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8 вересня виповнилося 80 років завідувачу кафедри 
хірургії №3 Харківського національного медичного 

університету (з 1983 р.), заслуженому діячеві науки і техні-
ки України (1995), лауреатові Державної премії Української 
РСР в галузі науки і техніки (1989), членові-кореспонден-
ту НАМН України, докторові медичних наук, професорові 
Володимиру Івановичу Лупальцову.

По закінченні Харківського медичного інституту за спе-
ціальністю «Педіатрія» В. І. Лупальцов з 1964-го по 1967 р. 
працював хірургом Орельської дільничної лікарні Лозів-
ського району Харківської області. У 1967 р. перейшов до 
Харківського науково-дослідного інституту загальної та 
невідкладної хірургії, де протягом трьох років під керів-
ництвом професора О. О. Шалімова навчався в аспіран-
турі. У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Функціональний стан і шляхи корекції порушень зо-
внішнього дихання і гемодинаміки малого кола кровообі-
гу в ранніх стадіях опікової хвороби». З 1970-го по 1976 р. 
В. І. Лупальцов працював асистентом кафедри госпітальної 
хірургії Харківського медичного інституту. З 1976-го по 
1983 р. В. І. Лупальцов, доцент кафедри, захистив доктор-
ську дисертацію «Гострий післяопераційний панкреатит» 
(1982). У 1983 р В. І. Лупальцов очолив кафедру хірургічних 
хвороб Харківського медінституту (з 2008 р. – кафедра хі-
рургії № 3 Харківського національного медичного універ-
ситету). Основні напрями наукової діяльності Володимира 
Івановича Лупальцова спрямовані на вивчення патогенезу, 
профілактику та лікування хірургічних захворювань шлун-
ково-кишкового тракту. Ним  проведено дослідження з 
вивчення патогенезу та лікування гострого панкреатиту, 
впроваджено в практику лікувальних установ нові медичні 
технології в лікуванні хворих із виразками шлунка та два-
надцятипалої кишки, вивчення патогенезу опікового шоку 
з розробкою ефективних методів корекції зовнішнього 
дихання і гемодинаміки малого кола кровообігу, вивчення 
проблеми хірургічної інфекції з впровадженням в лікуваль-
ну практику ефективних нетрадиційних методів лікування, 
впровадження в практику малоінвазивних втручань.

Автор близько 600 наукових праць, у тому числі 9 мо-
нографій, 12 авторських свідоцтв і патентів. Підготував 
3 докторів та 11 кандидатів наук.

Основні наукові праці: «Гострий післяопераційний 
панкреатит» (1988), «Гострий апендицит» (1993), «Пер-
форативна гастродуоденальна виразка» (2003), підручник 
«Хірургія» (2010), «Методи і способи надання невідклад-
ної медичної допомоги при гострій хірургічній патології 
органів черевної порожнини та зачеревного простору» 
(2012), «Неотложная хирургия органов брюшной полости 
и за брюшинного пространства» (2014, 2017).

В. І. Лупальцов — член президії правління Асоціації хі-
рургів України, член Асоціації хірургів ім. М. І. Пирогова, 
член міжнародної Асоціації Фонду Миру, голова Харків-
ського обласного відділення Фонду Миру України, академік 
АН Вищої школи України, академік прикладної радіоелек-
троніки України, Росії, Білорусі, член редакційних рад низки 
наукових журналів.

Нагороджений медаллю «За доблесну працю», відзнакою 
Президента України, орденом «За заслуги» III та II ступенів, 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, золотою 
медаллю Фонду Миру «За зміцнення миру», двічі лауре-
ат академічного рейтингу «Золота фортуна» (2000–2001) із 
врученням ордена «За трудові досягнення» IV ступеня, лау-
реат звання Почесного хірурга Асоціації хірургів Республіки 
Молдова (2011). Почесний громадянин м. Харкова (2016).

 За багаторічну бездоганну працю в 2008 р. відзначений 
Американським біографічним інститутом з присвоєнням 
звання «Людина року – 2008», лауреат міжнародної на-
городи «За життєві досягнення в хірургії», за значні про-
фесійні досягнення та вагомий внесок у суспільне життя 
включений до «Міжнародного каталогу провідних лідерів 
світу» (США, 2010), Почесний професор Тернопільського 
державного медичного університету (2012).

Президія НАМН України щиро вітає вельмишановного 
Володимира Івановича з ювілеєм, зичить йому життєвої 
енергії, міцного здоров’я та успіхів у його багатогранній 
діяльності.
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