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Кафедра госпітальної терапії № 2 створена 1
жовтня 1994 року на базі обласних кардіо-
логічного та діагностичного центрів, з 1995 року
перейменована на кафедру кардіології Буковинсь-
кої державної медичної академії. На кафедрі
почали працювати такі видатні вчені: професор,
доктор медичних наук В.К. Тащук, професор,
доктор медичних наук І.К.Владковський, доктор
медичних наук, доцент С.В. Білецький, кандидат
медичних наук О.С.Полянська. Розпочали свою
роботу асистентами О.Ю. Поліщук (згодом кан-
дидат медичних наук, доцент кафедри внутріш-
ньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної
медицини, керівник медико-психологічного центру,
головний позаштатний спеціаліст Департаменту
охорони здоров`я та цивільного захисту населення
з медичної психології та психотерапії), І.О.Мако-
війчук (згодом головний лікар обласного клі-
нічного кардіологічного диспансеру, головний по-
заштатний спеціаліст Департаменту охорони здо-
ров`я з кардіології, кандидат медичних наук), С.І.
Гречко (згодом доцент кафедри внутрішньої ме-
дицини, фізичної реабілітації та спортивної меди-
цини, кандидат медичних наук). У подальшому
склад кафедри змінювався - став самостійно
очолювати кафедру сімейної медицини професор,
доктор медичних наук С.В.Білецький. До складу
кафедри увійшли: професор М.Г. Триняк, асис-
тент Л.П. Сидорчук (згодом професор, доктор
медичних наук, завідувач кафедри сімейної меди-
цини). Викладацький склад поповнився гене-
рацією таких учених, як асистент Т.О. Кулик (Іла-
щук) (сьогодні - професор, доктор медичних наук,
завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хво-
роб Буковинського державного медичного
університету). З 2009 р. кафедра була трансфор-
мована і набуває назву: кафедра внутрішньої ме-
дицини, фізичної реабілітації та спортивної меди-
цини Буковинського державного медичного уні-
верситету. Сьогодні колектив кафедри скла-
дається з 12 осіб, серед яких завідувач кафедри,

професор В.К.Тащук, професор кафедри О.С. По-
лянська, доценти О.Ю.Поліщук, С.І. Гречко, П.Р.
Іванчук, Т.М. Амеліна, І.Т. Руснак, Г.І. Хребтій,
асистенти О.І. Гулага, О.М. Гінгуляк, старший
лаборант Аль Салама Мухамед Васек, лаборант
М.Г. Мігай.

Кафедру з моменту її створення очолює док-
тор медичних наук, професор Тащук Віктор Кор-
нійович, випускник Чернівецького медичного інс-
титуту, який пройшов етапи клінічної ординатури,
аспірантури і докторантури в Інституті кардіології
ім. М.Д. Стражеска АМН України, захистив кан-
дидатську дисертацію на тему "Клініко-функціо-
нальна діагностика нестабільної стенокардії, оцін-
ка ефективності обзидану" в 1988 році та док-
торську дисертацію на тему "Клінічні і мор-
фофункціональні детермінанти рестабілізації пере-
бігу гострих форм ІХС при тривалому спос-
тереженні" в 1993 році, звання професора кафедри
госпітальної терапії присуджено в 1996 році.
Віктор Корнійович є членом Нью-Йоркської ака-
демії наук, Указом Президента України № 445 від
16 червня 2009 року присвоєне почесне звання
"Заслужений лікар України". Результатом по-
тужного наукового потенціалу та титанічної праці
В.К. Тащука є понад 27 патентів і 1070 публікацій,
з яких близько 150 англомовних, під його керів-
ництвом захищені дві докторські і 23 кан-
дидатські дисертації. Наукові інтереси проф. В.К.
Тащука пов'язані з клініко-функціональними, мор-
фофункціональними, гомеостазіологічними і хро-
нобіологічними дослідженнями в кардіології, які
викладені в монографії "Медичні та біологічні
проблеми невідкладної кардіології", "Основи
електрокардіографії", посібнику з кардіології для
іноземних студентів, монографії з функціональної
діагностики, навчальних посібниках "Елект-
рокардіографія. Основи діагностики" та "Пособие
по кардиологии для иностранных студентов", мо-
нографіях "Гострий коронарний синдром: діаг-
ностика, лікування, реабілітація", "Клініко-функ-
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ціональні методи дослідження серцево-судинної
системи", "Кардіоваскулярні ускладнення у хво-
рих на хронічну хворобу нирок", "Гострий інфаркт
міокарда. Ускладнення", "Реєстрові дослідження
малих міст України: діагностика, лікування",
"Електрокардіографія. Основи діагностики", нав-
чальному посібнику "Приклади формулювання
терапевтичних діагнозів", англомовні видання -
монографія "Basic of ECG" та навчальний по-
сібник "Understanding of ECG". Професор В.К.Та-
щук постійно бере участь у конгресах Євро-
пейського товариства кардіологів, а також нав-
чальних програмах Європейського товариства
кардіологів.

