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Ювілеї

Віктор Денисович Сиволап
(до 75-річчя від дня народження)

3 грудня 2017 р. виповнилося 75 років від
дня народження відомого вченого, кардіолога,
доктора медичних наук, професора Віктора
Денисовича Сиволапа.
Віктор Денисович народився в Запорізькій
області. У 1965 р. закінчив з відзнакою лікувальний факультет Дніпропетровського державного
медичного інституту. У 1965–1976 рр. працював
лікарем-терапевтом у лікувальних закладах Запоріжжя та Запорізької області. У 1976–1981 р.
був асистентом кафедри, а у 1981–1992 рр. працював на посаді доцента кафедри кардіології
Запорізького державного інституту вдосконалення лікарів. Із жовтня 1992 р. до теперішнього
часу – завідувач кафедри внутрішніх хвороб № 1
Запорізького державного медичного університету. У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 1990 р. здобув науковий ступінь доктора
медичних наук, захистивши дисертацію на тему
«Систолічна, діастолічна функція серця, стан
нейрогуморальних механізмів регуляції при

гіпертрофії міокарда у хворих з хронічною недостатністю кровообігу». У 1995 р. отримав наукове звання професор кафедри внутрішніх хвороб.
Педагогічний стаж професора В.Д. Сиволапа – 41 рік. Під його керівництвом захищено
3 докторських та 12 кандидатських дисертацій,
виконано 5 ініціативних науково-дослідних робіт.
Основні напрями наукової діяльності: ремоделювання серця, гормональні зміни, маркери
некрозу міокарда, гемокоагуляційний гомеостаз, системне запалення, вдосконалення діагностики, лікування та прогнозування перебігу
інфаркту міокарда у хворих на метаболічний
синдром; провадження догоспітального системного тромболізису при гострому інфаркті міокарда; маркери формування ранньої післяінфарктної аневризми; ураження нирок у хворих на
серцеву недостатність ішемічного генезу; особливості перебігу гострої та хронічної серцевої
недостатності у хворих при супутній патології
внутрішніх органів.

Ювілеї
В.Д. Сиволап – член спеціалізованої вченої
ради із захисту докторських та кандидатських
дисертацій за спеціальностями «Внутрішні хвороби», «Кардіологія», «Педіатрія» при Запорізькому державному медичному університеті.
Член Європейського товариства кардіологів.
Автор 452 друкованих праць, зокрема 3 підручників, 4 монографій, 20 навчальних посібників,
10 методичних рекомендацій, 19 винаходів та
деклараційних патентів. За вагомий внесок у
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розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм неодноразово нагороджений грамотами Міністра охорони здоров’я України, знаком
«Відмінник охорони здоров’я».
Колектив Запорізького державного медичного університету, Асоціація кардіологів України,
редакційна колегія журналу «Український кардіологічний журнал», учні та колеги щиро вітають
Віктора Денисовича з ювілеєм і бажають міцного
здоров’я, невичерпної енергії, успіхів.

