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Доктор медичних наук, професор, почесний член Асоціації хірургів-
гепатологів держав СНД, член Європейської та Всесвітньої асоціації 
НРВА, Європейської асоціації проктологів та ендоскопістів. Голова 

Асоціації хірургів-гепатологів України (1996–2012). Професор 
кафедри хірургії та проктології Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

МАМЧИЧ
ВОЛОДИМИР  ІВАНОВИЧ

НАУКОВА ШКОЛА В. І. МАМЧИЧА  
З ХІРУРГІЇ ТА ПРОКТОЛОГІЇ

V. I. MAMCHYCH SCIENTIFIC SCHOOL OF 
SURGERY AND PROCTOLOGY

Fields of research: problems of the gastrointestinal 
tract (acute and chronic cholecystitis, pancreatitis, gas
tric duodenal ulcers and their complications), proctol
ogy (acute appendicitis, haemorrhoids), endocrinology 
(thyroid, thymus), vascular surgery (varicose veins of 
lower extremities), obliterating endarteritis and ath
erosclerosis.

Провідний вчений України В. І. Мамчич зробив 
помітний внесок у різні напрями хірургії, створив 
власну наукову школу. Результати досліджень впро
ваджені у практику невідкладної, лапароскопічної, 
судинної хірургії, хірургічної ендокринології, прок
тології.

Народився Володимир Мамчич 16 листопада 
1938 р. у м. Ташкент (Узбекистан). У 1962 р. закінчив 
лікувальний факультет Станіславського державного 
медичного інституту (нині —  ІваноФранківський 
національний медичний університет). Трудовий 
шлях почав на Черкащині ординатором хірургічно
го відділення Звенигородської районної лікарні під 
керівництвом видатного медика Ю. Т. Килимника. 
Доленосною виявилася зустріч у 1965 р. із колишнім 
головним хірургом партизанського загону С. А. Ков
пака професором Д. Ф. Скрипниченком —  вихован
ця наукових шкіл СанктПетербурга та Москви. Під 
його керівництвом закінчив аспірантуру на кафедрі 
хірургії Київського інституту вдосконалення ліка
рів (нині —  НМАПО ім. П. Л. Шупика), у 1968 р. 
захистив кандидатську, а у 1980 р. —  докторську 
дисертації з ендокринних та хірургічних аспектів 
жовчнокам’яної хвороби, гострого холециститу та 
їх ускладнень. У 1989 р. очолив кафедру хірургії та 
проктології, з 2010 р. —  професор цієї кафедри.

Володимир Мамчич є автором оригінального ра
норозширювача для аппендоктемії. Запропонував 
методику внутрішньовенної трансіллюмінації при 
флебектомії за допомогою удосконаленого зонду 

Бебкока з головкою, що світиться, з «холодним» ла
зерним джерелом.

Професор В. І. Мамчич був науковим керівником 
відділень хірургії, гнійної хірургії, торакальної, су
динної хірургії, ендокринології Київської обласної 
клінічної лікарні та госпіталю прикордонних військ. 
Автор понад 400 наукових праць, 8 монографій, має 
8 авторських свідоцтв та патентів.

Під його керівництвом захищено 6 докторських 
та 31 кандидатських дисертацій з проблем шлунко
вокишкового тракту та гепатопанкреатобіліарної 
хірургії (гострий та хронічний холецистит і панк
реатит, виразкова хвороба шлунку та дванадцятипа
лої кишки та їх ускладнення), проктології (гострий 
апендицит, геморой, колостоми), ендокринології 
(щитоподібна залоза та тімус), судинної хірургії 
(варикозне розширення вен нижніх кінцівок, облі
теруючий ендартеріїт та атеросклероз).

Представниками наукової школи В. І. Мамчича 
з хірургії та проктології є професори В. А. Шулярен
ко, М. М. Шевнюк, В. І. Паламарчук, А. Б. Кебкало, 
В. О. Цапенко, В. М. Косован, 8 доцентів та асистен
тів кафедри.

Володимир Іванович —  організатор 3 міжна
родних конференцій (1998, 2000, 2001) та 9 науко
вопрактичних конференцій у м. Києві. Впродовж 
2002–2015 рр. —  засновник та головний  редактор 
журналу «Хірургія України». Учасник та доповідач 
на міжнародних конференціях у США (НьюЙорк, 
Вашингтон, Маямі, ЛасВегас), Австралії (Брісбен, 
Аделаїда), Канаді (Монреаль), Великій Британії 
(Единбург, Глазго), Ізраїлі (ТельАвів, Єрусалим), 
Іспанії (Мадрид, Барселона), Німеччині, Франції, 
Швейцарії, Сербії, Росії.

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту 
дисертацій НМАПО ім. П. Л. Шупика (1998–2010), 
член спеціалізованих вчених рад НМУ ім. О. О. Бого
мольця та НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Нагороджений багатьма медалями, грамотами 
за відзнаками МОЗ України.

Улюблений афоризм: «Найбільше щастя для лю
дини —  народитися, а найкраще —  здоровим».


