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ВІД УПОРЯДНИКІВ

Біобібліографічний покажчик із серії «Ювілеї особистостей» 
підготовлено з нагоди 50-річчя від дня народження Іванчова 
Павла Васильовича – видатного висококваліфікованого хірурга, 
доктора медичних наук, доктора економічних наук, професора, 
Заслуженого лікаря України, академіка Української академії наук, 
завідувача кафедри хірургії № 3 Національного медичного універ-
ситету імені О. О. Богомольця, куратора відділення хірургії № 3 
КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допо-
моги» та відділення хірургії КНП «Київська міська клінічна лікар-
ня № 12». 

Іванчов Павло Васильович – відомий український вчений в га-
лузі щлунково-кишкових кровотеч, ургентної хірургії та ургент-
ної онкології, досвідчений педагог, відповідальний за лікувальну 
роботу хірургічних відділень на двох клінічних базах НМУ імені 
О.О. Богомольця. Співавтор близько 200 наукових праць, надру-
кованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 21 Патента Украї-
ни на винахід, 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір, 1 підручника, 1 наукового посібника та 1 монографії. 

У покажчику представлено науковий доробок ученого за пе-
ріод з 1997 по 2022 рік.

Покажчик складається із трьох розділів та фотогалереї. Пер-
ший розділ «Життєвий і творчий шлях Павла Васильовича Іван-
чова» розкриває основні етапи наукового зростання вченого, його 
здобутки у галузі медицини (зокрема хірургії), творчі доробки з 
напряму організації й управління медичної системи України, 
отримані подяки та нагороди. Другий розділ «Бібліографія науко-
вих праць професора І.В. Іванчова» містить бібліографічні описи 
праць ученого. Матеріал викладено в підрозділах:

• Дисертації на здобуття наукового ступеня, монографії, нав-
чальні посібники, підручники;
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• Статті у збірниках наукових праць та науково-практичних 
конференцій, семінарів (бібліографічні описи праць подано у хро-
нологічному порядку, а у межах року – за алфавітом назв);

• Статті у наукових збірниках та періодичних виданнях (біб-
ліографічні записи подано у хронологічному порядку, а у межах 
року – за алфавітом назв);

Література про вченого Павла Васильовича Іванчова
Третій розділ «Список патентів на винаходи та авторські сві-

доцтва» розкриває відомості про авторство на винаходи Павла 
Васильовича. 

Загальна кількість бібліографічних записів – 214.
Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика представ-

лено:
– статтею від упорядників;
– змістом.
Знаком астерікс відмічено документи, які не перевірено 

de-vizo.
Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено згідно з чин-

ними державними стандартами України. Для підготовки покаж-
чика використано фонди бібліотеки Національного медичного 
університету імені О.О.  Богомольця, Національної наукової ме-
дичної бібліотеки України, Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського.
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, 

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, 
ПРОФЕСОРА П.В. ІВАНЧОВА

02.06.1972 р. Народився у с. Бедевля, Тячівського району, 
Закарпатської області.

1989–1995 рр. Навчання в Ужгородському державному 
університеті на медичному факультеті; 
спеціальність – лікувальна справа.

1995–1997 рр. Інтернатура за спеціальністю «хірургія» – 
кафедра факультетської хірургії № 2 НМУ 
імені О.О. Богомольця.

1997–1999 рр. Клінічна ординатура за спеціальністю 
«хірургія» – кафедра факультетської хірургії 
№ 2 НМУ імені О.О. Богомольця.

1999–2002 рр. Очна аспірантура – кафедра факультетської 
хірургії № 2 НМУ імені О.О. Богомольця.

03.12.2002 р. Зарахований на посаду асистента кафедри 
факультетської хірургії № 2 НМУ імені 
О.О. Богомольця.

січень 2003 р. Захист кандидатської дисертації на тему 
«Хірургічна тактика при гострокровоточивих 
рецидивних після органозберігаючих 
операцій та резекцій шлунку пептичних 
виразках».