Активно працює професор кафедри внут-
рішньої медицини, фізичної  реабілітації, спортив-
ної медицини Полянська Оксана Степанівна, яка
у 2000 р. захистила докторську дисертацію "По-
рівняльні аспекти розвитку, перебігу різних форм
ішемічної хвороби серця та оптимізація їх
лікування", вчене звання професора присвоєно у
2003 р. Наукові дослідження професора О.С.По-
лянської присвячені оптимізації лікувальної так-
тики у хворих на ішемічну хворобу серця із супут-
нім хронічним обструктивним захворюванням ле-
гень на різних етапах медичної реабілітації
шляхом використання алгоритмів індивідуалізо-
ваної медикаментозної та немедикаментозної те-
рапії, нових методик фізичних тренувань із
врахуванням вегетативного статусу, показників
ехокардіографії, функції зовнішнього дихання,
вираженостi порушень процесів ліпопероксидації
та антиоксидантного захисту, окисної модифікації
білків,  протеолітичної та фібринолітичної актив-
ності плазми крові, ендотеліальної дисфункції, що
дає можливість прогнозувати перебіг захворю-
вань, запобігати процесам ремоделювання лівого
шлуночка та бронхів [2, 8]. О.С.Полянська має
значну кількість наукових праць - понад 500, а
також 2 підручники, 2 монографії, 6 посібників, 3
винаходи, 21 патент на корисну модель.

Високий науковий потенціал колективу кафед-
ри дозволив залучити до дослідницької роботи
вісім практичних лікарів, що захистили канди-
датські дисертації. За період існування кафедри з
1994 р. виконано 4 докторські і 25 кандидатських
дисертацій. Практичній охороні здоров'я підго-
товлено 35 клінічних ординаторів, 11 магістрів
медицини, 10 аспірантів, 1 докторанта.

З 1995 року на кафедрі постійно виконуються
планові наукові дослідження, серед завершених
такі науково-дослідні роботи (НДР): "Статеві та
вікові детермінанти ішемічної хвороби серця:
реєстр Північної Буковини, клініко-функціональні
аспекти" (2006 р.), "Клініко-патогенетичні та ней-

ромесенджерні механізми розвитку та реалізації
серцевої недостатності в умовах гострого коро-
нарного синдрому та стабільної стенокардії з
оптимізацією лікувальної тактики та визначенням
прогностичних предикторів" (2011 р.),  "Патоге-
нетичне лікування ішемічної хвороби серця, за-
побігання серцевій недостатності за впливу деп-
ресивних розладів та хроноциркадності - реєстр
малих міст України" (2013 р.).

На сьогоднішній день колективом кафедри ви-
конуються два наукові дослідження: НДР за
бюджетні кошти "Нейрогуморальні порушення
при гострому інфаркті міокарда на тлі гіпер-
тонічної хвороби і ниркової дисфункції, оптимізація
лікування та профілактика ускладнень" (2014-
2016) та ініціативна НДР "Патогенетичне обґрун-
тування медикаментозного лікування хворих на
ішемічну хворобу серця з урахуванням нейрогу-
моральних чинників факторів ризику та супутніх
захворювань на стаціонарному та амбулаторному
етапі реабілітації" (2012-2016 рр.).

