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Га лоў ная тра ды цыя ўні вер сі тэ-

та — быць аль ма-ма тар для та-

ле на ві тых лю дзей, ге ні яль ных 

на ву коў цаў і са праўд ных пра-

фе сі я на лаў з вя лі кай лі та ры, 

май строў сва ёй спра вы.

Ад на з най буй ней шых 
ВНУ

І бу дзе вель мі пра віль на кан ста-

та ваць, што Ві цеб скі ме ды цын скі ўні-

вер сі тэт — адзін з брэн даў не толь кі 

го ра да, але і кра і ны.

Слаў ная гіс то рыя ВНУ па чы на-

ла ся 1 ліс та па да 1934 го да. Та ды ў 

Ві цеб ску ад кры лі баль ні цу — ме ды-

цын скі ін сты тут. Там ву чы ла ся пры-

клад на 250 ча ла век. У 1938 го дзе 

ўста но ва бы ла пе рай ме на ва на ў Ві-

цеб скі ме ды цын скі ін сты тут.

Ця пер уні вер сі тэт мож на па раў-

наць з го ра дам у го ра дзе. На ву чан не 

вя дзец ца ў не каль кіх кар пу сах. На 

ся мі фа куль тэ тах ВНУ атрым лі вае 

ве ды ка ля сямі ты сяч сту дэн таў і слу-

ха чоў! Да рэ чы, Ві цеб скі дзяр жаў ны 

ме ды цын скі ўні вер сі тэт — ад на з 

най буй ней шых вы шэй шых ме ды-

цын скіх на ву чаль ных уста ноў у Бе-

ла ру сі.

Асноў ная за да ча ўні вер сі тэ та — 

пад рых тоў ка вы со ка ква лі фі ка ва ных 

ура чоў, ста ма то ла гаў і пра ві за раў з 

глы бо кі мі тэ а рэ тыч ны мі ве да мі і не-

аб ход ны мі прак тыч ны мі на вы ка мі, 

якія ва ло да юць най ноў шы мі да сяг-

нен ня мі ай чын най і за меж най на ву кі 

і тэх ні кі.

У на ву чаль най уста но ве ўдзя-

ля ец ца асаб лі вая ўва га ўка ра нен-

ню са мых су час ных тэх на ло гій, 

па ляп шэн ню ін фар ма цый на га за-

бес пя чэн ня на ву чаль на га пра цэ су, 

раз віц цю пас ля дып лом ных фор маў 

ме ды цын скай аду ка цыі і па шы рэн-

ню кан так таў па між спе цы я ліс та мі 

і ўні вер сі тэ та мі ін шых кра ін, ума ца-

ван ню ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы, 

на ву ко ва-да след чай ра бо це.

Ві цеб скі дзяр жаў ны ор дэ на Друж-

бы на ро даў ме ды цын скі ўні вер сі тэт 

уно сіць свой важ кі ўклад у раз віц цё 

і ўдас ка на лен не сіс тэ мы ахо вы зда-

роўя на шай кра і ны.

На сён ня ва ўні вер сі тэ це пра цу-

юць 60 дак та роў на вук і 247 кан ды-

да таў на вук. 45 % вы клад чы каў ма-

юць ву чо ныя зван ні і сту пе ні.

Ас но вай ме ды цын скай аду ка цыі 

з'яў ля ец ца прак тыч ная на кі ра ва-

насць. І для прак ты ка- а ры ен та ва-

нага на ву чан ня шы ро ка вы ка рыс-

тоў ва юц ца маг чы мас ці клі ніч ных 

баз і са ма га су час на га аб ста ля вання 

ўста ноў ахо вы зда роўя.

У за меж ным рэй тын гу
Між на род ная дзей насць — адзін 

з клю ча вых кі рун каў раз віц ця ВНУ.

Ві цеб скі ўні вер сі тэт за рэ гіст ра-

ва ны ў та кіх рэй тын га вых сіс тэ мах 

як Wеbоmеtrісs Rаnkіngоf Wоrld 

Unіvеrsіtіеs, QS Wоrld Rаnkіng, SІR, 

LеіdеnRаnkіng, Mоsіur, RUR.

