
ЮВІЛЕЙНА ДАТА

ЖИТТЯ ПРИСВЯЧЕНЕ ЛЮ ДЯМ
З нагоди 65-річчя 

доктора медичних наук, професора 
Шепітько Володимира Івановича

13 жовтня виповнилось 65 років з дня 
народження завідувача кафедри гістоло
гії, цитології та ембріології ВДНЗ України 
«Українська медична стоматологічна ака
демія», доктора медичних наук, професора 
Шепітько Володимира Івановича.

Свою трудову діяльність Шепітько В. І. розпо 
чавз 1972 року на посаді лікаря обласної лікарсь 
ко відбіркової комісії при Полтавському шпиталі 
інвалідів Вітчизняної війни.

В 1973 році був переведений на посаду лікаря 
стоматолога Полтавської обласної стоматологія 
ної поліклініки, де працював до 1974 року.

В 1974 році він почав свою трудову діяльність 
в Полтавському медичному стоматологічному 
інституті з посади старшого лаборанта кафедри 
оперативної хірургії та топографічної анатомії, 
з червня 1982 року працював асистентом кафе 
дри, в 1986 році обраний за конкурсом на посаду 
старшого викладача кафедри оперативної хірур 
гії та топографічної анатомії.

За період роботи на кафедрі Шепітько В.І. 
сформувався досвідченим викладачем, активно 
проводив наукову роботу і в 1983 році успішно за 
хистив кандидатську дисертацію з присвоєнням 
вченого звання кандидата медичних наук.

У 1989 році за конкурсом був обраний на по 
саду доцента кафедри оперативної хірургії та то 
пографічної анатомії.

За період роботи на кафедрі Шепітько В І. зро 
бив значний внесок у покращення матеріальної 
бази кафедри оперативної хірургії та топографіч 
ної анатомії, проводив активну методичну роботу, 
видав в співавторстві два керівництва з розділів 
предмету «Голова» і «Шия».

В 1996 році він був переведений на посаду 
професора кафедри . Так як він активно готував до 
захисту докторську дисертацію, то з 2003 року він 
був переведений на посаду старшого наукового 
співробітника. З 2004 року Шепітько В. І. знову 
був переведений на посаду професора кафедри 
оперативної хірургії та топографічної анатомії.

В 2004 році успішно пройшов захист доктор 
ської дисертації з присудженням йому вченого 
звання доктора медичних наук. У 2004 році за кон 
курсом обраний на посаду завідувача кафедри 
гістології, цитології та ембріології, яку обіймає 
і по сьогодні.

За період роботи в Українській медичній сто 
матологічній академії Шепітько В. І. сформувався 
як керівник, вчений і громадський діяч.

За значний внесок в наукову роботу в 2002 році 
йому присвоєно звання лауреата Державної пре 
мії України в галузі науки і техніки.

Він є автором 330 наукових робіт, 5 моногра 
фій, 11 навчальних посібників, 16 авторських сві 
доцтв і патентів на винаходи. 25 раціоналізатор 
ських пропозицій.

Під керівництвом професора Шепітько В.І. 
молодими науковцями захищено 1 докторська та 
7 кандидатських дисертацій і готується до захис 
ту 1 кандидатська дисертація.

Він користується заслуженою повагою керів 
ництва академії, викладачів, співробітників і сту 
дентів академії.

Від усього серця колектив каф едри  
гістології, цитології та ембріології, 

а також редакція журналу  
*Вісник проблем біології і м едицини» 

вітають Володимира Івановича 
із ювілеєм.

Зичимо невичерпної енергії, 
творчого потенціалу, міцного здоров ’я, 

миру і благополуччя в родині!
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