Метою наукових досліджень на різних етапах
їх виконання було покращення якості життя кар-
діологічних хворих, створення реєстру інфаркту
міокарда (ІМ) на Буковині, комп'ютерне моде-
лювання періодики розвитку ІМ, вивчення ролі
вазопресорних механізмів у реалізації коронарних
інцидентів та оптимізація медикаментозної та не-
медикаментозної терапії з урахуванням вияв-
лених змін. Обстежувалися пацієнти, які надійшли
в обласний клінічний кардіологічний диспансер із
дослідженням клінічних особливостей перебігу
ішемічної хвороби серця (ІХС), нестабільної та
стабільної стенокардії, ліпідного спектра крові,
вазоактивних гормонів, хроноциркадних особли-
востей виникнення больового синдрому, ішемії
міокарда, порушень ритму серця. Проведено під-
бір економічно обґрунтуваної адекватної терапії зі
зменшенням кількості ліжко-днів і покращенням
якості життя хворих. Вивчено хроноритмологічні
особливості виникнення ішемії міокарда, больо-
вого синдрому, аритмічних ускладнень при ІХС.
Вивчено психологічні особливості у хворих на ІМ
із визначенням рівня тривожності: особистісної та
ситуативної. Виявлені маркери ранньої діагнос-
тики формування аневризми лівого шлуночка при
ІМ і ранньої діагностики гіпертрофії лівого шлу-
ночка при артеріальній гіпертензії, що дає мож-
ливість зменшити смертність і покращити
прогноз у хворих на гострий ІМ (ГІМ). Виділені
особливості формування проявів серцевої не-
достатності при ГІМ, оцінено роль вазоактивних
речовин (альдостерону, передсердного натрійу-
ретичного пептиду, ангіотензину ІІ, фактора Ві-
лебранда), їх співвідношення з клінічними проя-
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вами, біохімічними та інструментальними показ-
никами та вплив на стратегію ведення ІМ [1, 4, 7].

Проведено обстеження пацієнтів із вико-
ристанням власного програмного забезпечення і
вивченням варіабельності серцевого ритму, дис-
персії інтервалу QT, змін сегмента ST і зубця Т з
виділенням маркерів перебігу захворювання у
хворих на ІХС на фоні артеріальної гіпертензії при
поєднанні з хронічною хворобою нирок при різних
стадіях ниркової дисфункції. Використані показ-
ники електрокардіограми: кут 1, 2 та коронар-
ний індекс, які запропоновані і описані в заявлених
патентах на корисну модель, що дає можливість
прогнозувати перебіг ГІМ, стабільної та неста-
більної стенокардії [3, 5, 6, 9].

Колективом кафедри систематично органі-
зовуються та проводяться конференції під егідою
ННЦ "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стра-
жеска" АМН України, Національного медичного
університету ім. О.О. Богомольця, Національної
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика.

З 2010 р. до кафедри приєднали курс фізич-
ного виховання, результатом спільної роботи ста-
ло суттєве збільшення наукового доробку колек-
тиву спортсменів, який у 2015 р. становив 102
наукові праці (порівняно, у 2011 р. - 12, 2012 р. -
32, 2013 р. - 41, 2014 р. - 71 друкована робота).

На кафедрі функціонує студентський науковий
кардіологічний гурток, учасниками якого в різні
роки були майбутні співробітники кафедри; сту-
денти, вихованці гуртка, неодноразово посідали
призові місця на наукових студентських форумах
як в Україні, так і за її межами.
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achievements of the department of internal medicine, physical
rehabilitation and sport medicine staff from the moment of its
creation.

Key words: department of internal medicine, physical reha-
bilitation and sport medicine, scientific achievements.

Higher State Educational Establishment of Ukraine
"Bukovinian State Medical University", Chernivtsi

Clin. and experim. pathol.-2016.-Vol.15,№2(56).р.1.-P.251-253.
Надійшла до редакції 11.04.2016

Рецензент – проф. Т.О. Ілащук В.К. Тащук, О.С. Полянська, Т.М. Амеліна, 2016

___________

Історія кафедри




