
Наукова сесія: реалії сьогодення 
та перспективи майбутнього

ПОДІЯ

В ХНМУ відбувся державний розпо-
діл. У підсумку 322 студенти розподілили 
за чотирма спеціальностями: «Лікуваль-
на справа» – 211 осіб, «Педіатрія» – 81, 
«Медико-профілактична справа» – 22, «Сто-
матологія» – 4. За спеціальністю «Лікар за-
гальної практики – сімейний лікар» розподі-
лено 89 осіб, «Фтизіатрія» – 9. У Харківську 
область направлено 135 студентів, загалом 
у сільську місцевість – 171.

ВІТАЄМО!

За вагомий особистий внесок в ор-
ганізацію медичного забезпечення учас-
ників АТО, підготовку санітарних інструк-
торів, високий професіоналізм, активну 
громадську позицію та з нагоди 210-річ-
чя Харківського національного медич-
ного університету понад 30 студентів-
волонтерів, викладачів, співробітників 
університету отримали медалі, почес-

ні грамоти та подяки від Міністерства 

оборони України.

Подякою Міністерства охорони 
здоров’я України нагороджено Віктора 

Володимировича Ніконова за вагомі 
досягнення у професійній діяльності та 
сумлінну працю.

Почесною грамотою Харківської місь-
кої ради нагороджений Борис Антонович 

Залевський за багаторічну сумлінну й 
плідну працю, високий професіоналізм та 
з нагоди 65-річчя із дня народження.

Почесне звання «Заслужений діяч 
естрадного мистецтва України» присво-
єно Ірині Георгіївні Вус за значний осо-
бистий внесок у розвиток українського 
естрадного мистецтва та вагомі творчі 
здобутки.

Традиційно на початку нового 
року в Харківському національному 
медичному університеті відбувають-
ся Наукові сесії, що підбивають під-
сумки роботи попереднього року та 
окреслюють напрямки діяльності на 
майбутній.

Пленарне засідання наукової се-
сії відкрив ректор університету Воло-
димир Лісовий: «Ювілейний 210-й рік 
приніс здобутки в нашій науковій ді-
яльності, а саме: відзначення знаних і 
молодих науковців на державному та 
регіональному рівнях, інтенсифікацію 
міжнародного освітянського та нау-
кового співробітництва, підвищення 
рівня впровадження наукових роз-
робок у практичну охорону здоров’я 
тощо. Сьогодні наші науковці озна-
йомлять нас із результатами своїх 
передових досліджень».

Науковий форум розпочався із 
доповіді завідувача кафедри сус-
пільних наук професора Ігоря Робака 
«Місце Харківського національного 
медичного університету в становлен-
ні та розвитку української вищої ме-
дичної школи: історико-правовий ас-
пект». Професор кафедри педіатрії 
№ 1 та неонаталогії Олена Ріга пред-
ставила нові наукові напрями в педіа-
трії, а керівник Навчально-наукового 
центру професор Ігор Завгородній 
доповів про клінічну медицину навко-
лишнього середовища.

Наукова сесія завершилася на-
городженням представників молодо-
го покоління науковців – переможців 
Фестивалю молодіжної науки. Воло-
димир Лісовий привітав переможців 
і номінантів із тим, що вони долуча-
ються до Науки, а це пошук і постійні 
роздуми про те, що відбувається на-
вколо та як це пояснити.

На сьогодні тривають систем-
ні перетворення, спрямовані на до-
сягнення благополуччя нашої країни. 
Однією зі складових успіху цих пере-
творень є підготовка висококваліфі-
кованих науково-педагогічних та на-
укових кадрів, здатних забезпечити 
розробку та впровадження іннова-
ційних технологій у практику охорони 
здоров’я.

ДЕРЖАВНИЙ РОЗПОДІЛ
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МОЛОДА МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІЖНОЇ НАУКИ

Вже багато ро-
ків низку новоріч-
них та різдвяних 
свят у Харківсько-
му національному 
медичному універ-
ситеті продовжує 
свято науки та твор-
чості. Радою моло-
дих учених та Ра дою 
студентського на-
укового товариства 
за підтримки рек-
тората 18–20 січ- 
ня був проведений 
Фестиваль моло-
діжної науки, у рам-
ках якого 19 січня 
відбулася щорічна 
міжвузівська кон-
ференція молодих 
учених та студентів 
«Медицина третьо-
го тисячоліття».

Роботу наукового форуму розпочала секція «Теоретична та 
експериментальна медицина», яку відкрив проректор з наукової 
роботи Валерій М’ясоєдов: «Кожного року події з нагоди ювілею 
університету стають усе більш яскравими та масштабними, тому 
що в них беруть участь ентузіасти. Саме в їх руках знаходить-

ся майбутнє нашого університету, медицини та країни». Вале-
рій Васильович висловив подяку представникам студентського 
наукового товариства та молодим ученим, а також викладачам, 
які допомагають молоді у становленні, виборі тематики та про-
суванні науки.

У конференції взяли участь близько 500 доповідачів, се-
ред яких були представники медичних університетів, інститутів 
й центрів Харкова та України. Очікуваним високим рівнем ак-
туальності, соціальної значущості та ґрунтовністю дослідження 
запам’яталися перші досягнення молодих учених та студентів – 
гуртківців ХНМУ.

Робота наукового форуму проходила на 11 секціях, у яких 
були об’єднані представники основних галузей медичної, прак-
тичної та теоретичної науки. У рамках роботи секцій була надана 
можливість проведення ефективної дискусії між студентством 
та представниками молодих учених під керівництвом провідних 
науковців університету.

Традиційно за результатами роботи в секціях були обрані 
кращі наукові роботи, виділені доповіді, що мали найбільшу со-
ціальну значущість, а також були відзначені доповідачі за най-
краще оформлення презентацій та ораторське мистецтво. Усі 
учасники отримали сертифікати та матеріали конференції.

Рада молодих учених та Рада студентського наукового 
товариства щиро вдячна ректорату, організаційному коміте-
ту наукової сесії та науковим кураторам секцій за допомогу і 
підтримку під час організації та проведення Фестивалю моло-
діжної науки. Також окрема вдячність відповідальним за моло-
діжну науку на кафедрах, усім учасникам та слухачам. Бажаємо 
всім творчої наснаги, наукових перемог та натхнення!

ЗЕМСЬКІ ЛІКАРІ 
XXI СТОЛІТТЯ

ОБГОВОРЮЄМО ПЕРСПЕКТИВИ 
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

18 січня студенти-медики зібралися для обговорення питан-
ня введення системи страхової медицини в Україні.

За сло-
вами Валерія 
М’яcоєдова, пи-
тання медично-
го страхування є 
дуже актуальним, 
про нього гово-
рять давно, але 
кожна соціаль-
на група бачить 
цю проблему по-
своєму. «Якщо 

проект буде реалізовано, то це доведеться робити саме вам, 
майбутньому поколінню лікарів, – зазначив Валерій Васильо-
вич, – тому цікаво послухати саме ваші думки з цього приводу».

Упродовж засідання учасники дебатного клубу аналізували 
досягнення в страховій медицині в різних країнах та порівнюва-
ли їх із перспективами розвитку України. Студенти обговорю-
вали цілі, задачі страхової медицини та висували ідеї стосовно 
цього напрямку.

18 січня відбулася олімпіа-
да «Земський лікар» серед магі-
странтів, аспірантів та клінічних 
ординаторів, для яких змагальний 
рух завжди є стимулом для роз-
витку.

Цього року олімпіада склада-
лася з двох турів. Перший тур на-
раховував 30 тестових завдань з 
різних спеціальностей та міг при-
нести учаснику 30 балів. Другий 
тур включав 8 ситуаційних за-
вдань з терапії, хірургії, акушер-
ства та гінекології, педіатрії. Мак-
симальна сума балів за другий 
тур становила 40.

За підсумками олімпіади 
переможцями стали: І місце – Анастасія Прокопенко (кафе-
дра акушерства, гінекології та дитячої гінекології), ІІ місце – 
Яна Зоц (кафедра інфекційних хвороб), ІІІ місце розділили Світ-

лана Іванченко (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини 
№ 1, основ біоетики та біобезпеки) та Катерина Меламуд (ка-
федра психіатрії, наркології та медичної психології). Вітаємо пе-
реможців! Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà ãîëîâà Ðàäè ìîëîäèõ ó÷åíèõ ÕÍÌÓ Íàòàë³ÿ Êóôòåð³íà
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ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ

В рамках Фестиваля молодежной науки, открывающего новый 
научный год в университете, в четвертый раз состоялась интеллек-
туальная игра «Брейн-ринг». В этом году среди участников были 
как команды, ежегодно играющие с Советом молодых ученых, так 
и те, кто впервые решил поучаствовать. Также в режиме онлайн-
трансляции к участию в игре присоединилась команда из Узбеки-
стана (Андижанский государственный медицинский институт).

В ходе игры участники 10 команд продемонстрировали свою 
эрудированность, смекалку и чувство юмора, отвечая на вопро-
сы касательно медицины и сопутствующих тем, затрагивающих 
историю открытий, астрономию, спорт и искусство. Одни вопро-
сы оказались очень легкими, а другие вызвали затруднение.

Поздравляем победителей игры:
І место – команда «ВМ № 2» кафедры внутренней медицины 

№ 2, клинической иммунологии и аллергологии.
ІІ место – команда «Авиценна» (Узбекистан) и команда кафе-

дры инфекционных болезней «Чума».
ІІI место – команда «Profess» кафедры внутренних и профес-

сиональных болезней.
В следующем году формат интеллектуальной игры будет до-

полнен вопросами от преподавателей. Благодарим за участие 
все команды, до встречи в новом сезоне!

Àëåêñàíäð Îíèêèåíêî, àññèñòåíò êàôåäðû ïåäèàòðèè ¹ 1 è íåîíàòîëîãèè, 
÷ëåí Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÕÍÌÓ

ЭРУДИТЫ ПОБЕЖДАЮТ

УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

17–18 грудня на базі навчально-наукового медичного компле-
ксу «Університетська клініка» ХНМУ відбулась перша міжвузівська 
науково-практична конференція для молодих учених, студентів та 
лікарів-інтернів «Актуальні проблеми лабораторної медицини».

У заході взяли участь 
представники департа-
менту охорони здоров’я, 
викладачі та керівни-
цтво університету, лікарі-
інтерни зі спеціальності 
«Лабораторна діагнос-
тика» та інших спеціаль-
ностей, лікарі-лаборанти 
ЛПЗ Харкова, фахів-
ці лабораторних цен-
трів Держсанепідслуж-
би України, молоді вчені 
з різних навчальних за-
кладів Харкова, Львова, 
Слов'янська, Маріуполя, 
Полтави, Дніпропетров-
ська, Запоріжжя.

