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Живописне місто по обидва береги 
Дніпра, засноване як південна столиця 

Російської імперії князем Г.Потьомкіним в 
1787р, назване в честь імператриці 

Катерини 11- Єкатеринославом.

1905р. 1905р.



XV з'їзд ортопедів-травматологів України 
прорходив 16-18 вересня 2010 року у Палаці 

Студентів

XV з'їзд ортопедів-травматологів України 
прорходив 16-18 вересня 2010 року у Палаці 

Студентів

У Потьомкінському палаці – унікальному 
пам’ятнику архітектури XVIII століття 
національного значення, рішенням 

Дніпропетровської міської ради з 1952 року 
відкрито Палац студентів. 

     Сьогодні це Палац студентів 
Дніпропетровського національного університету 

імені О. Гончара - справжній центр культури, 
духовності, організації змістового дозвілля 

студентської молоді міста.



Палац культури студентів
колишній палац Г. Потьомкіна
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парк  ім. Т.Г.Шевченко

Після революції 1917 років палац перетворений на будинок 
відпочинку трудящих міста. Під час другої Світової війни 
будівля була зруйнована. У 1952 році реконструйовано 

архітекторами А. Баранським, С. Глушковим і інженером А. 
Мучником і став палацом культури студентів (з 1961 року - 

імені Ю. А. Гагаріна). У нову композицію органічно включені, 
хоча і в перетвореному вигляді, елементи первинного проекту 

і проекткомпозицію органічно включені, хоча і в 
перетвореному вигляді, елементи первинного проекту і 

проекту Ст П. Стасова. Загальна площа будівлі 5632 кв.м. Тут є 
концертний зал на 600 місць 



Делегація ортопедів-травматологів
Волині
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Радісна зустріч колег



Довга дорога за знаннями…Довга дорога за знаннями…

Це найдовша набережна в Європі 
– в довжину вона простягається на 

23 кілометри.
Від готелю “Дніпропетровськ”

Житловий комплекс “Башні”
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Представницький форумПредставницький форум
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• В формі пленарних засідань

• В формі секційних засідань
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• Фундаментальні дослідження, організаційні та 
загально-теоретичні питання в травматології та 
ортопедії, проблеми підготовки кадрів;

• Новітні технології в травматології та ортопедії 
(телекомунікаційна медицина, малоінвазивні 
ендоскопічні діагностичні та лікувальні заходи, 
експериментальна ортопедія та травматологія, 
клітинна терапія, біоматеріали,



В формі секційних засідань:В формі секційних засідань:

•Актуальні питання та проблеми дитячої ортопедії та травматології;
•Організація та надання протезно-ортопедичної та реабілітаційної 
допомоги при травмах та ортопедичних захворюваннях;
•Помилки та ускладнення в травматології та ортопедії (організаційні 
питання, гнійно-некротичні та ішемічні ураження опорно-рухової 
системи);
•Ортопедичні аспекти кісткової онкології;
•Проблемні питання остеосинтезу та ендопротезування суглобів;
•Лікування захворювань та ушкоджень хребта;
•Пошкодження та захворювання кисті;
•Ортопедо-травматологічні аспекти політравми.



Наші друзі (спонсори)Наші друзі (спонсори)



Ходили в гості…Ходили в гості…



Фуршет в ресторані “Хутір”Фуршет в ресторані “Хутір”



Прогулянка по Дніпру на катеріПрогулянка по Дніпру на катері



Культурна програмаКультурна програма

Свято-Преображенський 
собор, 1830-35 роки.



9 Всеросійський з’їзд ортопедів травматологів 
присвячений 200 річчю народження М.І. Пирогова
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До зустрічі на 16 з’їзді ортопедів 
травматологів
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Дякую за увагу