А сё ле та стаў адзі най ВНУ Бе ла-

ру сі, якая ўвай шла ў агуль ны рэ ліз 

між на род на га рэй тын га Tіmеs Hіghеr 

Еduсаtіоn Unіvеrsіtу Іmрасt Rаnkіngs 

2019.

Ле тась уні вер сі тэт пры няў удзел 

у гла баль ным між на род ным да сле-

да ван ні Аду ка цый най ка мі сіі для 

вы пуск ні коў за меж ных ВНУ ЕСFMG 

(Фі ла дэль фія, ЗША) і пра гра ме да-

сле да ван няў Між на род на га фон ду 

па ляп шэн ня ме ды цын ска га аб слу-

гоў ван ня.

Бу ду чы акрэ ды та ва ным у якас-

ці між на род на га экс пер та, ВДМУ 

ўдзель ні чае ва ўдас ка на лен ні між на-

род най пра гра мы ран жы ра ван ня ўні-

вер сі тэ таў Glоbаl Wоrld Соmmunісаtоr 

Еduсаtіоnаnd Sсіеnсе.

Па вы ні ках між на род на га кон-

кур су Окс фард ска га са мі ту лі да раў 

«На ву ка і аду ка цыя», які пра во дзіц-

ца клу бам рэк та раў Еў ро пы, ВДМУ 

у 2013 го дзе быў уда сто е ны І мес ца 

ў на мі на цыі «Аду ка цыя і іна ва цыі: 

вер насць якас ці».

Па спя хо вае раз віц цё пра грам 

ака дэ міч най ма біль нас ці сту дэн таў 

і вы клад чы каў уні вер сі тэ та спры яе 

па вы шэн ню ака дэ міч най рэ пу та-

цыі ВНУ, аб ме ну су час ны мі аду ка-

цый ны мі тэх на ло гі я мі і ўка ра нен ню 

су свет на га во пы ту ў пад рых тоў цы 

кан ку рэн та здоль ных кад раў. Та кім 

чы нам, за апош нія пяць га доў для 

ўдзе лу ў роз ных пра гра мах ма біль-

нас ці за мя жу вы яз джа ла больш за 

800 сту дэн таў ВДМУ. Ра зам з тым, 

ака дэ міч ная ма біль насць не зво дзіц-

ца да пе ра мя шчэн ня ў за меж ную 

ВНУ з мэ тай асва ен ня на ву чаль ных 

дыс цып лін, якія не ма юць да чы нен ня 

да спе цы яль нас ці на ву чэн цаў, а ары-

ен та ва на перш за ўсё на атры ман не 

сту дэн та мі да дат ко вых кам пе тэн цый 

у рам ках бу ду чай пра фе сіі.

Су пра цоў ні кі ВДМУ з лі ку пра фе-

сар ска-вы клад чыц ка га скла ду пры-

ма юць удзел у між на род ных на ву ко-

вых па дзе ях, па вы ша юць свой пра-

фе сій ны ўзро вень на ста жы роў ках 

ва ўста но вах вы шэй шай ме ды цын-

скай і фар ма цэў тыч най аду ка цыі і 

прак тыч най ахо вы зда роўя. Так, з 

2015 го да больш за 500 вы клад чы-

каў уні вер сі тэ та вы яз джа лі за мя жу 

з гэ тай мэ тай.

Між на род ная дзей насць ВДМУ 

на кі ра ва на на за бес пя чэн не ін тэ гра-

цыі ў між на род ную ўні вер сі тэц кую 

су поль насць, атры ман не на ву чаль-

най уста но вай да дат ко вых маг чы-

мас цяў па ско ра на га раз віц ця і кан-

ку рэнт ных пе ра ваг у па раў нанні з 

ін шы мі ВНУ. У гэ тым пла не ўні вер сі-

тэт ужо мае тры ва лы ба зіс у вы гля-

дзе парт нёр скіх ад но сін больш чым 

з 80 за меж ны мі ўні вер сі тэ та мі.

