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На сьогоднішній день кафедра внутрішньої медицини є однією з провідних
в Україні за своїм профілем, що зумовлено високою кваліфікацією персоналу,
навчально-методичною роботою із застосуванням інноваційних підходів і
актуальними науковими дослідженнями. Кафедра є випускаючою з підготовки
фахівців за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа».

Коріння кафедри йде до 1805 ріку, коли в складі відділення лікарських та
медичних наук Університету була відкрита кафедра патології, терапії та клініки і
студенти отримали можливість осягати терапевтичні науки і відточувати
практичні навички під наглядом досвідчених лікарів. Потім, у 1863 даний
підрозділ було реорганізовано в кафедру хірургії та терапії, додатково була
відкрита терапевтична клініка на 75 ліжок.
У 1920 році при більшовицькії владі більшість університетів було закрито,
так не стало і університетського медичного факультету.
У 1992 році з набуттям Україною незалежності та демократичного
відродження стало можливим відновлення класичного медичної освіти.
20 листопада 1992 Міністерство освіти і науки України наказом №185
доручило університету відновити підготовку медичних фахівців з наданням їм
права займатися лікарською діяльністю. У березні 1993 року був відкритий
медичний факультет (до 2008 року - факультет фундаментальної медицини) і
розпочався другий етап підготовки лікарів в Університеті.
Кафедра внутрішньої медицини (до 2008 року - внутрішніх хвороб) стала
однією з факультетообразуючих і її вік повністю збігається з віком медичного
факультету.
З дня заснування і до теперішнього часу кафедрою керує перший декан
медичного факультету, доктор медичних наук, професор Яблучанський Микола
Іванович. Саме з його ініціативи в основу науково-педагогічної діяльності
кафедри були покладені кращі традиції всесвітньо відомої харківської
терапевтичної школи, створеної з часів заснування медичного факультету
Харківського імператорського університету.

1

Навчальні програми дисциплін кафедри для кожного з курсів були складені
згідно кредитно-модульної системи, яка є крізною з першого до останнього дня
навчання студентів на факультеті.
В основу викладання пропедевтики внутрішньої медицини з самого
початку існування кафедри покладено синдромний принцип, а замість
факультетської та госпітальної терапії викладаються внутрішні хвороби. Даний
підхід згодом став використовуватися у всіх інших медичних установах країни.
Крім навчальної роботи з 1992 року на кафедрі оновилися наукові
дослідження, основна увага приділялася питанням оптимальності хвороби;
нейрогуморальної регуляції у розвитку, діагностиці та лікуванні внутрішніх
хвороб; розробці та практичному застосуванню нових методів діагностики,
прогнозування та лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.
З 1992 році силами співробітників кафедри видається журнал «Вісник
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», серія «Медицина»
(до 2002 року - «School of Fundamental Medicine Journal»), який входить до
переліку фахових видань ВАК України.
З 2003 року спільно зі студентами виконуються науково-дослідні роботи з
державним фінансуванням. Так, в 2003-2005 роки досліджувалися нелінійні
динамічні ефекти в автономній регуляції серцевої біомеханіки; в 2006-2008
роках розроблялися технології біозворотного зв'язку на основі варіабельності
серцевого ритму для пацієнтів з артеріальною гіпертензією; в 2010 році
стартувала робота по медикаментозному менеджменту пацієнтів з
електрокардіостимуляторами. Результати цих НДР впроваджені в клінічну та
педагогічну практику кафедри внутрішньої медицини ХНУ імені В. Н. Каразіна та
кафедри терапії та нефрологи Харківської медичної академії післядипломної
освіти МОЗ України, Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», Харківських
міських поліклінік № 6 і №24.
З 2009 р викладання дисциплін кафедри ведеться англійською мовою.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності кафедри знаходиться на
найвищому рівні і повністю відповідає міжнародним стандартам.
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Лекційні заняття проводяться в 10 лекційних аудиторіях, обладнаними
мультимедійними системами та комп'ютерами, підключеними до внутрішньої
мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять в
розпорядженні кафедри є 12 навчальних аудиторій, які обладнані
мультимедійними системами, персональними комп'ютерами з доступом до
внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео-та телевізійної
технікою, необхідними макетами, муляжами та демонстраційними матеріалами.

