
Шановні колеги!
ПОДІЯ ВІТАЄМО З НАГОРОДОЮ!

Указом Президента України за № 217/2016 
«Про відзначення державними нагородами 
України з нагоди Дня науки» за вагомий осо-
бистий внесок у розвиток вітчизняної нау-
ки, зміцнення науково-технічного потенціалу 
України, багаторічну сумлінну працю та висо-
кий професіоналізм орденом князя Ярослава 
Мудрого V ступеня нагороджено ректора Хар-
ківського національного медичного універси-
тету Володимира Миколайовича Лісового.

17 травня в рамках урочистостей з нагоди 
Дня науки в ХНУ ім. В.Н. Каразіна  відбулося 
спільне засідання Ради Північно-Східного цен-
тру НАН і МОН України, Ради ректорів Харків-
ського вузівського центру та Харківського уні-
верситетського консорціуму, де найкращим 
науковцям Харківщини було вручено дипло-
ми обласних стипендіатів у галузі науки у 2016 
році. Обласну стипендію ім. Іллі Мечникова 
(з медицини і біології) отримав завідувач ка-
федри внутрішньої медицини № 2 і клінічної 
імунології та алергології професор Павло 
Кравчун.

Колектив Харківського національного 
медичного університету щиро вітає Володи-
мира Миколайовича та Павла Григоровича з 
почесною нагородою і бажає їм подальших 
успіхів!

21 травня цього року наукова спільнота України відзначає своє про-
фесійне свято – День науки, яке встановлено Указом Президента України 
у лютому 1997 року.

День науки є святом людей, для яких пошук наукової істини став не 
лише професією, а й життєвим кредо.

Мабуть, символічним є 
те, що свято науки відзна-
чається саме весною, коли 
примножуються сили, споді-
вання, віра в успіх, а це є за-
порукою позитивного науко-
вого результату.

У непрості для нашої кра-
їни часи саме від науковців 
залежить розв’язання бага-
тьох нагальних проблем, по-
шук шляхів до процвітання 
нашої України.

Шановні професори й 
доценти, наукові співробіт-
ники, лаборанти! Ви є слав-

ними представниками медичної науки, чий наполегливий труд, відданість 
справі, творча наснага були й залишаються візитною карткою Харківсько-
го національного медичного університету.

Зі святом вас, дорогі друзі! Нових вам наукових досягнень, реалізації 
творчих задумів, щастя вам і вашим родинам!

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини
ISIC

19–20 травня тривала ІХ Науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної та 
фундаментальної медицини» (ISIC), до публікацій у якій було 
подано понад 250 робіт.

Цього року був досить ретельний відбір наукових праць 
студентів і молодих учених, а тематика тез відрізнялася 
різноманітністю та високим ступенем науковості. У заході 
взяли участь студенти як нашого вишу, так і Вінницького, 
Одеського, Київського університетів. На 9 наукових секціях 
з усними доповідями виступили 80 
учасників конференції, з постерними – 
40. Виступи обговорювалися журі, до 
складу якого увійшли професори та до-
центи нашого університету. Найкращі 

отримали призові місця, також заохочувальними диплома-
ми нагороджували за оригінальність вирішення наукової про-
блеми, соціальну значимість, ораторське мистецтво, кращу 
презентацію.

Дипломи переможцям та учасникам вручив проректор з 
наукової роботи Валерій М’ясоєдов, який відзначив високий 
рівень організації конференції, новизну доповідей та праг-
нення студентів займатися наукою.

Õðèñòèíà Ïîò³õåíñüêà, ãîëîâà ÑÍÒ ÕÍÌÓ

Ціна договірна

Газета нагороджена срібною медаллю Всеукраїнського конкурсу «Вища школа»

Газета виходить з 24 червня 1928 року 
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SCIENCE SLAM  ПРО НАУКУ З ГУМОРОМ
МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ

19 травня з на-
годи Дня науки Рада 
молодих учених 
ХНМУ провела пер-
ший Science Slam. 
Молодіжна наука 
завжди пов’язана із 
чимось новим, адже 
молоді науковці не 
припиняють пошуки 
нових форм у пред-
ставленні своїх до-
сягнень. 

Science Slam – це новий міжнародний формат популяризації 
науки, який знаходиться на перетині стендап-виступу, наукової 
конференції та змагання. Даний проект розвинений у 14 країнах 
світу, і цього року він вперше був проведений у стінах ХНМУ.

Захід відкрив проректор з наукової роботи Валерій М’ясоєдов, 
він подякував молодим ученим та організаторам слему за ідею 
та її втілення, підкресливши неординарність події, яка відкриває 
нову віху в нашій молодіжній науці.

Учасники слему представили 10-хвилинні виступи, у яких 
у зрозумілій для всіх формі презентували власні наукові дослі-

дження. Вони продемонстрували поєднання науки та практики й 
довели, що наукові дослідження можуть бути дуже цікаво пред-
ставлені широкому загалу.