Не ма ла важ ным кі рун кам між на-

род най дзей нас ці ўні вер сі тэ та з'яў-

ля ец ца ўдзел у між на род ных пра-

гра мах і пра ек тах. Што год ВДМУ 

пры мае ўдзел у кон кур сах за явак 

та кіх пра грам, як Гер ман ская служ-

ба ака дэ міч ных аб ме наў (DААD), 

Еrаsmus+, Hоrіzоnt 2020, MОST, 

Пра гра мы транс гра ніч на га су пра-

цоў ніц тва «Літ ва—Лат вія—Бе ла-

русь». Сё ле та атры ма ны грант 

на рэа лі за цыю су мес ных пра грам 

ака дэ міч най ма біль нас ці сту дэн таў 

і вы клад чы каў Еrаsmus+ су мес на з 

уні вер сі тэ там Кор да вы (Іс па нія).

Эк за ме на цый ныя 
цэнт ры за мя жой

Яшчэ ад ной з клю ча вых за дач 

з'яў ля ец ца экс парт аду ка цый ных 

па слуг.

У 1981 го дзе ра шэн нем Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі і Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя СССР ВДМУ (та ды яшчэ 

ВДМІ) ад ной з пер шых бе ла рус кіх 

ВНУ атры маў пра ва пад рых тоў кі 

спе цы я ліс таў для за меж ных кра ін. 

З 1989 го да ў ін сты ту це ад кры та 

пад рых тоў чае ад дзя лен не для за-

меж ных гра ма дзян. А з 1997 го да 

па чаў функ цы я на ваць фа куль тэт 

пад рых тоў кі за меж ных гра ма дзян.

У 2002 го дзе ўні вер сі тэт пер шы 

з уста ноў вы шэй шай ме ды цын скай 

аду ка цыі Бе ла ру сі па чаў пад рых тоў-

ку за меж ных сту дэн таў з вы ка ры-

стан нем анг лій скай мо вы ў якас ці 

мо вы-па срэд ні ка. Гэ та да зво лі ла 

па вы сіць якасць аду ка цый ных па-

слуг для за меж ных гра ма дзян. І, як 

след ства, пад няць аў та ры тэт і кан-

ку рэн та здоль насць уні вер сі тэ та ў 

між на род ным аду ка цый ным ася-

род дзі.

У ця пе раш ні час тут на ву ча юц ца 

прад стаў ні кі 45 кра ін. Кож ны пя ты 

сту дэнт ВДМУ — ін ша зе мец.

Што год за бяс печ ва ец ца ста біль-

ны пры рост экс пар ту аду ка цый ных 

па слуг. З 2017 го да ва ўні вер сі тэ це 

пра цу юць дыс тан цый ныя ан лайн-

кур сы па пад рых тоў цы да ўступ ных 

іс пы таў па хі міі і бія ло гіі на рус кай і 

анг лій скай мо вах для абі ту ры ен таў 

з лі ку за меж ных гра ма дзян. Акра мя 

та го, у 2015 го дзе за пу шча на пра-

гра ма аду ка цый ных эк за ме на цый-

ных цэнт раў за мя жой. Пер шы та кі 

цэнтр быў ад кры ты на тэ ры то рыі 

Шры-Лан кі, у 2017 го дзе — у Ку вей-

це, а ў 2018 го дзе — у Лі ва не.

Сё ле та рас па ча та рэа лі за цыя су-

мес на га аду ка цый на га пра ек та з уні-

вер сі тэц кім ка ле джам імя Лін каль на 

(Ма лай зія) па на ву чан ні гра ма дзян 

Ма лай зіі і Ін да не зіі. Згод на з гэ тай 

пра гра май, пер шыя два га ды на ву-

чан ня бу дуць пра хо дзіць у Ма лай зіі, а 

на ступ ныя ча ты ры га ды і, пры жа дан-

ні, ін тэр на ту ра — на ба зе ВДМУ.

Ства рэн не та ко га кшталту між-

на род ных аду ка цый ных цэнт раў і 

су мес ных пра грам да зва ляе зра біць 

пра цэс пад рых тоў кі, па ступ лен ня і 

на ву чан ня ва ўні вер сі тэ це мак сі-

маль на да ступ ным і кам форт ным 

для за меж ных гра ма дзян, тым са-

мым па вя ліч ва ю чы прэ стыж і кан ку-

рэн та здоль насць ВДМУ на су свет-

ным рын ку аду ка цый ных па слуг.

