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Ювілеї

Віктор Корнійович Тащук
(до 50-річчя від дня народження)

27 лютого відсвяткував день
народження один з провідних
кардіологів країни, завідувач кафедри внутрішньої медицини,
фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського
державного медичного університету, доктор медичних наук,
професор, заслужений лікар
України
Віктор
Корнійович
Тащук.
В.К. Тащук розпочав трудову
діяльність 1980 р. на 4-му курсі
Чернівецького медичного інституту на посаді «медичної
сестри» ревматологічного відділення обласної клінічної лікарні м. Чернівці.
Пройшов етапи клінічної ординатури, аспірантури і докторантури в Інституті кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска, в якому захистив у
1988 р. кандидатську і в 1992 р. докторську
дисертацію. З великим досвідом роботи лікарякардіолога, кардіореаніматолога, лікаря-функціоналіста повернувся до викладацької діяльності в Буковинському державному медичному
університеті.
Наукові інтереси професора В.К. Тащука
пов’язані з клініко-функціональними, морфофункціональними, гомеостазіологічними і хронобіологічними дослідженнями в кардіології, які
викладені в монографії «Медичні та біологічні
проблеми невідкладної кардіології», посібнику з
кардіології для іноземних студентів, монографії з
функціональної діагностики, навчальному посібнику «Електрокардіографія. Основи діагностики» та англомовних виданнях – монографії
«Basic of ECG» та навчальному посібнику «Understanding of ECG». В.К. Тащук – автор понад
14 патентів та 670 публікацій, з яких близько
150 англомовних, підготував двох докторів

медичних наук, 17 кандидатів
медичних наук, 29 клінічних
ординаторів.
Професор В.К. Тащук є членом Правління Українського
товариства кардіологів, членом
Робочої групи Асоціації кардіологів України, очолює Чернівецьку наукову медичну асоціацію кардіологів. В.К. Тащук є
головою предметно-методичної
комісії з внутрішньої медицини
Буковинського державного медичного університету, членом
Спеціалізованої вченої ради при
Івано-Франківському національному медичному університеті, є членом
редакційної ради «Буковинський медичний
вісник», нагороджений медаллю М.Д. Стражеска (2000), Почесною грамотою Міністерства
охорони здоров’я України (2002, 2009),
Почесною грамотою Чернівецької обласної
державної адміністрації та Чернівецької
обласної ради (2003, 2007, 2009, 2010), є лауреатом премії ім. В. Залозецького (2000), з
нагоди 60-річчя Буковинської державної
медичної академії занесений до книги Пошани
академії (2000).
Професор В.К. Тащук проводить велику
консультативно-лікувальну роботу. Високий
професіоналізм, чуйність до хворих, інтелігентність, ерудиція, доброзичливість обумовлюють авторитет у пацієнтів та повагу колег.
У 2009 р. йому присвоєно почесне звання
«Заслужений лікар України».
Колеги та редколегія «Українського кадіологічного журналу» щиро вітають Віктора
Корнійовича з ювілеєм, бажають міцного здоров’я, невичерпної енергії, нових наукових
досягнень.