За результатами виступу були обрані найкращі:
І місце – Катерина Боровик (кафедра внутрішньої медици-

ни № 2);
ІІ місце – Юлія Ніконова (кафедра стоматології);
ІІ місце – Катерина Гоні (кафедра хірургії № 2);
ІІІ місце – Антон Ткаченко (кафедра біохімії);
ІІІ місце – Ольга Тихонова, Ілля Бут (кафедра неврології 

№ 1);
ІІІ місце – Олена Столярова, Гаяне Арустамова, Анастасія 

Гуліда (кафедра офтальмології).
Серед англомовних доповідачів дипломи переможців отри-

мали студенти V курсу VI факультету з підготовки іноземних сту-
дентів від кафедри хірургії № 1:

І місце – Jibril Muftahu Halliry, Adejo Precious Ochegba;
ІІ місце – Philip Ternder Orpin;
ІІІ місце – Sonter Jacob Shirgba, Nyikkeabasi Bassey 

Ekott.

Íàòàë³ÿ Êóôòåð³íà, 
ãîëîâà Ðàäè ìîëîäèõ ó÷åíèõ ÕÍÌÓ

СТУДЕНТСТВО СВЯТКУЄ ДЕНЬ ЄВРОПИ
22 травня в Україні відзначали День Європи. Цього року 

урочистості проводилися надзвичайно масштабно, головною 
подією в місті Харкові стала урочиста хода представників сту-
дентських громад харківських вишів по вул. Сумській від площі 
Свободи до парку ім. Горького з наступним фестивалем сту-
дентських творчих колективів та євродискотекою.

Протягом усієї ходи студенти-медики були однією з 
найчисленніших та найкреативніших команд, а виступи 
учасників нашого Молодіжного центру склали приємне вражен-
ня у глядачів рівнем виконання та артистизму.

Презентацію вищих навчальних закладів регіону відвідали 
представники обласної влади, ректори вузів-учасників та кон-
сули європейських країн, чиї представництва є в Харкові.

У святкуванні Дня Європи взяли участь близько 4 тис. 
студентів з 31 ВНЗ Харківщини.

Ñåêòîð ìåä³à-ïðîñòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
19 травня з на-

годи Дня науки мо-
лоді учені  презен-
тували свої наукові 
здобутки.

Презентація бу-
ла оформлена у 
виг ляді фотовис-
тавки участі моло-
дих учених у різних 
наукових заходах 
протягом 5 років, 
що відбувалися в 

Україні та за її межами. Також була представлена карта з по-
значками геолокацій цих заходів.

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТСЬКИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ

ЯРМАРОК НАУКОВИХ ГУРТКІВ
У рамках Міжна-

родного дня науки за 
ініціативою Студент-
ського наукового това-
риства відбувся ярма-
рок наукових гуртків, 
у якому взяли участь 
представники майже 
40 кафедр.

Роботу гуртків 
пред ставили старос-

ти, які продемонстрували основні напрямки наукової діяль-
ності та окреслили здобутки студентів. Ярмарок відвідали 
проректор з наукової роботи, викладачі кафедр, молоді вчені 
та студенти.
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ВІТАЄМО!

На винаходи:

1.  Спосіб визначення ранніх маркерів ремоделювання сер-
ця і судин для чоловіків 18–25 років з анамнезом підвищеного 
артеріального тиску різних фенотипів. Автори: О.М. Біловол, 

І.І. Князькова, В.Й. Целуйко, А.В. Жадан.

2.  Спосіб діагностики функції зовнішнього дихання людини. 
Автори: О.Д. Булиніна, І.М. Ісаєва, Д.І. Маракушин.

3.  Спосіб генетичного прогнозування туберкульозу легень. 
Автори: Д.О. Бутов, Г.Л. Степоненко.

4.  Спосіб діагностики розвитку хронічного панкреатиту при 
цукровому діабеті 2 типу. Автори: Ю.О. Шеховцова, Л.В. Жу-

равльова.

5.  Спосіб лікування неускладнених форм початкових ступенів 
пролапсу геніталій. Автори: М.О. Щербина, О.П. Ліпко, 

І.М. Щербіна, О.І. Скорбач, Алайя Ламія.

На корисні моделі:

1.  Спосіб лікування запальних захворювань жіночих статевих 
органів за допомогою гелій-неонового лазера. Автор: С.І. Гай-

воронська.

2.  Спосіб оцінки ефективності антитромботичної терапії у 
хворих гострим інфарктом міокарда на фоні цукрового діабету 2 
типу. Автори: Т.С. Заїкіна, В.Д. Бабаджан, П.Г. Кравчун.

3.  Спосіб хіміопроменевого лікування метастазів у голов-
ний мозок хворих на плоскоклітинний рак легені. Автори: Мо-

хамад Аднан Аль-Травнех, В.О. П’ятикоп, В.П. Старенький, 

Н.В. Білозор, В.В. Карвасарська.

4.  Спосіб профілактики й корекції печінково-клітинної 
недостатності в робітників виробництва хімічних речовин. Автори: 
О.А. Наконечна, Д.І. Маракушин, І.Г. Максимова, М.Є. Жер-

новая, Є.Д. Андросов.

Ò.Ã. ªâòóøåíêî, êåð³âíèê â³ää³ëó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО ПАТЕНТИ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

14–20 травня офіційна делегація Харківського національ-
ного медичного університету в складі ректора професора Во-
лодимира Лісового та начальника відділу міжнародних зв’язків 
Анжели Стащак відвідала Ісламську Республіку Іран з метою 
розширення міжнародної співпраці та встановлення нових 
партнерських відносин. 

