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ДОКТОРУ МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ, ЗАВІДУВАЧУ КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТСЬКОЇ 
ТЕРАПІЇ ТАРАСУ ГАНИЧУ – 50! 

Здається, ще не затихло відлуння торжества вручення диплома з відзнакою 
про закінчення медичного факультету Ужгородського державного університе-
ту, хвилювання та радість перших кроків та успіхів у роботі, створення сім’ї, 
народження дітей, захист кандидатської та докторської дисертацій, отримання 
звання професора, конкурс на завідування кафедрою, в пам’яті ще свіжі спо-
гади… а вже полудень віку. 

Роки, роки. Вони біжать невпинно і чим далі, тим скоріше. Вже настає той 
час, коли ти, хочеш того, чи ні, а оглядаєшся на пройдений шлях, бачиш, що 
встиг в житті зробити, а що ще потрібно, що ще попереду. Працюєш, плануєш, 
зіставляєш, а роки біжать і біжать, як та кришталево чиста вода з карпатського 
потічка. 

Тарас Михайлович Ганич народився 11 листопада 1958 року в м. Ужгород 
в сім’ї лікарів – професорів Оксани та Михайла Ганичів. 

Сім’я Ганичів-Мандзюків має глибокі корені в краї. 
Дід – Микола Миколайович Мандзюк, вчитель, відомий у краї просвітитель, брав безпосередню 

участь у подіях буремного 1938 року, разом із Президентом Волошином творив Карпатську Україну, бу-
дучи членом Сойму, пережив її велич і трагедію, залишився до кінця свого життя вірним цим ідеям. 

Бабуся – Ганна Іванівна – була вчителькою української мови. Свідома українка, любила творчість Та-
раса Шевченка, і в честь нього був названий внук. Малий Тарас ріс і виховувався в сім’ї щирих україн-
ців, любив рідну мову, літературу, і в 1975 році після закінчення із золотою медаллю Ужгородської сере-
дньої школи № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка перед ним постала дилема – куди вступати: на фі-
лологічний чи медичний факультет університету.  

Зрештою Тарас зупинив свій вибір на медичному факультеті Ужгородського університету, який за-
кінчив із відзнакою у 1981 році. За розподілом направлений на роботу в санаторій ”Сонячне Закарпаття“, 
де працював протягом дев’яти років, спочатку ординатором, далі – завідувачем відділення, згодом – за-
ступником головного лікаря. В подальшому працював у Закарпатському обласному гастроентерологіч-
ному диспансері (1990 р.), а з 1991 р. – на посаді асистента, доцента, професора, завідувача кафедри фа-
культетської терапії медичного факультету УжНУ. 

У 1988 році, ще під час роботи в санаторії, захистив кандидатську дисертацію ”Скринінг-діагностика 
хронічного панкреатиту “.  

При виконанні теми Тарасом Михайловичем вперше було розроблено комплекс беззондових скри-
нінг-тестів для діагностики хронічного панкреатиту, простих і доступних у виконанні, необтяжливих для 
хворого. Ці тести давали достатню інформацію про стан підшлункової залози, їх використовували в умо-
вах поліклініки, стаціонару та в санаторно-курортних закладах.  

 Т. М. Ганич вперше вивчив бактеріальне обсіменіння біоактивних точок організму при хронічному 
панкреатиті, вираженість якого залежала від клінічного перебігу захворювання. 

У 1996 році захистив докторську дисертацію з проблематики обстеження та оздоровлення осіб, які 
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – ”Клініко-фармакологічні аспекти корекції гоме-
остазу в осіб з радіонуклідним впливом“. 

 Роками вивчаючи стан здоров’я людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 
Тарас Михайлович запропонував концепцію впливу малих доз радіації на здоров’я людини. Ним у спів-
авторстві з професором О.М.Ганич розроблено комплекс заходів для оздоровлення контингентів насе-
лення, контамінованого радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: дезінтоксикаційних із 
застосуванням фіточаю ”Карпатський“, ентеросорбційних із використанням ентеросорбентів (”Фіто-
сорб“), адаптогенних на основі фіточаю ”Ехінофіт“ тощо. Необхідно зазначити, що запропонованими 
препаратами безплатно забезпечувалось населення, яке проживало в 30-кілометровій зоні, а також меш-
канці міста Київ. 

У подальшому Тарас Михайлович неодноразово повертався до Чорнобильської тематики.  
У 1998 році йому присвоєно наукове звання доцента, в 2000 році – професора. Родина Ганичів – чи не 

єдина в Україні, де в сім’ї три доктори медичних наук, професори. 
З 2001 року професор Ганич Т.М. очолює кафедру факультетської терапії медичного факультету Уж-

городського національного університету. 
З приходом Тараса Михайловича на кафедру активізувалася методична робота: підготовлено тексти 

лекцій, тести, методичні розробки з гастроентерології, пульмонології, видано навчальний посібник із 
клінічної фітотерапії, рекомендований Міністерством освіти і науки України, які відповідають вимогам 
болонського процесу. 