2007 р. Нагороджений Грамотою Священного 
Синоду Української православної Церкви в 
пам’ять святкування 15-річчя Архієрейського 
Харківського Собору 27–28 травня 1992 р. та 
Предстоятельського служіння Блаженнішого 
Володимира Митрополита Київського і Всієї 
України.
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2009 р. Митрополитом Київським та Всієї України 
Блаженнішим Володимиром нагороджений 
орденом Української Православної Церкви 
Преподобного Агапіта Печерського 
ІІІ ступеня.

01.10.2010 р. Переведений на посаду доцента кафедри 
хірургії № 3 НМУ імені О.О. Богомольця.

2010 р. Митрополитом Київським та Всієї України 
Блаженнішим Володимиром нагороджений 
Грамотою Предстоятеля Української 
Православної Церкви у благословення за 
старанні труди на славу святої Церкви.

травень 
2011 р.

Захист докторської дисертації на тему 
«Хірургічні аспекти гастродуоденальних 
кровотеч пухлинного походження».

2012 р. Присвоєно вчене звання доцента.
10.10.2012 р. Переведений на посаду професора кафедри 

хірургії № 3 НМУ імені О.О. Богомольця.
2013 р. За вагомі досягнення у професійній 

діяльності та сумлінну працю відзначений 
Подякою МОЗ України.

2014 р. Всеукраїнською громадською організацією 
«Спілка ветеранів та працівників силових 
структур України «ЗВИТЯГА» нагороджений 
відзнакою «ЗА СЛУЖБУ ДЕРЖАВІ».

2014 р. За розроблення і впровадження інноваційних 
технологій в хірургії удостоєний звання 
Лауреата Премії Кабінету Міністрів України.

2016 р. Присвоєно вчене звання професора.
2017 р. За винахідництво в галузі медицини відзна-

чений почесною нагородою на міжнародній 
науковій конференції у Тайбеї, Тайвань.
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березень 
2017 р.

Обраний академіком Української академії 
наук.

2018 р. За значний особистий внесок в охорону 
здо ров’я Нації, високий професіоналізм та 
бага то річну сумлінну працю нагороджений 
почесною відзнакою-орденом «Медична 
слава».

2018 р. За вагомий внесок у розвиток системи 
охорони здоров’я, президентом України 
присвоєно почесне звання «Заслужений лікар 
України».

2019–2021 рр. Навчання на економічному факультеті 
ВНЗ «Національна Академія управління». 
Здобуття другої вищої освіти за спеціальністю 
072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування».

02.04.2021 р. Обраний за конкурсом на посаду завідувача 
кафедри хірургії № 3 імені О.О. Богомольця.

червень 
2021 р.

Обраний головою відділення медико-
біологічних наук УАН.

листопад 
2021 р.

Захист докторської дисертації з економічних 
наук на тему: «Державне управління 
трансформацією медичної системи України на 
ринкових засадах».

2021 р. За заслуги перед Помісною Українською 
Православною Церквою, побожним народом 
та за жертовне служіння у збереженні духу 
життя нагороджений відзнакою Святого 
Великомученика і Цілителя Пантелеймона.

2021 р. За заслуги перед Помісною Українською 
Православною Церквою та за жертовність 
і любов до України нагороджений медаллю 
Святого Архістратига Михаїла.
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2021 р. Асоціацією почесних лікарів, почесних 
професорів та почесних сенаторів, друзів та 
благодійників з Німеччини, Австрії, Польщі 
та Швейцарії нагороджений медаллю Euro pa 
Virtutibus Unita (Європа – Союз Цінностей).

2021 р. За вагомий особистий внесок у розвиток 
охорони здоров’я та високий професіоналізм 
нагороджений почесною грамотою МОЗ 
України.

2021 р. За значний розвиток у галузі охорони 
здоров’я, вітчизняної медичної освіти і науки, 
підготовку висококваліфікованих медичних 
спеціалістів, високий професіо на лізм, 
відданість справі та з нагоди Дня медичного 
працівника нагороджений грамотою Вченої 
ради медичного факультету № 3 НМУ імені 
О.О. Богомольця.