На конферен-
ції було представле-
но 35 аудиторних та 5 
стендових доповідей. 
Основною тематикою 
доповідей було об-
ґрунтування наукових 
питань оптимізації та 
розвитку лабораторної 
медицини. Члени пре-
зидіуму відзначили на-

уковість доповідей, самостійність власних досліджень та ора-
торське мистецтво студентів.

Дипломи за ори гінальне вирі шення наукової про 
блеми отримали Ми рослав Ступницький та Микола Семенюк, 
за ораторське мистецтво – Олена Барсукова та Тетяна Міскі-

Оглу, за соціальну значимість дослідження – Маргарита 

Мартем’янова та Валерія Холодова, за кращу презентацію – 
Юлія Пітяк та Наталія Кутас.

Ì.². Ë³òâ³íåíêî, 
àñèñòåíò êàôåäðè êë³í³÷íî¿ ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè

ПЕРША  КОНФЕРЕНЦ І Я 
З  ЛАБОРАТОРНО Ї 
Д ІА ГНОСТИКИ

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ 

14 січня на кафедрі медичної та біоорганічної хімії відбулася ІІІ 
наукова конференція студентів-бакалаврів «Хімія в косметології». 
У роботі конференції взяли участь декан ІV медичного факуль-
тету доцент Вікторія Ткаченко, завідувач кафедри медичної та 
біоорганічної хімії професор Ганна Сирова, доценти, викладачі 
та асистенти кафедри, а також студенти-бакалаври ІІ та ІІІ курсів, 
що навчаються за фахом «Лабораторна діагностика».

ХІМІЯ В КОСМЕТОЛОГІЇ

Дружня і тепла атмосфера панувала під час проведення сту-
дентського форуму. Серед студентів ІІ курсу переможцями виз-
нано: І місце – Олена Ніколаєнко із доповіддю «Гіалуронова кис-
лота в медицині і косметології», ІІ – Наталя Ковальчук («Вітамін 
А в медицині»), ІІІ – Данило Труш («Сульфати в косметології»).

Серед третьокурсників першу винагороду отримала 
Єлізавета Войнова за доповідь «Противугрові препарати», дру-
гу – Олена Шмадченко («Консерванти й засоби з догляду за 
шкірою») та Наталья Максимчикова («NaHCO

3
 в косметології»), 

Марина Янцелевич («Кислотна мантія шкіри») та Михай-

ло Островський («Вітамін D в косметології») розділили ІІІ місце. 
Студентки Ольга Струтинська («Вплив на шкіру кератолітиків та 
деструктивних засобів») та Вікторія Саніна («Хімія в косметиці: 
отруйна десятка») отримали заохочувальні призи.

Î.Â. Ñàâåëüºâà, àñèñòåíò êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿
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ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВЧЕНОЇ РАДИ

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ В 2015 РОЦІНАУКОВІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ В 2015 РОЦІ
Кінець кожного року й початок року нового в нашому універ-

ситеті традиційно є часом, коли підбиваються підсумки, аналі-
зуються проблеми й визначаються пріоритети з усіх напрямів 
діяльності. Засідання Вченої ради університету, яке відбулося 
21 січня 2016 року, з порядком денним «Звіт про наукову ді-
яльність колективу університету за 2015 рік, виконання плану 
підготовки науково-педагогічних кадрів. Затвердження плану 
науково-дослідних робіт на 2016 рік» було присвячене науковій 
роботі університету.

У 2015 році в університеті виконувалися 13 науково-дослідних 
робіт, фінансованих за рахунок коштів держбюджету, та 45 ініціа-
тивних (пошукових) НДР. Обсяг бюджетного фінансування нау-
кової діяльності у звітному році суттєво зменшився і склав 2337 
тис. грн (у 2014 році – 3235 тис. грн), проте зросли обсяги по-
забюджетних надходжень за наукову діяльність – 4099 тис. грн 
(2417 тис. грн у 2014 році), і вперше за останні роки позабюджет-
ні надходження перевищили надходження із загального фонду 
держбюджету. 

План НДР на 2016 рік включає виконання 13 НДР, запропоно-
ваних МОЗ України для фінансування за рахунок загального фон-
ду держбюджету, 45 ініціативних (пошукових) НДР, 8 НДР, що фі-
нансуються на підставі господарських договорів.

В університеті запроваджено систему «Антиплагіат», видано 
відповідний наказ, затверджено Положення щодо цієї системи.

У центрі уваги у 2015 році традиційно було впровадження ре-
зультатів наукової діяльності в практику охорони здоров’я. За ре-
зультатами виконання наукових робіт подано 14 пропозицій для 
включення до Переліку наукової продукції, підготовлено 3 ме-
тодичні рекомендації та 22 інформаційні листи зі впровадження 
результатів у практику охорони здоров’я. За кількістю поданих 
заявок до Переліку наукової продукції кращими є кафедри інфек-
ційних хвороб (3), клінічної фармакології (3), офтальмології (2), 
мікробіології, вірусології та імунології (2). За кількістю виданих 
інформаційних листів кращими є кафедри терапевтичної стома-
тології (3), стоматології (3), клінічної фармакології (2), травмато-
логії та ортопедії (2), анатомії людини (2), внутрішньої медицини 
№ 2 і клінічної імунології та алергології (2), фармакології та ме-
дичної рецептури (2).

У 2015 році співробітниками університету отримано 78 па-
тентів (у тому числі 13 на винаходи), направлено 73 заявки 
(у тому числі 22 на винаходи). Патенти на винаходи отримали 
кафедри нейрохірургії (2), патологічної анатомії (2), ЦНДЛ (2), 
акушерства та гінекології № 1 (1), інфекційних хвороб (1), гіс-
тології, цитології та ембріології (1), стоматології дитячого віку, 
ДЩЛХ та імплантології (1), гігієни та екології № 2 (1), педіатрії 
№ 1 та неонатології (1), урології, нефрології та андрології (1).

Співробітниками університету у 2015 році зроблено 164 (про-
ти 248 у 2014 році) доповідей на зарубіжних наукових форумах, 
761 доповідь (проти 671 у 2014 році) – на українських наукових 
форумах, 71 (проти 107) – у країнах СНД. За кількістю доповідей, 
зроблених на зарубіжних наукових форумах, кращими є кафедри 
урології, нефрології та андрології; патологічної анатомії; внутріш-
ньої медицини № 3; внутрішніх та професійних хвороб; психіатрії, 
наркології та медичної психології; ПВМ № 1, основ біоетики та бі-
обезпеки.

Науковцями університету видано 38 монографій, надрукова-
но 2064 наукові статті та 3254 тези доповідей. 

За показниками наукометричної бази даних Scopus серед 
українських ВНЗ наш університет у 2015 році посідав 27-е за-
гальне і 5-е серед медичних ВНЗ місце (кількість публікацій – 222, 
кількість цитувань – 738, індекс Гірша – 16).

У 2015 році на базі та за участю ХНМУ було проведено 45 на-
укових форумів (14 з яких було внесено до Реєстру). Знаковими 
стали наукові форуми, проведені кафедрами акушерства, гіне-
кології та дитячої 
гінекології, медич-
ної генетики, уро-
логії, нефрології та 
андрології, хірургії 
№ 1, кафедрами 
стоматологічного 
профілю та ін.

Питання під-
готовки науково-
педа гогічних ка-
дрів залишалися 
у центрі уваги в 
2015 році. В уні-
верситеті навча-
лися 4 докторанти, 
74 очні та 52 заочні 
аспіранти, 16 магістрантів, 50 клінічних ординаторів, виконува-
лися 49 докторських та 213 кандидатських дисертацій, заплано-
вано 7 докторських та 40 кандидатських дисертацій; захищено 5 
докторських та 41 кандидатська дисертація; подано до спеціалі-
зованих вчених рад 3 докторські та 22 кандидатські дисертації. 
Серед кафедр, що якісно готують дисертантів, хотілося б відзна-
чити кафедри внутрішньої медицини № 1, внутрішньої медицини 
№ 3, екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та 
травматології, мікробіології, вірусології та імунології, офтальмо-
логії, патологічної анатомії, патологічної фізіології, стоматології, 
урології, нефрології та андрології, хірургії № 1. Достроково за-
хистили дисертаційні роботи аспіранти кафедр акушерства та гі-
некології № 1, внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та 
алергології, психіатрії, наркології та медичної психології, хірургіч-
ної стоматології та ЩЛХ. 

У Всеукраїнській студентській олімпіаді з 12 дисциплін взя-
ли участь 45 студентів університету і посіли 12 призових місць; 
4 студенти брали участь у Всеукраїнському конкурсі студент-
ських наукових робіт і посіли 3 призові місця. На базі університе-
ту проведено ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з ме-
дичної генетики, патоморфології, психіатрії і наркології, медичної 
психології, інфекційних хвороб. Вперше в університеті відбувся ІІ 
тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з при-
родничих, технічних і гуманітарних наук із групи спеціальностей 
«Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармако-
логія (англійською мовою)».

Аналіз рейтингової оцінки наукової діяльності кафедральних 
колективів протягом останніх років виявив проблему, яка поля-
гає в тому, що окремі кафедри завдяки надзвичайним здобуткам 
лише в одній галузі діяльності випереджають кафедри, які від-
значаються стабільними, але не екстремальними здобутками за 
більшістю розділів наукової роботи. Це не можна вважати спра-
ведливим, тому ми, крім традиційного рейтингу, визначили аль-
тернативні.

Альтернативний рейтинг 1: визначали за кожним розді-
лом середнє значення (або медіану), стандартне відхилення (або 
25-й та 75-й процентилі) і залежно від діапазону оцінювали пози-
цію в балах від 0 до 5).

Альтернативний рейтинг 2: визначали за кожним показ-
ником рейтингове місце кафедри, далі вираховували для кожної 
кафедри суму рейтингових місць, ранжували кафедри за загаль-
ною сумою місць.

Êàôåäðè ó áàç³ Íàóêà-îíëàéí: òðàäèö³éíèé òà àëüòåðíàòèâí³ ðåéòèíãè

Кафедра
Місце в базі 

Наука онлайн
Рейтинг 1 Рейтинг 2

Кафедра клінічної фармакології 1 1 1

Кафедра внутрішньої медицини № 1 2 5 5

Кафедра урології, нефрології та андрології 3 2 3

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки 4 13 10

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології 5 4 2

Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології 6 7 4
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Найбільш доцільним і справедливим вбачається альтерна-
тивний рейтинг 2 – визначення загального місця за сумою місць 
за кожним з оцінюваних розділів наукової діяльності.