Проведення навчальних занять з дисциплін кафедри супроводжується
використанням у навчальному процесі анатомічних моделей, освітніх плакатів,
медичних тренажерів і симуляторів, професійного діагностичного обладнання.

Керує кафедрою внутрішньої медицини завідувач кафедри, доктор
медичних наук, професор Яблучанський Микола Іванович, який є відомим в
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Україні та за її межами фахівцем у галузі внутрішньої медицини, кардіології,
гастроентерології, пульмонології, ревматології, ендокринології.

Він закінчив у 1973 році Донецький національний медичний університет
імені М. Горького за спеціальністю «Лікувальна справа», а в 1984 році механікоматематичний факультет Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна. У 1973 став асистентом кафедри анатомії людини Донецького
національного медичного університету імені М. Горького, в 1978 році перейшов
на кафедру внутрішніх хвороб даного університету в аналогічній посаді, де
пропрацював до 1984 року. З 1984 по 1988 рік керував лабораторією
експериментальної кардіології Харківської філії Київського НДІ кардіології імені
академіка М. Д. Стражеска. У 1988-1991 роках був заступником директора з
наукової роботи, керівником відділення гастроентерології Харківського НДІ
терапії МОЗ України, а потім в 1991-1993 роках - заступником директора з
наукової роботи, керівником клінічного відділу Харківського НДІ мікробіології та
імунології МОЗ України. У 1992 році Яблучанський М. І. став першим деканом
відродженого медичного факультету (тоді факультету фундаментальної
медицини) у складі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
МОН України і пропрацював на цій посаді до 2008 року. Тоді ж, у 1992 році, він
очолив кафедру внутрішньої медицини, якою керує і в даний час.
У 1974 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних
наук за темою «Морфометрія аутотрансплантованих і аллотрансплантованих
легень в експерименті». У 1989 році захистив дисертацію на здобуття ступеня
доктора медичних наук за темою «Закономірності неускладненого і
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ускладненого загоєння інфаркту міокарда». У 1993 році присвоєно звання
професора.
Яблучанський Микола Іванович веде активну педагогічну діяльність,
передаючи свій безцінний досвід і знання студентам медичного факультету. Він
читає лекції з пропедевтики внутрішньої медицини, проводить практичні,
лабораторні та семінарські заняття з внутрішньої медицини, організовує клінічні
розбори пацієнтів і лікарські консиліуми спільно з співробітниками кафедри та
студентами.
Яблучанський Микола Іванович є автором 10 підручників з грифом МОЗ і
МОН України, більше 20 підручників і монографій, 100 навчально-методичних
посібників та методичних рекомендацій, близько 25 статей у журналах, які
входять до зарубіжні наукометричних баз і мають імпакт-фактор, понад 1000
статей у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Він має більше 100 патентів і
авторських свідоцтв. За його активної участі організовано та проведено близько
50 науково-практичних конференцій, у тому числі 35 - міжнародних.
Під керівництвом Яблучанського Миколи Івановича пройшли успішний
захист 36 кандидатських і 3 докторські дисертації, а зараз заплановані і
виконуються 5 кандидатських і 2 докторські дисертації.
Сферою наукових та професійних інтересів Яблучанського Миколи
Івановича на даному етапі його діяльності є теоретична, експериментальна і
клінічна кардіологія, механізми загоєння інфаркту міокарда, серцева
недостатність, нові методи діагностики в кардіології, математичне моделювання
кровообігу і автономної нервової регуляції кровообігу, філософські проблеми
медицини, реформи охорони здоров'я.

Кадровий склад кафедри включає 2-х докторів медичних наук, професорів;
16 кандидатів медичних наук, доцентів; 20 асистентів без наукового ступеня, 3-х
аспірантів і 5 старших лаборантів кафедри. Кількість штатних співробітників
складає 79%, а зовнішніх сумісників - 21%.
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Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом і потужним
потенціалом педагогічного персоналу кафедри. У середньому по кафедрі стаж
педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить
10 років.
З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу
кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації,
спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому
числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний
процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.