2021 р. За сумлінну, професійну працю та милосердя 
нагороджений медаллю «Знання, душу, серце 
– людям».

21.02.2021 р. За реалізацію в житті євангельських 
принципів Віри, Надії, Любові, за любов 
до людей та милосердя, за жертовне та 
милосердне служіння людям, вклад у 
розвиток освіти, науки, медицини, сприяння 
відродженню духовності Української нації, 
повернення в свідомість та серця людей віри 
в добро та справедливість нагороджений 
Відзнакою Фонду пам’яті Блаженнішого 
Митрополита Володимира.



11

РОЗДІЛ 1
ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 

ПАВЛА ВАСИЛЬОВИЧА ІВАНЧОВА

Павло Васильович Іванчов народився 
2  червня 1972  р. у с.  Бедевля, Тячівського 
району, Закарпатської області. 

Вищу медичну освіту здобув у 1995 р., за-
кінчивши з відзнакою медичний факультет 
Ужгородського Державного університету. Із 
червня цього ж року продовжив навчання 
в інтернатурі за спеціальністю «хірургія» 
(1995–1997) на кафедрі факультетської хі-
рургії №  2 НМУ ім.  О.О.  Богомольця. Від-
тоді вся практична й наукова діяльність 
П.В.  Іванчова пов’язана з Національним 

медичним університетом імені О.О. Богомольця. З 1997 р. на базі 
цієї ж кафедри вчений проходив навчання в клінічній ординатурі 
за спеціальністю «хірургія», а з 1999  р. – в очній аспірантурі за 
спеціальністю «хірургія». Після закінчення аспірантури, у грудні 
2002 р., зарахований на посаду асистента кафедри факультетської 
хірургії № 2 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2003 р. відповідав за 
лікувальну роботу та зв’язок кафедри з практичною системою 
охорони здоров’я.

У 2003  р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хі-
рургічна тактика при гострокровоточивих рецидивних після 
органозберігаючих операцій та резекцій шлунку пептичних 
виразках». В роботі вирішена актуальна хірургічна задача – по-
кращення результатів лікування хворих з гострокровоточиви-
ми рецидивними після органозберігаючих операцій та резекцій 
шлунку пептичними виразками за рахунок розробки нових ме-
тодів ендоскопічного гемостазу, ендоскопічного моніторингу та 
алгоритму лікувальної тактики з визначенням критеріїв показів, 
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термінів проведення та вибору методів оперативних втручань. 
Розроблено 3 нових способи лікування гострокровоточивих ре-
цидивних виразок та алгоритм хірургічної тактики, що дав змо-
гу знизити показники загальної та післяопераційної летальності 
з 2,5% та 5,5% відповідно до 0, внаслідок зменшення у 2,1 рази 
кількості екстренних операцій.

В 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Хірургічні 
аспекти гастродуоденальних кровотеч пухлинного походження», 
де на підставі багатофакторного аналізу пацієнтів із злоякісними 
та доброякісними пухлинами шлунка вивчено перебіг та важ-
кість кровотеч залежно від локалізації, типу, патоморфологіч-
них особливостей пухлинного ураження. Встановлено структуру 
ендоскопічних стигмат та їх вплив на частоту ранніх рецидивів 
кровотеч. Патоморфологічними дослідженнями доведено вплив 
тканинно-стромальних факторів і особливостей пухлинної ангі-
оархітектоніки на перебіг кровотеч. Розроблено лікувально-так-
тичні підходи, що дозволило у разі злоякісних пухлин збільши-
ти хірургічну активність з 44,3 % до 52,6 %, радикальні операції з 
66,0 % до 75,9 %, зменшити екстреній операції з 10,5 % до 6,2 %, за-
гальну летальність з 10,0% до 5,8%, післяопераційну – у 2,7 раза (з 
11,6% до 4,3%), ускладнення після радикальних операцій у 2,4 раза, 
та нерадикальних – у 1,2 раза; у разі доброякісних неепітеліальних 
пухлин підвищити хірургічну активність з 80,0 % до 87,5 % без ле-
тальних наслідків, знизити екстренні операції у 2,5 раза (з 17,9 % 
до 7,1 %), післяопераційні ускладнення утричі; у разі поліпів до-
вести хірургічну активність до 100 %, збільшити первинно-невід-
кладні ендоскопічні поліпектомії з 62,0 % до 87,8 %.

