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Вельмишановні колеги! 
 
 

Буковинський державний медичний 
університет – один з провідних вищих 
навчальних закладів Західної України, що 
має давні та славні традиції, пов’язані з 
високоякісним наданням освітніх послуг, 
вагомою науковою діяльністю та актив-
ною виховною роботою. 

Основним завданням нашого нав-
чального закладу є підготовка для вітчиз-
няної науки та виробництва фахівців нової 
генерації: висококваліфікованих, грамот-
них, компетентних, духовно багатих; ви-
ховання лікаря-громадянина, лікаря-сус-
пільного діяча, лікаря-патріота, для якого 
принципи гуманізму та милосердя є жит-
тєвим кредом. 

Саме тому важливою подією у житті 
БДМУ стало заснування кафедрою сус-

пільних наук та українознавства журналу „Актуальні питання суспільних наук 
та історії медицини”, у якому друкуватимуться результати наукових досліджень 
з історичних наук, філософії, психології, мовознавства, літературознавства та 
історії медицини. Таке видання є вимогою часу, адже у сучасному суспільстві 
важливим є не лише фаховість, а й духовність лікаря, його гуманітарна освіта, 
уміння співпереживати і вільно самовиражатися. Це важливий крок у подальшій 
співпраці між медичними та класичними вищими навчальними закладами. 

Сподіваємося, що пропоноване наукове видання стане надійною платформою 
для фахових дискусій, обміну думками, науковими гіпотезами, публікації мате-
ріалів з широкого кола гуманітарних питань. Віримо в те, що наша співпраця стане 
плідною та корисною і знайде своє відображення у наступних номерах журналу.  

Тож бажаю вам подальших успіхів, вагомих напрацювань, професійної 
невтомності та творчої невичерпності на ниві розвитку сучасної освіти та науки 
України.  

 
З повагою,  
головний редактор,  
ректор БДМУ        Т.М. Бойчук 
 


