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ЯСКРАВА ОСОБИСТІСТЬ
До 50-річчя
від дня народження
Т.М. Бойчука

Виповнилося 50 років від дня народження
відомого вченого в галузі хронобіології та хронотоксикології, доктора медичних наук, професора,
ректора Вищого державного навчального закладу
«Буковинський державний медичний університет», голови правління Асоціації випускників
Буковинського державного медичного університету, академіка АН Вищої школи України Тараса Миколайовича Бойчука.
Тарас Миколайович Бойчук народився 17
березня 1966 р. у селі Лукавці, Вижницького району, Чернівецької області.
У 1989 р. закінчив Чернівецький державний
медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна
справа». Трудовий шлях розпочав із посади старшого лаборанта (1990), завідувача лабораторії
гігієни води та санітарної охорони водойм (19911993) Науково-дослідного інституту медикоекологічних проблем МОЗ України.
Після захисту кандидатської дисертації
(1994) був обраний на посаду асистента, а згодом
– доцента кафедри медичної біології та генетики
Буковинської державної медичної академії.
У 1999 р. захистив докторську дисертацію, а
в 2002 р. йому було присвоєно вчене звання професора.
Із 2000 по 2003 рр. обирався деканом педіатричного та медичного факультетів Буковинської
державної медичної академії.
У 2004-2007 рр. працював у Міністерстві охорони здоров'я України на посаді заступника начальника відділу освіти і науки Департаменту кадрової
політики, освіти і науки. Із 2007 р. – ректор Київського медичного університету Української асоціації

народної медицини, завідувач кафедри нормальної
фізіології та медичної біології.
Сьомого квітня 2010 р. Наказом МОЗ України призначений в. о. ректора Буковинського державного медичного університету (БДМУ).
Дванадцятого листопада 2010 р. на конференції трудового колективу, шляхом таємного голосування обрано Тараса Миколайовича ректором
БДМУ.
Напрямок наукових досліджень – хронобіологія. Сфера наукових інтересів: хронотоксикологія, лазерна поляриметрія біологічних об'єктів.
Автор 326 наукових праць, у тому числі 5
підручників, 8 навчальних посібників та 4 монографій.
Підготував 2 доктори наук, 5 кандидатів наук,
керує підготовкою 3 докторантів та 2 аспірантів.
Є головним редактором науково-практичних
журналів «Клінічна та експериментальна
патологія», «Буковинський медичний вісник»,
«Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал»,
«Актуальні питання суспільних наук та історії
медицини».
Нагороджений: Почесними грамотами
Міністерства охорони здоров'я України (2000,
2005), Подякою Кабінету Міністрів України (2004),
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки
України (2009), премією ім.Ю. Федьковича
Чернівецької міської ради, Почесним знаком «За
розбудову освіти» (2009), грамотами Чернівецької
міської ради та Буковинської державної медичної
академії, преміями імені Б.Л.Радзіховського (2011),
імені Омеляна Поповича (2011).
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За п’ять років (2010-2015) перебування на
посаді ректора Тарас Миколайович зумів показати як багато прекрасних справ можна вмістити в
такий короткий відрізок часу.
Безумовно, найголовнішим досягненням стали
новий стиль, методи, спрямованість на конкретні
орієнтири, що створило нову атмосферу в колективі, і спонукало його на самовіддану працю.
На Міжнародній спеціалізованій виставці
“Освіта та кар’єра” у 2012-2015 рр. БДМУ нагороджений Золотою медаллю за перемогу в номінації “Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи”, удостоєний почесного звання
“Лідер національної освіти” за інноваційну педагогічну діяльність з модернізації вищої освіти в
Україні, а також нагороджений дипломом у номінаціії «Інновації у створенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»
На Міжнародній виставці “Сучасні заклади
освіти” у 2013-2015 рр. університет нагороджений
Золотою медаллю, а також дипломами в номінаціях «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти», «Міжнародна співпраця у галузі освіти» та «Розробка та
впровадження в навчально-виховний процес сучасних систем моніторингу якості освіти».
На Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2015» БДМУ нагороджений дипломом у номінації «Інноваційний розвиток освіти та
сучасні педагогічні технології», а також отримав
почесне звання «Лідер вищої освіти України».
З кожним роком динамізм розвитку й авторитет БДМУ ще більше зростають у всіх напрямках
діяльності. Університет злагоджено співпрацює з
понад 40 університетами і клініками інших країн.
З жовтня 2010 р. активно функціонує система
дистанційного навчання (moodle.bsmu.edu.ua), що
створена для забезпечення студентів, лікарів(провізорів)-інтернів та лікарів-курсантів електронними навчальними матеріалами, організації та керування самостійною роботою, автоматизованого
тестування. Популярність серверу дистанційного
навчання сприяла позиціям у рейтингу «Webometrics Ranking of World's Universities», зокрема у
2013 році БДМУ увійшов до 4000 кращих університетів світу, посівши першу позицію серед вищих медичних навчальних закладів України.
З метою покращання якості навчання та забезпечення прозорості навчального процесу в уні-
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верситеті в 2014 році запроваджено «Електронний
журнал успішності» (ez.bsmu.edu.ua). За розробку
«Електронного журналу успішності» університет
був нагороджений у 2015 році дипломом на Національному виставковому конкурсі «Видатні науково-практичні досягнення в освіті».
За результатами Консолідованого рейтингу ВНЗ
України у 2015 році БДМУ увійшов до п’ятірки найкращих вищих медичних навчальних закладів України та входить до ТОП-10 кращих ВНЗ Західного
регіону України. У рейтингу ТОП-200 Україна університет посідає 11 місце серед ВМ(Ф)НЗ.
За результатами рейтингу інформативності
веб-сайтів вищих навчальних закладів України,
складеним громадянською мережею «ОПОРА» у
2014 році, університет посів перше місце серед
ВНЗ, підпорядкованих Міністерству охорони
здоров’я України.
За результатами світового рейтингу інституціональних репозиторіїв «Ranking Web of World
Repositories» БДМУ посідає перше місце серед
ВМ(Ф)НЗ України.
За даними наукометричної бази «SCOPUS»,
БДМУ посідає 37-му позицію серед вищих навчальних закладів України та 7-му - серед вищих
медичних навчальних закладів України.
Це далеко не повний перелік усіх добрих
справ, зініційованих Тарасом Миколайовичем і
втілених у життя колективом університету.
Вражає його надзвичайна енергія, цілеспрямованість, працездатність, вміння працювати з
людьми, постійна турбота про членів колективу
як співробітників, так і студентів.
Колектив висловив подяку, любов і шану
своєму ректору, коли 26 листопада 2015 р. у день
перевиборів, одноголосно підтримав його кандидатуру на посаду ректора на наступну каденцію.
Тарасу Миколайовичу – 50!
Народна мудрість стверджує: «Якби молодість знала, якби старість могла»: 50 років – це
той прекрасний ювілей, коли мудрість і сила можуть іти в ногу, коли є вже великий досвід, бажання, наснага, сила творити, грандіозні плани і
ще достатньо часу для їх реалізації.
Від щирого серця, з любов’ю і відданістю,
повагою і вдячністю вітаємо ювіляра.
Зичимо Вам, дорогий Тарасе Миколайовичу,
міцного здоров’я, втілення нових творчих задумів,
здійснення бажань і довгих років творчого життя.
Вчена рада університету,
друзі, колеги
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