У рамках візиту делегація відвідала Тегеранський універ-
ситет медичних наук, один із найстаріших і найбільш відо-
мих медичних університетів в Ірані, заснований у 1934 році. 
У навчальному закладі 11 факультетів, більше ніж 100 спеці-
алізованих науково-дослідних центрів, 16 клінік, 75 бібліотек. 
Університет є видавцем  52 наукових журналів, видавнича ді-
яльність закладу посідає 20-е місце у світі (відповідно до індек-
су Коперника). 

У ході візиту відбулися зустрічі з керівництвом, науково-
педагогічними працівниками та науковцями на факультетах, 
у лабораторіях і клініках Тегеранського університету медич-
них наук, під час яких представники іранського університету 

презентували систему вищої медичної освіти Ірану, організа-
цію освітнього процесу та особливості методики викладан-
ня в університеті. На щоквартальній нараді керівників універ-
ситетських клінік Тегеранського університету медичних наук 
було презентовано Харківський національний медичний уні-
верситет. Був підписаний Меморандум про взаєморозуміння 
між Харківським національним медичним університетом і Те-
геранським університетом медичних наук, положення якого 
попередньо обговорені та узгоджені. Також у Тегерані відбу-
лася зустріч у Міжнародному науково-освітньому та дослід-
ницькому товаристві, керівником якого є заступник міністра 
з питань освіти Міністерства здоров’я та медичної освіти Іс-
ламської Республіки Іран. За результатами зустрічі було під-
писано договір про співпрацю зі вказаною установою.

Тегеранський університет медичних наук організував візи-
ти делегації Харківського національного медичного універси-
тету до Ширазького університету медичних наук (м. Шираз) та 
Університету медичних наук ім. Шахід Садугі (м. Йезд).

В обох згаданих університетах представники Харківсько-
го національного медичного університету презентували ді-
яльність свого навчального закладу,  відвідали різні відділення 
університетських клінік, кампуси університетів, лабораторії та 
центри. Відбулися зустрічі у відділах міжнародних зв’язків. 

Під час візиту до Ширазького університету медичних наук 
було досягнуто домовленостей щодо підписання договору про 
співпрацю та обговорено основні положення майбутнього до-
говору. В Університеті медичних наук ім. Шахід Садугі було під-
писано договір про співпрацю з Харківським національним ме-
дичним університетом.

Візит сприяв розширенню міжнародних зв’язків ХНМУ, 
підвищенню його іміджу, залученню до міжнародної науково-
практичної співпраці нових партнерів серед вищих навчальних 
закладів світу.

Àíæåëà Ñòàùàê, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

РОЗШИРЕННЯ ВЕКТОРІВ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ: 
ДЕЛЕГАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ВІДВІДАЛА ІРАН
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ТРИВАЄ СПІВПРАЦЯ З НІМЕЦЬКИМИ ФАХІВЦЯМИТРИВАЄ СПІВПРАЦЯ З НІМЕЦЬКИМИ ФАХІВЦЯМИ
28–29 квітня у Харківському національному медичному уні-

верситеті перебував доктор Херіберт Ортліб, завідувач відділен-
ня торакальної хірургії Легеневого центру клініки Міттельбаден 
(м. Баден-Баден, Німеччина).

28 квітня на кафе-
дрі хірургії № 1 доктор 
Ортліб провів лекцію 
на тему «Емпієма плев-
ри: історія досліджень» 
для студентів, інтернів 
і молодих учених, а та-
кож майстер-клас з то-
ракальної хірургії для 
студентів та лікарів-
інтернів хірургічного 

профілю. Того ж дня доктор Ортліб ознайомився зі спеціалізова-
ними хірургічними відділеннями Інституту загальної та невідклад-
ної хірургії, був присутнім на клінічних оглядах. 

29 квітня провідний німецький фахівець виступив з лекцією 
з дитячої торакальної хірургії для студентів VI курсу III медичного 
факультету та інтернів.

Довідка:

Перший візит провідного доктора Херіберта Ортліба до на-
шого університету відбувся у листопаді 2015 року. Того разу док-
тор Ортліб співпрацював з кафедрою онкології, виступив з лекці-
ями «Емфізема легень» для викладачів та інтернів і «Рак легень» 
для студентів університету, взяв участь у засіданні Онкологічного 
товариства.

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

АКАДЕМІЧНИЙ ОБМІН

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА КАЗАХСЬКИХ СТУДЕНТІВ У СТІНАХ ХНМУВИРОБНИЧА ПРАКТИКА КАЗАХСЬКИХ СТУДЕНТІВ У СТІНАХ ХНМУ
З 28 квітня по 19 травня в рамках договору про співпрацю з 

Західно-Казахстанським державним медичним університетом 
ім. Марата Оспанова (м. Актобе)  в нашому університеті перебу-
вали троє студентів-інтернів цього навчального закладу – Хам-
за Буркіталієв, Аслан Дашкенов і Айдар Койшибаєв, які обрали 
своєю майбутньою спеціальністю хірургію та навчаються в казах-
ському університеті на VІ курсі за напрямом підготовки «Хірургія» 
спеціальності «Загальна медицина».

