НЕКРОЛОГ

ПАМ’ЯТІ
ПРОФЕСОРА
АХТЕМІЙЧУКА
ЮРІЯ
ТАНАСОВИЧА
(1958 – 2014)

27 травня 2014 року після важкої і тривалої
хвороби на 56 році життя передчасно перестало
битися серце Юрія Танасовича Ахтемійчука –
знаного вченого-морфолога, доктора медичних
наук, професора, завідувача кафедри анатомії,
топографічної анатомії та оперативної хірургії
Буковинського державного медичного університету, члена президії правління Наукового товариства АГЕТ України, голови Чернівецького обласного відділення однойменного наукового товариства.
Юрій Танасович Ахтемійчук народився 1958
року в с. Ставчани Кіцманського району Чернівецької області. У 1978 р. закінчив фельдшерське
відділення Чернівецького медичного училища, а
в 1984р. – з відзнакою Чернівецький медичний
інститут. Упродовж 1984-1987 рр. навчався в
аспірантурі на кафедрі топографічної анатомії та
оперативної хірургії цього ж інституту, одночасно проходив спеціалізацію за фахом “лікаруролог”. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Развитие и становление топографии лоханок и мочеточников в раннем периоде онтогенеза человека”. З 1987 р. працював на
посаді асистента, з 1993 р. – старшого викладача,
а з 1994 р. – доцента кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. У 1997 році обраний на посаду завідувача цієї ж кафедри, яка з
2007 року має назву кафедри анатомії, топографічної анатомії то оперативної хірургії. У 2000
році захистив докторську дисертацію на тему:
“Розвиток і становлення топографії органів та
структур заочеревинного простору в ранньому
онтогенезі людини”. У 2002 році йому присвоєне
вчене звання – професор.
Науковий світогляд Ю.Т. Ахтемійчука формувався під впливом видатних учителівпрофесорів В.А. Малишевської, В.М. Круцяка, В.І.
Проняєва. Під його керівництвом виконувались
наукові дослідження з проблем статево-вікових
закономірностей будови і топографоанатомічних
взаємовідношень органів та структур в онтогенезі, особливостей вікової і статевої ембріотопографії. Вагомим здобутком у цьому напрямку є
вивчення закономірностей становлення перинатальної будови і топографії органів та структур,
що має велике практичне значення в перинатології, неонатології, дитячій хірургії, про що неодноразово наголошувалось на різноманітних наукових конгресах, конференціях, симпозіумах.
Саме Ю.Т. Ахтемійчука по праву можна вважати
основоположником вчення про перинатальну
анатомію, яке він активно впроваджував у наукових публікаціях упродовж 2010-2014 рр.
В особі Ю.Т. Ахтемійчука вдало поєдналися
якості вченого-дослідника, вихователя молоді і
талановитого організатора. Упродовж науковопедагогічної діяльності за сумісництвом працю-
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вав деканом факультету підготовки помічників
лікаря, завідувачем відділу інтернатури, завідувачем відділу докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури, виконував
обов’язки проректора з науково-педагогічної
роботи університету.
Професор Ю.Т. Ахтемійчук – засновник і
головний редактор наукового фахового видання України “Клінічна анатомія та оперативна
хірургія” (видається з 2002 року), відповідальний
секретар (1997-2002) наукового фахового видання “Буковинський медичний вісник”. Член редакційної колегії та редакційної ради наукових фахових видань України – “Буковинський медичний вісник”, “Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина” (Чернівці), “Вісник морфології” (Вінниця), “Морфологія” (Дніпропетровськ),
“Вісник проблем біології і медицини” (Полтава),
Науковий вісник Ужгородського університету,
серія Медицина (Ужгород); Молдови –
“Curierul medical” (Кишинів), Білорусі – “Здравоохранение” (Мінськ). Член спеціалізованої
вченої ради Д 58.601.01 Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.
Професором Ю.Т. Ахтемійчуком підготовлено 2 докторів та 14 кандидатів наук, 1 магістр

медицини. Автор понад 400 наукових праць, у
тому числі: 10 монографій, 4 підручників, 12
навчальних посібників, 250 статей, 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні
моделі, 1 методичних рекомендацій.
Ю.Т. Ахтемійчук був надзвичайно відповідальною і високопрофесійною людиною, його
життєвий шлях є прикладом самовідданого служіння медичній освіті та науці. Його активна
громадська та науково-педагогічна діяльність
відзначена багатьма Почесними грамотами та
подяками. Лауреат премії Чернівецької міської
ради імені Б.Л. Радзіховського (2003).
Від імені Чернівецького обласного відділення Наукового товариства АГЕТ України висловлюємо щирі слова співчуття рідним, родичам,
друзям і колегам з приводу непоправної втрати.
Співробітники Буковинського державного медичного університету завжди пам’ятатимуть людину, високопрофесійного фахівця, талановитого
педагога, якого щиро любили та поважали студенти і колеги.
І.Ю. ОЛІЙНИК, Б.Г. МАКАР,
О.В. ЦИГИКАЛО, Т.В. ХМАРА,
В.В. КРИВЕЦЬКИЙ, О.М. СЛОБОДЯН
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