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Леся Романівна народилася 8 ве-
ресня 1962 року в с. Петрівка-Ромен-
ська Гадяцького району Полтавської 
області. У 1985 році з відзнакою закін-
чила Харківський медичний інститут 
за  спеціальністю «Лікувальна спра-
ва», а вся її подальша діяльність була 
пов’язана з медичним вишем.

З 1985 до 1987 рр. Л.Р. Бобронні-
кова  – стажер-дослідник кафедри фа-
культетської терапії, 1987–1992  рр.  – 
аспірант кафедри факультетської 
терапії, з 1992 р. – асистент, а з 1999 р. – 
доцент цієї кафедри. У 2009 році вона 
захистила докторську дисертацію 
та отримала звання доктора медичних 
наук. Починаючи з грудня 2010 року 
займала посаду професора кафедри 
внутрішньої медицини №3, з вересня 
2013 року була професором кафедри 
клінічної фармакології, а з 2016 року 
працювала її завідувачем.

Леся Романівна була грамотним, 
талановитим та вимогливим виклада-
чем, відповідальною, світлою, гарною, 
чуйною та щирою людиною, завжди 
готовою прийти на допомогу. За ці 
якості вона заслужила любов і повагу 

колег, студентів і співробітників закла-
ду. Такою вона й залишиться в пам’яті 
колективу медичного університету.  

Ректорат, співробітники та студен-
ти Харківського медичного універси-
тету глибоко сумують через завчасну 
втрату Лесі Романівни Боброннікової 
та висловлюють щире і глибоке спів-
чуття рідним та близьким.  

Світлої пам’яті  
Лесі Романівни Боброннікової 
(1962–2017)

21 червня 2017 року пішла з життя 
завідувач кафедри клінічної 
фармакології професор Леся 
Романівна Боброннікова.

хроніка подій


	Нiна Григорiвна Гойда: 
звитяга крiзь плин часу
	Современные взгляды на проблему нецирротического фиброза печени
	Т.Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор; 
А.И. Чернобай, к. мед. н., доцент 

	ЯК НЕ ПОТРАПИТИ НИНІ 
В ТЮТЮНОВИЙ ПОЛОН
	У фокусі уваги: ботулізм
	Оцінка ефективності 
та безпеки препарату Рапітус при гострих респіраторних захворюваннях у пацієнтів 
із малопродуктивним кашлем 
В загальній лікарський практиці
	О.М. Барна1, д. мед. н., професор; 
Я.В. Корост1, к. мед. н.; 
	В.О. Малєєва2, О.О. Аліфер1, 
І.В. Слободян3, Я.О. Мосюндзь3

	Всеукраїнська тренінг-програма 
для лікарів «Мистецтво лікування: 
від профілактики до якості життя» 
	у Кропивницькому
	Антибиотикорезистентность 
и пути ее преодоления
	А.К. Дуда 

	Взаємовідносини лідера з учнями
	Анна Рибачук  

	Антибиотикоассоциированная диарея: принципы диагностики и лечения
	А.К. Дуда 

	Прощальное слово
	Николай Маркович Сергиенко: 
	угасшая планета 
в украинской офтальмологии…
	Світлої пам’яті 
Лесі Романівни Боброннікової (1962–2017)