З 2010 р. переведений на посаду доцента, у 2013 р. – професора 
кафедри хірургії № 3 університету, а з квітня 2021 р. – очолює її. 

Вчене звання доцента присвоєно у 2012 р., професора – у 2016 р.
В професійному плані П.В. Іванчов є висококваліфікованим, 

різностороннім, дуже активним хірургом. Має вищу кваліфіка-
ційну категорію, володіє сучасними методами діагностики та 
виконує весь спектр хірургічних операцій на органах черевної 
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порожнини, включаючи малоінвазивні лапароскопичні опе-
рації.

Двічі (2006 та 2007 рр.) проходив стажування в США (штат 
Каліфорнія, Сан-Франциско) в шпиталі California Pacifi c Medical 
Center у клініках трансплантології, лапароскопічної хірургії, хі-
рургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози (3 серти-
фіката). 

Професор П.В. Іванчов є керівником клінічних баз та відпові-
дальним за лікувальну роботу відділення хірургії № 3 КНП «Київ-
ська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» та від-
ділення хірургії КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12. Під 
його керівництвом прогресивно впроваджуються лапароскопічні 
підходи та новітні технології з використанням ультразвукових і 
електрохірургічних енергетичних приладів моно- та біполярного 
режиму, що дозволяє суттєво скоротити час проведення опера-
тивних втручань та, водночас, забезпечує безкровність і аблас-

Колектив кафедри хірургії № 3 НМУ імені О.О. Богомольця разом /
із завідувачем – професором П.В. Іванчовим
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тичність. У клініці під керівниц-
твом та за безпосередньої участі 
Павла Васильовича розроблено та 
впроваджено у клінічну практику 
лікувально-тактичні алгоритми 
лікування хворих з гостроусклад-
неними злоякісними ураженнями 
шлунка та товстої кишки. Розро-
блено методики реконструкції піс-
ля виконання резекції шлунка і 
гастректомії, у тому числі створен-
ня резервуарних стравохідно-тон-
кокишкових співусть («штучний 
шлунок») та методики анастомо-
зування кишкових сегментів після 
проведення обширних резекцій 
товстої кишки, що базуються на 

використанні сучасного арсеналу зшиваючих лінійних та цир-
кулярних степлерів, котрі захищені Деклараційними патентами 
України. Впровадження цих методик у практику клініки суттєво 
покращило безпосередні та віддалені результати лікування хво-
рих з гостроускладненими формами раку шлунка та товстої киш-
ки. Сьогодні вчений спільно із своїми учнями та колегами працює 
над розробкою та впровадженням у комплексне хірургічне ліку-
вання хворих з гостроускладненим раком шлунка та колоректаль-
ної зони методик проведення лімфодисекції, згідно прийнятих 
світових онкологічних стандартів, що визначає суттєве збільшен-
ня питомої ваги радикальних оперативних втручань, котрі прово-
дяться в ургентних умовах за життєвими показаннями. 

На базі кафедри забезпечується навчальний процес з дисци-
пліни «хірургія» для студентів 2-го курсу фармацевтичного (очна 
та заочна форма навчання) факультету, 4-го, 5-го, 6-го курсів ме-
дико-психологічного, 3-го медичного факультетів та факультету 

П.В. Іванчов під час 
хірургічної операції
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збройних сил України. Також проходять підготовку за спеціаль-
ністю «хірургія» лікарі інтерни та клінічні ординатори.

П.В.  Іванчов велику увагу приділяє удосконаленню свого на-
укового та професійного рівня. Щорічно бере активну участь в 
роботі міжнародних конференцій з актуальних питань ургентної 
хірургії, гострих ускладнень раку шлунка та колоректальної зони. 
Під його науковим керівництвом активно проводяться дисерта-
ційні дослідження з актуальних питань ургентної хірургії та он-
кохірургії.