Навчальна робота кафедри є одним з пріоритетних напрямів її діяльності.
На кафедрі проводиться навчання студентів з 6 дисциплін українською та
англійською мовами. Загальний обсяг навчальної роботи складає 38938
академічних годин, з яких 272 виділено на лекційні курси, а 28614 - на практичні,
лабораторні та семінарські заняття.
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Навчання студентів на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій
типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України і вдосконалених
в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання всіх
дисциплін на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій і регламенту
Болонського процесу.
Навчальний процес на кафедрі проводиться із застосуванням сучасної
мультимедійної та комп'ютерної техніки, достатньої кількості наукових
матеріалів із активним залученням студентів до клінічної та наукової роботи
кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до проведення
освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення зі
студентами різних питань в голосовому і текстовому чаті, дистанційний
контроль підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК тощо). У процесі
навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з
роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яке є в
розпорядженні кафедри: тонометри, стетоскопи, 12-ти канальні кардіографи для
запису ЕКГ і варіабельності серцевого ритму, спірографи, апарати добового
моніторування ЕКГ і АТ, інгалятори, небулайзери, пікфлуометри. Діагностичне
обладнання кафедри регулярно поповнюється новою сучасною технікою і
щорічно проходить метрологічний контроль.
Практичні заняття проводяться в умовах, максимально наближених до
реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри, приймають участь у
клінічному обстеженні пацієнтів, проведенні лікувальних і діагностичних заходів
у конкретних клінічних випадках, приймають участь у клінічних розборах,
обходах, симпозіумах, консиліумах і семінарах, отримуючи вже на етапі навчання
безцінний клінічний і практичний досвід.
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Особлива увага в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці
студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК 2, завдяки розбору тестових
завдань усіх доступних баз і банків тестів, спеціально розробленого для
медичного факультету програмного забезпечення, комп'ютерних класів та
мультимедійного обладнання, інтернет-систем дистанційної підготовки та
контролю рівня знань, очного та онлайн-консультування викладачами з питань
підготовки до КРОК протягом усього періоду вивчення дисципліни з
рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів. Ефективність
підготовки студентів до КРОК з дисциплін кафедри підтверджується
результатами іспиту, за якими медичний факультет щорічно займає лідируючі
рейтингові позиції серед медичних ВНЗ України.
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У ході навчальної діяльності викладачами дисциплін кафедри відбираються
і готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах,
конференціях, з'їздах тощо, в ході яких студенти медичного факультету щорічно
займають призові місця і заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами,
відзнаками та ін.

На кафедрі внутрішньої медицини проводиться навчання студентів
українською та англійською мовами за 6 дисциплінами, серед яких:
1. Виробнича практика «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ» для студентів 2 курсу.
Завідувачі викладанням дисципліни асистенти Шевчук Марина Іванівна
(українська мова навчання) і Журавка Наталія Валентинівна (англійська мова
навчання).
2. «ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» для студентів 3 курсу.
Завідувачі викладанням дисципліни асистенти Шевчук Марина Іванівна
(українська мова навчання) і Скокова Наталія Ігорівна (англійська мова
навчання).
3. Виробнича практика «CЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА» для студентів 3 курсу.
Завідувачі викладанням дисципліни асистенти Шевчук Марина Іванівна
(українська мова навчання) і Журавка Наталія Валентинівна (англійська мова
навчання).
4. «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА (ВКЛЮЧАЮЧИ ЕНДОКРИНОЛОГІЮ)» для
студентів 4 курсу. Завідувачі викладанням дисципліни асистент Цілик Наталія
Євгеніївна (українська мова навчання) і к.м.н., асистент Махаринська Олена
Сергіївна (англійська мова навчання).
5. «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА» для студентів 5 курсу. Завідувачі викладанням
дисципліни к.м.н., доцент Макієнко Наталія Володимирівна (українська мова
навчання) і асистент Мальцева Марія Сергіївна (англійська мова навчання).
6. Модуль «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА» дисципліни «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ТА ФТИЗІАТРІЄЮ» для студентів 6 курсу.
Завідувачі викладанням дисципліни к.м.н., доцент Лисенко Наталія
Володимирівна (українська мова навчання) і асистент Петренко Олена
Володимирівна (англійська мова навчання).
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Методична робота кафедри проводиться на постійній основі, а її
результатом є повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. Підготовлені
кафедрою методичні матеріали доступні студентам в електронному вигляді
онлайн, на серверах внутрішньої комп'ютерної мережі медичного факультету, в
електронному депозитарії Університету, а також в друкованому вигляді.
Результатом методичної роботи кафедри за період її існування є підготовка
колективом 12 підручників з грифом МОЗ України, 12 підручників з грифом МОН
України, близько 50 підручників з грифом Університету, більше 150 навчальнометодичних посібників та методичних рекомендацій, у тому рахунку 70 англійською мовою .
З усіх дисциплін кафедри розроблені і постійно підтримуються в
актуальному стані пакети методичного забезпечення, що включають робочі
програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки знань і умінь
студентів, методичні рекомендації до практичних занять і для самостійної
роботи студентів, інструкції для студентів з навчання в умовах Болонського
процесу, бази тестових і ситуаційних завдань для поточного та підсумкового
модульного контролю знань і вмінь студентів, переліки контрольних питань і
рекомендованої літератури, тексти та мультимедійні презентації лекцій та ін.

