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Василь Іванович Маколінець

25 лютого 2020 року виповнилось 70 років доктору медичних наук, відомому фізіотерапевту,
професору ДУ «Інститут патології хребта та суг
лобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»
Маколінцю Василю Івановичу.
Професор народився у м. Заставна. Після закінчення Чернівецького медичного інституту молодий фахівець почав трудову діяльність хірургом
у залізничній лікарні на станції Зима Іркутської
області. Із 1975 по 1985 р. працював у Харківському обласному госпіталі для інвалідів вітчизняної
війни спочатку на посаді лікаря протезно-ортопедичного відділення, а з 1978 року — завідувача
цього відділення.
Роботу в Харківському науково-дослідному інституті ортопедії та травматології ім. проф. М. І. Ситенка Василь Іванович розпочав у 1985 році.
Із перших днів його діяльність була пов’язана
з консервативною терапією та медичною реабілітацією хворих із наслідками травм та іншою
патологією опорно-рухової системи. Професійне
становлення Василя Івановича відображено зай
маними посадами: спочатку клінічного ординатора, потім — старшого та провідного наукового
співробітника. Із 1987 року завідував відділенням фізіотерапії, із 1995 очолював науковий відділ консервативного лікування, який у 2001 р.

перейменований на відділ консервативного лікування та реабілітації.
У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лікування рубцево-трофічних виразок післятравматичного генезу з урахуванням
імунологічного статусу». В 1988 році був нагороджений нагрудним знаком «Изобретатель СССР»,
в 1994 році отримав звання старшого наукового
співробітника зі спеціальності «травматологія та
ортопедія», а в липні 1999 року захистив дисертацію на науковий ступінь доктора медичних наук
за спеціальністю «фізіотерапія та курортологія»
на тему: «Експериментальне обґрунтування застосування гіпервисокочастотного випромінювання при травматичних та дистрофічних порушеннях у кістковій і хрящовій тканинах».
Маколінець В. І. є фундатором нового наукового напряму в галузі медико-біологічних знань
щодо використання фізичного чинника ГВЧвипромінення в медицині та, зокрема, в ортопедії
та травматології. У 2001 році став лауреатом премії Харківського обласного науково-медичного
товариства ім. проф. М. І. Ситенка.
У 2003 році Василю Івановичу присвоєно вчене звання професора кафедри фізіотерапії та курортології. У грудні 2008 року за вагомий внесок
у розвиток охорони здоров’я населення України,
розробку та впровадження новітніх ефективних
методів консервативного лікування та реабілітації в разі захворювань і наслідків травм кістковом’язової системи, підготовку висококваліфікованих наукових і лікарських кадрів для ортопедії
та травматології, фізіотерапії та курортології,
покращення та збереження здоров’я населення
України В. І. Маколінець удостоєний почесного
звання заслужений лікар України, у 2010 р. —
лауреат Всеукраїнського конкурсу «Золоте серце» в номінації «За видатний особистий внесок
у реабілітацію людей з обмеженими фізичними
можливостями».
Василь Іванович бере безпосередню участь
у багатьох науково-дослідних роботах із розроб
лення напрямів консервативного лікування та
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реабілітації хворих ортопедо-травматологічного
профілю.
Науково-дослідна робота «Вивчити особливості перебігу остеоартрозу у хворих похилого
віку при застосуванні пелоїдотерапії» відзначена на міжнародній спеціалізованій виставці
«INFOINVENT» (2009–2012) як розробка технології лікування високого рівня й отримала 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову медалі.
Із вересня 2018 року В. І. Маколінець працює
на посаді головного наукового співробітника лабораторії біомеханіки «ІПХС ім. проф. М. І. Ситенка», де сприяє підвищенню рівня лікування та
реабілітації пацієнтів зі захворюваннями опорнорухової системи.
Василь Іванович Маколінець — автор та співавтор 284 наукових робіт, серед яких 7 монографій,
17 авторських свідоцтв і патентів України, має
27 раціоналізаторських пропозицій.
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Маколінець В. І. займає активну громадську
позицію, постійний член Харківського обласного осередку громадської організації «Всеукраїнська асоціація фізичної медицини, реабілітації
і курортології», входить до складу спеціалізованої вченої ради Д64.609.05 Харківської медичної
академії післядипломної освіти. Поєднуючи наукову та лікувальну роботи, залучається до педагогічної діяльності як фахівець із питань медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології.
Свій ювілей Василь Іванович зустрічає повним
творчої енергії та позитивного настрою, з великими науковими планами на майбутнє.
Адміністрація та колектив інституту, колеги
й учні від щирого серця вітають ювіляра та бажають міцного здоров’я, сімейного благополуччя,
натхнення, творчого довголіття й успіхів у його
активній і плідній діяльності, досягнень у науці
і практиці.
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