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ДО 55-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ПРОФЕСОРА ВІКТОРА ПАВЛОВИЧА ПОЛЬОВОГО

Зустрічає свій поважний 55-річний ювілей – доктор медичних
наук, професор Польовий Віктор
Павлович, завідувач кафедри загальної хірургії Вищого державного навчального закладу України
"Буковинський державний медичний університет", Лауреат премії
ім. Володимира Залозецького.
Професор Віктор Павлович Польовий народився 23 жовтня 1963
року в с. Кормильче, Чемеровецького району, Хмельницької області. У 1983 році він з відзнакою
закінчив
Кам’янець-Подільське
медичне училище. Вищу лікарську
освіту отримав у Чернівецькому
медичному інституті, який закінчив у 1989 році.
Основи хірургічних знань отримав на базі хірургічних відділень Кам’янець-Подільської міської лікарні
Хмельницької області та обласної клінічної лікарні
Чернівецької області під керівництвом професора
Б.О. Мількова. У подальшому В.П. Польовий працював лікарем-хірургом та заступником головного
лікаря по медичній частині (1990-2000) Городоцької
центральної районної лікарні Хмельницької області.
Отримані практичні знання спонукали Віктора
Павловича до наукових пошуків, які привели його
до аспірантури без відриву від виробництва при
кафедрі факультетської хірургії Буковинської державної медичної академії, яку він успішно закінчив
у 2000 році. Подальше своє творче життя В.П. Польовий пов’язує з Буковинським державним медичним університетом. З 2000 року він асистент,
з 2002-го – доцент кафедри госпітальної хірургії, з
2008-го – завідувач кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету. Активна громадська позиція, високий авторитет серед
студентів та співробітників виявились у призначенні
на посаду декана медичного факультету № 3 (20012004) та з 2004 року – декана медичного факультету
№ 1 (2004-2010). У 2001 році захистив кандидатську
дисертацію на тему: “Ефективність хірургічного лікування гострого гнійного перитоніту при застосуванні антиоксидантної терапії (експериментальноклінічне дослідження)”. Віктор Павлович продовжує
наукові дослідження, які завершились у 2007 році
захистом докторської дисертації “Клінічно-експериментальне обґрунтування хірургічної тактики в
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потерпілих з абдомінальною травмою”.
Педагогічні надбання Віктора Павловича також не залишись
без уваги академічної спільноти.
Автор та співавтор 5 підручників,
біля 40 навчальних та навчально-методичних посібників, він
щоденно працює над удосконаленням педагогічного процесу,
активно впроваджує досягнення
дидактики, подає приклад іншим
співробітникам кафедри та університету. Вчене звання доцента
отримав у 2002 році, професора –
у 2010 році.
Член редакційних рад наукових фахових видань України – “Лікарська справа”,
“Буковинський медичний вісник”, член спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 при Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.
Горбачевського. Під керівництвом В.П. Польового
захищено цілий ряд кандидатських дисертацій, заплановано ще дві кандидатські дисертації. Автор
понад 400 наукових праць, зокрема, 19 монографій,
4 інформаційних листів, 25 патентів на винаходи, 32
раціоналізаторських пропозицій.
Нагороджений Почесними грамотами МОЗ
України (2005, 2007), Чернівецької ОДА (2006) та
Чернівецької обласної ради (2008). Високі наукові
досягнення, активна громадська позиція, управлінські та організаторські здібності і, найважливіше –
високі людські якості та довіра людей, допомагають
Віктору Павловичу в його життєвих ситуаціях.
Сьогодення професора В.П. Польового повне
звершень та творчості. Завдяки невтомній
енергії та відданості медицині, науці та освіті, Ювіляр знаходиться на вістрі професійного
життя. Щиросердечно вітаємо Ювіляра і віддаємо шану видатним організаторським і професійним здібностям. Бажаємо Вам, дорогий Вікторе
Павловичу, міцного здоров’я, творчого довголіття, натхнення та подальших звершень і досягнень!
До поздоровлення приєднується кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії Української медичної стоматологічної академії та
редакція журналу «Вісник проблем біології і медицини».
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