Наукова робота кафедри є невід'ємною частиною її діяльності.
Співробітники кафедри, завдяки своїм науковим дослідженням, є визнаними
науковими спеціалістами у своїх галузях не тільки на території України, а й за її
межами.
На кафедрі виконуються дві НДР «Розробка та дослідження системи
автоматичного управління варіабельністю серцевого ритму в кардіологічній
практиці» і «Медикаментозна терапія пацієнта з електрокардіостимуляторами».
Крім того, співробітники кафедри є со-дослідниками у великому міжнародному
клінічному випробуванні нового препарату для лікування цукрового діабету 2
типу.
З моменту заснування кафедри співробітники кафедри захистили понад 20
кандидатських і 3 докторські дисертації. На даний момент на кафедрі
заплановано і виконується 5 кандидатських і 2 докторські дисертації.
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Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її
існування відображені в 20 статтях в журналах, які мають імпакт-фактор і
входять у зарубіжні наукометричні бази і більш ніж в 200 статтях у вітчизняних
спеціалізованих виданнях. Інноваційні підходи в наукових дослідженнях
підтверджені численними патентами і авторськими свідоцтвами.
Кафедрою організовано та проведено 25 науково-практичних конференцій,
у тому числі 17 - міжнародних. З доповідями за результатами власних наукових
досліджень співробітники кафедри взяли участь у більш ніж 100 конференціях,
з'їздах, симпозіумах, форумах і т.д., в тому числі в 70 - міжнародних.
Невід'ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи
студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового
співтовариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного
факультету.
Студенти наукового гуртка спільно з співробітниками кафедри беруть
активну участь у клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних
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конференціях, з'їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях, за
результатами яких вже опубліковано більше 50 статей у спеціалізованих
виданнях, у тому числі 7 - у закордонних.
З ініціативи студентів-науковців студентського наукового гуртка кафедри
організовано і проведено близько 30 науково-практичних конференцій, у тому
числі 12 - міжнародних, у ході яких студентами висвітлювалися результати
власних наукових досліджень.
Перелік публікацій кафедри
Підручники з грифом МОЗ і МОН України:
Основи діагностики, лікування та профілактики ендокринних захворювань:
навчально-наочний посібник: лекції за змістовним модулем 1 / Під редакцією Л.
В. Журавльової, М. І. Яблучанського. ― Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. ―
184 с.
Терапевтическая фармакология: практическое пособие для студентов и
врачей / [Абдуева Ф. М., Бычкова О. Ю., Бондаренко И. А. и др.]; под общей
редакцией Н. И. Яблучанского и В. Н. Савченко. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина,
2011. – 478 с.
Перелік наукових статей у спеціалізованих профільних журналах:
Шанина И. В. Постоянная электрокадиостимуляция и медикаментозное
сопровождение пациентов / И. В. Шанина, Д. Е. Волков, В. В. Бойко, Н. И.
Яблучанский // Серце і судини, Український науково-практичний журнал. – 2014.
– № 2 (46). – С. 91–95.
Kolomytseva I. N. Functional class of chronic heart failure and clinical features of
patients with permanent pace-makers / I. N. Kolomytseva, D. E. Volkov, D. A. Lopin, M. I.
Yabluchansky // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series
«Medicine». – 2014. –Issue 27, № 1108. – Р. 5–9.
Kulik O. L. Implementation of biofeedback in a closed loop of heart rate variability and paced breathing in patients with arterial hypertension / O. L. Kulik, O. J.
Schmidt, S. A. S. Belal, I. A. Rank // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National
University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 27, № 1108. – Р. 10–15.
Shanina I. V. Frequency of detached cardiac drugs prescribing in patients of
different classes qrs complex duration on the permanent pacing background / I. V.
Shanina, D. E. Volkov // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National University,
Series «Medicine». – 2014. –Issue 27, № 1108. – Р. 33–37.
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Petrenko O. V. CLINICAL CASE OF CHRONOTHERAPY OF ARTERIAL
HYPERTENSION / O. V. Petrenko, L. V. Bogun, M. I. Yabluchansky // The Journal of
Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 27, №
1108. – Р. 45–49.
Maltseva М. S. Importance of qtc interval duration in pacing parameters
optimization and therapeutic management of the patients with permanent cardiac
pacing / М. S. Maltseva, D. E. Volkov // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National
University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 27, № 1108. – Р. 50–72.
Tomina O. E. The main principles of insulin therapy / O. E. Tomina // The Journal
of Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 27, №
1108. – Р. 84–88.
Soldatenko I. V. Clinical pharmacology of diuretics / I. V. Soldatenko // The
Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue
27, № 1108. – Р. 89–94.
Коломицева І. М. Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та
зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у ранній період після імплантації
кардіостимуляторів / І. М. Коломицева, Д. Є. Волков, Д. А. Лопин, Н. І.
Яблучанський // Медицина транспорту України. - випуск №3(51).- 2014. - стр.5-8.
Белал С. А. С. Энтропия сердечного ритма в серии проб с ритмическим
дыханием / С. А. С. Белал, А. В. Мартыненко, Н. И. Яблучанский //Научнометодический журнал Клиническая информатика и Телемедицина. – 2014. – Т.10,
вып. 11. – с.39-42.
Maltseva M. S. Class of QTc interval duration and clinical features of patients in
six months after pacemakers implantation / N. I. Yabluchansky, M. C. Maltseva, D. E.
Volkov, D. A. Lopin // Eastern European Scientific Journal – 2014. – № 4. С.23-29.
Мальцева М. С. Клас тривалості інтервалу QTc і функціональні показники
кровообігу в пацієнтів у гострий післяопераційний період у різних режимах
електрокардіостимуляції / М. С. Мальцева, Д. Є. Волков, О. О. Гунаєва-Кручина, М.
І. Яблучанський // Медицина транспорту України. – 2014. – № 2. – С. 40-46.
Коломицева І. В. Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності та
зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у гострому післяопераційному
періоді після серцевої ресинхронізуючої терапії / І. В. Коломицева, Д. Е. Волков, В.
Л. Кулік, М. І. Яблучанський // Проблеми безперевної медичної освіти та науки –
2015. – №1. - С. 29-31.
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Derienko T. A. Analyze of death in patients with cardiac pacing / T. A. Derienko,
M. V. Pochinska, D. E. Volkov, M. I. Yabluchansky // The Journal of Kharkiv V. N.
Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. – Issue 28, № 1141. – Р. 13-16.
Maltseva M. S. Functional parameters of blood circulation in patients during first
six months of right ventricular pacing in qtc interval duration classes / M. S. Maltseva,
D. E. Volkov, D. O. Lopin, M. I. Yabluchansky // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin`
National University, Series «Medicine». – 2014. – Issue 28, № 1141. – Р. 17-22.
Morozova K. E. Effectiveness of biofeedback in the closed loop of heart rate
variability and paced breathing in the patients with somatoform autonomic dysfunction
/ K. E. Morozova, R. Basnet, S. A. S. Belal [et al] // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin`
National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 28, № 1141. – Р. 23-27.
Shanina I. V. Functional blood circulation values in patients with implanted
pacemakers in the first six months of permanent pacing in different stimulated qrs
complex duration / I. V. Shanina, D. E. Volkov, M. I. Yabluchansky // The Journal of
Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 28, №
1141. – Р. 33-37.
Shanina I. V. Functional blood circulation values in patients with implanted
pacemakers and cardiac resynchronization therapy after year of permanent pacing in
different qrs complex duration classes / I. V. Shanina // The Journal of Kharkiv V. N.
Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 28, № 1141. – Р. 38-42.
Petrenko O. V. Essential arterial hypertension with insufficient degree of
nocturnal blood pressure reduction: the need of chronobiology approach / O. V.
Petrenko, M. I. Yabluchansky // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National
University, Series «Medicine». – 2014. – Issue 28, № 1141. – Р. 43-47.
Uvarova K. G. Polymorbidity in clinical practice / K. G. Uvarova, M. M. Saprykina,
M. A. Ahmed [et al] // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series
«Medicine». – 2014. –Issue 28, № 1141. – Р. 48-51.
Tomina O. E. Antacids clinical pharmacology / O. E. Tomina, M. I. Yabluchansky, O.
Yu. Bychkova, O. O. Ivleva // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National University,
Series «Medicine». – 2014. –Issue 28, № 1141. – Р. 52-57.
Яблучанський М. І. Вікова характеристика морфометричних показників
очної ямки дорослих людей / С. О. Дубина, М. І. Яблучанський // Морфологія –
2015 – Том 9,№ 1, С. 29-33.
Коломицева І. В. Хроническая сердечная недостаточность, её
функциональный класс и динамика гемодинамических показателей в остром
послеоперационном периоде после имплантации электрокардиостимуляторов /
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І. В. Коломицева // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. –
№ 4 (83). – С. 112–113.
Коломицева І.В. Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та
зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у ранній післяопераційний період
після імплантації кардіостимуляторів та серцевої ресінхронізаційної терапії / І.В.
Коломицева // Аритмологія. – 2015. – № 2 (14). – С. 54–55.