Є співавтором близько 200 наукових праць надрукованих у ві-
тчизняних та зарубіжних виданнях, 21 Патента України на вина-
хід, 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 1 підруч-
ника, 1 наукового посібника та 1 монографії. 

Виконує адміністративну, лікувальну, науково-педагогічну та 
учбово-методичну діяльність на кафедрі хірургії №  3, з вересня 
2017  р. його обрано членом Вченої ради медичного факультету 
№ 3, а з травня 2021 р. – членом Вченої ради НМУ імені О.О. Бо-
гомольця. 

Враховуючи особистий внесок П.В. Іванчова у розвиток вітчиз-
няної медичної науки, в березні 2017 р. його обрано дійсним чле-
ном (академіком) Української академії наук, а з червня 2021 р. – 
головою відділення медико-біологічних наук УАН.

Будучи всебічно розвиненою особистістю, яка постійно праг-
не до саморозвитку й самовдосконалення, у 2021 р. П.В. Іванчов 
закінчив економічний факультет ВНЗ «Національна Академія 
управління» і отримав другу вищу освіту за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування». 

У листопаді 2021  р. вдруге захистив докторську дисертацію 
на тему: «Державне управління трансформацією медичної сис-
теми України на ринкових засадах» за спеціальністю «Економіка 
та управління національним господарством» та здобув науковий 
ступінь доктора економічних наук. У науковому дослідженні на-
ведено фундаментальні імперативи трансформації медичної сис-
теми в Україні й теоретико-методологічні основи дослідження 
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державного управління трансформацією медичної системи Украї-
ни на ринкових засадах. Охарактеризовано ґенезу парадигми дер-
жавного управління трансформацією медичної системи України 
та сформовано нову парадигму розвитку медичної системи крізь 
призму ринкової економіки. Проаналізовано інституційні, орга-
нізаційно-правові та фінансово-економічні аспекти державного 
регулювання реформування системи охорони здоров’я в Украї-
ні із визначенням динаміки стану та основних проблем системи 
охорони здоров’я. Визначено можливості впровадження держав-
но-приватного партнерства в медичній галузі України. Розро-
блено стратегічні пріоритети державного управління ринкової 
трансформації системи медицини відповідно до виявлених у ході 
дослідження проблем розвитку медичної галузі та перешкод ста-
новлення ринку медичних послуг в Україні. Сформовано комп-
лексну систему надання медичних послуг в Україні на ринкових 
засадах, яка передбачає діяльність учасників державного, кому-
нального, приватного секторів та страхової медицини. Змоде-
льовано можливості трансформації медичної системи України з 
урахуванням зміни механізмів фінансування системи охорони 
здоров’я та інноваційно-технологічного розвитку галузі.

Як і кожній людині, П.В.  Іванчову потрібен відпочинок і час, 
щоб відновити сили для своєї продуктивної діяльності, іншими 
словами «перезавантаження». Відмінним джерелом черпання 
творчої наснаги є його улюблене хобі – полювання та рибалка. 
Вчений переконаний, що поводження зі зброєю, вивчення пове-
дінки тварини та способів її відстеження разом з освоєнням по-
буту в дикій природі загартовують терпіння, розвивають уваж-
ність і кмітливість, загартовують мужність. А ще, полювання – це 
можливість спілкуватися наодинці із природою, побачити її красу 
і відчути велич, що значно розширює світосприйняття.