Приїзду студентів передувала тривала підготовка. Відбува-
лася взаємодія на рівні відділів міжнародних зв’язків обох уні-
верситетів, узгоджувалася програма навчання із проректором з 
науково-педагогічної роботи Володимиром Марковським, дека-
ном ІІІ медичного факультету Миколою Панченком, завідувачем 
кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Юрієм Пащен-
ком і навчально-методичним відділом.

Програма перебування в університеті студентів з Казахстану 
була насиченою. Головною метою візиту було проходження ци-
клу «Дитяча хірургія» на кафедрі дитячої хірургії та дитячої анес-
тезіології на базі Харківської обласної дитячої клінічної лікарні 
№1 під керівництвом завідувача кафедри Юрія Пащенка. Хлоп-
ці вчилися майстерності й набували спеціальних знань у провід-
них фахівців кафедри, були присутніми на операціях тощо. Окрім 
проходження циклу з дитячої хірургії, вони взяли участь у ряді за-
ходів. Зокрема, відвідали майстер-клас доктора Херіберта Орт-
ліба (м. Баден-Баден, Німеччина) з торакальної хірургії. Разом 
із лікарями-інтернами нашого університету казахські студенти-
інтерни опановували мистецтво накладання швів із застосуван-

ням сучасних методик і використанням матеріалів, наданих ні-
мецьким фахівцем. У складі групи студентів VІ курсу ІІІ медичного 
факультету гості з Казахстану прослухали лекцію з дитячої тора-
кальної хірургії доктора Ортліба.

Також майбутні хірурги пройшли 3-денний семінар-практикум 
«TRE Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises» (вправи для 
усунення травматичного досвіду), який провів клінічний психолог 
і психотерапевт зі Швейцарії Андреас Герольд (м. Цюріх). На тре-
нінгу вони ознайомилися з методиками зняття травматичного та 
посттравматичного стресу в пацієнтів, що було особливо корис-
ним лікарям хірургічних спеціальностей, яким доводиться зніма-
ти навантаження після тривалих хірургічних втручань. Після закін-
чення тренінгу його учасники отримали сертифікати від Андреаса 
Герольда.

За результатами циклу «Дитяча хірургія» Хамза Буркіталієв, 
Аслан Дашкенов і Айдар Койшибаєв отримали сертифікати, які 
їм вручив проректор з науково-педагогічної роботи Володимир 
Марковський.

Адаптуватися до нових реалій життя і навчання гостям з Ка-
захстану всебічно допомагали співробітники відділу міжнародних 
зв'язків, представники студентського самоврядування універси-
тету: голова студентської ради III медичного факультету Олексан-
дра Сокол і студент V факультету з підготовки іноземних студентів 
Гайрат Алмарданов. У вільний час наші гості мали змогу побачити 
декілька клінічних баз університету, ознайомилися із пам’ятками 
історії, архітектури та садово-паркового мистецтва Харкова, від-
відали Харківський міський дельфінарій «Немо», Ботанічний сад 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Цен-
тральний парк розваг Харкова, міський сад ім. Т.Г. Шевченка, Жу-
равлівський гідропарк та інші визначні місця Харкова.

Для студентів з Казахстану це була можливість ознайомитися 
із системою охорони здоров'я та вищої медичної освіти України в 
цілому, методиками лікування та діагностики дитячих хірургічних 
захворювань, а також знайти нових друзів, ознайомитися з куль-
турними особливостями та традиціями нашої країни.

Улітку студенти ІV курсу нашого університету вирушать до Ка-
захстану, а до нас завітають представники казахського універси-
тету для проходження виробничої практики в партнерському на-
вчальному закладі.

Âàëåíòèíà Ôåäîðîâà, ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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6–8 травня на базі Університетської клініки проходив семінар-
практикум TRE Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises – 
вправи для усунення травматичного досвіду. Тренером виступив 
гість зі Швейцарії – клінічний психолог і психотерапевт Андреас 
Герольд (м. Цюріх). Семінар складався з трьох щоденних тема-
тичних етапів: теоретичної частини з демонстрацією навчаль-
ного відео, практичної частини – освоєння комплексу вправ та 
дискусійної, у ході якої учасники семінару могли поставити свої 
питання і отримати вичерпні відповіді.

Програма TRE була розроблена лікарем Девідом Берселі для 
надання допомоги людям, які страждають на різні психічні захво-
рювання: від легких стресів до важких травм, що відбулися з ними 
в минулому або наявні в даний час. Програма TRE є комплексом 
вправ, який може бути самостійною формою усунення посттрав-
матичного синдрому і додатковою формою лікування для пацієн-
тів з важкими психологічними травмами.

Андреас Герольд розповів про переваги даної програми. По-
перше, це простий метод, який демонструє швидку ефективність 
у багатьох випадках. По-друге, він природним чином дозволяє 
звільнитися від напруги, в результаті чого зменшуються симпто-
ми отриманої травми, ПТСР та інші симптоми, сприяючи віднов-
ленню безпеки й розслаблення у всьому тілі, відчуття благополуч-
чя. По-третє, він застосовується індивідуально до кожної людини 
і не має жодних негативних побічних ефектів. І по-четверте, інте-

ÏÎ×ÀÒÎÊ ÏË²ÄÍÎ¯ ÑÏ²ÂÏÐÀÖ²
ґрується в повсякденне життя як самостійний метод і як додатко-
ва методика будь-якої терапії або методу лікування.