На засіданні вченої ради було визначено головні завдан-
ня щодо подальшого розвитку наукової діяльності у 2016 році. 
Серед них реалізація положень Законів України «Про вищу 
освіту» та «Про наукову та науково-технічну діяльність»; про-

ведення інноваційних, насамперед фундаментальних наукових 
досліджень; модернізація матеріально-технічної бази наукових 
досліджень; підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів.

Хочу подякувати знаним та молодим науковцям, студентам 
за відданість Науці й побажати всього найкращого!

Âàëåð³é Ì’ÿñîºäîâ, 
ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè 

Кафедра епідеміології 7 25 16

Кафедра внутрішньої медицини № 3 8 8 8

Кафедра дерматології, венерології і СНІДу 9 51 46

Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології 10 26 17

НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ 11 62 57

Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології 12 6 7

Кафедра хірургії № 2 13 18 18

Кафедра інфекційних хвороб 14 10 8

Кафедра акушерства та гінекології № 1 15 14 13

Кафедра суспільних наук 16 44 29

Кафедра філософії 17 56 49

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології 18 9 12

Кафедра медичної та біоорганічної хімії 19 46 44

Кафедра фтизіатрії та пульмонології 20 29 25

Кафедра гігієни та екології № 2 21 19 14

Кафедра патологічної анатомії 22 11 11

Кафедра хірургії № 1 23 15 24

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб 24 40 31

Кафедра нейрохірургії 25 28 19

Кафедра офтальмології 26 3 6

Кафедра гігієни та екології № 1 27 32 37

Кафедра медичної генетики 28 37 36

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я 29 20 22

Кафедра педіатрії № 2 30 22 23

Кафедра акушерства та гінекології № 2 31 30 32

Кафедра неврології № 1 32 12 15

Кафедра фармакології та медичної рецептури 33 45 48

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології 34 21 21

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб 35 33 50

Кафедра неврології № 2 36 27 39

Кафедра дитячих інфекційних хвороб 37 36 33

Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 38 24 27

Кафедра пропедевтики педіатрії № 2 39 23 34

Кафедра онкології 40 57 57

Кафедра терапевтичної стоматології 41 34 34

Кафедра стоматології 42 31 26

Кафедра медичної біології 43 39 42

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства 44 17 28

Кафедра травматології та ортопедії 45 38 30

Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії 46 41 43

Кафедра радіології та радіаційної медицини 47 58 56

Кафедра загальної хірургії № 2 48 16 20

Кафедра біологічної хімії 49 53 50

Кафедра судової медицини, медичного правознавства 50 52 55

Кафедра клінічної лабораторної діагностики 51 68 62

Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна 52 43 40

Кафедра анатомії людини 53 42 54

Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології 54 48 41

Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії 
та імплантології 

55 47 46

Кафедра української мови, основ психології та педагогіки 56 65 61

Кафедра оториноларингології 57 35 37

Кафедра гістології, цитології та ембріології 58 54 53

Кафедра хірургії № 3 59 59 59

Кафедра екстреної та невідкладної медичної 
допомоги, ортопедії та травматології 

60 49 45

Кафедра фізіології 61 63 65

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 62 64 63

Кафедра ортопедичної стоматології 63 55 60

Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики 64 66 66

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини 
з курсом фізичного виховання та здоров’я 

65 67 68

Кафедра загальної хірургії № 1 66 50 52

Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії 67 60 64

Кафедра іноземних мов 68 61 67

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян 69 69 69

Кафедра латинської мови та медичної термінології 70 70 70
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ПЕРША ЛЕДІ НІМЕЧЧИНИ ВІДВІДАЛА ХАРКІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИПЕРША ЛЕДІ НІМЕЧЧИНИ ВІДВІДАЛА ХАРКІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ
18 січня делегація представ-

ників UNICEF на чолі з першою 
леді Федеративної Республіки Ні-
меччина Даніелою Шадт відвідала 
Харківський обласний спеціалізо-
ваний будинок дитини № 1, який є 
клінічною базою кафедри педіатрії 
№ 1 та неонаталогії. 

У заході взяли участь пред-
ставники консульства Німеччини, 
Харківської обласної влади та Хар-
ківського національного медично-
го університету.

Головним питанням зустрічі 
було обговорення перспектив співп-
раці у створенні системи ранньо-
го втручання для дітей із ризиком 
затримки розвитку та дітей із особливими 
потребами. Основними напрямками нау-
кової роботи кафедри педіатрії № 1 та нео-
натології є стратифікація ризиків розвитку 
серцево-судинних патологій у дітей та брон-
холегеневі захворювання. Останні три роки 

співробітники кафедри також працюють у 
новому напрямку – «Педіатрія розвитку», що 
включає питання раннього втручання, ка-
тамнестичне спостереження за недоноше-
ними дітьми та паліативну педіатрію.

Професор кафедри Олена Ріга роз-
повіла про критерії включення новона-

роджених в систему раннього 
втручання та про Національний 
протокол планового обліку, що 
був створений спеціалістами Хар-
ківського національного медич-
ного університету разом з Асо-
ціацією неонатологів України та 
Українсько-німецькою медичною 
асоціацією. Проте Олена Олексан-
дрівна відзначила недостатній рі-
вень теоретичної підготовки укра-
їнських лікарів у згаданій царині, 
необхідність подальших наукових 
розробок та їх впровадження у на-
вчальний процес.

Зустріч закінчилась відвіду-
ванням дитячого будинку, яке ор-

ганізував його директор Роман Марабян. 
Гості пройнялися атмосферою любові, ро-
зуміння та бажанням допомогти малень-
ким вихованцям.

Àííà Ôðàíöóçîâà, ³íæåíåð ç ìàðêåòîëîã³¿ 
â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

13 січня Харківський національний медичний університет відвідала 
постдокторський дисертант відділення медичної геноміки Інституту тран-
сляційної медицини Інова (м. Фолс-Черч, США) Аліна Хромих, яка закін-
чила ХНМУ в 2012 році.

У рамках візиту від-
булася зустріч пані Аліни 
з проректором з наукової 
роботи професором Вале-
рієм М'ясоєдовим. Наша 
випускниця висловила по-
дяку alma mater за отрима-
ну базу, необхідну для ро-
боти, подальшого навчання 
й наукового розвитку. У 
свою чергу Валерій Васи-
льович підкреслив, що на-
передодні Наукової сесії та 
Фестивалю науки приємно 
урізноманітнити програ-
му виступами міжнародних 
колег, та звернув увагу на 
можливі форми співробіт-
ництва.

Також гостя зустрілася 
із керівником Навчально-
наукового центру ХНМУ 
професором Ігорем Завго-
роднім, завітала до відділу 
міжнародних зв’язків. Під 

час зустрічі обговорювалися питання налагодження співпраці між Харків-
ським національним медичним університетом та Інститутом трансляцій-
ної медицини Інова.

Аліна Хромих виступила перед молодими вченими, аспірантами, ма-
гістрантами, студентами старших курсів і викладачами ХНМУ з презен-
тацією «Еволюція/революція геномної медицини в клінічній практиці». У 
доповіді були висвітлені питання застосування  геноміки  в різних галузях 
клінічної медицини, вирішення завдань клінічної та профілактичної ме-
дицини на основі знання геномів людини, її найважливіше значення для 
розробки методів діагностики, лікування та профілактики спадкових хво-
роб. Доктор Аліна Хромих також торкнулася питань геномної грамотнос-
ті, аспектів генетики та геноміки в клінічній практиці, застосування сучас-
них генетичних та геномних інструментів, кращих практик та стандартів 
у галузі.

Àíæåëà Ñòàùàê, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 

ПРЕЗЕНТАЦ ІЯ  З  Г ЕНОМНО Ї  МЕДИЦИНИ 
В ІД  ФАХ ІВЦЯ  ІЗ  США

15 січня делегація Харківського національного ме-
дичного університету в складі професора Володимира 
Лісового та помічника з економічних питань Володимира 
Склярова відвідала Словацький медичний університет 
(м. Братислава) і зустрілася з ректором професором Пе-
тером Шимко та деканом медичного факультету профе-
сором Анною Ремкова.

У рамках міжнародної співпраці між нашими на-
вчальними закладами були обговорені питання науково-
го й академічного обміну, розвитку міжнародних програм 
медичної освіти, інтеграції та розширення культурних 
зв’язків між Україною та Словацькою Республікою.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

Співпрацюємо 

зі Словацькими колегами
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ПАМ’ЯТІ ЛЮБОВІ МАЛОЇ

13 січня на ка-
федрі внутрішньої 
медицини № 2, клі-
нічної імунології та 
алергології відбула-
ся щорічна науково-
практична конфе-
ренція, присвячена 
пам’яті академіка 
Л.Т. Малої з нагоди 
96-ї річниці з дня її 
народження. 

У конференції 
взяли участь про-
ректори з науково-педагогічної роботи, декани II і IV медичних 
факультетів, завідувачі кафедр, лікарі МКЛ № 27 та студенти.

Відкрив конференцію завідувач кафедри професор Павло 
Кравчун із доповіддю про вагомий внесок академіка Любові Тро-

«Їх досвід нас наповнить духом…»

химівни Малої в розвиток науки, формування школи терапевтів 
і кардіологів Харкова та країни в цілому. Гості наукового форуму 
підкреслили суттєвий вплив діяльності Л.Т. Малої на професійний 
розвиток лікаря та поділилися спогадами про вчителя.

Доповіді конференції були представлені виключно молодими 
вченими кафедри та МКЛ № 27, що свідчить про тісний зв’язок 
наукової діяльності та практичної охорони здоров’я. До уваги 
учасників конференції були надані доповіді кардіологічного та те-
рапевтичного профілів, що висвітлили актуальні й своєчасні на-
прямки сьогоденної медичної науки. На конференції панувала те-
пла й дружня атмосфера, всі доповіді викликали жваву дискусію 
серед учасників конференції.

Пам’ять про великого вченого та видатну людину назавжди за-
лишиться в наших серцях та реалізується в науково-практичній ді-
яльності учнів численної школи, заснованої академіком Л.Т. Малою.

Îëåêñ³é Øåëåñò, ïðîôåñîð êàôåäðè;
Ãàííà Òèòîâà, àñèñòåíò êàôåäðè

21–26 декабря состоялся ра-
бочий визит директора Учебно-
научного медицинского комплекса 
«Университетская клиника» ХНМУ 
Владимира Савенкова и заведую-
щего отделением физической реа-
билитации Олега Касатки в клинику 
«Villa Stuart Sport Clinic» (Рим, Ита-
лия).