Клінічними базами кафедри внутрішньої медицини є провідні установи
системи охорони здоров'я України, відомі своїм науковим і клінічним
потенціалом далеко за межами України:
1) ГЛПЗ «ЦЕНТРАЛЬНА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ «УКРЗАЛІЗНИЦІ»: ведучий
лікувально-діагностичний, організаційно-методичний та науково-практичний
центр Українських залізниць з неврології, кардіології, нейрохірургії, серцевосудинної хірургії та психіатрії. Діапазон наданої допомоги - від гострих станів до
етапу реабілітації, а також забезпечення повноцінного обстеження та уточнення
діагнозу з метою проведення лікарсько-трудової експертизи для працівників
залізничного транспорту України.
2) ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 24: поліклініка складається з 4
терапевтичних відділень, де організована не тільки амбулаторна допомога
пацієнтам, а й денні стаціонари та стаціонари вдома. Студенти старших курсів
мають можливість спільно з лікарями даної установи брати участь у постановці
діагнозу, підборі діагностичних процедур і оптимальних методів лікування на
засадах доказової медицини. Висококваліфіковані кадри і сучасне обладнання
дозволяють проводити якісну первинну і вторинну профілактику багатьох станів
в клініці внутрішніх хвороб.
На клінічних базах проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття,
клінічні розбори за участю студентів, відбувається формування практичних
навичок і закріплення отриманих теоретичних знань.
Клінічна
робота
кафедри
внутрішньої
медицини
проводиться
співробітниками кафедри на клінічних базах із залученням студентів під час
вивчення відповідних дисциплін.
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Звичайною практикою є мультимедійні клінічні розбори, які готуються
студентами за підтримки викладачів і після презентації на клінічних
конференціях публікуються на сайті кафедри, у депозитарії Університету і у
вигляді статей в профільних медичних журналах України.

