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ВІТАЄМО КОЛЕГУ!
До 50-річчя з дня народження
Ігоря Валерійовича Гунаса

22 січня 2016 р. виповнилося 50 років з дня
народження відомого вченого-морфолога і медичного антрополога, виконавчого директора Міжнародної академії інтегративної антропології, доктора медичних наук, професора Ігоря Валерійовича Гунаса.
Ігор Валерійович Гунас народився в Умані
Черкаської області. Після закінчення з відзнакою
Вінницького медичного інституту імені М. І. Пирогова у 1989 р. він продовжив навчання у клінічній ординатурі при кафедрі судової медицини
цього ж закладу. Після закінчення клінічної ординатури перейшов працювати до науководослідного центру Вінницького державного медичного університету імені М.І. Пирогова.
Достатньо швидко, у 1993 р., Ігор Валерійович захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Морфофункціональний стан м’язового шару
тонкої кишки при гіпокінезії і дії еманованим радоном (експериментальне дослідження)», а ще
5 років потому – докторську дисертацію на тему:
«Реакції печінки щурів на пошкодження, яке індуковане локальною гіпер- та гіпотермією шкіри».
З 1998 р. він працює завідувачем науково-дослідного центру Вінницького державного медичного
університету імені М.І. Пирогова. У 2001 р. Ігор
Валерійович отримав вчене звання професора.
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Напрям наукової діяльності професора І. В. Гунаса та його колег був присвячений виконанню низки клініко-експериментальних досліджень на тему: «Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних
та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних
захворювань». Подібна спрямованість циклу наукових робіт виявилася актуальною, цікавою та
корисною для практичної медицини, що здобуло широке визнання вітчизняних і зарубіжних
учених достатньо широкого кола інтересів.
Отримані результати надали можливість сформувати банк даних, який дозволяє з індивідуальним підходом, враховуючи вік, стать, антропологічні, соматотипологічні, психофізіологічні та
психогігієнічні особливості, а також деякі генетичні маркери, оцінити рівень здоров’я населення,
що створює передумови до адекватного визначення прогностичних ознак виникнення низки
соціально значущих мультифакторіальних захворювань. Подібний напрям наукових розробок
є унікальним, що визнається нашими та зарубіжними вченими. Фахівці з багатьох країн Європейського союзу визнають роботи професора
І. В. Гунаса і очолюваного ним колективу як пріо-
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ритетні та надзвичайно перспективні, які мають не
лише наукове, але й важливе практичне значення.
Професор І. В. Гунас — автор понад 300 наукових праць, 40 патентів України. Основні результати досліджень широко оприлюднені – він
та його колеги виступали з доповідями на більше ніж 50 міжнародних конгресах, симпозіумах і
конференціях.
Багато сил, вмінь і натхнення Ігор Валерійович витрачає на роботу з молодими науковцями,
яких у нього багато з’являється кожний рік. Він
науковий консультант 5 докторських і науковий
керівник 19 кандидатських дисертацій.
Авторитет професора І. В. Гунаса в країні високий, він член 2 спеціалізованих вчених рад —
при Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова та Національному
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медичному університеті імені О.О. Богомольця,
член редакційних колегій низки журналів, у тому
числі журналу “Biomedical and Biosocial
Аnthropology”.
Ігор Валерійович Гунас – виконавчий директор Міжнародної академії інтегративної антропології, член анатомічного товариства Німеччини та Нідерландів.
Вітаємо талановитого колегу з піввіковим ювілеєм! Бажаємо йому творчого натхнення, нових
ідей, досягнень, реалізації наукових задумів, здоров’я, щастя, невичерпної енергії, талановитих і
вдячних учнів!
Професор О. Л. ХОЛОДКОВА,
редколегія журналу
«Інтегративна антропологія»
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