І на ват пе ра сад ка 
ны рак

У Ві цеб скім дзяр жаў ным ме ды-

цын скім уні вер сі тэ це па спя хо вым 

сім бі ё зам на ву кі з дзей нас цю прак-

тыч най ахо вы зда роўя з'яў ля ец ца 

ства рэн не на ву ко ва-прак тыч ных 

цэнт раў. На клі ніч най ба зе Ві цеб-

скай аб лас ной клі ніч най баль ні цы 

пра цуе аб лас ны на ву ко ва-прак тыч-

ны цэнтр «Хі рур гія за хвор ван няў 

пе ча ні і пад страў ні ка вай за ло зы». 

Кі раў нік цэнт ра — рэк тар ВДМУ 

док тар ме ды цын скіх на вук пра-

фе сар Ана толь ШЧАС НЫ.

У цэнт ры ўка ра нё ныя і па спя хо ва 

ажыц цяў ля юц ца ўні каль ныя апе ра-

цыі пры хра ніч ным панк рэ а ты це і 

пух лі нах пад страў ні ка вай за ло зы 

(ла па рас ка піч ная панк рэ а та ду а дэ-

наль ная рэ зек цыя, ла па рас ка піч ныя 

рэ зек цыі пад страў ні ка вай за ло зы па 

Бе ге ры і Фрэі)... Шы ро ка вы ка рыс-

тоў ва юц ца эн да ска піч ныя ме та ды 

ды яг нос ты кі і ля чэн ня за хвор ван няў 

ге па та бі лі яр най сіс тэ мы.

З 2015 го да вы кон ва юц ца транс-

план та цыі ны рак.

У ад дзя лен ні пра цуе ка бі нет 

уль тра гу ка вой ды яг нос ты кі, аб ста-

ля ва ны уль тра гу ка вым апа ра там 

экс перт на га кла са АLОKА АLРHА 

7 РrоSоund.

Ак тыў на функ цы я ну юць на ба зе 

аб лас ной баль ні цы і на ву ко ва-прак-

тыч ны цэнтр «Ін фек цыя ў хі рур гіі», 

аб лас ны аф таль ма ла гіч ны на ву ко-

ва-прак тыч ны цэнтр.

А ў сце нах Ві цеб ска га аб лас но-

га клі ніч на га кар дыя ла гіч на га цэнт-

ра дзейнічае на ву ко ва-прак тыч ны 

цэнтр «Ге мас та зі я ло гія ў кар дыя-

ло гіі».

На ба зе аб лас но га клі ніч на га 

спе цы я лі за ва на га цэнт ра працуюць 

«Фле ба ла гіч ны цэнтр», а так са ма 

цэнтр «Хі рур гія та за ва га дна», «Ко-

лап рак та ла гіч ны цэнтр», дзе вы кон-

ва юц ца ўні каль ныя вы со ка тэх на-

ла гіч ныя ўмя шан ні. До свед ра бо ты 

цэнт раў пацвердзіў іх эфек тыў насць 

і да зво ліў вы кон ваць вя лі кі аб' ём 

вы со ка тэх на ла гіч ных ме та даў ды-

яг нос ты кі і ля чэн ня на рэ гі я наль ным 

уз роў ні.

Што год пра фе сар ска-вы клад-

чыц кім скла дам клі ніч ных ка фед-

раў пра во дзіц ца ў ся рэд нім ка ля 

15 000 аб хо даў, кан суль ту ец ца ў 

га ра дах і ра ё нах Ві цеб скай і Ма-

гі лёў скай аб лас цей не менш за 

90 000 па цы ен таў, вы кон ва ец ца 

больш за 7000 апе ра цый ных умя-

шан няў, у тым лі ку скла да ных і 

высо ка тэх на ла гіч ных.

У воль ны час
У Ві цеб скім дзяр жаў ным ме-

ды цын скім уні вер сі тэ це ство ра-

ны ўсе ўмо вы для за бес пя чэн ня 

ін тэ ле кту аль на га, ду хоў на га і пра-

фе сій на га рос ту сту дэн таў, іх са-

цы яль на га ста наў лен ня, раз віц ця 

твор час ці, іні цы я ты вы, змяс тоў-

на га воль на га ча су, ума ца ван ня 

зда роўя і фар мі ра ван ня зда ро ва-

га спо са бу жыц ця з улі кам іх ін та-

рэ саў і па трэб.

