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Пасюка
топія дТстровича

Гасюк Анатолій Петрович
доктор медичних наук, професор, академік 

Інтернаціональної академії патології (США), 
почесний член Міжнародної академії інтергра- 
тивної антропології, консультант антропоо- 
донтологічної лабораторії, завідувач кафедри 
патологічної анатомії ВДНЗ України «Українська 
медична стоматологічна академія»

Народився Гасюк А. П. 15 трав
ня в 1941 році. Дитячі і юнацькі 
роки минули серед чарівної при
роди мальовничого Поділля. В 
1958 р. закінчив з відзнакою Тер
нопільську середню школу №3. 
Вибір майбутньої професії не був 
випадковим, адже мама Наталя 
Петрівна все життя працювала 
медсестрою. В 1958 році вступає 
на лікувальний факультет Терно
пільського медичного інститу
ту, який успішно закінчив в 1964 
році. Як обдарований студент був 
рекомендований в аспірантуру. З 
1965-1968 р. -  аспірант професо
ра А.Т. Хазанова.

Після закінчення аспірантури в 
1968 році був направлений в Пол
тавський стоматологічний інститут.

В 1969 році успішно захищає 
кандидатську дисертацію за те
мою: "Морфологические и гисто
химические изменения легочного 
сердца при хронических заболе
ваниях легких" і працює асистен
том кафедри патанатомії. В 1975 
році Анатолій Петрович -  доцент 
кафедри, зам. декана лікувально
го факультету, потім декан підго
товчого відділення Полтавського 
стоматологічного інституту.

В 1981 р. був призначений за
відувачем кафедри патологічної

анатомії, яку очолює і в даний час.
В 1986 р. Гасюк А.П. був призна
чений проректором з навчальної 
роботи Полтавського медичного 
стоматологічного інституту, а в 
1991 році успішно захищає док
торську дисертацію за темою: 
"Морфологія бронхогенного раку 
з позиції онтогенетичного дифе
ренціювання епітелію легень" та 
отримує звання професора. Крім 
навчальної роботи, Анатолій Пе
трович за 40 років наукової робо
ти в стінах академії підготував ве
лику плеяду наукових кадрів. Він 
є автором 268 наукових праць, а 
також 5 монографій.

Наукові праці професора Гасюка 
Анатолія Петровича відрізняються 
новизною, широтою та глибиною 
досліджень, надмірною скрупу
льозністю, вони збагатили скарб
ницю нашої вітчизняної медицини 
та здобули широке визнання.

Основні наукові напрямки:
1. Хронічна та гостра легенево- 

серцева недостатність (легеневе 
серце).

2. Морфогенез атеросклероза 
та артеріосклероза.

3. Експериментальна та клініч
на хірургія.

4. Онко- та цитогенетика.
5. Стоматологія.
Зі стоматології видані наступні 

монографії: «Атлас одонтогліфіки 
людини», «Гінгівіти», «Пульпа в 
норме и при патологии», «Морфо
генез основних стоматологічних 
захворювань» та ін.

Професор Гасюк А.П. є членом 
спеціалізованої Вченої ради з

правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора медичних наук за спеці
альністю 14.01.22 -  стоматологія. 
Очолює апробаційну раду №1 
з фаху «морфологія» при ВДНЗ 
ВДНЗ України «Українська медич
на стоматологічна академія*.

Гасюк А.П. -  відомий педагог 
та лектор серед професорсько- 
викладацького складу вищих 
медичних закладів України. Нео
дноразово виступав на високому 
науково-методичному рівні пе
ред викладачами з доповідями на 
семінарах із проблем викладання 
профільних дисциплін.

За сумлінну працю, вагомий 
внесок у підготовку висококвалі
фікованих медичних спеціалістів 
відзначений подякою Кабіне
те міністрів України, почесною 
грамотою Міністерства охорони 
здоров'я України. За заслуги пе
ред Асоціацією патологів України 
та високий професіоналізм на
городжений почесною грамотою 
Асоціації патологів України.

Ім’я вченого відома не тільки 
серед студентів, лікарів, науков
ців України, а також і далеко за її 
межами.

Наукову працю батька продо
вжують сини, теж медики за фа
хом.
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