Нагороди та відзнаки. За вагомі досягнення у професійній ді-
яльності та сумлінну працю відзначений Подякою МОЗ України 
(2013); за розроблення і впровадження інноваційних технологій 
в хірургії удостоєний звання Лауреата Премії Кабінету Міністрів 
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України (2014); за винахідництво в галузі медицини відзначений 
почесною нагородою на міжнародній науковій конференції у Тай-
беї, Тайвань (2017); за значний особистий внесок в охорону здо-
ров’я Нації, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну пра-
цю нагороджений почесною відзнакою-орденом «Медична слава» 
(2018); за вагомий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, 
президентом України присвоєно почесне звання «Заслужений 
лікар України» (2018); за заслуги перед Помісною Українською 
Православною Церквою, побожним народом та за жертовне слу-
жіння у збереженні духу життя нагороджений відзнакою Святого 
Великомученика і Цілителя Пантелеймона (2021); за заслуги перед 
Помісною Українською Православною Церквою та за жертовність 
і любов до України нагороджений медаллю Святого Архістратига 
Михаїла (2021); за реалізацію в житті євангельських принципів 
Віри, Надії, Любові, за любов до людей та милосердя, за жертовне 
та милосердне служіння людям, вклад у розвиток освіти, науки, 
медицини, сприяння відродженню духовності Української нації, 
повернення в свідомість та серця людей віри в добро та справед-
ливість нагороджений Відзнакою Фонду пам’яті Блаженнішого 
Митрополита Володимира (2021); за вагомий особистий внесок 
у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм наго-
роджений почесною грамотою МОЗ України (2021). За сумлінну, 
професійну працю та милосердя нагороджений медаллю «Знання, 
душу, серце – людям» (2021). Девізом даної відзнаки є «Світячи ін-
шим, згоряю сам». За значний розвиток у галузі охорони здоров’я, 
вітчизняної медичної освіти і науки, підготовку висококваліфіко-
ваних медичних спеціалістів, високий професіоналізм, відданість 
справі та з нагоди Дня медичного працівника нагороджений гра-
мотою Вченої ради медичного факультету № 3 НМУ імені О.О. Бо-
гомольця (2021).
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B 17/04. Спосіб ілеотрансверзоанастомозу після правобічної гемі-
колектомії з приводу гострокровоточивого раку правої половини 
ободової кишки / П. Д. Фомін, П. В. Іванчов, О. М. Андрусенко ; 
заявник та власник патенту Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця. 
– № u201502995 ; заявл. 31.03.2015 ; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15, 
2015.

206. Пат. 101158 Україна, МПК6 A 61 B 17/00, A 61 B 18/04. Спо-
сіб передньої резекції прямої кишки при гострокровоточивому 
раку верхньоампулярного відділу прямої кишки / П. В.  Іванчов, 
О. М. Андрусенко; заявник Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця. 
– № u201502735 ; заявл. 26.03.2015 ; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16.
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207. Пат. 101160 Україна, МПК6 A 61 B 17/00, A 61 B 18/04. Спо-
сіб резекції поперечно-ободової кишки при гострокровоточиво-
му раку / П.  В.  Іванчов, О.  М.  Андрусенко; заявник та власник 
патенту Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця. – № u201502737 ; 
заявл. 26.03.2015 ; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16, 2015.

208. Пат. 101163 Україна, МПК6 A 61 B 17/00, A 61 B 18/12. Спо-
сіб геміколектомії при гострокровоточивому раку лівої полови-
ни ободової кишки / П.  В.  Іванчов, О.  М.  Андрусенко; заявник 
Нац. мед. ун-т імені О.  О.  Богомольця. – №  u201502742 ; заявл. 
26.03.2015 ; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16, 2015. 

209. Пат. 101422 Україна, МПК6 A 61 B 17/22, A 61 B 17/22. Спо-
сіб правобічної геміколектомії при гострокровоточивому раку 
правої половини ободової кишки / П. В. Іванчов, О. М. Андру-
сенко; заявник та власник патенту Нац. мед. ун-т імені О. О. Бого-
мольця. – № u201502738 ; заявл. 26.03.2015 ; опубл. 10.09.2015, Бюл. 
№ 17, 2015.

210. Пат. 101751 Україна, МПК6 A 61 B 17/00. Спосіб тов-
сто-товстокишкового анастомозу після резекції поперечно-обо-
дової кишки з приводу гострокровоточивого раку / П. В. Іванчов, 
О. М. Андрусенко ; заявник та власник патенту Нац. мед. ун-т іме-
ні О. О. Богомольця. – № u201503624 ; заявл. 17.04.2015 ; опубл. 
25.09.2015, Бюл. № 18, 2015.