Завершальний етап тренінгу був присвячений практичній робо-
ті й психологічним тонкощам роботи з пацієнтами, обговорювалися 
питання можливих ускладнень і протипоказань, українські фахівці 
ділилися практичним досвідом зі своїм швейцарським колегою.

Хвилюючий і приємний момент очікував українських лікарів 
і психологів по закінченні практикуму. Кожен учасник семінару 
отримав сертифікат міжнародного зразка і був вдячний своєму 
тренеру Андреасу Герольду за масу корисної теоретичної і прак-
тичної інформації. Особливу подяку лікарі й психологи висловили 
ентузіастам-організаторам семінару: асистенту кафедри фізич-
ної реабілітації та спортивної медицини Олені Луценко, асистен-
ту кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Оксані 
Платинюк та керівнику Центру психосоматики та психологічної 
реабілітації Університетської клініки професору Володимиру Ко-
ростію. Організатори впевнені в тому, що семінар-практикум – це 
початок плідної співпраці швейцарських та українських фахівців.

Îëåíà Ëîáà÷

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Регулярні стажування у провідних закордонних клініках збага-
чують медиків найсучаснішим досвідом та впроваджують стандар-
ти медичного обслуговування європейського рівня. У своїй статті я 
хочу поділитися із вами досвідом, що набула у квітні цього року під 
час стажування в Дитячому госпіталі Св. Анни (м. Відень, Австрій-
ська Республіка) за фахом «Дитяча онкогематологія». 

Моя діяльність 
відбувалася в рамках 
проекту «Діти Чорно-
биля», запроваджено-
го австрійською еко-
логічною організацією 
«Global 2000», і про-
ходила у відділеннях 
дитячої онкогемато-
логії, денного стаці-
онару госпіталю для 
онкохворих. У клініці я 
ознайомилася з орга-

нізацією роботи дитячого онкогематологічного стаціонару на всіх 
рівнях, з новими терапевтичними програмами лікування дітей із 
гострими лімфоїдними та мієлоїдними лейкеміями, лімфограну-
лематозом, гістіоцитозом, апластичними анеміями. Корисним для 
мене як з наукової, так і з практичної точки зору стало ознайом-
лення з досвідом австрійських лікарів, участь у багатоцентрових 
наукових дослідженнях з розробки нових протоколів лікування та 
впровадження новітніх лікарських засобів у терапевтичні схеми. 
Зазначені дослідження у відділеннях впроваджені в рутинну клініч-
ну практику, їх проведення очолюють керівники відділень доктор 
Георг Манн і доктор Міхаель Дворжак, які є головними координа-
торами європейських дослідницьких груп.

У відділеннях дитячої онкогематології особлива увага приді-
ляється вивченню питань менеджменту пацієнтів з ускладненнями 

після поліхіміотерапії, а також методології трансплантації кістково-
го мозку та спостереження за пацієнтами після її проведення. За-
слуговує на увагу досвід австрійських колег у роботі служби психо-
логічної підтримки та супроводу онкохворої дитини та її родини.

Протягом стажування я ознайомилася з діагностичним 
та науково-дослідницьким відділеннями Науково-дослідного ін-
ституту дитячого раку, до складу якого входить Дитячий госпіталь 
Св. Анни. У цих відділеннях здійснюється повний діагностичний 
процес, починаючи з клінічних і морфологічних аналізів і закін-
чуючи новітніми цитогенетичними дослідженнями, у тому числі 
з визначенням мінливості онкогенів з розвитком резистентності 
до основних хіміотерапевтичних препаратів. Мені надали можли-
вість взяти участь у щоденних обговореннях тяжкохворих та що-
тижневих консиліумах із залученням фахівців різного профілю, 
у тому числі з інших клінік Австрії, а також Швейцарії та Італії.

Важливим результатом стало досягнення домовленостей із 
керівництвом госпіталю щодо стажування та підвищення квалі-
фікації спеціалістів нашого університету з питань дитячої онкоге-
матології та онкології, проведення консиліумів в онлайн-режимі, 
реалізації спільних наукових досліджень та навчальних програм. 
Ця діяльність буде здійснюватися в рамках проекту Дитячого гос-
піталю Св. Анни та Науково-дослідного інституту дитячого раку 
(Австрія) за фінансової підтримки австрійської фундації GIGAX. Го-
ловна мета проекту – адекватне лікування раку в дітей Східної Єв-
ропи завдяки підвищенню стандартів у галузі педіатричної гемато-
логії та онкології до західноєвропейського рівня. 

Університету надано офіційний лист про наміри співпраці, під-
писаний уповноваженими особами Дитячого госпіталю Св. Анни 
та Науково-дослідного інституту дитячого раку. Співпраця з на-
шим університетом передбачає здійснення координаційних захо-
дів, підвищення кваліфікації медичних фахівців і науковців шляхом 
їхньої участі в конгресах, проходження практики та стажувань.

