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Життя, присвячене людям 
(до 70-річчя м. І. Кожина)

18 травня 2015 р. виповнюється 70 років Ми-
хайлу Івановичу кожину, кандидату медичних 
наук, доценту кафедри внутрішньої медицини № 2 
і клінічної імунології та алергології Харківського 
національного медичного університету.

у 1963 р. одразу після закінчення школи Ми-
хайло кожин вступає до лікувального факульте-
ту Харківського медичного інституту. навчання 
приносило йому задоволення, особливо подоба-
лася творча діяльність у науковому гуртку. Він 
дедалі більше усвідомлює, що медицина і на-
укова діяльність — це його 
покликання. студентській 
спільноті імпонувала напо-
легливість у навчанні, відвер-
тість, доброзичливість, і його 
обирають старостою, а потім 
і парторгом курсу.

Після закінчення інститу-
ту у 1969–1971 рр. М. І. ко-
жин служив у лавах радян-
ської армії в Забайкальсько-
му воєнному окрузі на посаді 
старшого лікаря військової 
частини. робота дала йому 
змогу ознайомитися з буд-
нями медичної діяльності, 
і це підкріплювало його віру 
у правильний вибір життєво-
го шляху.

у 1971 р. Михайло Іва-
нович, мобілізувавшись із 
лав армії, був прийнятий 
на роботу лікарем реаніма-
ційного відділення Харківської міської лікарні 
№ 27, де зарекомендував себе як високопро-
фесійна, ерудована, доброзичлива та чуйна до 
хворих людина.

на початку професійної діяльності доля звела 
М. І. кожина з академіком л. Т. Малою, і саме 
любов Трохимівна стала для нього вчителем на 
все життя, якому він завдячував своїми досяг-
неннями. Із 1972 по 1976 р. Михайло Іванович 
навчався в заочній аспірантурі за спеціальністю 
«кардіологія» у Всесоюзному кардіологічному на-
уковому центрі срср (Москва). Із 1975 по 1987 р. 
він працює асистентом кафедри госпітальної те-
рапії лікувального факультету Харківського ме-
дичного інституту. Під керівництвом л. Т. Малої 
проводить дослідження порушень серцевого ритму 
та провідності у хворих на гострий інфаркт міо-
карда. Підсумки дослідницької роботи М. І. ко-
жина лягли в основу кандидатської дисертації 
за темою «некоторые метаболические аспекты 
электрической нестабильности сердца при ин-
фаркте миокарда» (1978).

Михайло Іванович продовжує свою наукову 
діяльність, розширюється сфера його інтересів. 

у 1987 р. йому присуджено вчене звання доцента 
кафедри госпітальної терапії.

доцент М. І. кожин є відомим терапевтом-
кардіологом, провідним спеціалістом із вивчення 
порушень серцевого ритму та провідності. науко-
вець постійно вдосконалює свою викладацьку та 
лекторську майстерність, багато працює з молоди-
ми асистентами кафедри, керує роботою магістрів, 
клінічних ординаторів, аспірантів, у тому числі 
й іноземних. Широка ерудиція, глибоке знання 
предмета та добре володіння ним приваблюють 

до М. І. кожина студентську 
молодь, яка із задоволенням 
слухає його лекції, відвідує 
практичні заняття.

окрім педагогічної ді-
яльності, Михайло Івано-
вич займається практичною 
роботою. Він лікар вищої 
категорії за спеціальностя-
ми «Терапія», «кардіологія», 
«клінічна імунологія». робочі 
будні М. І. кожина — це кон-
сультації у кардіологічному 
відділенні кЗоЗ «Харків-
ської міської клінічної лікарні 
№ 27», яка сьогодні є базовим 
лікувальним закладом кафе-
дри внутрішньої медицини 
№ 2 і клінічної імунології 
та алергології Харківського 
національного медичного уні-
верситету, правильний вибір 
діагностичних підходів і так-

тики лікування, участь у клінічних конференціях 
та обговореннях складних клінічних випадків. для 
лікарів та студентів, що працюють поряд із ним, 
це реальна можливість набути безцінного клініч-
ного досвіду.

доцента М. І. кожина часто залучають до 
консультативної роботи у лікувально-профі-
лактичних закладах Харкова та області, в тому 
числі — в ургентному порядку через обласне 
відділення екстреної допомоги. Як висококвалі-
фікований фахівець він володіє сучасними мето-
дами обстежень та лікування хворих. Михайло 
Іванович здійснює аналіз роботи відділень ста-
ціонару, експертну оцінку історій хвороб, надає 
методичну та практичну допомогу в плануван-
ні та впровадженні нових засобів діагностики 
і лікування, освоєнні їх лікарями клініки. Бере 
активну участь в організації і проведенні науко-
во-практичних, реферативних та патологоанато-
мічних конференцій. М. І. кожин часто виступає 
на науково-практичних конференціях, з’їздах 
і симпозіумах із доповідями, присвяченими су-
часним засобам діагностики і лікування хворих 
терапевтичного профілю. Він має 187 друкованих 
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наукових праць, у тому числі 17 раціоналіза-
торських пропозицій, 2 авторських свідотства, 
є співавтором 4 підручників та 3 навчальних по-
сібників для студентів вищих медичних закладів 
і лікарів-інтернів.

Михайло Іванович кожин нагороджений 
Почесною грамотою Міністерства охорони здо-
ров’я україни (2001, 2010).

Повсякденна кропітка праця М. І. кожина дала 
йому змогу стати знаним науковцем, талановитим 
наставником і вихователем. свій 70-річний юві-
лей М. І. кожин зустрічає зі значними науковими 

та педагогічними досягненнями, сповнений сил та 
енергії, з великими планами на майбутнє.

Професорсько-викладацький склад кафедри 
внутрішньої медицини № 2 і клінічної імуно-
логії та алергології Харківського національного 
медичного університету щиро вітає Михайла 
Івановича кожина з ювілеєм і бажає йому міц-
ного здоров’я, наснаги та подальших здобутків 
на благо медицини.

нових Вам, Михайло Іванович, звершень, не-
вичерпного творчого натхнення та довголіття на 
науково-освітній ниві україни!

Кафедра внутрішньої медицини № 2  
і клінічної імунології та алергології

Харківського національного  
медичного університету