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
Адреса: пров. Балакірєва, 5, м. Харків, 61018, Україна
Сайт: http://im.medicine.karazin.ua/
E-mail: mydoctorlife@gmail.com
На карті: https://goo.gl/maps/iMrab
Група у соціальній мережі Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1546331498984517/
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Проїзд: від станції метро "Радянська" маршрутне таксі № 20; від станції метро
"Університет" маршрутне таксі № 33, тролейбус №18; від станції метро
"Південний вокзал" маршрутне таксі № 277; від станції метро "Героїв праці"
маршрутне таксі № 17, 55, 263.
ДЛПЗ «Центральна клінічна лікарня« УКРЗАЛІЗНИЦІ»
Адреса: пров. Балакірєва, 5, м. Харків, 61018, Україна
Сайт: http://cchuz.kharkov.com/
На карті: https://goo.gl/maps/iMrab
Проїзд: від станції метро "Радянська" маршрутне таксі № 20; від станції метро
"Університет" маршрутне таксі № 33, тролейбус №18; від станції метро
"Південний вокзал" маршрутне таксі № 277; від станції метро "Героїв праці"
маршрутне таксі № 17, 55, 263.
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 24
Адреса: вул. Полтавський Шлях, 153, м. Харків, Україна
На карті: https://goo.gl/maps/dC3wV
Проїзд: будь-який міський транспорт до станції метро "Холодна гора".
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