В ходе визита наша делегация 
ознакомилась с административ-
ной, хозяйственной и медицин-
ской структурами клиники. В числе 
средств для реабилитации клиника 
располагает лечебным бассейном, 
несколькими залами для проведе-
ния физиотерапевтических проце-
дур и кинезотерапии, а также спор-
тивной площадкой на открытом 
воздухе. Оценка состояния и функ-
ции опорно-двигательного аппара-
та проводится в биомеханической 
лаборатории. Особое внимание 
было уделено реабилитационным 
методикам, детально изучены ал-
горитмы ведения реабилитации и 
методы лечения больных с патоло-

гией опорно-двигательного аппарата.
На проведенных переговорах стороны согласовали сотрудничество между «Villa Stuart Sport Clinic» и Харьковским националь-

ным медицинским университетом, базой которого выступает Университетская клиника. Речь шла об организации академических 
обменов, применении элементов телемедицины, совместном участии в научных проектах и   проведении конференций, стажировке 
специалистов. В результате переговоров был подписан договор о сотрудничестве между Харьковским национальным медицинским 
университетом и «Villa Stuart Sport Clinic».

Хочется отметить содействие и помощь в организации визита представителей нашей клиники в «Villa Stuart Sport Clinic» доктора 
Ольги Езерской и координатора по странам Восточной Европы Ирины Боковой.

Âëàäèìèð Êîðîñòèé

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ХАРЬКОВСКОЙ 
И РИМСКОЙ КЛИНИКАМИ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА

«Villa Stuart Sport Clinic» специализируется в области орто-
педии и травматологии, хирургии, лучевой диагностики, физио-
терапии и реабилитации, кардиологии и спортивной медицины. 
Квалифицированный медицинский персонал, современное 
оборудование, тридцатилетний опыт и высокий сервис позво-
лили «Villa Stuart Sport Clinic» стать центром, признанным на 
международном уровне. 

В 2010 году «Villa Stuart Sport Clinic» получила аккредитацию 
FIFA как центр высшего профессионального уровня в области 

лечения, реабилитации и профилактики для футболистов всего 
мира. В мире существует всего 22 подобных центра.

Среди широкого спектра услуг, которые предоставляет «Villa 
Stuart Sport Clinic», лечение спортивных травм является самым 
актуальным направлением деятельности. Сотни спортсменов, 
десятки спортивных клубов и федераций доверяют мастерству 
и опыту одного из самых прогрессивных и самых авторитетных 
специалистов в европейской травматологии профессору Пье-
ру Паоло Мариани и его коллегам.

СПРАВКА
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

17 грудня 2015 року молоді вчені ХНМУ в складі делегації 
Ради молодих учених при Міністерстві науки і освіти взяли участь 
у зустрічі з Міністром молоді та спорту 
Ігорем Ждановим.

У ході зустрічі вони поінформували 
Міністра про можливості та перспективи 
співпраці з Міністерством молоді та спор-
ту. Кожен делегат представив власне ба-
чення та проблеми, з якими стикають-
ся молоді вчені в професійній діяльності. 
Окремо учасники подякували Міністру 
молоді та спорту та відмітили активну 
позицію Ігоря Жданова в захисті інтересів 
молодих учених та лобіюванні законодав-
чих ініціатив, спрямованих на належне 
фінансування науки та інтелектуальний 
розвиток молоді.

Учасники зустрічі обговорили ряд питань, які турбують мо-
лодих учених: державні програми доступного житла, практич-
не впровадження результатів робіт молодих учених, міжнародні 
обміни та програми.

Зі свого боку Міністр проінформував присутніх про держав-
ну молодіжну політику та діяльність, спрямовану на підтримку 

та розвиток наукового потенціалу молодого покоління нашої 
країни. «В Концепції Державної цільової соціальної Програми 

"Молодь України" 2016–2020 передба-
чено підтримку ініціатив молоді, ство-
рення умов для її творчого і духовного 
розвитку, інтелектуального самовдоско-
налення, що у свою чергу дасть змо-
гу в Програмі передбачити видатки на 
підтримку інтелектуального розвитку 
молоді, зокрема молодих учених. За-
вдання Міністерства молоді та спор-
ту – побудувати якісно нову молодіжну 
політику, реформуючи існуючі механізми 
по роботі з молоддю та відкриваючи нові 
перспективи й можливості для молоді, у 
тому числі молодих науковців. Основним 

девізом нашої роботи є загальноєвропейський підхід – жодних 
рішень без молоді для молоді. Такі зустрічі для нас є важливими, 
оскільки тільки спільно з практиками ми розбудуємо ефективні 
інструменти підтримки різних груп молоді, молодіжних активістів, 
громадських організацій», – зазначив Ігор Жданов.

Íàòàë³ÿ Êóôòåð³íà, ãîëîâà Ðàäè ìîëîäèõ ó÷åíèõ òà ôàõ³âö³â

ЖОДНИХ РІШЕНЬ БЕЗ МОЛОДІ ДЛЯ МОЛОДІ

21 грудня в Київському національному економічному університеті ім. Вадима 
Гетьмана відбулася зустріч представників самоврядування всіх вищих навчальних 
закладів України із заступником Міністра освіти та науки Інною Совсун. 

На зустрічі обговорювалася роль студентського самоврядування у вдосконаленні 
навчального процесу та дотримання прав студентів на вибіркові дисципліни. Також 
заступник Міністра відповіла на питання студентів, які стосуються різних аспектів 
освіти.

Ãåðìàí Áåðåæíèé, 
ïðåäñòàâíèê Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

НАГАЛЬНО ДЛЯ СТУДЕНТІВ

НА ДОПОМОГУ ШКОЛЯРАМ

Із цією аксіомою кожен з нас знайомий із самого дитинства. 
А ще ми знаємо, що берегти здоров'я треба змолоду. Саме тому 
вже кілька років студентська рада ХНМУ активно займається про-
пагандою здорового способу життя й розповідає дітям у шко-
лах про актуальні питання профілактики різних захворювань. 
Попередні наші виступи були присвячені проблемі поширення та-
ких інфекційних хвороб, як туберкульоз, ВІЛ, інфекційні гепатити. 

Цього разу темою стало здорове харчування серед 
школярів, адже в умовах інтенсифікації навчального проце-
су, збільшення сумарного навчального навантаження й зни-
ження фізичної активності проблема збереження й зміцнення 
здоров'я дітей, їх успіхи безпосередньо пов'язані з харчу-
ванням. Натхненниками й наставниками при підготовці ста-
ли викладачі кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної 
імунології й алергології на чолі із завідувачем професором 
Павлом Кравчуном.

Студенти VI курсу ІІІ медичного факультету із задоволенням 
узялися за підготовку такого корисного заходу на заняттях сту-
дентського наукового гуртка під керівництвом доцента Натальї 
Шумової. З вибором шкіл теж проблем не виникло: уже рідна 
й звична Харківська загальноосвітня школа № 59, з якою ми 
співпрацюємо протягом декількох років, другим майданчиком 
стала Харківська гімназія № 6.

Інтерактивні уроки пройшли «на ура!» Дітвора із задоволенням 
слухала й підтримувала наших студентів. Ми дуже сподіваємося на 
подальше співробітництво з кафедрою внутрішньої медицини № 2 і 
клінічної імунології й алергології.

ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБИ – КРАЩЕ ЛІКУВАННЯ

Волонтери Харківського національного медичного університету провели 
традиційні новорічні чергування біля головної ялинки міста. 

Цього року під керівництвом Департаменту в справах сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради й Студентської ради ХНМУ чергові успішно провели 6 змін, 
а це близько 30 годин роботи. Усього до доброї справи долучився 21 волонтер, 
більшість з них – першокурсники.

Велика подяка всім, хто не пошкодував свого часу та допоміг влаштувати свято 
для харківської малечі!

Çà ìàòåð³àëàìè ñåêòîðó ìåä³à-ïðîñòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

НОВОРІЧНІ ЧЕРГУВАННЯ НАШИХ ВОЛОНТЕРІВ
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НА ДОПОМОГУ ШКОЛЯРАМ

21 грудня відбулася акція «Плюшевий лікар» за підтримки 
Студентського наукового товариства та ІІ медичного факультету. 

Захід був направлений на зменшення прояву синдрому «бі-

лого халату» у дітей та ознайом-
лення малечі з роботою сучасної 
поліклініки в ігровій формі. Першо-
класники відвідали реєстратуру, 
отримали консультацію у педіатра, 
а потім зустрілися з кардіологом, 
пульмонологом, гастроентероло-
гом, офтальмологом та травмато-
логом. Після закінчення «прийому» 
діти подивилися мультфільм про 
вакцинацію, смакуючи солодощі. 
Кожна дитина отримала подарун-
ковий набір із розвиваючими ма-
теріалами, а ведмедики будуть пе-

редані пацієнтам дитячих лікарень.
Õðèñòèíà Ïîò³õåíñüêà, ãîëîâà Ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà

НА ПРИЙОМІ У «ПЛЮШЕВОГО ЛІКАРЯ»

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очень часто приходится слышать от людей про унылые серые 
будни, рутину, скучную повседневную работу. И всегда становит-
ся страшно: неужели через пару лет и я присоединюсь к этой из-
немогающей толпе? 

Нет, не хочу, надо искать какой-то выход. Есть два варианта: 
либо заниматься тем, что тебе нравится, либо не ограничивать 
свою жизнь четырьмя стенами работы и помнить, что каждую се-
кунду рядом происходит что-то интересное. Но существует еще и 
третий вариант, когда ты не просто делаешь то, что тебе по душе, 
но еще и своей работой создаешь тот самый водоворот интерес-
ных событий, который делает жизнь других людей более разно-
образной. Вот такой «работой» стала для нас общественная дея-
тельность в студенческом самоуправлении. И за три года она ну 
ни на секундочку не стала рутиной, даже совсем наоборот – время 
идет, мир вокруг меняется, мы растем и развиваемся. Появляются 
новые проекты, совершенно неожиданные идеи, к нам присоеди-

няется все больше 
и больше людей.

