального факультету
Чернівецького державного
медичного інституту, в 23 роки – головний лікар
дільничної лікарні в Борщівському районі Тернопільської області, в 31 рік – кандидат медичних
наук, в 52 роки – доктор медичних наук.
Василь Миколайович Василюк народився
25 серпня 1938 р. Дитинство, семирічна школа в
с. Новосілка Заліщицького району Тернопільської
області пригадуються професором як голодні роки,
як боротьба патріотів України за відновлення незалежності своєї держави. Навчання в середній школі
в с. Касперівці (1953–1955) давалося йому легко.
Батько В. Василюка Микола з 1939 по 1947 р. перебував у складі Червоної армії на Далекому Сході.
Не було батька в сім’ї, не мав Василь ні матеріальної підтримки, ні психологічного захисту.
У 1955 р. В. М. Василюк склав вступні іспити в
Чернівецький державний медичний інститут. На
вибір майбутньої професії вплинули поради матері
та страждання людей, прикутих до ліжка, раптові
смерті оточуючих.
Пригадує Василь Миколайович: навчання в медичному інституті минуло досить швидко. Потяг
до знань, до удосконалення фаху лікаря привів до
вступу в аспірантуру на терапевтичну кафедру
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Чернівецького державного медичного інституту.
Конкурсні іспити склав успішно, був зарахований
у клінічну ординатуру. Після зарахування в клінічну ординатуру при кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Чернівецького державного медичного
інституту Василь Миколайович
був направлений у Львівський
державний медичний університет для освоєння методик по
виконанню кандидатської дисертації.
У вересні 1965 р. В. М. Василюк – у Львівському державному медичному університеті,
на кафедрі нормальної фізіології людини (завідувач кафедри
Я. П. Скляров, керівник по освоєнню методик доктор медичних
наук Л. М. Карпенко). Суть наукової роботи: біопсії слизової
оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки. У біоптатах
дисертант визначав активність
холінестерази, моноаміноксидази, гістамінази,
ацетилхоліну. Проводив гістологічні і гістохімічні методи дослідження біоптатів. 16.10.1969 р. у
Чернівецькому державному медичному інституті на спеціалізованій вченій раді В. М. Василюк
блискуче захистив дисертацію. Члени вченої ради
одноголосно проголосували за присудження вченого ступеня кандидата медичних наук. 19.11.1969 р.
Василь Миколайович отримав диплом кандидата
медичних наук. У той час він працював асистентом
на кафедрі лікувального факультету Киргизького
державного медичного університету в м. Фрунзе
(нині – Бішкек).
З 1982 по 1990 р. кандидат медичних наук, викладач Тернопільського державного медичного інституту В. М. Василюк працював над докторською
дисертацією на тему “Раціональність методів лікування хворих на виразкову хворобу і хронічний гастродуоденіт”. Захист (23.05.1990 р., Київський інститут післядипломної освіти імені П. Л. Шупика)
відбувся блискуче. Всі члени спеціалізованої вченої ради проголосували одноголосно. 14.09.1990 р.
Василь Миколайович отримав диплом доктора
медичних наук (на той час працював на кафедрі
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госпітальної терапії Тернопільського державного
медичного інституту).
Викладацький стаж професора В. М. Василюка в
Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського – з 01.09.1970 р.
по 30.03.2015 р. 2 роки працював у філіалі Відкритого міжнародного університету розвитку людини
“Україна” у м. Хусті. З 2011 р. до сьогодні працює
на посаді професора на кафедрі біології, екології
та методики їх викладання в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса
Шевченка, викладає анатомію та фізіологію людини, основи медичних знань, педіатрію, генетику,
здоров’я сім’ї та особистості.
Василь Миколайович Василюк – автор і співавтор
2 посібників, більше 200 друкованих робіт, у тому
числі тимчасової фармакопейної статті “Етонію
таблетки”, 10 патентів України на винахід, 6 раціональних пропозицій, трьох авторських свідоцтв.
Під його керівництвом захищено 3 кандидатські
дисертації.

Дружина Олена Олександрівна – біолог. Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія
Федьковича, працювала в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського з 1970 по 2003 р.
Син Віктор закінчив Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського,
кандидат медичних наук, на сьогодні обіймає посаду завідувача рентгенологічного відділу Бережанської центральної районної комунальної лікарні.
Дочка Надія закінчила середню школу із золотою медаллю, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського та Національний фармацевтичний університет (Харків).
Зараз керує аптекою.
Онук Леонід закінчив із дипломом з відзнакою
Тернопільський державний медичний університет
і магістратуру, а також трирічну ординатуру з хірургії. Працює хірургом у Гощанській центральній
районній лікарні на Рівненщині.
Онук Ярослав – юрист.
Зять, дві невістки – також лікарі.

Працівники ДВНЗ “Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України”, колеги та друзі від щирого серця
вітають професора Василя Миколайовича Василюка зі славним ювілеєм і бажають міцного здоров’я,
невичерпного творчого натхнення й довголіття.
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