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За відмінну роботу в 1949 році Людмилу Андріївну направляють на навчання в Хустське медичне 
училище, яке вона закінчила з відзнакою в 1951 році. За направленням працювала медсестрою в Ужго-
родському пологовому будинку. У вечірній школі здобула середню освіту. 

І ось збувається давня мрія Людмили Андріївни: в 1952 році вона вступає на медичний факультет 
Ужгородського державного університету, який закінчує в 1958 році. Так минали важкі, але приємні роки 
навчання, у вихідні працювала медичною сестрою, щоби допомогти собі матеріально. Після отримання 
диплому працювала лікарем в санаторії "Синяк", що біля Мукачева, потім – на Ужгородській станції пе-
реливання крові. В 1968 році професор Бут Н.І. запросив Людмилу Андріївну на викладацьку роботу на 
кафедру анатомії людини медичного факультету Ужгородського державного університету. На цій посаді 
вона працювала 16 років, до виходу на пенсію. Упродовж цього часу Людмила Андріївна була наставни-
ком студентів. Вона по-материнськи доброзичливо ставилася до своїх вихованців, вболівала за них, тому 
студенти любили та поважали її. 

Людмила Андріївна багато сил та уваги приділяла своїй сім’ї – сину Ігорю та вже дорослому внукові 
Андрію. Вона підтримувала зв'язки з колегами медичного факультету та університету, часто відвідувала 
кафедру, цікавилася її життям. Дуже емоційно, з душевною теплотою проходили зустрічі з ветеранами-
побратимами Великої Вітчизняної війни. До останніх років життя Людмила Андріївна була дуже актив-
ною, бадьорою, завжди духовно підтримувала людей, любила природу, із задоволенням працювала та 
відпочивала на своєму городі. 

Колектив кафедри анатомії людини та гістології завжди буде пам’ятати дорогу нам колегу – Людмилу 
Андріївну Минайленко, цю чуйну і добру людину. Вічна їй пам'ять. 

 
 
 

ГАННА ІВАНІВНА БРОВДІЙ-ПОПОВИЧ 

24 серпня 2008 року на 78 році життя після тривалої хвороби померла пен-
сіонер – старший лаборант кафедри анатомії людини та гістології медичного 
факультету Ужгородського національного університету Ганна Іванівна Бров-
дій-Попович, перестало битися серце цієї доброї і порядної людини. 

Ганна Іванівна народилася 17 травня 1931 року в м. Ужгород в інтелігент-
ній родині відомого вчителя гімназії. Дитячі роки проходили у важкий істо-
ричний період 30-40-х років XX століття – лихоліття Другої світової війни. 
Але змалку батьки прищепили Ганні любов до книги і рідного краю. 

Нелегкий життєвий шлях випав на долю цієї доброї, душевної, чуйної і 
працьовитої людини. З ранніх літ була привчена до праці, у всьому допомага-
ла батькам, братам і сестрам. Училася в гімназії, а у 1949 році закінчила Уж-
городську середню школу №2 і вступила на біологічний факультет Ужгород-
ського державного університету. Після його закінчення, у 1954 році, працю-
вала два роки вчителем біології. У 1956 році Ганну Іванівну запросили на по-
саду старшого лаборанта кафедри анатомії людини медичного факультету 

нашого університету, де працювала до виходу на пенсію у 2001 році. 
В цей час кафедра проходила період становлення і розбудови. Тому важка праця випала на долю мо-

лодої Ганни Іванівни – виготовлення та забезпечення анатомічними препаратами навчального процесу. 
Допомагала професорові Буту Н.І. у створенні анатомічного музею. 

Ганна Іванівна дуже любила студентів, завжди по-материнськи ставилася до них, вболівала, підтри-
мувала та підбадьорювала їх. Тому студенти любили і поважали її. 45 років бездоганної праці на нашій 
кафедрі – це довгий трудовий шлях порядної і чесної людини. Тому тисячі колишніх студентів та колеги 
по роботі завжди згадують Ганну Іванівну добрим словом. 

Ганна Іванівна багато сил та уваги приділяла своїй сім'ї. Виховала двох синів – Юрія та Андрія. Без-
межно любила своїх двох онуків. 

Колектив кафедри анатомії людини та гістології глибоко сумує з приводу смерті колеги, дорогої Ган-
ни Іванівни Бровдій-Попович. Світла пам'ять про Ганну Іванівну – чесну, порядну і добру людину назав-
жди залишиться в наших серцях. Вічна їй пам'ять. 

Колектив кафедри анатомії людини та гістології 
медичного факультету УжНУ 

 