Популярністю серед студентів та викладачів користуються такі видання, як ”Радіація, здоров’я, ра-
діопротекція“ (1996), ”Твоє здоров’я в твоїх руках“ (1998), ”Хронічний панкреатит“ (2000), ”Клінічні 
класифікації захворювань внутрішніх органів“ (2001), ”Практична дієтологія“ (2004), ”Клінічна фітоте-
рапія“ (2008) та інші. 
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Тарас Михайлович є автором 212 публікацій, у тому числі 182 наукових, 3 монографій, 8 навчальних 
посібників, 30 навчально-методичних розробок. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисе-
ртації, а в даний період керує науковою роботою ще одного аспіранта.  

Т. М. Ганич – доповідач та учасник численних міжнародних наукових форумів. Налагодив наукові 
контакти та бере безпосередню участь у спільних дослідженнях із вченими Словаччини і Угорщини. 

Основні напрями сучасних наукових досліджень Тараса Михайловича – поєднана патологія органів 
травлення, оздоровлення людей, що зазнали впливу Чорнобильської аварії, дія екзоекологічних факторів 
на ендоекологію, йододефіцитна патологія, фітотерапія.  

Кафедра факультетської терапії, яку очолює професор Т.М.Ганич, плідно співпрацює з НДІ фітотера-
пії УжНУ, беручи участь у виконанні держбюджетних тем та організації і проведенні міжнародних нау-
ково-практичних конференцій (2007, 2008 рр.). 

Є багаторічним куратором студентського наукового товариства медичного факультету УжНУ. Завдя-
ки його енергії, старанню та організаторським здібностям наукові студентські конференції завжди про-
ходять цікаво, із залученням студентів з інших медичних вузів України та закордону, і, що суттєво, дру-
куються матеріали конференцій. Ряд студентів медичного факультету також виступали на конференціях 
в інших вузах України та за її межами.  

Тарас Михайлович – високоосвічена людина. Він володіє п’ятьма іноземними мовами, що дає йому 
можливість вільно спілкуватися з колегами з інших країн та достойно представляти університет на різ-
них міжнародних форумах. 

Не полишає Тарас Михайлович і свого багаторічного захоплення музикою. Протягом багатьох років 
активної діяльності струнного оркестру УжНУ він був його постійним учасником.  

Тож бажаємо Вам, Тарасе Михайловичу, літ до ста рости без старості. Нехай кожен день буде щедрий 
новими творчими задумами і здобутками. Благополуччя і Божої благодаті Вам і Вашій родині. 

 
Колектив кафедри факультетської терапії 

медичного факультетуУжНУ, 
колектив Науково-дослідного 

інституту фітотерапії УжНУ 

 

ЗАВІДУВАЧУ КАФЕДРИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН, 
ДОЦЕНТУ ВАСИЛЮ ВАЙСУ – 60 

Вайс Василь Михайлович народився 21 серпня 1948 року в м.Берегово За-
карпатської області. В 1966 році, після закінчення Тячівської середньої школи 
№2, вступив на перший курс медичного факультету УжДУ. Університет закін-
чив із відзнакою у 1972 році і, здобувши диплом лікаря, був призваний на 
строкову військову службу як офіцер медичної служби. Після звільнення в 
запас, у 1974 році, прийшов працювати на медичний факультет Ужгородського 
державного університету асистентом курсу фтизіатрії. 

Упродовж 1978-1982 років навчався в заочній аспірантурі з фтизіатрії у 
професора С.І.Пащенко (Ужгородський державний університет). Кандидатсь-
ку дисертацію захистив у 1983 році, в 1985 році йому присвоєне вчене звання 
доцента. З 1987 року, з невеликою перервою у 1997-1999 роках, працює засту-
пником декана медичного факультету з навчальної роботи. У 2006 році на ме-

дичному факультеті УжНУ було відкрито кафедру фармацевтичних дисциплін, яку очолив доцент Вайс 
В.М. 

Василь Михайлович є досвідченим організатором навчального процесу на факультеті. Завдяки його 
особливим педагогічним здібностям навчання на факультеті завжди починається вчасно і проходить ор-
ганізовано упродовж усього навчального року. Доцент В.М.Вайс бере активну участь у розробці планів, 
у відкритті нових кафедр і спеціальностей на факультеті. Василь Михайлович є автором 67 наукових ста-
тей, 23 методичних вказівок, 5 навчальних посібників, один з яких – “Клінічна патофізіологія крові” – 
видано з грифом ЦНМК з ВМО. 

Доцент Василь Михайлович Вайс у розквіті сил і творчості, сповнений бажанням працювати якнайк-
раще. Колектив медичного факультету бажає ювіляру міцного здоров’я, гарного настрою, щасливого 
довголіття. 
 

Декан медичного факультету УжНУ, 
Заслужений лікар України, 

доктор медичних наук, професор Болдіжар О.О. 


