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2 січня 2010 року виповнилося 

60 років від дня народження, 30

років науково�педагогічної, гро�

мадської та 43 роки загальної трудо�

вої діяльності завідувача кафедри

біохімії та фармакології медичного

інституту Сумського державного

університету доктора медичних на�

ук, професора Висоцького Ігоря

Юрійовича. 

Ігор Юрійович Висоцький наро�

дився на Тернопільщині в сім`ї вчи�

теля. Після закінчення в 1966 році

середньої школи № 6 в м. Тернополі

вступив до Тернопільського держав�

ного медичного інституту. Закінчив�

ши ВУЗ, працював лікарем�інтер�

ном районної лікарні, начальником

медичного пункту військової части�

ни, лікарем�терапевтом промисло�

вого підприємства. З 1979 р І.Ю. Ви�

соцький — старший лаборант,

аспірант, асистент кафедри фарма�

кології Тернопільського державного

медичного інституту. В 1986 році під

керівництвом заслуженого

працівника вищої школи УРСР,

професора П.Н. Скакуна захистив

кандидатську дисертацію на тему:

"Ефективність токоферолу ацетату і

селеніту натрію при ураженні

печінки тетрацикліном і чотирьох�

хлористим вуглецем в різні сезони

року". Протягом 1988�1994 рр І.Ю.

Висоцький працює асистентом, до�

центом, старшим науковим

співробітником кафедри фармако�

логії Луганського державного ме�

дичного інституту. В цей час його

увагу привертає проблема ме�

ханізмів дії та хронотоксикології

епоксидних сполук і розробки фар�

макотерапії гострих отруєнь цими

речовинами. Наукові дослідження в

цьому напрямку знайшли своє

відображення в багатьох публікаціях

і в докторській дисертації (науковий

консультант — заслужений діяч нау�

ки і техніки України, проф. В.Д.

Лук`янчук) та отримали високу

оцінку відомих фармакологів і ток�

сиклогів. 

У 1994�1995 рр І.Ю. Висоцький

завідує курсом фармакології, а з

1995 р. — очолює кафедру біохімії та

фармакології медичного інституту

СумДУ. У 2003�2005 рр — заступник

декана з навчально�методичної ро�

боти медичного факультету СумДУ.  

Обіймаючи посаду завідувача ка�

федри біохімії та фармакології, про�

фесор І.Ю. Висоцький плідно

поєднує наукову та педагогічну

діяльність. Він автор і співавтор по�

над 300 наукових праць, 25 навчаль�

них посібників, 49 методичних ре�

комендацій, 7 інформаційних

листів, 17 раціоналізаторських про�

позицій, 10 авторських свідоцтв та 2

патентів України. Підготував 19 пе�

реможців і призерів Всеукраїнських

олімпіад з фармакології. 

І.Ю. Висоцький — дійсний член

Товариства токсикологів України,

Голова Сумського осередку Товари�

ства токсикологів України, дійсний

член Всеукраїнської громадської ор�

ганізації "Асоціація фармакологів

України" і Міжнародного союзу

фундаментальної та клінічної фар�

макології "IUPHAR", експерт цент�

ру тестування при МОЗ України

(2002�2006), член Вченої ради Ме�

дичного інституту і вченої ради

СумДУ, голова методичної комісії

Медичного інституту і член мето�

дичної ради СумДУ (2003�2005),

член редакційної колегії журналу

"Вісник Сумського державного

університету", серія "Медицина". 

Професор І.Ю. Висоцький відо�

мий як висококваліфікований

спеціаліст в галузі фармакології та

токсикології. Він взірець надзвичай�

ної відданості улюбленій справі, пе�

дагогічного професіоналізму та

сумлінного виконання своїх

обов`язків. Його наукові досягнення

та висока педагогічна майстерність

відзначені почесними грамотами

МОН України (2001, 2007), знаком

"Відмінник освіти України" (2004). 

Щиро вітаємо Вас, Ігоре Юрійо�

вичу, з визначною датою. Бажаємо

міцного здоров`я, щастя, невичерп�

ної енергії, творчого натхнення, та�

лановитих учнів, успіхів у науковій і

педагогічній діяльності та звершен�

ня усіх задумів і сподівань.
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