И вот прошел 
еще один год, и 
нам есть чем перед 
вами похвастаться. 
Например, сектор 
спортивного вос-
питания в самом 
начале года попал 
в крепкие мужские 
руки Игоря Литви-
нова и Захара Ти-
това. Что тут на-
чалось! И зимний 
день спорта, и по-
ходы на хоккей, и 
марафон, и вело-
дни. А помните, как 
мы с вами помога-
ли организовывать 
чемпионат Харько-
ва по сноукайтин-
гу? А еще ребятам 
удалось заложить 
фундамент для 

развития традиционных спортивно-туристических мероприятий: 
несколько раз за этот год они нас водили в туры к крутым порогам 
Северского Донца на базу отдыха «Медик». Иногда просто прогу-
ляться с компасом в руках по свежему воздуху, иногда послушать 
наших музыкантов и вручить лучшему из них новенькую гитару. Но 
самым ярким событием в этом году, конечно же, были спортивно-
патриотические игры «Козацькі розваги»: байдарки, кровооста-
навливающие жгуты, костры и каша – разве можно придумать вы-
ходные еще лучше? Не забыли активисты и про нас, девушек, все 
же знают, что мы все так стараемся поддерживать себя в форме, 
почему бы тогда не порадовать прекрасную половину университе-
та лекцией по здоровому питанию от диетолога?

Сектор работы с иностранными студентами целый год неу-
станно трудится над организацией и проведением такой любимой 
всеми студентами и преподавателями Ярмарки культуры. В кото-
рый раз двор университета напол-
нился яркими красками традиций 
наших коллег из других стран и 
континентов! А в планах (но толь-
ко это большой секрет!) обновить 
English Speaking Club, в котором 
украинские и иностранные сту-
денты смогут совершенствовать 
свои языковые навыки. 

Не сидел все это время сложа 
руки и сектор медиа-пространст-
ва. Где это видано, чтобы прямо в 
коридоре студентов и сотрудников 
кормили вкуснейшими блинами? 
Для нас нет ничего невозможного, 
надо накормить весь университет 
на Масленицу – накормим весь! 
Не хотите блинов, приходите к нам 
перед Пасхой учиться разрисовывать писанки. А еще наши талант-
ливые девочки и мальчики круглый год занимаются санпросвет 
работой в школах, рассказывают детям про ВИЧ, вирусы гепати-
тов, учат бороться с рабством и правильно питаться. Особое ме-
сто в списке наших достижений занимает проведенный круглый 
стол, посвященный проблемам и перспективам развития Научной 
библиотеки. Чуть ли не впервые ее сотрудники узнали, чего на са-
мом деле не хватает нашим студентам: XXI век подарил нам соци-
альные сети, а мы научились в них проводить анкетирования.

И как всегда передовиком производства у нас оказался сектор 
гражданского воспитания. Год начался с того, что на благотвори-
тельной ярмарке мы собрали деньги на ремонт военной машины 
для АТО, возобновили дежурства в военном госпитале. В январе 
2015 г. наши студенты прошли курсы проекта «Медицинский во-
лонтер» – начался новый этап в развитии волонтерского движе-
ния. Группа ребят во главе с Ярославой Шевченко получили сер-
тификаты с правом обучения других основам первой медицинской 
помощи. Тесное и плодотворное сотрудничество с Красным Кре-
стом Харькова дало возможность проводить обучение школьни-
ков и студентов из других вузов. Поддержка руководства помогла 
нам создать учебно-тренировочный центр на базе ХНМУ, теперь у 
нас есть все необходимые материалы, чтобы учить спасать жизни. 
Не потеряли мы из виду и работу в хосписах. В течение года мы 
провели больше десятка акций для помощи пациентам, а наши во-
лонтеры приходят поддерживать их каждую неделю. 

И, конечно, традиционные мероприятия: акция «От сердца к 
сердцу», день борьбы с туберкулезом, некрополеведение – всегда 
под нашим чутким руководством.

В феврале нас ждут выборы нового состава Студенческого со-
вета, а наша команда всеми силами старалась работать так, чтобы 
вы остались довольны. Но помните, мы не волшебники, а только 
учимся!

Äàðüÿ Êóçíåöîâà

Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧУСЬ

9



ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

«ТІ, ЩО НАРОДЖУЮТЬСЯ «ТІ, ЩО НАРОДЖУЮТЬСЯ 
РАЗ НА СТОЛІТТЯ…»РАЗ НА СТОЛІТТЯ…»

Так називається вірш нашої 
сучасниці, відомої української поетеси, 
Ліни Костенко. Рядки цього вірша спо-
нукають до роздумів про справжнього 
митця, про силу людського духу, про ви-
датну постать української літературної 
спадщини:

Тріпощуть під вітром короткі обрив-
ки життя.

І тільки подвиг людського духу
доточить їх до безсмертя…
Про Івана Франка… Усебічно обда-

рований, енциклопедично освічений, 
надзвичайно працьовитий Фран-
ко виявив себе на багатьох ділянках 
української культури. Був поетом, 
прозаїком, драматургом, критиком та 

істориком літератури, перекладачем, видавцем. Сюжети для творів 
він черпав з життя і боротьби рідного народу, з першоджерел людської 
культури – зі Сходу, античної доби, Ренесансу. Був «золотим мостом» 
між українською і світовими літературами. Нерідко Івана Франка нази-
вають «титаном праці».

За стилем Франко належить до перших реалістів української 
літератури. Він найвизначніший поет пошевченківської доби. Нова-
торською була його збірка «З вершин і низин», охоплювала його головні 
твори суспільної лірики («Товаришам з тюрми», «Вічний революціонер», 
«Каменярі», «Земле моя», «Тюремні сонети»), революціонізувала мо-
лоде покоління. Вершиною інтимної лірики Франка є збірка «Зів’яле 
листя» (1896). Але й у ній ми можемо знайти зразок суспільної 
лірики, у якій Франко увіковічив страждання рідного народу («По се-
лах», «До Бразилії» та ін.). Драму власного життя він відобразив у 
збірці «Із днів журби» (1900). Багато автобіографічного вклав Фран-
ко у свою найвизначнішу поему «Мойсей» (1905), у якій на матеріалі 
біблійного сюжету показано конфлікт вождя з народом, засуджується 
зрада національних інтересів і проголошується ідея служіння рідному 
народові.

Проза Франка охоплює понад 100 оповідань, новел, 10 повістей, 
романів. Вершини прози Франка  – «Boa constrictor» (1878), соціальний 
роман «Борислав сміється» (1882). На основі старих українських 
літописів він написав історичну повість «Захар Беркут» (1882). Осо-
бливе місце у творчості Франка посідає соціально-психологічна 
повість «Перехресні стежки» (1899–1900). А в драматургії він виявив 
себе майстром соціально-психологічної та історичної драми й комедії. 
Найвизначніші з них – «Украдене щастя» (1893), «Сон князя Святосла-
ва», «Рябина» (1886), «Учитель» (1896), «Кам’яна душа» (1895), «Суд 
святого Миколая» (1920 вийшла вперше). У жанрі дитячої літератури 
Франко збагатив українську літературу книгами «Коли ще звірі говори-
ли» (1899), «Лис Микита» (1890), «Пригоди Дон-Кіхота» (1891), «Коваль 
Бассім», «Абу-Касимові капці» (1895).

Праці Франка з теорії й історії літератури, літературної критики є 
цінним внеском в українське літературознавство. Митець приділяв 
особливу увагу питанню літературної мови, написавши такі праці: 
«Етимологія і фонетика в южноруській літературі», «Літературна мова 
і діалекти» (1907), «Причинки до української ономастики» (1906). За 
праці у філології Харківський університет 1906 року нагородив Фран-
ка званням почесного доктора. Економічні й історичні праці його на-
раховують близько 100 друкованих видань. А першу свою роботу у 
сфері психології Іван Франко опублікував 1881 р., через два роки після 
відкриття Вільгельмом Вундтом психологічної лабораторії в Лейпцигу 
(1879). Перекладацьку діяльність Франко не припиняв усе своє життя. 
Він перекладав з 14 мов, серед інших Гомера, Данте, Шекспіра, Гете, 
Пушкіна, Лермонтова, Герцена, Некрасова, Яна Неруду та ін. Франко 
на сьогодні єдиний український поет, щодо номінування якого на здо-
буття нобелівської премії з літератури доступні відомості.

Цього року Україна святкуватиме ювілей поета з дня його народ-
ження. Він народився 27 серпня 1856 року. Помер 28 травня 1916 року. 
Він не дожив до 60 років, але дожив до безсмертя.

З далекого минулого Іван Франко звертається до нас в «Одверто-
му листі до галицької молодежі» (1905):

«Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не 
буковинськими, а українцями без соціальних кордонів…»

Тож будьмо українцями!
Ðóáðèêó âåäóòü âèêëàäà÷³ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,

îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè Î.Â. Ñàìîëèñîâà, Ñ.À. Óíêîâñüêà

ШЛЯХ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОГО 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

2016 рік в Україні проходить під знаком 25-річчя 
Незалежності України. Прийняття Акту про державну 
незалежність України 24 серпня 1991 року завершило трива-
лий процес національно-визвольного руху українського наро-
ду. У цьому номері ми відкриваємо рубрику, у якій спробуємо 
пригадати найважливіші події новітньої української історії.

Січню судилося стати місяцем, у якому відбувалися 
ключові моменти українського державотворення.

Вперше шанси на розбудову власної державності 
з'явились у ході революційних подій 1917 року та розпаду 
Російської Імперії. Намагання Центральної Ради проводи-
ти державотворення в статусі автономії у складі федерації з 
Росією зіткнулися з небажанням з боку Тимчасового уряду, 
а потім і більшовиків визнавати за українцями право на са-
мовизначення. Наступ більшовицьких військ підштовхнув 
уряд УНР до більш рішучих кроків. У ніч на 12 (25) січня 1918 
року Українською Центральною Радою було прийнято IV 
універсал, згідно з яким «Українська Народна Республіка 
стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суве-
ренною державою українського народу. 3о всіма сусідніми 
державами, як то: Росією, Польщею, Австрією, Румунією, 
Туреччиною та іншими ми хочемо жити в згоді й приязні, 
але жодна з них не може втручатися в життя Самостійної 
Української Республіки, – власть у ній буде належати тільки 
народові України...». Ця подія знаменувала завершення 
еволюції українського національного руху від автономізму–
федералізму до самостійництва, до повного розриву з 
імперським центром.

29 січня 1918 року відбувся знаковий в історичному сенсі 
бій Студентської сотні військових частин УНР з наступаючими 
більшовицькими військами під залізничною станцією Крути. 
Тут вперше пролилася кров українських патріотів, які стали 
зразком героїзму для молодої української нації.

