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Інформація

Буковинському державному медичному
університету – 70 років

Буковинський державний медичний університет – один із найвідоміших чернівецьких вишів,
70-річчя від дня заснування якого у 2014 р. святкує медична спільнота України. Це сучасний багатопрофільний навчальний заклад IV рівня акредитації, введений до загального реєстру Всесвітньої
організації охорони здоров’я, Великої Хартії університетів, який має багато заслужених нагород
та відзначений грамотами і медалями як в Україні,
так і за її межами.
Заклад засновано у складні повоєнні часи
осені 1944 р., коли 2-й Київський медінститут
було передислоковано в Чернівці та на його базі
створено Чернівецький медичний інститут.
Сьогодні в університеті функціонує 47 кафедр,
7 факультетів (чотири медичних, стоматологічний, фармацевтичний, післядипломної освіти) та
4 коледжі. Матеріально-технічна база університету дозволяє здійснювати навчальний процес,
наукову й лікувальну роботу на сучасному рівні
відповідно до вимог державних стандартів освіти підготовки фахівців та надання медичної
допомоги. Університет має 12 навчальних корпусів, клінічні кафедри базуються у 27 лікувальнопрофілактичних та аптечних установах Чернівців,
функціонує стоматологічна клініка, навчальновиробничі аптеки, 3 спеціальні лікувально-діагностичні центри, 2 навчально-практичних центри сімейної медицини, забезпечені сучасним
обладнанням. Сьогодні в університеті навчаються близько 7000 студентів, у тому числі майже
1000 іноземних громадян, 2500 студентів медичних коледжів. Популярність закладу визначаєть-

ся і тим, що за кілька останніх років кількість
студентів збільшилася на 40 %.
На клінічних базах університету плідно працює буковинський осередок Асоціації кардіологів
України. Кардіологічна школа БДМУ пов’язана з
іменами видатних учених-кардіологів попередніх
років – професорів О.М. Синчука та І.К. Владковського, сьогодні – це професори-кардіологи
В.К. Тащук, С.В. Білецький, О.С. Полянська,
І.А. Плеш, Т.О. Ілащук, Л.П. Сидорчук, молоді науковці, здобутки яких у загальнодержавному та
міжнародному аспектах полягають в унікальності
теоретичного узагальнення практичних результатів комплексного вивчення ішемічної хвороби
серця, артеріальної гіпертензії, стабільної стенокардії та гострого інфаркту міокарда, серцевої
недостатності з оптимізацією лікування.
У ці святкові дні вітаємо колектив Буковинського державного медичного університету з
нагоди ювілею з побажаннями подальших нових
наукових, педагогічних і лікувальних досягнень,
задоволення від творчої роботи та підготовки
молодих спеціалістів, готових розвивати вітчизняну медицину, здійснення планів і сподівань!
Миру, благополуччя та щастя вам, вашим сім’ям,
випускникам і учням. Пишаємося вашими досягненнями в науці та медицині.
З повагою
В.М. Коваленко, академік НАМН України,
професор, президент Асоціації кардіологів
України, директор ДУ «Національний
науковий центр “Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМН України»

