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Іван Григорович Дацун народився 10 серпня 1932 року в 

мальовничому куточку Поділля, в с. Соколівка 

Ярмолинецького району, в селянській сім’ї. рано 

познайомився з життєвими негараздами та матеріальною 

нестачею. З дитинства довелось багато працювати: під час 

війни залучався до насипання греблі для електростанції, 

доглядав за кіньми, після війни приймав участь у відбудові 

дитячого будинку та школи. Не дивлячись на це, мав великий 

інтерес до знань та медицини. В роки війни разом зі своїми 

старшими сестрами, надавав допомогу пораненим 

полоненим.  

У 1948 році закінчив Соколівську семирічну школу і 

поступив у Кам’янець-Подільське медичне училище, яке 

закінчив у 1950 році. Працював у м. Полоному. 1952-58 р.р. 

навчався в Івано-Франківському медичному інституті, який 

закінчив з відзнакою. По закінченні ВУЗу працював у 

Городоцькій районній лікарні головним хірургом і 

заступником головного лікаря. 

Під час навчання в інституті працював вечірнім 

лаборантом кафедри анатомії людини, яку очолював в той час 

заслужений діяч науки і техніки України, професор Мельман 

Юхим Петрович. Він і прищепив любов до наукової роботи. 

Та не зважаючи на це, Дацун І. Г. відмовився від навчання в 



аспірантурі. Тільки з 1966-го року він почав активно 

займатися науковою роботою, спочатку на посаді старшого 

лаборанта, а згодом асистента кафедри анатомії людини. 

01. 02. 1972 року захистив кандидатську дисертацію і 

отримав науковий ступінь кандидата медичних наук, а в 1988 

році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук.  

Професор І. Г. Дацун є автором понад 190 наукових 

праць. В останній час видав методичні посібники для 

медичного і стоматологічного факультетів та 16 статей з 

педагогіки вищої школи.  

Іван Григорович висококваліфікований науково-

педагогічний фахівець,  на високому методичному рівні читає 

лекції і проводить практичні заняття для студентів 

медичного, стоматологічного і педіатричного факультетів. 

Чудовий наставник сучасної молоді. Іван Григорович є 

членом Вченої ради академії, Шевченківського товариства, 

заступником голови обласного товариства АГЕТ.  

Як досвідчений педагогічний працівник, нагороджений 

почесною грамотою Ради Міністрів, медаллю «Ветеран 

Праці», відзнакою «Відмінник охорони здоров’я», має безліч 

подяк Адміністрації медичної академії.  
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