У ході української революції 1917–1920 рр. національні 
державні утворення УНР та ЗУНР усвідомлювали важливість 
створення єдиної соборної держави і впевнено протягом 
1918 р. робили кроки одне до одного, долаючи тернистий шлях 
революційних подій. У грудні 1918 р. лідери двох новоутворе-
них держав у місті Фастові підписали договір про об'єднання 
в єдину державу. Урочисте проголошення відбулося в Києві 
на Софійській площі 22 січня 1919 року як злука УНР і ЗУНР. 
Той день увійшов в історію як День соборності України – 
українці вперше об'єдналися в одну державу.

Слід зазначити, що в стінах нашого університету працю-
вали безпосередні учасники тих буремних подій, зокрема 
Валентин Дмитрович Отамановський – український вчений, 
організатор науки, завідувач кафедри латинської мови ХМІ у 
1958–1964 рр. Протягом багатьох років таємницею для нас 
була його активна громадська і політична діяльність. Вия-
вилося, що він був одним із творців та членів першого скла-
ду Української Центральної Ради, саме за його ініціативою 
були створені перші українські військові частини і йому дове-
лося разом з ними прийняти бій під Крутами. Крім того, він 
проводив широку національно-патріотичну просвітницьку 
діяльність серед української молоді.

Îëåêñ³é Òðîöåíêî, 
ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê
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24 грудня 2015 року пішла з життя співробітниця Наукової бібліотеки Ольга Іванівна Осіпова. 30 груд-
ня виповнилося би 45 років, як Ольга Іванівна працювала у Науковій бібліотеці Харківського національного 
медичного університету. Вона очолювала відділ обслуговування навчальною літературою з моменту 
його заснування у 1989 р. й до 2 грудня 2013 р. 

Ольга Іванівна завершила свій трудовий шлях бібліотекарем І категорії. Її праця відзначена Подя-
кою МОН України, Почесною грамотою МОЗ України, присвоєне почесне звання «Заслужений працівник 
ХНМУ».

Багато поколінь випускників нашого ВНЗ пам’ятають Ольгу Іванівну, вона була небайдужа до кожного 
читача – від студента до професора. Наставляла молодих бібліотекарів на професійній ниві, була надзви-
чайно працьовитою, доброю, чуйною людиною.

Колектив Харківського національного медичного університету сумує з приводу передчасної смерті 
О.І. Осіпової, світла пам’ять про Ольгу Іванівну збережеться у наших серцях назавжди.

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ ОСІПОВОЇСВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ ОСІПОВОЇ
(25.07.1950–24.12.2015)(25.07.1950–24.12.2015)

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

Первая помощь при обморожении
Пик «холодового» травматизма обычно приходится на январь 

и февраль. Но, как констатируют специалисты, страшны порой 
бывают не только сами обморожения, но и их последствия, вы-
званные ошибками при оказании первой помощи.

Обморожение 
дает о себе знать 
практически сразу 
бледностью кожных 
покровов, неприят-
ными ощущениями 
в месте поражения. 
Затем боль стано-
вится сильнее, по-
степенно сменяясь 
потерей чувстви-
тельности, а пора-
женное место при-

обретает восковую бледность. Под действием низких температур 
нарушается кровоснабжение тканей, скорость всех процессов в 
клетках замедляется. Организм как бы впадает в анабиоз (спяч-
ку) и может погибнуть, если процесс замерзания зашел слишком 
далеко. Даже в теплую слякотную погоду не стоит расслаблять-
ся. В это время иногда бывает достаточно просто длительного 
пребывания на улице без перчаток или в тесной обуви.

Чаще всего различные части тела отмораживают себе люди, 
находящиеся в алкогольном опьянении. Из-за воздействия го-
рячительных напитков человек полностью теряет над собой кон-
троль, и в первую очередь чувствительность к холоду. В группе 
риска также полицейские, уличные торговцы, строительные ра-
бочие, сторожа, дворники, все те, чья работа связана с длитель-
ным пребыванием на свежем воздухе.

Первое жела-
ние – согреть око-
ченевшего челове-
ка, погрузить его 
одеревеневшие ко-
нечности в спаси-
тельное тепло. Но 
ни в коем случае 
нельзя пытаться со-
греть конечности, 
опуская их в горя-
чую воду или держа 

над открытым огнем, например, костра. В отмороженной коже 
сохраняется минусовая температура, ее разница даже с чуть те-
плой водой может составлять несколько градусов, что, возмож-
но, спровоцирует некроз в тканях. Не вовремя ожившие клетки 
быстро погибают, вовлекая в смертоносный процесс соседние.

Еще одна распространенная ошибка при оказании первой 
помощи – растирание пострадавшего участка шерстью или сне-
гом. В этом случае тканям наносятся серьезные механические 
травмы. Шерсть легко сдирает кожу, вызывает раздражение, об-
разует ссадины, в которые легко проникает инфекция. Изобилу-
ющий кристалликами льда снег не только травмирует и инфици-
рует замороженный участок, но и еще больше его охлаждает. По 

мнению профессионалов, подвергшиеся серьезной холодовой 
травме ткани необходимо согревать медленно, изнутри, с посте-
пенным восстановлением нарушенного в них кровообращения. 
Только в этом случае их еще можно будет вернуть к жизни и спа-
сти обмороженные конечности от ампутации.

Первое, что необходимо сделать для спасения обморожен-
ной части тела, – наложить теплоизолирующую повязку: шерстя-
ной шарф, шаль, теплый платок. В домашних условиях под шарф 
можно положить толстый слой ваты, затем несколько слоев по-
лиэтиленовых пакетов. Такая повязка имеет эффект термостата, 
постепенно возвращая в онемевшую от холода часть тела спаси-
тельное тепло. При этом больного места лучше не касаться даже 
руками, особенно при сильном обморожении, когда страдает не 
только кожа, но и мышцы, сухожилия, сосуды, нервы. Коварство 
холодовой травмы заключается и в том, что она часто сопрово-
ждается общим охлаждением организма, что чревато серьезны-
ми осложнениями на почки, легкие, суставы.

Важно быстрее поместить больного в теплое помещение. 
Полезно дать замерзшему горячее питье – кофе или чай с ме-
дом, малиной, бальзамом, не помешает для согрева и расширя-
ющая сосуды рюмка коньяка.

Из лекарственных средств могут пригодиться обезболиваю-
щие, сердечные препараты и особенно аспирин, так как он раз-
жижает кровь и препятствует образованию тромбов. Когда око-
ченевшее место отогревается, человек буквально взвивается 
от нестерпимой боли. Тот, кто хотя бы раз в жизни отмораживал 
себе руки, щеки, уши или нос, навсегда запоминает это ощуще-
ние. Когда в обмороженном участке начинают появляться боль, 
зуд, ломота, чувство жжения или легкого покалывания, считайте, 
что самое страшное уже позади: в пострадавшем месте начало 
восстанавливаться кровообращение.

Через несколько часов согревающую повязку можно снять и 
аккуратно протереть кожу ваткой, смоченной разведенным спир-
том или водкой, после чего вновь наложить повязку и забраться 
под теплое одеяло.

Эффективна в этот момент и согревающая ванночка для рук 
и ног. Начальная температура воды – 18–20 °С, постепенно под-
ливайте кипяток и в течение получаса поднимите температуру 
воды до 37 °С. Не растирая, промокните конечности полотенцем, 
наденьте шерстяные перчатки или носки. Но на всякий случай 
все же имеет смысл обратиться за консультацией к врачу.

Холодовые травмы весьма коварны, так как некротические 
изменения в тканях могут развиться не сразу, а лишь через не-
сколько дней после переохлаждения. И тогда докторам, какими 
бы талантливыми они ни были, останется лишь одно: следить за 
тем, чтобы смертоносный процесс не пошел дальше, и ждать, 
когда между живой и мертвой тканью образуется линия, по кото-
рой пройдет безжалостный скальпель.

Запомните! Ваше здоровье в ваших руках. Выходя из дома, 
не забывайте одеваться тепло и по сезону. В холодное время су-
ток старайтесь меньше времени находиться на улице.

Þ.Ê. Ðåçóíåíêî, 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÇ óíèâåðñèòåòà ïî ìåäèöèíñêîé ñëóæáå

Á.Í. Áîäíèê, 
ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ êóðñîâ ãðàæäàíñêîé çàùèòû ã. Õàðüêîâà
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ЩО МИ ПРО НИХ ЗНАЄМО?

П’єр Жане певно був би дуже здивований, дізнавшись, що 
його ім’я може асоціюватися у когось не з філософськими роз-
думами та навіть не із психологічними термінами, а усього лише 
із банальним шприцом, що призначений для відсмоктування різ-
них рідин з організму і промивання порожнин пацієнта, а також 
для проведення ентерального харчування і введення через зонд 
катетера спеціальних розчинів, поживних середовищ або лікар-
ських препаратів. Про шприц Жане знають усі. Про самого П'єра 
Марію Фелікса Жане – одну з провідних фігур психології ХІХ сто-
ліття – виключно професіонали. Дарма, адже відкриття та доро-
бок ученого насправді вражають.

П'єр Жане 
народився 28 
травня 1859 р. 
в Парижі, де 
й провів своє 
дитинство і 
юність. Його 
потяг до при-
родничих наук, 
зокрема, бота-
ніки та вплив 
надзвичайно 
інтелігентної 
та освіченої 
родини (Поль 

Жане – дядько П'єра – відомий французький філософ) привели 
майбутнього вченого до рішення вивчати одразу дві науки – фі-
лософію та медицину. У 1879 році він вступає до Вищої нормаль-
ної школи (École Normale Supérieure) – одного із найпрестижні-
ших навчальних закладів Франції, де серед його однокурсників 
були, зокрема, Анрі Бергсон і Еміль Дюркгейм, які стали відоми-
ми філософами й зробили чималий внесок у розвиток психоло-
гічної науки. У 1882 році Жане отримав учений ступінь магістра 
філософії та майже 7 років викладав цю дисципліну, до того ж на-
писав підручник з філософії, який у подальшому неодноразово 
переглядав. З 1885 по 1888 р. опублікував серію наукових статей, 
які стали основою успішно захищеної в 1889 р. дисертації з фі-
лософії, що була присвячена питанням психічних автоматизмів, 
їх причин та розвитку. Глибина та новаторство роботи Жане од-
разу ж отримали схвалення та підтримку наукового товариства, а 
Жан Мартен Шарко – один із найвідоміших тогочасних невроло-
гів – доручає Жане керівництво лабораторією психології у клініці 
Сальпетрієр. І це при тому, що П’єру Жане тільки-но виповнилося 
30, і, крім того, медичної освіти він не мав.

