Некролог: професор Богдан Васильович Шутка
Колектив кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії висловлює щире співчуття родичам, близьким, співробітникам Івано-Франківського державного медичного університету з приводу передчасної смерті
видатного вченого, талановитого педагога, людини щирої душі, шановного всіма професора Богдана Васильовича Шутки.
Пам’ять про цю людину назавжди залишиться у наших серцях.
Колектив кафедри анатомії людини
Дніпропетровської державної
медичної академії
Професор Б.В.Шутка
(1940-2007)

6 квітня 2007 року українська морфологічна
школа зазнала невиправної втрати: пішов з життя
Богдан Васильович Шутка – видатний учений,
досвідчений морфолог, мудрий керівник, неординарна людина, Заслужений діяч науки і техніки
України, академік АН Вищої школи України, голова Івано-Франківського обласного відділення
наукового товариства АГЕТ України, завідувач
кафедри анатомії Івано-Франківського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор.
Більше 30 років присв’ятив Богдан Васильович служінню науці, пройшовши свій шлях від
аспіранта до завідувача кафедри, самовіддано
пропрацювавши при цьому на одній кафедрі.
Б.В.Шутка народився 17 квітня 1940 року у
с. Стрільче Городенківського району ІваноФранківської області. У 1969 році закінчив з відзнакою Івано-Франківський медичний інститут.
Був рекомендований на наукову роботу. Навчаючись в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію „Вплив експериментальної ішемії на мікроциркуляторне русло і паренхіму нирок (мікроультрамікроскопічне дослідження)”. Від 1972 до
1977 року працював асистентом, а наступні 10
років – доцентом кафедри нормальної анатомії. У
1984 році успішно захистив докторську дисертацію „Мікроциркуляторне русло і фільтраційнореабсорбційний бар’єр нирки при компенсаторній
гіпертрофії і в поєднанні з тимчасовою ішемією,
денервацією і порушенням лімфовідтоку”. Від
1988 року завідував кафедрою анатомії ІваноФранківської медичної академії. Богдан Васильович вміло керував електронно-мікроскопічною

лабораторією. Організаторський талант допомогав йому у проведенні на базі кафедри морфологічних конференцій, І Національного конгресу
анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів за участю учених зарубіжних країн.
Професор Б.В.Шутка – автор понад 450 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 3 посібників, 8 авторських свідоцтв, 45 раціоналізаторських пропозицій. Під керівництвом Богдана Васильовича захистили свої дисертації 25 кандидатів та 6 докторів медичних наук. Наукові напрямки, за якими працював професор Б.В.Шутка та
його учні, – морфофункціональні дослідження
структурної організації макро-мікроциркуляторного русла і судинно-тканинних відношень у різних органах; функціональна морфологія нейровазальних відношень у різних органах; функціональна морфологія нейро-вазальних відношень у
периферійній нервовій системі; функціональна
морфологія органів і тканин під дією екологічних
факторів прикарпатського регіону.
Доброю, чуйною, самовідданою людиною
залишиться Богдан Васильович у наших серцях.
Його думки, наукові здобутки відтворяться у
справах його учнів, що вдячно залишать згадку
про Богдана Васильовича у нових наукових відкриттях.
Всеукраїнська громадська організація
„Наукове товариство анатомів, гістологів,
ембріологів і топографоанатомів України”,
Редакція журналу „Морфологія”
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