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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛУГАНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Бурхливий розвиток Ворошиловградської області в середині XX століття
призвів до постановки питання про створення власної цитаделі підготовки
лікарів. 6 травня 1956 р. було видано розпорядження Ради Міністрів СРСР про
створення Ворошиловградського державного медичного інституту – першого
вищого медичного закладу на території Луганської області та другого на
Донбасі. Того року його очолив головний лікар Обласної лікарні імені
Ф. Е. Дзержинського, учасник Великої Вітчизняної війни, заслужений лікар
України Іван Данилович Ващенко. Він керував інститутом один рік, але якої
праці коштувало посадити насіння розвитку медичної освіти Донбасу!
Наступним ректором став д-р. мед. наук, проф. Пальчевський Євген
Ігнатович (лютий 1957 - травень 1960), під керівництвом якого в інституті
з'явилися перші зачатки науково-дослідницької діяльності – було створено
студентське наукове товариство та почала свою роботу Вчена рада.
У травні 1960 р. ректором став канд. мед. наук, доцент Повелиця Федір
Дмитрович. Настав 1961 р. – термін навчання перших студентів інституту добігає
кінця та час організовувати свій перший випуск 166 дипломованих фахівців. За 6070-ті роки ректорами були: канд. мед. наук, доцент Корчик Донат Григорович
(листопад 1963 - грудень 1966), д-р. мед. наук, проф. Чайковська Ірина Йосипівна
(грудень 1967 - червень 1975). За цей час в м. Ворошиловграді були побудовані
адміністративний корпус, два студентські гуртожитки, в інституті налічувалося 35
кафедр. Чайковська І. І. належала до людей, обдарованих талантами організатора,
була основоположником і завідувачем кафедри нормальної анатомії людини [1].
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У вересні 1975 р. ректором став канд. мед. наук, доцент Фадєєв Анатолій
Миколайович. Під його керівництвом відкрилися педіатричний і післядипломної
освіти факультети, а також ряди студентів лікувального факультету почали
поповнюватися іноземцями.
Наступним ректором інституту став Заслужений діяч науки і техніки
України, д-р. мед. наук, проф. Ковешніков Володимир Георгійович (1984-2003
рр.), чия прозорливість, мудрість та енергія лягли в розвиток інституту: були
побудовані

нові

адміністративно-навчальні

корпуси,

гуртожиток,

університетська стоматологічна клініка, «Палац книги», аптека-студія, стадіон і,
найголовніше, в 1994 р. інститут отримав статус університету, тим самим
відкривши нову віху розвитку медицини Донбасу [2].
У 2003 р. вперше за всю історію університету був обраний колективом
Заслужений діяч науки і техніки України, д-р. мед. наук, проф. Івченко Валерій
Костянтинович. Будучи ректором він сприяв модернізації та інформатизації
навчального процесу, розширенню матеріальної бази університету, переходу на
Болонську систему навчання, міжнародним відносинам – в університеті було
розпочато викладання англійською іноземним студентам [3].
Після початку конфлікту на Донбасі в 2014 році, частина працівників ВНЗ
залишилася в Луганську. Патріотично налаштовані викладачі та студенти
евакуювалися в м. Рубіжне, де буквально на каменях почав роботу медичний
університет. Очолив керівництво над університетом д-р. мед. наук, проф. Іоффе
Ігор Володимирович, який практично з нуля, за короткий термін, відновив
педагогічний процес, відкрив три навчальні корпуси, гуртожиток, клінічні бази,
бібліотеку, комп'ютерні класи та центр культури й дозвілля студентів.
Уже сьомий рік Державний заклад «Луганський державний медичний
університет» функціонує в Рубіжному та готує висококваліфікованих кадрів в
скрутний час для України. Поява університету сприяє прогресу міста та
позитивно позначається на розвитку охорони здоров'я Луганської області в
цілому.
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