211. А. с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 62430 Україна. Варіанти клінічного перебігу гострокровоточи-
вого колоректального раку / П. В. Іванчов, О. М. Андрусенко. – 
№ 62809 ; заявл. 10.09.2015 ; реєстр. 09.11.2015.

212. А. с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 62431 Україна. Хірургічна тактика у хворих на гострокровото-
чивий колоректальний рак / П. Д. Фомін, П. В. Іванчов, О. М. Анд-
русенко. – № 62810 ; заявл. 10.09.2015 ; реєстр. 09.11.2015. 

2016
213. Пат. 103874 Україна, МПК6 A 61 B 17/00. Спосіб товсто-тов-

стокишкового анастомозу після резекції сигмовидної кишки з 
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приводу гострокровоточивого раку / П. В. Іванчов, О. М. Андру-
сенко ; заявник та власник патенту Нац. мед. ун-т імені О. О. Бо-
гомольця. – № u201503627 ; заявл. 17.04.2015 ; опубл. 12.01.2016, 
Бюл. № 1, 2016.

214. Пат. 106206 Україна, МПК А 61 В 10/00, А 61Р 1/06. Спосіб 
класифікації стану гемостазу у хворих на гострокровоточивий ко-
лоректальний рак / П. Д. Фомін, О. М. Андрусенко, П. В. Іванчов ; 
заявник та власник патенту Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця. 
– № u201508462 ; заявл. 31.08.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8, 
2016. – 4 с
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Професор П.В. Іванчов разом із науковим керівником, наставником 
та вчителем академіком НАН і НАМН України, двічі лауреатом 
державної премії України, Заслуженим діячем науки і техніки 

України професором П.Д. Фоміним

Відкриття меморіальної дошки академіку П.Д. Фоміну у Київській 
міській клінічній лікарні № 12

(на фото ректор НМУ імені О.О. Богомольця професор Ю.Л. Кучин
та професор П.В. Іванчов)
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З метою ознайомлення та широкого впровадження у практику 
нових наукових розробок з медицини, професор П.В. Іванчов 

бере активну участь у написанні колективних монографій. 
Для навчально-методичного забезпечення здобувачів медичної 

освіти НМУ імені О.О. Богомольця, вчений також дбає про 
збільшення книжкових фондів університетської бібліотеки. 
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Професор Павло Іванчов у робочому кабінеті

Вчена рада НМУ імені О.О. Богомольця. 
Вручення диплому доктора економічних наук

(ректор НМУ імені О.О. Богомольця професор Ю.Л. Кучин)
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Виробнича нарада співробітників кафедри хірургії № 3 
НМУ імені О.О. Богомольця

Професор Павло Іванчов зі співробітниками кафедри хірургії № 3 
НМУ імені О.О. Богомольця 

та відділення хірургії КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12»
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РОБОЧІ БУДНІ ХІРУРГА, 
ПРОФЕСОРА ПАВЛА ІВАНЧОВА
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РОБОТА ПРОФЕСОРА ПАВЛА ІВАНЧОВА 
В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
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Професор Павло Іванчов разом з автором «Акту проголошення 
незалежності України 24.08.1991 р.»  Левком Лук’яненком 

та головою Республіканської партії Ігорем Паризьким

Професор Павло Іванчов та голова Республіканської партії
Ігор Паризький – друзі по життю
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ПОЧЕСНІ ВІДЗНАКИ І НАГОРОДИ 
ПРОФЕСОРА ПАВЛА ІВАНЧОВА
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НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

БІБЛІОТЕКА

ЗНАННЯ, ДУШУ, СЕРЦЕ – ЛЮДЯМ 
До 50-річчя від дня народження доктора медичних 

та економічних наук, професора, Заслуженого лікаря України, 
академіка Української академії наук, 

завідувача кафедри хірургії № 3 НМУ імені О.О. Богомольця 
Іванчова Павла Васильовича
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