У 1893 р. Жане вже захистив медичну дисертацію «Розумо-
вий стан істериків» (Сорбонна). З грудня 1895 по серпень 1897 р.
Жане заміняв Т. Рібо в Collège de France: читав курси з психології 
особистості й волі, у 1898–1901 рр. – курси з психології пам'яті, 
а також сну і гіпнотичних станів. У 1902 р. Жане отримав посаду 
професора експериментальної та порівняльної психології в Ко-
леж де Франс і викладав там до 1935 р. У 1904 р. Жане спільно з 
Ж. Дюма заснував «Журнал нормальної і патологічної психології» 
і залишався його головним редактором понад 30 років. У 1936 р. 
пішов у відставку, але продовжував приватну практику і наукові 
дослідження.

До початку ХХ ст. Жане став однією з найбільш значних фі-
гур у галузі психології: запропонував трактування психології як 
об'єктивної науки про людські дії («психологія поведінки»); ви-
робив уявлення про психіку як складну систему, яка має певний 
ступінь психічної напруги; опублікував ґрунтовне дослідження 
істерії «Les stigmates mentaux des hysteriques»; розробив психо-
логічну концепцію неврозів, згідно з якою вони виникають через 
функціональні порушення вищих функцій психіки і втрати балансу 
між вищими і нижчими психічними функціями; увів в обіг поняття 
«психастенія» та «дисоціація», одним із перших звернувся до яви-
ща несвідомого. Звернення до робіт Жане знаходимо в роботах 
К. Юнга, З. Фрейда, М. Принса та багатьох інших.

P.S.: За згадкою оточуючих перш за все Жане залишався лю-
диною, всі дії якої були направлені виключно на допомогу своїм 
хворим. Так, згідно з волею Жане, після його смерті 5000 ретель-
но написаних вручну історій хвороб його пацієнтів були спалені з 
етичних міркувань.

Íàòàë³ÿ Çàâãîðîäíÿ

СПАДЩИНА   ЖАНЕ
ЧОРНОБИЛЬСЬКА АВАРІЯ 
В ЦИФРАХ І ФАКТАХ

З моменту катастрофи на Чорнобильській АЕС минуло 30 ро-
ків. Аварія стала однією з найважчих техногенних катастроф, на-
слідки якої впливатимуть на людство ще не одне десятиліття.

•  Аварія на ЧАЕС досі є найбільшою аварією такого роду. За 
міжнародною шкалою ядерних подій (INES) їй присвоєно сьомий 
рівень (важка аварія). Ця катастрофа досі залишається єдиною з 
таким високим рівнем небезпеки.

•  У результаті аварії сумарний вихід радіоактивних матеріалів 
становив 50 млн кюрі, що відповідає наслідкам вибухів 500 атом-
них бомб, скинутих у 1945 році на Хіросіму.

•  На ліквідацію наслідків вибуху на ЧАЕС було мобілізовано 
600 тис. людей.

•  Внаслідок трагедії на Чорнобильській атомній електростан-
ції радіоактивного опромінення зазнали майже 8,4 млн людей.

•  Донині близько 97% радіоактивного матеріалу IV реактора 
ЧАЕС знаходиться в саркофазі, що руйнується. Будівництво но-
вого укриття  – безпечного конфайнменту – за попередніми оцін-
ками коштуватиме понад 2 млрд доларів.

•  У 1988 році композитор Мікаел Таривердієв склав Сим-
фонію для органу «Чорнобиль», а через 20 років у 2008 році іта-
лійський співак Адріано Челентано випустив пісню «Sognando 
Chernobyl» («Мені сниться Чорнобиль»).

•  Найбільші дози опромінення отримали рятувальники і міс-
цевий персонал (близько 600 осіб); 28 аварійних працівників по-
мерли від про-
меневої хвороби 
протягом чоти-
рьох місяців, піз-
ніше – ще 24.

•  У 1986 році 
з територій, роз-
ташованих у 
безпосередній 
близькості від 
атомної електро-
станції, еваку-
йовано 116 тис. 
людей, ще 220 
тис. були еваку-
йовані з макси-
мально забруднених територій Росії, України і Білорусі після 1986 
року.

•  Усього радіонуклідами забруднено близько 150 тис. км2. У 
забруднених районах проживає близько 6 млн людей, що не були 
евакуйовані.

•  Середня ефективна доза* зовнішнього гамма-опромінення 
учасників ліквідації наслідків аварії в 1986–1987 роках становила 
близько 117 мЗв (мілізівертів).

•  Для жителів забруднених районів, які не були евакуйова-
ні, середня доза загального опромінення після аварії склала 
100 мЗв.

•  Середні ефективні дози, отримані від 134Cs і 137Cs у перші 
10 років після аварії жителями забруднених територій, які не були 
евакуйовані, становлять близько 10 мЗв. Близько 10 тис. осіб 
отримали ефективні дози більше 100 мЗв. Очікується, що довічні 
ефективні дози будуть на 40 % більше, ніж дози, отримані в перші 
10 років після аварії.

* Ефективна доза (ефективна еквівалентна доза) – величи-
на, використовувана в радіаційному захисті як міра ризику виник-
нення віддалених наслідків опромінення (стохастичних ефектів) 
всього тіла людини та окремих його органів і тканин з урахуван-
ням їх радіочутливості.
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Нам от чувств никуда не сбежать:
Ни пределов в них нет, ни канонов,
Но так часто мешает дышать
Необдуманный выброс гормонов.
Пусть надежда обманом добита –
Все, что было – пережитый казус,
Но опять из сырого гранита
Веру выточит гипоталамус.
Закружат в опьяняющем вихре
Необъятных эмоций потоки.
Не поймешь: то ли врут эндорфины,
То ли ветер пронзает до дрожи.
Ты не ври о любви понапрасну
Под влиянием серотонина!
Ведь душа не подвластна приказам,
Она знает свою «половину».
Не присвоить стороннего счастья,
Хоть прикуй его к сердцу железом.
Если то, что казалось прекрасным, 
Было лишь безусловным рефлексом…

Àéíóð Íàãèåâà, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

БЕЗУСЛОВНЫЙ  РЕФЛЕКС

ТВОРЧИЙ ВЕЧІР

Напередодні Нового року на кафедрі фізіології пройшов 
незвичайний для фундаментальних дисциплін захід під на-
звою «Ліра Фізіології». У форматі творчого вечора з чаюван-
ням і передноворічними привітаннями студенти ІІ-ІІІ курсів усіх 
факультетів висловлювалися у віршованій формі про значення 
фізіології в їхньому навчанні та житті. Свої конкурсні твори пред-
ставили й викладачі кафедри.

Ліричний вечір відкрив проректор з науково-педагогічної ро-
боти професор Іван Летік, який завжди і в усьому підтримує твор-
чу молодь нашого університету. Декан V факультету по роботі з 
іноземними студентами доцент кафедри фізіології Дмитро Ма-
ракушин підкреслив, що хоча подібний захід проводиться на 
кафедрі вперше, він сподівається на подальше продовження та-
ких конкурсів, оскільки вони поєднують у собі креатив і науковий 
потенціал вітчизняних та іноземних студентів.

Першою роботою, що була представлена на суд глядачів, 
став іронічний вірш доцента Лариси Чернобай про нелегку долю 
студента медичного університету напередодні сесії. Потім були 
виступи вітчизняних студентів російською та українською мова-
ми, причому деякі з них поєднали ліричні опуси з демонстрацією 
фізіологічних експериментальних моделей. Як завжди активно 
проявили себе англомовні студенти VI факультету, продемон-
струвавши як групові театральні сценки, так і монологи про роль 
різних функціональних систем у нашому організмі. Заключним 
номером вечора став душевний вірш доцента Романа Алексеєнка 
про людину, яка дає нам життя і мотивує на всі подальші вчинки і 
досягнення – «Про маму».

Усі учасники даного заходу проявили себе досить креативно, 
тому отримали відповідні подарунки – пам'ятні футболки та знач-
ки з різними медичними цитатами. До нових зустрічей на кафедрі 
фізіології в 2016 році!

Îêñàíà Âàñèëüºâà, äîöåíò êàôåäðè ô³ç³îëîã³¿

ЛІРА  ФІЗІОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ

18 грудня напередодні Дня святого Миколая студентсь-
ке самоврядування Харківського національного медичного 
університету відвідало Куп'янську школу-інтернат.

Команда з 9 активістів на чолі із головою ІІ медичного факуль-
тету Сергієм Дубініним підготувала для дітей-сиріт різноманітні 
конкурси та вікторини. Завдяки коштам, зібраним нашим 
університетом, у школу-інтернат було привезено матеріали для 
творчих гуртків та подарунки для дітей.

Для гостей з Харкова діти підготували святкову виставу, на 
якій від імені університету студентське самоврядування привітало 
всіх дітей та педагогічний склад Куп'янської школи-інтернату зі 
святом Святого Миколая.

Çà ìàòåð³àëàìè Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

СВЯТИ Й  МИ К ОЛАЙ ЗАВІ ТАВ ДО К УП 'ЯНСЬ К ОЇ ШК ОЛИ ‐І НТЕРНАТУ

Уже стало традицією на кафедрі медичної та біоорганічної 
хімії напередодні свята дня Святого Миколая проводити вихов-
ний захід для студентів-першокурсників з Індії, що навчаються 
англійською мовою.

Цей рік не став винятком. Так, 17 грудня 2015 року викладачі 
кафедри знов зустрілися зі студентами з Індії, щоб ознайоми-
ти їх з Україною та Харковом, історією розвитку Харківського 
національного медичного університету й кафедри медичної та 
біоорганічної хімії. З презентацій викладачів студенти дізналися 
про українські свята та традиції, що допоможе їм адаптуватися до 
життя і навчання у новій для них країні.

Студенти ж у свою чергу розповіли про індійські традиції та 
свята. Наприкінці свята дружби кожен студент отримав подару-
нок від Святого Миколая.

Ò.Ñ. Ò³øàêîâà, àñèñòåíò êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿

СВЯТО ДРУЖБИ: 
УКРАЇНА – ІНДІЯ
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СЕСІЯ МОВОЮ ФОТО ПОСМІХНИСЬ!

В ГОСТЯХ В ГОСТЯХ 
У СТОМАТОЛОГАУ СТОМАТОЛОГА

Федько, мій друзяка, запекла натура,
Високий, стрункий – це спортивна фігура.
До стоматолога треба Федьку,
Зубчик болить, все померкло йому.

Лікар знайомий у мене Москітов,
Відпрепарує та пломбу засвітить.
І дентин штучний хутенько змішає,
Персик додасть, евгенолом приправить.

Добре Москітов лікує канали,
Але до них не додати приправи.
Знає секрети зубів, що мудріші,
Ті, що ховаються в ротовій ніші.

