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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ 

ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

ІЛЬНИЦЬКОГО

ІВАНА ГРИГОРОВИЧА

6 листопада на 74-ому році життя відійшов у вічність 
багаторічний завідувач кафедри фтизіатрії і пульмоно-
логії Львівського національного медичного університе-
ту імені Данила Галицького (1990–2014 рр.) доктор 
медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техні-
ки України Ільницький Іван Григорович. 

Іван Григорович народився 13 жовтня 1948 року в 
селі Лосинець Турківського району Львівської області. 
Після закінчення 1966 року Турківської середньої школи 
навчався на педіатричному факультеті Львівського дер-
жавного медичного інституту (1966–1972 рр.). Перші 
кроки практичної медицини почалися на посаді ліка-
ря-педіатра Ясеницької сільської лікарні Львівської 
області. У 1973–1975 роках служив начальником медич-
ної служби корабля Балтійського флоту. Перші кроки 
наукової роботи зробив як науковий співробітник 
Львівського НДІ туберкульозу (1978–1990 рр.). Активний 
молодий науковець продовжив своє навчання в аспі-
рантурі Київського НДІ фтизіатрії та пульмонології, де 
ним були захищені кандидатська (1984 р.) та докторсь ка 
(1989 р.) дисертації. 

Від 1990 до 2014 рр. завідував кафедрою фтизіатрії і 
пульмонології Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького. В період 1995–
1998 рр. був проректором з лікувальної роботи та дека-
ном медичного факультету № 2 Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галицького.

Був науковим керівником та консультантом 5 док-
торсь ких та 7 кандидатських дисертацій. Уся фахова 
діяльність Івана Григоровича була тісно пов’язана з нау-
ковою роботою. У своїх наукових дослідженнях він вдо-
сконалював підхід до проблеми раннього виявлення, 
профілактики та лікування туберкульозу у дітей та підліт-
ків. Значна частка його робіт присвячена лікуванню та 
профілактиці хвороб органів дихання та екстрапульмо-
нальних уражень.

Професор Ільницький І. Г. був автором понад 700 
наукових праць, 17 підручників і монографій, 13 автор-
ських свідоцтв та патентів України на винахід, понад 20 
методичних розробок та 40 раціоналізаторських пропо-

зицій. Вів багатогранну організаційну, наукову та лікар-
ську діяльність. Його наукові інтереси стосувалися акту-
альних проблем епідеміології, клініки, проблем діагнос-
тики, лікування та профілактики захворювань органів 
дихання, екстрапульмонологічних уражень та інших ура-
жень органів і систем людини з урахуванням чинників 
навколишнього середовища (радіаційний фон, техно-
генні фактори, природні екзоалергени). Підтримував 
контакти з провідними науковими та клінічними медич-
ними установами України (Львів, Рівне, Київ, Харків), 
країн СНД (Молдова, Росія, Білорусь) та Європи (Австрія, 
Польща). Організатор та учасник багатьох наукових 
форумів в області та Україні з питань фтизіатрії, пульмо-
нології та професійної патології органів дихання. Зрілий 
педагог, висококваліфікований науковець та лікар-спе-
ціаліст, в центрі уваги якого постійні теоретичні і прак-
тичні питання підготовки медичних кадрів та надання 
медичної допомоги населенню Західного регіону 
України. Лікар вищої категорії за спеціальностями 
“Фтизіатрія” і “Пульмонологія”. Член редколегії 
“Українського пульмонологічного журналу”, Проблемної 
комісії з фтизіатрії та пульмонології МОЗ України, спеціа-
лізованої Вченої ради при Київському національному 
інституту фтизіатрії і пульмонології АМН України. Основні 
досягнення в галузі медичної освіти, науки і практики 
стосуються інтеграційних процесів фтизіатрії та пульмо-
нології, включаючи питання екологічних чинників на 
розвиток хвороб бронхолегеневої системи. З метою вті-
лення новітніх технологій діагностики і лікування хро-
нічних обструктивних захворювань легень і бронхіаль-
ної астми адаптовані в навчальному та клінічному про-
цесі ендоскопічні, функціональні та імунологічні методи 
верифікації патологічного процесу, а також дозовані 
аерозолі, як варіанти базової терапії відповідно до 
Європейських стандартів. Обґрунтовані та широко вико-
ристовуються оптимальні комбінації етіотропних та 
патогенетичних середників при лікуванні запальних 
процесів органів дихання різного ґенезу, включаючи 
хвороботворні фактори навколишнього середовища. З 
метою підвищення кваліфікаційного рівня лікарів загаль-



ІНФОРМАЦІЯ70

Український пульмонологічний журнал. 2021, №4

ної медичної мережі (педіатри, терапевти, сімейні лікарі, 
фахівці поліклінічних підрозділів), фтизіатрів, пульмоно-
логів, алергологів, профпатологів та спеціалістів суміж-
них кваліфікацій (рентгенологи, імунологи, ендоско-
пісти, фахівці функціональної діагностики) постійно брав 
участь у школах-семінарах, конференціях та консиліумах 
з актуальних питань патології бронхолегеневої системи.

Іван Григорович займав активну громадянську пози-
цію. У 1986 році був нагороджений Медаллю «Учасник 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС», посвідчення ІІ катего-
рії (за активну участь в наукових дослідженнях та надан-
ні медичної допомоги населенню в радіаційно несприят-
ливих екологічних умовах Чорнобильської зони у квіт-
ні-червні 1986 року). У 1996 році нагороджений  дипло-
мом кращого професора-науковця в галузі медицини (за 
рішенням президії Західного наукового центру). У 2006 
році отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України» (за вагомий внесок у розвиток української 
медичної науки і освіти). 1997 рік— вчене звання акаде-
міка Академії наук вищої освіти України (АНВОУ). Член 
президії АНВО України. 2000 рік — лауреат Премії імені 
Ярослава Мудрого (за багатогранну і плідну діяльність в 
галузі медичної науки і практики). 2008 рік — лауреат 

Премії Святого Володимира. Орден Святого Апостола 
Андрія Первозванного та медаль Святих Кирила і 
Мефодія (за заслуги з відродження духовності в Україні 
та утвердження помісної Української Православної 
Церкви). Почесна грамота Київської міської державної 
адміністрації, іменний годинник Київського міського 
голови та нагрудний знак “Архангел Михаїл Київський” 
(за активну громадську позицію, високі досягнення в 
області науки і техніки та професіоналізм).

Серед його наукового доробку є підручники, моно-
графії, навчальні посібника. Чільне місце займає вида-
ний у 2011 році Національний підручник, затверджений 
Міністерством охорони здоров’я України для лікарів-ін-
тернів вищих навчальних медичних закладів IV рівня 
акредитації за редакцією Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, 
І. Г. Ільницького. 

Світла пам›ять про Івана Григоровича Ільницького, 
видатного науковця, педагога і лікаря, доброзичливого, 
безмежно працелюбного, людяного, готового завжди 
прийти на допомогу іншим, назавжди залишиться в сер-
цях усіх, хто його знав, мав щастя вчитися у нього та 
працювати разом з ним. Це велика втрата для фтизі-
опульмонологічної науки. Вічна і світла пам›ять!
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