Íàòàë³ÿ Ìàêººâà, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹ 2, ïðîôåñîð
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ІННОВАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Якість медичної освіти – основа процесу підготовки фахівців, 
яка базується на застосуванні інтерактивних форм і пошуку нових 
методик навчання майбутніх лікарів. Зокрема, це стосується на-
очного забезпечення практичних занять, демонстрації сучасних 
діагностичних і оперативних технологій, що використовуються в 
Університетському стоматологічному центрі Харківського націо-
нального медичного університету, який став базою практичної і 
теоретичної підготовки майбутнього лікаря-стоматолога. Проте 
подальший пошук дієвих форм навчання триває, і в цьому плані по-
казовою стала презентація наприкінці 2015 року нової навчально-
практичної програми, метою якої є набуття практичного досвіду в 
галузі імплантології інтернами та студентами університету в рам-
ках програми з надання стоматологічної допомоги воїнам антите-

рористичної операції.
Програму «Осно-

ви клінічної імплантоло-
гії» започатковано з іні-
ціативи ректора ХНМУ 
Володимира Лісового 
за пропозицією дирек-
тора УСЦ ХНМУ Мари-
ни Бірюкової, голови 
Харківського відділення 
Асоціації імплантоло-
гів України, головного 

лікаря стоматологічної клініки Євгена Шелеста і професорсько-
викладацького складу університету.

Метою програми є популяризація та поглиблення базових 
знань з дентальної імплантації – напрямку, що швидко й динамічно 
розвивається в сучасній стоматології. 

З моменту за-
провадження даної 
програми проведе-
но 5 занять, на яких 
студенти та інтерни 
мали змогу отрима-
ти теоретичну й прак-
тичну підготовку, яка 
відповідає світовому 
рівню. Для майбутніх 
стоматологів прово-
дяться факультативи 
та майстер-класи за 
різними напрямками, 

стає можливою участь у хірургічних втручаннях тощо. Курс плану-
ється проводити на постійній основі.

Перевагою зазначеної програми є не лише поєднання те-
оретичної й практичної складових навчального процесу, а й со-

ціальна значущість 
щодо надання допомо-
ги учасникам антите-
рористичної операції. 
Так, на базі Універси-
тетського стоматоло-
гічного центру допо-
могу отримав учасник 
АТО, боєць 93-ї окре-
мої механізованої бри-
гади Збройних сил 
України Сергій Нові-
ченко, якому було про-

ведено дві операції.
Запровадження навчально-практичної програми не було б 

можливим без участі стоматологів-практиків. Одним із ініціато-
рів та учасників цієї програми є представник першого випуску 
стоматологічного факультету медичного університету Євген Ше-
лест, який зазначає, що програма надає можливість оптимізува-
ти навчальний процес, допомагає студентам не тільки засвоїти 
теорію, але й відпрацювати теоретичні знання на практиці. 

Необхідність та важливість програми полягає ще й у можливості 
зробити свій внесок у спільну справу захисту нашої Вітчизни.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

В  ХНМУ ЗАПРАЦЮВАЛА  НОВА 
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНА  ПРОГРАМА 

В  ГАЛУЗ І  СТОМАТОЛОГ І Ї

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ

26 квітня в Харківському національному медичному універси-
теті розпочався V Всеукраїнський Форум рідкісних захворювань 
«Рідкісні, але не сирітські».

Форум ор-
ганізований з 
метою пошири-
ти знання із рід-
кісних хвороб, 
об'єднати зусил-
ля влади, сус-
пільства, насе-
лення, фахівців в 
інтегрованій до-
помозі пацієн-
там різного віку 
із рідкісними за-

хворюваннями, розробити стратегічний напрямок подолання іс-
нуючих проблем діагностики, лікування, реабілітації та паліатив-
ної допомоги, створити Альянс рідкісних захворювань – гаранта 
виконання закону і стратегії.

Роботу Форуму розпочав проректор з наукової роботи Вале-
рій М’ясоєдов: «Дуже приємно, що є така можливість об’єднати 

наші зусилля, і, див-
лячись в зал, розу-
мієш, що немає ні-
чого неможливого. 
Рішення приймати-
муться та виконува-
тимуться, пробле-
ми долатимуться, 
хвороби відступати-
муть, якщо ми буде-
мо говорити однією 
мовою – мовою гу-
манізму і спиратися 

на те, що головним багатством нашої країни є здоров’я населен-
ня, то все у нас вийде».

На Форум завітали представники міської та обласної влади, 
представники Національної академії медичних наук України. Го-
лова постійної комісії з питань соціальної політики та охорони 
здоров’я депутат Харківської обласної ради Володимир Святаш 
відзначив актуальність проблеми рідкісних захворювань, яка є 
викликом не тільки системі охорони здоров’я, але й усьому сус-
пільству. Володимир Миколайович зазначив, що на цей рік у рам-
ках програми «Здоров’я Слобожанщини» пріоритетним для фі-
нансування визначили саме цей напрямок, заклавши до бюджету 
300 млн грн.

Директор департаменту охорони здоров’я Харківської місь-
кої ради Юрій Сороколат вручив почесні грамоти провідним 

спеціалістам Харків-
ського спеціалізовано-
го медико-генетичного 
центру за вагомий вне-
сок у розвиток медици-
ни міста.

Свої привітання та 
побажання у форматі 
онлайн-включення ви-
словив директор Чер-
нігівського Центру 
медико-соціальної реа-
білітації дітей-інвалідів 

«Відродження» Василь Пасічник. Письмові привітання передав 
професор Техаського університету США Рубен Маталон.