Але мій друг – це типова людина,
– Ні, не піду, бо в театрі картина.
Книгу приніс почитати Федьку,
Знати про пульпу корисно йому.

Ну, а хлопчина малюнки гортає,
Періостити його так лякають.
Хусточку все до щоки прикладає,
Бачу очиці блищать, він страждає.

Я уговорюю, аж захлинаюсь:
– Ти зрозумів?
– Ні, таки ще вагаюсь.
Довго ми з ним говорили про те, 
До чого карієс зуб приведе.

Звук бормашини його бач лякає,
Розпач і біль – все одразу минає.
Я до Москітова друга веду:
– Все буде добре;
Федько… Ні гу-гу.

Черга велика до лікаря-метра,
Федько одягає тепленького светра.
– Чого ти? – здивовано друга питаю.
– Нерви розхитані я зігріваю.

Вже сидимо, тихо-тихо довкола,
Раптом Федько: 
– Де моя кока-кола?
– Ні, це шкідливо тобі, є «Прозора»…

Я дістаю з ранця пляшку води,
Голос із кабінету: 
– Веди!
Ну, що робити? Іду я до метра:
– Тут таке діло, боїться конкретно.

Сало приклав и травичку зварив,
Гомеопатію вперто учив.
– Добре, а де він?
– Ну, там, за дверима,
Бачу зіниця в щілині зомліла.

Що було далі страшно сказати,
Біг я по снігу за другом до хати.
Ввечері, значить, приїхав Москітов,
Випили чаю з пахучого цвіту.

Він із наборчиком файним прийшов,
Для ART-методики СІЦ підійшов.  
Друг мій схвильовано сів на канапу:
– Може розкажеш мені ти про капу?

Далі Федьку приписали дієту:
Фтористий натрій без коли й щербету.
Роки минули, друзяка в кіно,
Про режисуру він мріяв давно.
І стоматологів часом згадає,
В гості прийти мені все обіцяє.

Ä³àíà ßêîâëºâà, ñòîìàòîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò

Січень

Кошкін Мойсей Левович (27.01.1896–06.02.1965) – 120 років з дня наро-
дження доктора медичних наук, професора, директора Новосибірського санітарно-
бактеріологічного інституту (1942–1944), завідувача кафедри загальної гігієни 2-го 
ХМІ (1932–1941), завідувача кафедри гігієни Харківського стоматологічного інститу-
ту (1944–1948), завідувача кафедри загальної гігієни ХМІ (1945–1965).

Татаренко Віктор Олександрович (12.01.1926–12.12.2003) – 90 років з дня на-
родження доктора медицини, професора, завідувача кафедри судової медицини та 
основ права ХМІ (1988–1998; 2000–2003).

Лютий

Асс Товій Вікторович (1896–?) – 120 років з дня народження кандидата медич-
них наук, професора, завідувача кафедри загальної хімії ХМІ (1930–1956).

Єллінський Микола Іванович (1796–1834) – 220 років з дня народження док-
тора медицини, професора, ректора Харківського університету (1830–1833), декана 
медичного факультету Харківського університету (1830–1833), завідувача кафедри 
хірургії медичного факультету Харківського університету (1825–1834).

Березень

Валяшко Микола Авксентійович (20.03.1871–25.01.1955) – 145 років з дня на-
родження доктора хімічних та фармацевтичних наук, професора, заслуженого діяча 
науки УРСР (1946), завідувача кафедри аналітичної хімії ХМІ (1910–1922), першого 
директора Харківського фармацевтичного інституту (1921  –1922).

Троїцький Іван Віссаріонович (23.05.1856–18.03.1923) – 160 років з дня на-
родження видатного педіатра, доктора медицини, професора, завідувача кафедри 
дитячих хвороб медичного факультету Харківського університету (1908–1919), ініціа-
тора заснування клініки дитячих хвороб у Харкові, автора перших вітчизняних посіб-
ників з педіатрії, ініціатора I Всеросійського з’їзду дитячих лікарів (1912).

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ 

НА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2016 р.

Приходит мужчина к доктору с гвоздем в голове. Доктор: 
– Что, вытащить? 
– Да… 
– С вас 10 тысяч… 
– Но у меня же полис! 
– По полису мы вам можем его только загнуть, чтоб не мешал.

У окулиста: 
– Какую я букву показываю? 
– А где вы?

– Человек, который ищет у себя несуществующие болезни, — это ипохондрик. 
А как называется человек, ищущий несуществующие болезни у других? 
– Платный врач?..

АНЕКДОТЫ

14



ЯРМАРОК КУЛЬТУР

З НОВИМ РОКОМ, ПЛАНЕТО!
22 грудня напе-

редодні Нового року 
в ХНМУ відбувся тре-
тій міжнародний фес-
тиваль творчої молоді 
«Звуки і фарби світу» в 
рамках проекту «Ярма-
рок культур». 

У цей день пред-
ставники 13 країн ста-
ли однією дружньою 
родиною та дали змо-
гу гостям ярмарку пе-
рейнятися оригіналь-
ною культурою кожної 
країни. Учасники під-
готували захоплюючі 
виставки, на яких пред-
ставили одяг, прикраси, 
предмети побуту та на-
ціональні страви своїх 
країн, які могли скушту-
вати всі охочі. Вража-
ючі танці від Таджикис-
тану, Йорданії, Грузії, 
Танзанії, пісні від Турк-
меністану і дружній на-
стрій кожного учасни-
ка зробили атмосферу 
ярмарку веселою та не-
вимушеною. Серед за-
прошених були ректор, 
проректори, декани фа-
культетів, посли Узбе-
кистану, Азербайджану 
й Таджикистану.

Після ярмарку від-
бувся Міжнародний 
ф е с   т и в а л ь - к о н ц е р т 
твор чої молоді «Звуки і 
фарби світу» в актовому 
залі університету.

З вітальним словом 
виступив ректор Хар-
ківського національного 
медичного університе-
ту Володимир Лісовий. 
Він наголосив на важ-
ливості таких заходів, 
висловив упевненість у 

ІГРИ РОЗУМУ

«ЩО? ДЕ? КОЛИ?»
11 грудня відбулася відкрита 

зимова гра «Що? Де? Коли?» за 
звання чемпіона ХНМУ. 

У грі взяли участь представ-
ники майже всіх факультетів. Дві 
команди І медичного факульте-
ту Андрія Овсяннікова та Віталія 
Кругляка, ІІ медичний факуль-
тет представляли також дві ко-
манди під керівництвом Олесі 
Плехової та Дениса Денисенка, 
ІІІ медичний факультет представ-
ляла команда Ігора Товстухи. Від 
стоматологічного факультету ви-

ступили команди Єгора Черкашина та Ганни Гречухи. Також у грі взяла участь команда викладачів та співробітників ХНМУ.
З початку гри команда Овсяннікова показувала найкращі результати та виправдано посіла перше місце. Друге місце з відривом в 

чотири бали посіла команда ІІ медичного факультету Плехової. Третє місце посіла команда ІІІ медичного факультету. Найкращим грав-
цем було визнано Андрія Овсяннікова.

Òèìîô³é Ïîïîâ, ïðåçèäåíò êëóáó «Ùî? Äå? Êîëè?»

тому, що фестивалі даного формату потрібно про-
водити частіше в плані пізнання культур всіх наро-
дів світу, а також привітав із наступаючими ново-
річними святами, побажав здоров'я, благополуччя 
та успіхів.

Під час концерту глядачі насолоджувалися 
яскравими танцями та мелодійними піснями різ-
них народів і культур світу.

Ïðåñ-ñëóæáà ÕÍÌÓ
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ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

У січні свій ювілей святкують: сторож господарчого відділу Андрій Іванович Безпалий, викладач кафедри медицини катастроф 
та військової медицини В’ячеслав Анатолійович Білуха, прибиральник службових приміщень учбово-лабораторного корпусу Га-

лина Єлізарівна Боброва, доцент кафедри судової медицини, медичного правознавства Микола Володимирович Губін, лабо-
рант кафедри гістології, цитології та ембріології Наталія Григорівна Дроботій, провідний інженер редакційно-видавничого відділу 
Наталія Іванівна Дубська, гардеробник господарчого відділу Марія Йосипівна Дядюшка, завідувач кафедри клінічної лабораторної 
діагностики Ольга Іллівна Залюбовська, доцент кафедри латинської мови та медичної термінології Людмила Юріївна Зана, ст. 
викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Ірина Вікторівна Запорожець, доцент кафедри дитячих та інфекційних 
хвороб Тетяна Сергіївна Копійченко, сторож господарчого відділу Вячеслав Володимирович Крамарчук, лаборант кафедри 
неврології № 1 Тамара Георгіївна Крижановська, бібліотекар відділу обслуговування навчальної літератури Лідія Дмитрівна Куз-

нецова, лаборант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Тамара Іванівна Онищенко, завідувач господар-
ством УСЦ Геннадій Віталійович Поляков, асистент кафедри анатомії людини Ольга Миколаївна Сазонова, асистент кафедри 
стоматології Максим Ігорович Скидан, провідний інженер-програміст обчислювального центру Борис Валентинович Снесар, 
асистент кафедри дерматології, венерології і медичної косметології Євгенія Геннадіївна Татузян, технік редакційно-видавничого 
відділу Ірина Олександрівна Ткачова, начальник ПФВ Олена Миколаївна Толстікова, асистент кафедри неврології № 1 Марина 

Юріївна Тучкіна, доцент кафедри травматології та ортопедії Олег Геннадійович Фадєєв, оператор котельні гуртожитку № 2 Віктор 

Федорович Федюк, лаборант кафедри загальної хірургії № 1 Світлана Володимирівна Шульгіна, електромонтер служби по 
організації, експлуатації та ремонту будівель, споруд та комунікацій Микола Миколайович Яковлєв, асистент кафедри біологічної 
хімії Наталія Василівна Ярмиш.

Шановні ювіляри!
Прийміть від колективу ХНМУ щирі вітання й побажання міцного здоров'я, добробуту та стабільності, вірних друзів, 

втілення в життя всіх благородних задумів та заповітних мрій! Нехай у вашій оселі завжди панують любов, 
щастя, злагода та сімейне благополуччя!
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Зимний Харьков 
на картинах Слобожанских художников

Золотарев Л. 

Благовещенский 

собор зимой

Золотарев Л.  Пушкинская зимой

Радионов С.  Катание

Радионов С. 

Крещенское водосвятие

Радионов С.  Московский проспект

Сватула М.  Сад ШевченкоТелетьен В.  В городе моем
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