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14 березня 2018 року виповнюється 70 років з дня 
народження доктора медичних наук, професора, лау-
реата Державної премії України в галузі науки і техніки 
та премії імені Ф. Г. Яновського, заступника директора з 
наукової та науково-організаційної роботи ДУ 
“Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних 
наук України”.

За час діяльності Мельника В. М. плодами нашої 
наукової установи стали не лише блискучі наукові праці, 
захищені докторські чи кандидатські дисертації, було 
написано багато актуальних монографій, виховано кіль-
ка поколінь талановитих науковців, вчених, медиків, 
практикуючих лікарів.

Народився Василь Михайлович у с. Бачів Пере-
мишлянського району Львівської області. Закінчив ліку-
вальний факультет Івано-Франківського медичного 
інституту у 1971 році і відтоді своєю щоденною працею 
та навчанням примножував ці знання, що дало можли-
вість стати видатним науковцем.

Трудову діяльність почав лікарем-хірургом 
Малинської центральної районної лікарні на 
Житомирщині. В 1977–1979 рр. навчався в клінічній 
ординатурі з торакальної хірургії в Київському науко-
во-дослідному інституті туберкульозу та грудної хірур-
гії ім. академіка Ф. Г. Яновського, де, в подальшому, 
працював завідуючим відділом, заступником головного 
лікаря, а нині — обіймає посаду заступника директора 
з наукової та науково–організаційної роботи. Також 5 
років працював у Міністерстві охорони здоров’я 
України, організовуючи наукову діяльність медичних 
закладів України. Свою кваліфікацію підвищував 17 
разів у кращих клініках України, СНД, Західної Європи 
та Єгипту.

У 1986 р. отримав кваліфікацію патентознавця, 
успішно закінчивши, без відриву від виробництва, 
Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних 
працівників та спеціалістів народного господарства в 
галузі патентної роботи (м. Москва, Росія), у 1988 р. 

захистив кандидатську дисертацію на тему “Повторні 
хірургічні втручання у хворих з післярезекційною емпі-
ємою плеври і реактивацією туберкульозу легень”, а в 
1996 р. — докторську дисертацію “Неефективне комп-
лексне лікування хворих на туберкульоз легень, його 
причини й шляхи подолання”. Вчене звання професора 
отримав у 2000 році.

Він є співавтором понад 600 опублікованих праць, 85 
винаходів та корисних моделей, 131 раціоналізаторської 
пропозиції, за які у 1984 р. йому присвоєне звання 
“Кращий раціоналізатор м. Києва”, а у 1986 р. — почесне 
звання “Заслужений раціоналізатор СРСР”.

Його науковими інтересами на сьогодні є: вивчення 
і прогностика епідемічної ситуації з туберкульозу та 
пульмонології, організація наукових досліджень з фтизі-
опульмонологічної допомоги населенню України, тубер-
кульоз у поєднанні з ВІЛ/СНІДом, а також народна та 
нетрадиційна медицина, написання науково-популярної 
літератури, в т. ч. релігієзнавчого характеру.

За розробку методів діагностики, лікування і профі-
лактики хвороб органів дихання у 1997 р. йому прису-
джена Державна премія в галузі науки і техніки, а у 
2000 р. — премія імені Ф. Г. Яновського.

В. М. Мельник є членом Вченої та спеціалізованої 
ради інституту, членом редколегії “Українського пульмо-
нологічного журналу”, “Астма та алергія”.

Професор В.М. Мельник — висококваліфікований 
лікар і науковець, який постійно вдосконалює свою про-
фесійну майстерність. Йому властиві наполегливість, 
цілеспрямованість, вимогливість до себе та надзвичайна 
працездатність. Він творчо застосовує свої знання і вмін-
ня для вдосконалення повсякденної діяльності, опера-
тивно вирішує надскладні завдання. Завдяки допитли-
вості та високій ерудиції Василь Михайлович весь час 
розширює коло знань у різних галузях науки. Лекції та 
наукові доповіді Василя Михайловича щодо різноманіт-
них проблем медицини корисні за змістом і майстерно 
викладаються, тому завжди користуються популярністю. 
Опублікував понад 100 науково-популярних та публіцис-
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тичних праць, в т. ч. книги “Життя і Вчення Ісуса Христа”, 
“Життя і служіння Пресвятої Богородиці”, “Молитовне 
правило устами мирянина” тощо. Крім того, захоплюєть-
ся грою на скрипці та цимбалах.

Василь Михайлович — чуйна і уважна до співробіт-
ників людина. Ми щодня вчимося у нього людяності, 
співчуттю до ближнього, вмінню та бажанню співпере-
живати, відчувати людський біль. Співробітники інститу-
ту глибоко поважають і шанують свого колегу.

Парацельс стверджував, що сила лікаря — в його 
серці, адже висока місія людини, яка присвятила своє 

життя зціленню та полегшенню людських страждань, до 
певної міри є євангельською, оскільки Ісус Христос сам 
був тим, хто зціляв, а нам залишив заповідь проявляти 
співчуття до ближнього.

Колектив Інституту сердечно вітає Василя Михай-
ловича з ювілеєм, висловлює глибоку шану за високий 
професіоналізм, наукові досягнення та вагомий внесок у 
розвиток системи охорони здоров’я України і щиро 
бажає міцного здоров'я, щасливого довголіття, творчої 
наснаги та всіх благ!
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