Порядок денний Форуму розпочала директор ХСМГЦ про-
фесор Олена Гречаніна доповіддю «Подолання біди об’єднаними 
зусиллями. Чи можлива профілактика?», зазначивши, що про-
блема рідкісних захворювань дуже важлива, адже тільки ті країни, 
що борються з рідкісними захворюваннями, є найбільш прогре-
сивними. Пошук лікування таких хвороб – це не тільки допомога 
людям, а й джерело інновацій у сфері медицини.

Робота Форуму тривала до 27 квітня. До неї увійшли круглий 
стіл, майстер-класи, благодійний аукціон тощо.

Îëåêñàíäðà Àíöèôåðîâà, 
ðåäàêòîð ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó

ГОВОРИМО МОВОЮ ГУМАНІЗМУ
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ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА

ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ТИХ, ХТО ЦІКАВИТЬСЯ ГЕНЕТИКОЮВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ТИХ, ХТО ЦІКАВИТЬСЯ ГЕНЕТИКОЮ
20–22 квітня на базі кафедри медичної гене-

тики проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з медичної генетики серед вищих на-
вчальних закладів медичної освіти України.

В олімпіаді взяли участь представники 9 медич-
них і класичних вишів країни. Присутніх привітала 
директор ХМСМГЦ професор Олена Гречаніна, за-
значивши, що медико-генетичний центр завжди 
радий приймати тих, хто цікавиться генетикою, та 
побажала перемоги найсильнішим.

У перший день учасники олімпіади відвідали 
Харківський міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр – 
Центр рідкісних (орфанних) захворювань, який є клінічною базою ка-
федри медичної генетики ХНМУ. Далі відбувся I тур, який складався з 
тестових питань та «розшифрування» каріограм. 

Наступного дня студентам було запропоновано вирішити ситуаційні 
задачі з медичної генетики. Також у рамках олімпіади відбулася сесія 
Малої генетичної академії та пройшла Школа з медичної генетики.

По завершенні тривалого випробування журі визначило 
переможців олімпіади:

І місце – Євген Пристая (Національний ме-
дичний університет ім. О.О. Богомольця);

ІІ місце – Денис Плюшко (Харківський 
національний медичний університет);

ІІ місце – Ілона Янак (Одеський національний 
медичний університет);

ІІІ місце – Андрій Плахтій (Запорізький дер-
жавний медичний університет);

ІІІ місце – Богдан Пелип (Буковинський дер-
жавний медичний університет);

ІІІ місце – Тетяна Петреман (Українська ме-
дична стоматологічна академія).

У командній першості місця  розподілились таким чином:
І місце – Харківський національний медичний університет;
ІІ місце – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;
ІІІ місце – Одеський національний медичний університет;
ІІІ місце – Буковинський державний медичний  університет; 
ІІІ місце – Івано-Франківський національний медичний університет.
Усі учасники олімпіади нагороджені дипломами, сертифікатами та 

пам'ятними подарунками.
Þë³ÿ Ãðå÷àí³íà, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè

НАЙКРАЩІ У НАУКОВИХ ЗМАГАННЯХНАЙКРАЩІ У НАУКОВИХ ЗМАГАННЯХ
27–29 квітня на базі кафедри психіатрії, наркології та медичної 

психології відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
з дисципліни «Психіатрія та наркологія» для студентів медичних 
університетів та «Медична психологія» для студентів медичних і кла-
сичних університетів.

В олімпіаді взяли участь 53 представники 17 медичних і класич-
них ВНЗ країни (26 студентів із фаху «Медична психологія» та 27 – 
«Психіатрія та наркологія»).

Під час урочистого відкриття 
олімпіади до її учасників звернувся 
проректор з наукової роботи про-
фесор Валерій М’ясоєдов, який 
привітав конкурсантів та побажав 
усім проявити себе якнайкраще в 
науковому змаганні.

Олімпіада тривала про-
тягом двох днів і складалася з 
двох етапів: під час першого 
оцінювалися теоретичні знання 
за допомогою тестових питань 

та вирішення кросворду, під час другого – практичні навички в галузі 
клінічної психології та психологічного консультування.

У рамках олімпіади також відбулася Всеукраїнська конференція мо-
лодих учених та студентів «Актуальні питання нейронаук», на якій про-
звучали доповіді студентів медичних ВНЗ Харкова, Києва, Чернівців, 
Сум, Полтави, Івано-Франківська.

На завершення свята науки було проведено церемонію нагород-
ження переможців і учасників Всеукраїнської олімпіади та конференції, 

на якій Валерій М'ясоєдов підбив підсумки та вручив пам'ятні призи 
й дипломи.

Переможцями олімпіади з психіатрії та наркології стали:
І місце – Анна Скрипник (Запорізький державний медичний 

університет);
ІІ місце – Тетяна Красковьска (Харківський національний медич-

ний університет);
ІІ місце – Надія Кошелєва (Сумський державний університет);
ІІІ місце – Ілона Пономарчук (Національний медичний університет 

ім. О.О. Богомольця);
ІІІ місце – Андріана Василишин (Івано-Франківський національ-

ний медичний університет);
ІІІ місце – Марія Чайка (Дніпропетровська медична академія).
Переможцями олімпіади з медичної психології стали:
І місце – Ірина Ільєнко (Українська інженерно-педагогічна 

академія);
ІІ місце – Яна Денисова (Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченко);
ІІ місце – Дмитро Ассонов (Національний медичний університет 

ім. О.О. Богомольця);
ІІІ місце – Дар’я Макарова (Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»);
ІІІ місце – Юлія Бобенко (Львівський національний університет 

ім. І. Франка);
ІІІ місце – Євген Кадрон-Лісовський (ВДНЗУ «Українська медич-

на стоматологічна академія» м. Полтава).
Вітаємо переможців і учасників студентської наукової олімпіади!

