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60-річчя 
члена-кореспондента НАН України В.О. БОБРОВА  

8 січня виповнилося шістдесят років відомому вченому-кардіологу, Заслуженому діячеві 
науки і техніки України члену-кореспонденту НАН України Володимиру Олексійовичу 
Боброву.  

У 1966 р. В.О. Бобров закінчив з відзнакою Дніпропетровський медичний інститут і 
розпочав трудову діяльність у Запорізькому медінституті, де пройшов шлях від асистента 
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб до доцента кафедри госпітальної терапії. 
Згодом він стає завідувачем кафедри терапії і проректором Запорізького інституту 
вдосконалення лікарів ім. М. Горького, а у 1985 р. очолює кафедру кардіології Київського 
інституту вдосконалення лікарів. З 1997 р. й понині вчений керує кафедрою кардіології і 
функціональної діагностики Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. 
Шупика. У 1985—1990 рр. він — головний терапевт, у 1990—1998 рр. — головний 
кардіолог МОЗ України. Понад десять років Володимир Олексійович був директором 
Українського НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска, а у 1994—1995 рр. — міністром 
охорони здоров'я України.  

У 1968 р. В.О. Бобров захистив кандидатську дисертацію, у 1980 р. — докторську. У 1991 
р. його обрано членом-кореспондентом НАН України, у 1993-му — членом-
кореспондентом АМН України, а в 1995-му — академіком Академії наук вищої школи. У 
1994 р. Володимиру Олексійовичу присуджено академічну премію ім. М.Д. Стражеска.  

Понад 35 років В.О. Бобров працює в системі вищої медичної освіти. Як завідувач 
кафедри кардіології і функціональної діагностики Київської медичної академії 
післядипломної освіти, вчений віддає весь свій хист благородній справі — підготовці 
кадрів кардіологів для нашої держави. Протягом п'яти років на кафедрі підвищили 
кваліфікацію 2575 лікарів з усіх регіонів України. Крім того, тут навчається чимало 
громадян з інших країн. Кафедра, яку очолює В.О. Бобров, затверджена як головна в 
Україні з проблем кардіології і функціональної діагностики. На ній активно 
запроваджуються нові цикли тематичного вдосконалення з питань клінічної аритмології, 
клінічної фармакології у кардіології, проводяться передатестаційні цикли. Співробітники 
кафедри опублікували близько 20 методичних рекомендацій з різних аспектів діагностики 
та лікування артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, порушень серцевого ритму, 
профілактики раптової серцевої смерті, первинної і вторинної профілактики 
кардіологічних захворювань, оцінки варіабельності серцевого ритму, стрес-
ехокардіографії з добутаміном, черезстравохідної та ендокавітарної 
електрокардіостимуляції тощо.  

Великий розділ з кардіології увійшов до опублікованого у 2002р. посібника з внутрішніх 
хвороб. Нещодавно цей творчий колектив видав також тести з кардіології і 
функціональної діагностики. Триває підготовка підручників з цих актуальних напрямів 
для системи післядипломної освіти.  

Володимир Олексійович запропонував нову оригінальну концепцію «аритмогенного 
серця», розробка якої дала змогу вийти на якісно новий рівень розуміння 
фундаментальних аспектів патогенезу аритмій і обґрунтувати нові підходи до стратегії і 



тактики їх діагностики та лікування. Результати його досліджень відбиті в численних 
монографіях. Загалом В.О. Бобров є автором більш як 800 наукових праць, понад 200 з 
яких надруковано за кордоном, має 17 патентів на винаходи. Вчений очолив і розвиває 
добре відому в Україні та за її межами школу кардіологів. Під його керівництвом 
підготовлено 32 доктори і 78 кандидатів наук.  

Як висококваліфікований клініцист, В.О. Бобров проводить велику лікувально-
консультативну роботу в Інституті кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України та в 
інших медичних закладах України.  

Чимало уваги приділяє вчений науково-громадській роботі. Він член редколегій багатьох 
наукових журналів медичного профілю (не тільки українських, а й російських), член 
вченої ради Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. У складі 
робочої групи з порушень серцевого ритму Українського наукового товариства 
кардіологів В.О. Бобров брав активну участь у підготовці стандартів діагностики і 
лікування фібриляції передсердь.  

Чимало ініціативи і наполегливості виявив учений, очолюючи президію правління 
Українського наукового товариства кардіологів, завдяки чому воно стало повноправним 
членом Європейського товариства кардіологів. Володимира Олексійовича обрали дійсним 
членом цього товариства і Ради з клінічної кардіології Американської Асоціації серця, 
академіком Нью-Йоркської академії наук і Міжнародної академії інформатики при 
ЮНЕСКО.  

Наукова громадськість, колеги та друзі, численні учні щиро вітають ювіляра, бажають 
йому міцного здоров'я та нових досягнень у науково-педагогічній та практичній 
діяльності.  

 