Вель мі плён на дзей ні чае сту-

дэнц кі клуб. Пад яго эгі дай зай-

ма юц ца 12 ка лек ты ваў мас тац кай 

са ма дзей нас ці і аб' яд нан няў па ін-

та рэ сах.

На пра ця гу на ву чаль на га го да 

пра во дзіц ца больш за 60 кан цэрт-

ных і куль тур на-ма са вых ме ра пры-

ем стваў.

Твор чыя ка лек ты вы і са ліс ты 

сту дэнц ка га клу ба па спя хо ва прад-

стаў ля юць ВНУ на Усе ра сій скім 

фес ты ва лі мас тац тваў сту дэн таў-

ме ды каў і ме ды цын скіх ра бот ні каў і 

рэс пуб лі кан скім фес ты ва лі твор час-

ці сту дэнц кай і на ву чэн скай мо ла дзі 

«Арт-ва ка цыі».

Пры спар тыў ным клу бе пра цу-

юць 21 сек цыя па 17 ві дах спор ту. 

Функ цы я ну юць 19 груп зда роўя для 

сту дэн таў і су пра цоў ні каў уні вер сі-

тэ та. У спар тыў ных сек цы ях і гру-

пах зда роўя рэ гу ляр на зай ма ец ца 

больш за 600 ча ла век. Ёсць дзве 

спар тыў ныя за лы, мі ні-ста ды ён, 

страл ко вы цір, лыж ная ба за, ча ты-

ры трэ на жор ныя за лы, фіт нес. Па-

за ле тась быў уве дзе ны ў экс плу-

а та цыю спар тыў на-азда раў лен чы 

комп лекс «Fоrtіus».

Што год сту дэн ты ўні вер сі тэ-

та пры ма юць удзел больш чым у 

70 спар тыў на-ма са вых ме ра пры-

ем ствах.

Ад ным з ак ту аль ных кі рун каў 

вы ха ваў чай ра бо ты ва ўні вер сі тэ це 

з'яў ля ец ца ва лан цёр скі рух. У ВДМУ 

ажыц цяў ляе сваю дзей насць са вет 

ва лан цё раў, ство ра ны па іні цы я-

ты ве сту дэн таў. Пра цу юць ча ты-

ры ва лан цёр скія атра ды. У 2016 

і 2018 га дах сту дэн ты ўні вер сі тэ та 

ста лі пе ра мож ца мі рэс пуб лі кан ска-

га кон кур су «Ва лан цёр го да».

Уні вер сі тэ ту на ле жыць во сем 

ін тэр на таў. У 2017 і 2018 га дах 

бы лі па бу да ва ны і ўве дзе ны ў экс-

плу а та цыю два сту дэнц кія ін тэр-

на ты на 1000 мес цаў, якія аб ста-

ля ва ны і асна шча ны па су час ных 

стан дар тах. На ба зе ін тэр на таў 

функ цыя ну юць сту дэнц кія ка фэ, 

ста ло вая, ка фе тэ рый, у ін тэр на це 

№ 1 пра цуе клуб ін тэр на цы я наль-

най дружбы...

Ві цеб скі ме ды цын скі — уні вер-

сі тэт, дзе ці ка ва ву чыц ца, і сю ды 

бы лыя вы пуск ні кі вяр та юц ца праз 

дзя сят кі га доў, каб ус пом ніць на сы-

ча ныя сту дэнц кія буд ні.

Пад рых та ваў 

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та Ві цеб скага дзяржаўнага 

ме ды цын скага ўні вер сі тэта.
УНП 300002704

Сту дэн там хо чац ца ву чыц ца, Сту дэн там хо чац ца ву чыц ца, 
а вы пуск ні кам — вяр тац цаа вы пуск ні кам — вяр тац ца

Ві цеб скі дзяр жаў ны ор дэ на Друж бы на ро даў 
ме ды цын скі ўні вер сі тэ т  свят куе 85-га до вы юбі лей. Віншуем!

Рэк тар ВДМУ док тар ме ды цын скіх 
на вук пра фе сар Ана толь ШЧАС НЫ.


