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ЮВІЛЕЇ

ПРОФЕСОР ЧИСТЯКОВА ВІРА ФЕДОРІВНА

Віра Федорівна 
Чистякова народи
лася 22 травня 1926 
року в м. Новому 
Осколі Бєлгородської 
області в родині ро
бітників. Потім роди
на переїхала до м. 
Харкова, де в 1943 
році Віра Федорівна 
вступила до Харків
ської зуболікарської 
школи. Після закін
чення на відмінно 
першого курсу була 
зарахована до Хар

ківського стоматологічного інституту. Працелюб
ність і відповідальність, закладені в неї батьками, 
сприяли тому, що весь період навчання в інституті 
вона отримувала Ленінську стипендію як найкра
ща студентка. Саме під час навчання в інституті 
вона відвідувала лекції М.Б.Фабриканта, що пев- 
ною мірою сприяло обранню професійного і нау
кового напрямів. Після закінчення Харківського 
стоматологічного інституту з дипломом з відзна
кою у листопаді 1948 року була зарахована до 
клінічної ординатури при кафедрі щелепно- 
лицевої хірургії Українського інституту удоскона
лення лікарів. З грудня 1949 року до 1952 рік пра
цювала на цій же кафедрі старшим лаборантом, а 
потім асистентом. Отримані знання й практична 
підготовка дозволили їй у 1953 році очолити відді
лення щелепно-лицевої хірургії 2-ї міської клініч
ної лікарні м. Харкова. У 1955 році була зарахова
на ординатором хірургічного відділення 12-ї місь
кої лікарні (потім 32-ї міської лікарні), де атестова
на як загальний хірург. У 1956 році пройшла курси 
спеціалізації з нейрохірургії при Київському інсти
туті удосконалення лікарів. Вона бездоганно во
лоділа технікою нейрохірургічних, абдомінальних 
та гінекологічних операцій. У 1959 році під керів
ництвом професора Л.М. Лінденбаума захистила 
кандидатську дисертацію на тему "Флегмонозные 
процессы в тканях дна полости рта". 3 1960 по

1962 рік завідувала щелепно-лицевим відділен
ням 32-ї міської лікарні м. Харкова, яке було кліні
чною базою кафедри стоматології Українського ін
ституту удосконалення лікарів, на якій працювала 
на посаді асистента. У 1962 році Чистякова В.Ф. 
обіймає посаду доцента кафедри, а в грудні 1965 
року їй присвоєно вчене звання доцента. Науко
вий інтерес до травматичних та поєднаних ушко
джень щелепно-лицевої локалізації та відмінна за- 
гальнолікарська підготовка посприяли захисту в 
1971 році докторської дисертації на тему "Челюс
тно-лицевые повреждения, сочетающиеся с за
крытой черепно-мозговой травмой". У 1972 році 
згідно з рішенням ВАК СРСР присуджено вчений 
ступінь доктора медичних наук.

З 1973 року Чистякова В.Ф. очолила кафедру 
хірургічної стоматології Українського інституту 
удосконалення лікарів, а в грудні 1974 року була 
обрана на посаду завідувачки кафедри хірургічної 
стоматології Полтавського медичного стоматоло
гічного інституту, виправдавши слова директора 
Київського НДІ нейрохірургії, академіка 
А.П.Ромоданова та завідувача кафедри хірургіч
ної стоматології Київського медичного інституту 
ім. О.О.Богомольця, професора Бернадського 
Ю.Й.: "Вера Федоровна Чистякова -  эрудирован
ный ученый, теоретически и клинически подготов
ленный... Обладая незаурядными организаторс
кими способностями, коммуникабельностью и ха
рактером в высшей степени порядочного челове
ка, она вполне соответствует требованиям, пред
ъявляемым к современному руководителю науч
ного коллектива".

У своїх учнях та послідовниках Віра Федорівна 
намагалася бачити і виховувати такі ж якості, які 
мала сама: високий професіоналізм, неухильне 
дотримання професійної етики і деонтології, пова
гу до вчителів та колег, невтомне бажання навча
тися й освоювати нові методики, принциповість та 
високу моральність.

Професор Чистякова В.Ф. - автор понад 120 
наукових праць, серед яких монографія "Травмы 
лица и головного мозга".
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