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передбачає наявність відповідної матеріально-тех-
нічної бази, тому рішення цієї задачі значною мі-
рою залежить від організації роботи студентсько-
го наукового гуртка.

Студенти-гуртківці отримують навички робо-
ти в колективі, встановлюють зв’язки теоретичних
знань з майбутньою клінічною роботою, реалізу-
ють свої дослідницькі амбіції, набувають досвід
виступів на наукових форумах.

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СУЧАСНИХ
МЕТОДІВ ПЕРВИННОЇ ХІРУРГІЧНОЇ

ОБРОБКИ РАН У ЦИКЛІ
«КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ

ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ»
Сергієнко В. О.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Актуальність теми. Знання лікарями первинної
хірургічної обробки ран (ПХО) та їх удосконален-
ня, є одним із важливих напрямків в медицині. Кі-
лькість пошкоджень, які потребують первинної хі-
рургічної обробки рани, суттєво зростає, що пов’я-
зано з урбанізацією, частими випадками недотри-
мання правил техніки безпеки на виробництві та в
повсякденному житті. Велика кількість різного роду
ушкоджень потребують індивідуального підходу.

З метою опанування студентами теоретичних
та практичних основ ПХО на засіданнях гуртка з
клінічної анатомії та оперативної хірургії, в тому
числі вивчається сучасна класифікація ран, мето-
ди ПХО ран та способи їх лікування. Для цього,
із застосуванням технологій мультимедійних пре-
зентацій, програм дистанційного спілкування, сту-
денти обговорюють кожен етап обробки рани,
отримують знання сучасних методів лікування та
інновацій, що застосовуються при проведені ПХО.

Також студенти навчаються правильній техні-
ці обробки рук, переглядаючи відеоматеріал, по
черзі здійснюють контроль один за одним. Обго-
ворюється використання місцевих анестетиків та
їх роль в первинній хірургічній обробці ран. Де-
монструються сучасні методики лікування ран:
вакуумно-компресійна терапія (VACтерапія), по-
криття неадгезивними, оклюзійними, біологічни-
ми, біосинтетичними, антимікробними засобами
та шовний матеріал. Для закріплення матеріалу
використовують муляж з раною та необхідні хіру-
ргічні інструменти.

Висновок: теоретичні та практичні знання ПХО
ран, що їх отримують студенти під час занять в
студентсько-науковому гуртку з клінічної анато-
мії та оперативної хірургії, та правильність їх ви-
конання, являються запорукою успішного оволо-
діння хірургічними дисциплінами.

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ПРОФЕСОРА-АНАТОМА Є. М. ПОПОВКІНА

Унгурян Г. В., Москва Г. О.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Євген Михайлович Поповкін народився в бе-
резні 1922р. в Кіровограді (нині Кропивницький),

дитячі та шкільні роки він провів в Одесі. Всту-
пив до медичного факультету Одеського медично-
го інституту, де старанно та наполегливо навчав-
ся, але Друга світова війна змінила плани. Євген
Михайлович служив розвідником, як і в навчан-
ні, був дуже відповідальним, за хоробрість та від-
вагу нагороджений багатьма орденами та меда-
лями.

Після успішного завершення навчання, працю-
вав хірургом в Гайвороні Вінницької області. В
1949 р. повернувся до Одеси де вступив до аспі-
рантури на кафедрі нормальної анатомії. Цікавість
до науки Євген Михайлович проявляв ще в сту-
дентські роки, брав участь в роботі студентсько-
го наукового товариства на кафедрі патологічної
фізіології, топографічної анатомії та оперативної.

Свою кандидатську дисертацію на тему «Інне-
рвація легень людини», Євген Михайлович захи-
стив в 1954 р. під керівництвом професора Волин-
ського Ф. А., та залишився працювати на кафедрі
нормальної анатомії асистентом. Працюючи на
кафедрі, він вдосконалював майстерність викла-
дання, освоював нові методи навчання студентів
із застосуванням контролюючих машин.

Євген Михайлович захоплено займався дослі-
дженнями в експериментальній лабораторії, де він
виконав операції з вимкнення нервових вузлів і
стовбурів у різних видів тварин для дослідження
аферентних шляхів. В 1966 р. Євген Михайлович
захистив докторську дисертацію на тему: «Міжор-
ганні нервові сплетення грудної клітки». В 1967 р.
він заслужено обирається професором кафедри.

Талановитий та наполегливий Євген Михайло-
вич в 1969 р. був призначений виконуючим обо-
в’язки завідуючого кафедрою, але за радянських
часів кон'юнктурні питання вирішували в партій-
них органах, тому з 1974 р. Є. М. Поповкіна пере-
водять на посаду професора кафедри. Але він не
припинив своєї наполегливої праці над вдоскона-
ленням роботи кафедри, організації учбового про-
цесу, діяльності і експериментальній лабораторії,
під його керівництвом підготовлено 9 кандидат-
ських та одна докторська дисертації, до наукової
праці залучалися студенти, які активно брали
участь в наукових конференціях, його плідна пра-
ця зробила вагомий внесок в життя кафедри ана-
томії та всього медичного інституту.

ВИВЧЕННЯ СЕДАТИВНОЇ
ТА ПРОТИСУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ

ПОХІДНИХ БЕНЗДІАЗЕПІНОВОГО РЯДУ
Ткаченко Є. О., Рябенька О. Д.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

У сучасному світі тривожні порушення посіда-
ють все більш значуще місце в структурі захворю-
ваності населення, це пов’язано із значною напру-
женістю соціально-психологічних умов життя, ін-
формаційним перевантаженням у психологічно
значущих сферах та стресами. За даними літера-
тури, близько 70 % людей знаходяться в умовах
постійного стресу, який у 35 % стає причиною со-
матичних захворювань. Профілактика та лікуван-


