Зозуля Іван Савович
Доктор медичних наук, професор, академік АН Вищої Освіти України,
заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Нью-Йоркської Академії
Наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Дійсний член
Європейської Асоціації природознавства. Лікар невролог.

Народився 12 серпня 1939р. в с.Волоське Деражнянського району
Хмельницької області у родині колгоспників Сави Марковича та Євдокії
Андріївни. Ще з дитинства мріяв стати лікарем.
Закінчив Волоськівську середню школу, Іван Зозуля поступив в
Чернівецьке медичне училище, яке закінчив в 1959р. з відзнакою і відразу
ж був прийнятий до Чернівецького державного медичного інституту.
Навчаючись в медичному інституті, Іван Зозуля всі роки працював
медичним братом в терапевтичному, а згодом в офтальмологічному відділені
Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Поряд з навчанням відвідував терапевтичний гурток, яким керував професор
Натан Борисович Щупак, котрий згодом став керівником першої наукової роботи
п′ятикурсника Івана Зозулі.
Буковина стала для І.С.Зозулі справжньою школою життя, тією стартовою
платформою, з якої починались нові успіхи і злети.
У 1965-1968 рр. працював лікарем у Вовковинецькій дільничній лікарні
Хмельницької області, Хмельницькій обласній лікарні, наступні два роки
проходив клінічну ординатуру на кафедрі нервових хвороб №1 Київського
державного інституту удосконалення лікарів. Протягом 1970-1978 рр. – лікар,
завідувач неврологічним відділенням Київської обласної клінічної лікарні. З
1978р. – асистент, доцент кафедри нервових хвороб. З 1990 – доцент, професор,
завідувач кафедри медицини невідкладних станів в Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.
В
1972р.
захистив
кандидатську
дисертацію
«Клиникоэлектрофизиологические изменения при сосудистых заболеваниях головного
мозга» (нервові хвороби), а в 1990р. – докторську дисертацію «Реабилитация
больных с неврологическими проявлениями гиертонической болезни» (нервові
хвороби, кардіологія).
В 1990р. І.С.Зозуля затверджений на посаду проректора з наукової роботи
НМАПО імені П.Л.Шупика і завідувача кафедри медицини невідкладних станів.
В 1992р. йому присвоєно вчене звання професора.
І.С.Зозуля – автор понад 850 друкованих праць, 50 підручників і монографій,
35 навчальних посібників, 63 винаходів. Під його керівництвом підготовлено і
захищено 3 докторських і 27 кандидатських дисертацій, ще готується 3
докторських і 2 кандидатських дисертацій. Є членом 2-ох спеціалізованих рад:
нервові хвороби; терапія та сімейна медицина.
Основні теми наукових досліджень: цереброваскулярна патологія, закрита
черепно-мозкова травма, спінальна травма, запальні захворювання нервової
системи, надання екстреної медичної допомоги на до- та ранньому
госпітальному етапах при екстремальних станах.
Головний редактор журналу "Український медичний часопис","Острые и
неотложные состояния в практике врача", Екстренна медицина",
«Інформаційного вісника» АНВО України, Науковий редактор "Збірника
наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика". Членом

редакційної колегії ряда журналів:
«Лікарська
психоневрології», "Хирургия ХХ века" та ін.

справа»,

«Вісник

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць
«Початкові та зворотні форми порушень мозкового кровообігу. Розробка і
впровадження в практику методів профілактики, діагностики, лікування та
реабілітації в Україні» (1993), обраний академіком Академії наук вищої школи
(нині АНВО України) (1994); присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки
і техніки України» (1998); Інтернаціональним біографічним центром
Кембріджського університету визнаний «Людиною року 1999-2000»,
нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007);
почесними грамотами і подякою Міністерства охорони здоров′я України (1999,
2008); почесною грамотою Київського міського голови (2004); Благословенною
грамотою Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2002),
нагороджений знаками «отличник здравоохранения СССР» (1987р.), «Відмінник
освіти України» (2004); орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира
Великого ІІ ступеня (2004); Почесними дипломами Міносвіти і науки, академії
педагогічних наук України, третьої виставки-презентації «Інноваційні технології
навчання» (2006); Дипломом і другою Премією АНВО України за цикл
посібників з неврології (2005); Дипломом та першою премією з інновації
«Підручники» АНВО України (2008); Указом президента України нагороджений
орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2008); присвоєно звання «почесний
громадянин Деражнінського району Хмельницької області» (2009);
нагороджений Грамотою КМКЛШМД «За сумлінну багаторічну працю та
особистий внесок у збереження здоров′я киян, із нагоди 25-річчя КМКЛШМД»
(2010); Грамотою президії правління науково-практичного товариства
неврологів, психіатрів та наркологів України «За вагомий науковий та
практичний внесок у розвиток охорони здоров′я України» (2010); Грамотою
Митрополита Хмельницького і старокостянтинівського Антонія «у
благословення за старанні труди у славу святої Церкви» (2010); в 2008р. Указом
Президента України нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня,
в 2011р. – подякою ректора та пам′ятною медаллю НМАПО імені П.Л.Шупика,
в 2012 грамотою Київської обласної держадміністрації, 2014 р. – подякою
ректора НМАПО імені П.Л.Шупика. Грамота АНВО України «За вагомий внесок
у розвиток освіти і науки», 2015р.; Подяка Української асоціації боротьби з
інсультом», «За активну професійну діяльність у справі боротьби з інсультом в
Україні», 2015 р.; Диплом АНВО України та перша премія за номінацію
«Навчальний посібник», 2015р.; подяка ректора НМАПО імені П.Л.Шупика,
академіка НАМН України Ю.В.Вороненка «За вагомий особистий внесок та
багаторічну сумлінну працю», 2015р.; Диплом доповідача та Диплом «За
організацію та проведення науково-практичного заходу – VІ Міжнародного

медичного форуму та IV Міжнародного медичного конгресу, 2015 р.; Диплом та
1 місце «За активну участь, організацію та проведення науково-практичного
заходу – VІІ Міжнародного медичного форуму та V Ювілейного міжнародного
медичного конгресу «Інновації в медицині – здоров′я нації и впровадження
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров′я України»,
2016р.; Грамота «За вагомий внесок у розвиток сімейної медицини в Україні»
МГО «Міжнародна Асоціація «Здоров′я суспільства», 2016р. Диплом, вимпел
«За 1 місце» в рейтингу кафедр НМАПО імені П.Л. Шупика за 2015 рік.

