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Нестор Миколайович Середюк
(до 70-річчя від дня народження)

Нещодавно відсвяткував свій ювілей – 70-річчя від дня народження та 45-річчя наукової,
педагогічної і лікувальної діяльності – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 ІваноФранківського національного медичного університету, заслужений діяч науки і техніки
України, академік Академії наук технологічної кібернетики України, доктор медичних наук,
професор Нестор Миколайович Середюк.
Нестор Миколайович народився 19 вересня
1941 р. у селі Старуня Богородчанського району
Івано-Франківської області. У 1960 р. закінчив з
відзнакою Івано-Франківське медичне училище,
а в 1966 р. – Івано-Франківський державний
медичний інститут (з 2008 р. Івано-Франківський
національний медичний університет).
В Івано-Франківському національному
медичному університеті пройшов шлях від
клінічного ординатора кафедри внутрішніх
захворювань № 1 (1969–1970 рр.), асистента
(1970–1972 рр.), доцента (1972–1984 рр.), професора (1984–1986 рр.) до завідувача кафедри
внутрішньої медицини № 2 (з 1986 р. і до
сьогодні). У травні 1987 р. Міністерством охорони здоров’я призначений на посаду проректора
з наукової роботи, яку обіймав до квітня 2011 р.
Кандидатську дисертацію, присвячену за
стосуванню моршинських мінеральних вод при
виразковій хворобі, захистив у 1970 р., док-

торську дисертацію «Клініко-патогенетичне
обґрунтування застосування сульфатно-хло
ридно-натрієво-магнієво-калієвої мінеральної
води в лікуванні хворих на хронічний гепатит» – у
1979 р. Звання професора Н.М. Середюку при
своєно у 1985 р.
Професор Нестор Миколайович Середюк
широко відомий як талановитий, багатогранний
учений, автор понад 600 наукових праць, серед
яких більше 30 монографій, підручників (Вну
трішня медицина / Н.М. Середюк, Є.М. Нейко,
І.П. Вакалюк та ін. – К.: Медицина, 2009. –
1104 с.), навчальних посібників (Н.М. Середюк.
Діагностика та лікування невідкладних станів і
загострень терапевтичних захворювань. –
Вінниця: Нова книга, 2003. – 496 с.), статей в
авторитетних виданнях України, Європи та США.
Він постійно виступає на всеукраїнських та
міжнародних конгресах, є відповідальним виконавцем численних багатоцентрових рандомі
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зованих досліджень. Наукова діяльність ученого
присвячена новим медичним технологіям
діагностики, профілактики та лікування най
важливіших захворювань внутрішніх органів у
рамках доказової медицини.
Професор Н.М. Середюк підготував 4 док
торів і 25 кандидатів медичних наук. Його учні
успішно працюють лікарями і науковцями в
медичних установах США, Франції, Німеччини,
Канади, Великої Британії, Йорданії.
У 1986 р. Нестор Миколайович за сприяння
міськадміністрації Івано-Франківська організу
вав обласний клінічний кардіологічний диспансер на 240 ліжок, який швидко став потужним
лікувально-профілактичним та науково-педаго
гічним центром Прикарпаття.
За заслуги в розвитку медицини професор
Н.М. Середюк нагороджений Почесною грамотою та пам’ятною медаллю С.П. Боткіна, юві
лейною медаллю М.Д. Стражеска, Золотою
медаллю УГКЦ з нагоди 2000-річчя Різдва
Христового, Почесною грамотою Верховної
Ради України, почесними грамотами МОЗ
України, багатьма нагородами обласної
державної адміністрації та обласної і міської рад.
Має численні міжнародні сертифікати.
Нестор Миколайович Середюк – дійсний
член Асоціації кардіологів України та Асоціації
аритмологів України, член Європейського това-

риства кардіологів, Американського товариства
гіпертензії, голова Українського лікарського
товариства Прикарпаття, володар диплому
«Dictionary of International Biography» Міжна
родного бібліографічного центру (Кембридж).
«Український кардіологічний журнал» має честь
співпрацювати з Нестором Миколайовичем як з
постійним автором та членом редакційної ради
журналу.
Великий клінічний досвід, майстерність пе
дагога і лектора, активна життєва позиція, глибока інтелігентність і порядність – далеко не всі
чесноти цієї непересічної людини. Це відкрита
натура, увесь як на долоні, нещадний до себе і
підлеглих, коли йдеться про те, щоб виходити
тяжкохворого. Щасливий у шлюбі з дружиною
Марією Петрівною близько 50 років, батько двох
синів – доцентів університету.
Безмежно відданий науці, вимогливий і
принциповий керівник, надзвичайно уважний до
хворих, лікар Н.М. Середюк зустрічає своє
70-річчя у розквіті творчих сил, оточений
відданими друзями, учнями, колегами, вдячними пацієнтами.
Асоціація кардіологів України й редакційна
колегія «Українського кардіологічного журналу»
вітають Нестора Миколайовича з ювілеєм та
бажають міцного здоров’я, нових творчих заду
мів і звершень, щоденної радості життя.

