


Ігор Порфирійович Шлапак 
народився 29 вересня 1943 
року в с.Гостинне, 
Немирівського р-ну,  
Вінницької обл.
в сім’ї учителів –
батько викладав в школі 
математику і фізику, 
а мама була вчителькою 
молодших класів



Мама була першою вчителькою Ігоря . Ігор ріс у дружній сім’ї в тяжкі воєнні і післявоєнні роки.
На цьому фото Ігор з батьками та іншими вчителями під час святкування травневих свят



Якось на шкільному вечорі до Ігоря звернувся однокласник з питанням: «А ким ти хочеш бути?», -
і Ігор впевнено відповів, що мріє стати лікарем

Та до здійснення цієї мрії Ігор  пройшов нелегкий і тернистий шлях. Після закінчення 7 класів з похвальною 
грамотою, Ігор вступає до Гайсинського медичного училища на фельдшерське відділення, яке закінчує в 
1960 році з відзнакою, та не потрапляє до 5% випускників, які мали право відразу поступати до медвузу



Ігор Шлапак – випускник медучилища, 1960 рік
Ігор розпочинає працювати масажистом-інструктором у водолікарні

с.м.т. Липовець і,щоб скоротити шлях на 1 рік
до здійснення своєї мрії - стати лікарем, одночасно навчається у вечірній школі

для того, щоб отримати атестат про закінчення середньої школи



В 1962 році з атестатом про закінчення середньої школи вступає
до Київського медичного інституту

імені О.О.Богомольця



Ігор Шлапак цікаво проводить студентські роки, поєднуючи успішне навчання 
з усіма неповторимими моментами студентського життя



Ігор Шлапак проводить своє дозвілля в парку імені О.С.Пушкіна



Ігор Шлапак у студентському військовому таборі



Ігор Шлапак у студентському будівельному загоні в Середній Азії



Під час навчання в 
медінституті Ігор Шлапак 
заглиблюється у найскладніші 
проблеми медицини. Відвідує 
наукові студентські гуртки з 
факультетської терапії та 
неврології. На УІ курсі виконує 
першу в своєму житті науково-
дослідну роботу –
«Реоенцефалографічне
обстеження хворих у гострому 
та віддаленому періодах 
мозкових інсультів». Цю роботу 
визнано кращою на 
інститутській науковій 
конференції студентів, а на 
Республіканській студентській 
науковій конференції в Одесі 
ця робота визнана однією з 
кращих.



В 1968 році І.П.Шлапак з відзнакою закінчує КМІ імені О.О.Богомольця



Свою трудову діяльність лікаря-анестезіолога-реаніматолога І.П.Шлапак розпочинає в, щойно 
відкритому, першому в Україні відділенні реанімації в кл.лік.№14 м.Києва (нині Олександрівська 

МКЛ) в оточенні видатних людей-ентузіастів-мрійників – А.І.Тріщинського, Б.Г.Погадаєва,
К.С. Паламарчук – майбутнього головного лікаря цієї лікарні.



Лікар-анестезіолог Шлапак І.П. працює 
в операційній



Студентська науково-дослідницька діяльність І.П.Шлапака не залишається без уваги 
проф.. А.І.Тріщинського і в 1970 році І.П.Шлапак вступає до аспірантури на кафедру анестезіології-

реаніматології КІУЛ, назавжди зв‘язавши своє життя з цим науковим і навчальним закладом
В 1974 році І.П.Шлапак стає асистентом кафедри анестезіології-реаніматології КІУЛ



Молоді  викладачі кафедри на чолі з А.І.Тріщинським, а серед випускників циклу – майбутній 
професор Олександр Петрович Кабан



В 1975 році І.П.Шлапак захищає кандидатську дисертацію, присвячену екстракорпоральній перфузії 
ізольованої свинячої печінки у хворих з термінальною стадією печінкової недостатності



В 1987 році І.П.Шлапак стає доцентом кафедри. Він користується великою популярністю і любов’ю серед 
слухачів, багато з них намагалися потрапити саме в його учбову групу

Доцент І.П.Шлапак разом з викладачами кафедри, серед яких ще одна видатна людина, друг І.П.Шлапака –
доцент Худошин Валентин Константинович



І.П.Шлапак і співробітники кафедри з черговим випуском курсантів, на передньому плані  асистент 
Ф.С. Глумчер і доцент Троцевич В.О.

І.П.Шлапака характеризували висока наукова ерудиція, доброзичливість, 
вимогливість до самого себе і до оточуючих. 

На кафедрі І.П.Шлапак стає відповідальним за науково-дослідну роботу



Наукові інтереси І.П.Шлапака були надзвичайно широкими і стосувалися проблем ІТ ЧМТ та 
поєднаної травми, гострих отруєнь та інсультів, шоку, сепсису, цукрового діабету, некротичного 

панкреатиту, лікування больових синдромів, застосування реґіонарної анестезії, тощо



У 1994 році після смерті видатного анестезіолога і організатора анестезіологічної служби в Київській 
області і токсикологічної служби в Україні доцента Троцевича В.О., І.П.Шлапак очолює клініку 

анестезіології, інтенсивної терапії та реанімації науково-практичного 
об’єднання швидкої медичної допомоги та медицини катастроф



В цьому ж році І.П.Шлапак був призначений головним спеціалістом МОЗ України 
з клінічної токсикології

В 1995 році І.П.Шлапак захищає докторську дисертацію по проблемам реґіонарної анестезії
В 1996 році І.П.Шлапак, як кращий учень А.І.Тріщинського,

приймає від нього естафету завідувача кафедри анестезіології та ІТ НМАПО



В 1998 році ця кафедра  стає опорною з спеціальностей «Анестезіологія» та «Клінічна токсикологія»



І до  сьогоднішніх днів кафедра анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л.Шупика утримує передові 
позиції в організації навчального процесу, методичній, науковій та лікувальній роботі



В 1999 році 
І.П.Шлапаку 

присвоюється 
учене звання 
професора 

і в 2000 році він 
призначається 

Головою 
Спеціалізованої 

ради Д.26.613.02 по 
захисту 

докторських та 
кандидатських 
дисертацій при 

НМАПО імені 
П.Л.Шупика, членом 
проблемної комісії з 

анестезіології 
та ІТ МОЗ та НАМН 

України



І.П.Шлапак був автором понад 350 наукових публікацій з різних проблем анестезіології та ІТ. Серед них –
перший національний підручник «Анестезіологія та інтенсивна терапія» під редакцією І.П.Шлапака, 17 

наукових посібників і монографій. Він був членом редакційних рад 
і редколегій 7 наукових медичних часописів



І.П.Шлапак був головним організатором і співголовою оргкомітету семи міжнародних форумів
«Британо-Український симпозіум з анестезіології та ІТ», що стали відомими і популярними 

не тільки в Україні, але й далеко за її межами



Професор І.П.Шлапак плідно розвивав вітчизняну анестезіологію та ІТ з багатьма своїми колегами і 
учнями. Він особисто підготував 28 кандидатів і 5 докторів медичних наук

І.П.Шлапак був мудрою і душевною людиною, до якого тягнулися і співробітники, і учні



Він прагнув поєднання ефективної роботи та злагоди в колективі і йому це вдалося!



Не уявляємо без тебе БУС і вчену раду,
Не уявляємо без тебе твій затишний кабінет,
Не уявляємо без тебе ми себе і, Бога ради,

Нам вічно ти світи серед зірок-планет! 


