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Н

ародився 27 травня 1966 р. у с. Градівка Горо
доцького району Львівської області. Батьки, Анастасія
Михайлівна та Григорій Миколайович, вчили сина по
важати інших, бути цілеспрямованим, вимогливим до
себе, наполегливим і чесним, стали для нього прикла
дом життєвої мудрості.
У 1989 р. Ігор Гайдучок закінчив Львівський дер
жавний медичний інститут (тепер — Львівський націо
нальний медичний університет імені Данила Галиць
кого) — один із найпрестижніших медичних вищих
навчальних закладів України.
Важливі практичні навики та знання здобув прохо
дячи інтернатуру в санепідемстанції Шевченківського
району м. Львова. Молодий спеціаліст, він зарекоменду
вав себе як талановитий керівник та протягом 1990–
1995 рр. очолював санаторійпрофілакторій «Водник».
Щоб отримати необхідні для успішного ведення
бізнесу знання у галузі права, І. Г. Гайдучок закінчив
Львівський державний університет ім. І. Франка, де
опанував професію правознавця. Переконаний, що
українці повинні мати можливість вибирати між дер
жавною та приватною медичною освітою, він заснував
медичне училище «Медик» (І рівень акредитації) і
медичний коледж «Монада» (ІІ рівень). Успішна
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діяльність цих навчальних закладів дістала продовжен
ня: на базі Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, медичного ко
леджу «Монада» та медичного училища «Медик» Ігор
Григорович відкрив Львівський медичний інститут
ІІІ рівня акредитації. Освітні медичні заклади, створені
новатором за переконаннями І. Г. Гайдучком, є лідерами
у різних рейтингах середньої спеціальної та вищої ме
дичної освіти, отримують Гранпрі та золоті медалі на
престижних міжнародних виставках. Завдяки здобутим
тут знанням і вмінням, випускники цих установ
успішно практикують у провідних закладах охорони
здоров’я не лише України, а й за кордоном. Щороку
кількість студентів цих освітніх закладів збільшується.
Випускники дев’ятих класів, які вступають на навчан
ня у коледж «Монада» та в училище «Медик», за один
рік вивчають і загальноосвітні предмети, і загальнопро
фесійні медичні дисципліни, що є запорукою усвідомле
ного фахового самовизначення. На третьомучетвертому
курсах вони успішно поєднують теоретичну та практичну
підготовку, яка здійснюється у 20 провідних лікувально
профілактичних закладах міста Львова, з якими підписані
двосторонні угоди про співпрацю.
За період функціонування коледжу, училища й
інституту жодного разу не виникло проблеми з працев
лаштуванням випускників — заявки на молодих фахів
ців надходять із провідних медичних ус
танов країни. Тож завершуючи навчання,
студенти фактично вже знають, де працю
ватимуть. У коледжі «Монада» вони отри
мують дипломи фармацевтів за освітньо
кваліфікаційним рівнем бакалавра (для
порівняння, документи про освіту рівня
«Бакалавр» отримують випускники чет
вертого курсу вищих навчальних зак
ладів). До складу медичного коледжу
«Монада» входить сім філій: Первомайсь
ка, Євпаторійська, Ужгородська, Хустсь
ка, Дрогобицька, Луцька та Чернівецька,
а до училища «Медик» — Дрогобицька
й Ужгородська.
Відповідно до концепції про ступене
ву освіту медичний коледж «Монада»
відкрив чотири навчальновиробничі
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комплекси: із Львівським національним медичним
університетом імені Данила Галицького (2002), Львів
ською філією Міжрегіональної академії управління
персоналом (2002), Львівським медичним інститутом
(2005), Львівським державним університетом фізичної
культури (2008).
Кращі студенти, які обрали спеціальність «Фар
мація», за рекомендацією коледжу можуть бути зарахо
вані (на умовах контракту) на третій курс факультету
клінічної фармації, на четвертий курс фармацевтичного
факультету Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького або відповідного
факультету Львівського медінституту (форма навчання
— денна та заочна).
«Монада» вперше випустила молодших фахівців
за спеціальністю «Зубний гігієніст». Це професія, у
перспективах якої не доводиться сумніватися, адже
майбутнє, на думку провідних медиків світу, — за про
філактичною медициною.
Для оптимізації освітньої діяльності у коледжах
запроваджують нові технології навчання, зокрема
модульнорейтингову та кредитномодульну системи
(відповідно до вимог Болонської конвенції), створена
електронна бібліотека, яка постійно вдосконалюється,
а також розробляють і застосовують прикладні комп’ю
терні програми.
Високий професійний рівень викладачів та перспек
тиви фахового зростання щороку приваблюють сюди
нових абітурієнтів. І йдеться не тільки про якісну
освіту, яка дозволяє продовжити навчання у відомих
вітчизняних та закордонних вищих навчальних закла
дах. Тут панує особлива атмосфера натхнення, де не зали
шаються непоміченими творчі здібності чи спортивні
досягнення. Це й не дивно, адже Ігор Григорович —
заслужений тренер України, президент спортивного

клубу «Монада», тренер чемпіонів світу та Європи з
пауерліфтингу й армреслінгу.
І. Г. Гайдучок постійно підтримує зв’язок із alma
mater. З 1 липня 2010 р. він — доцент кафедри патоло
гічної фізіології Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького.
Ігор Григорович — кандидат медичних наук, автор
та співавтор 110 наукових і навчальнометодичних
праць для медичних коледжів, училищ, ліцеїв.
Меценат та лікар, із метою покращення якості ме
дичних послуг та їх доступності для найбільш незахи
щених категорій населення він заснував благодійний
фонд «Галичина» і громадську організацію «Українська
асоціація сприяння охорони здоров’я населення».
За високі досягнення у професійній діяльності був
удостоєний звання «Заслужений працівник освіти
України». Є лауреатом премії ім. Ф. Г. Яновського НАН
України. Нагороджений медаллю «За вагомий внесок у
розвиток іміджу охорони здоров’я України» Комітету
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,
знаками «Відмінник освіти» та «За наукові досягнен
ня»Міністерства освіти й науки України.
Успішний топ менеджер, найбільшою цінністю у
житті він вважає свою сім’ю. Разом із дружиною Окса
ною Іванівною виховав двох синів — Олега та Остапа.
Ігор Григорович зізнається, що важливими складо
вими його успіху є підтримка рідних, знання, здобуті в
almamater, та віра у справу, якою займається. Прагнен
ня до постійного професійного вдосконалення, його
щоденну самовіддану працю дуже точно відображає
життєве кредо: «Dum vivimus, omnia possibilia sunt» —
«Доки ми живемо, все можливо».
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