Êàòåðèíà Çåëåíñüêà, êåð³âíèê ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî ãóðòêà

КОНФЕРЕНЦІЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

27 квітня на кафедрі внутрішньої медицини № 2 і клініч-
ної імунології та алергології відбулася підсумкова науково-
практична конференція лікарів-інтернів 
терапевтів під керівництвом завідувача 
кафедри професора Павла Кравчуна. 

З вітальним словом до учасників 
конференції звернулися головний лікар 
КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікар-
ня № 27» доцент Ольга Ломакіна та за-
ступник головного лікаря з лікувальної 
роботи Олександр Прохоров. 

Із цікавими доповідями виступили 
магістранти кафедри. Діана Мінухіна 
розповіла про патогенетичне значення 
вісфатину та адипонектину у хворих на 
нестабільну стенокардію з ожирінням, Олександр Шапаренко 
– про формування інсулінорезистентності у хворих на артері-
альну гіпертензію та цукровий діабет ІІ типу, Марина Руденко – 

про маркери функціонального стану нирок у хворих на ішемічну 
хворобу серця та хронічний пієлонефрит. На конференції лікарі-

інтерни терапевти першого та другого 
років навчання у своїх доповідях пору-
шували актуаль ні питання клініки, діа-
гностики та лікування поширених за-
хворювань: гострої лівошлуночкової 
недостатності, бронхіальної астми, 
синдрому Мелорі-Вейса, дестабілізації 
ста більної стенокардії, неспецифічного 
виразкового коліту.

Отже, у творчій атмосфері підсум-
кової конференції лікарі-інтерни вия-
вили інтерес до медичної науки й прак-
тичного досвіду, розкрили науковий 

потенціал, отримали задоволення від спілкування з колегами.
Ìàðèíà Ðóäåíêî, 

ìàã³ñòð êàôåäðè âíóòð³øíüî¿ ìåäèöèíè ¹ 2 ³ êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ òà àëåðãîëîã³¿

РОЗКРИВАЄМО НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

12–13 травня в Харківському національному медично-
му університеті відбулася науково-практична конференція 
за участю міжнародних спеціалістів «Мечниківські читан-
ня – 2016. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій». 
Всесвітньо відоме ім’я нашого славетного земляка Іллі Іл-
ліча Мечникова, лауреата Нобелівської премії в галузі фізі-
ології та медицини (1908 р.), першовідкривача фагоцитозу, 
назавжди внесено в скарбницю наукових здобутків світово-
го значення. Саме це й стало лейтмотивом вступних допові-
дей, присвячених подвигу вченого тривалістю в життя.

Інформаційно насиченими та пізнавальними були всі 
представлені доповіді, серед яких 34 усні та 20 стендо-
вих. Головний інфекціоніст МОЗ України професор Ольга 
Голубов ська ознайомила присутніх зі станом захворюваності 
на гепатити В і С в Україні та можливостями щодо реалізації 
задачі ВООЗ з елімінації вірусних гепатитів до 2030 року.

Доповіді вчених із Турції Ісмаїла Сонера Колтаса та Єгип-
ту Амр Фахмі та Яхья Эльшазли, які звучали англійською мо-
вою, можна було прослухати за допомогою синхронного пе-
рекладу. Турецький колега висвітлив проблеми діагностики 
тропічної малярії, від якої на планеті щорічно помирає близь-
ко 1 млн осіб. У повідомленнях єгипетських колег було висвіт-
лено сучасні підходи в лікуванні пацієнтів на HCV-інфекцію.

Окрема група доповідей була присвячена хворобам пе-
чінки: терапії хронічного гепатиту В, антиоксидантній тера-
пії захворювань печінки, сучасному лікуванню неалкогольної 
жирової хвороби печінки, новому напрямку в діагностиці – 
соноеластографії печінки тощо.

Значну зацікавленість присутніх викликали доповіді, при-
свячені проблемам пневмоній. Так, професор Микола Пили-
пенко показав значний патогенетичний і клінічний спектр 
ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній із демонстраці-
єю клінічних випадків, а доцент Григорій Граділь зі співав-
тором зробили детальний аналіз летальних наслідків грипу 
А/Н1N1, який ускладнився негоспітальною пневмонією. Ха-
рактерні для України та світу гельмінтози представила про-
фесор Катерина Бодня (ХМАПО). 

Решта доповідей була присвячена багатьом актуальними 
захворюванням: ВІЛ-інфекції, Ко-інфекції ВІЛ/туберкульо-
зу, грипу, менінгітам, кліщовому бореліозу, герпесвірусним 
інфекціям, дисбактеріозу; захворюванням, при яких пору-
шенням імунітету надається ключове значення: алергічним, 
системним захворюванням сполучної тканини, інсультам, 
питанням вакцинопрофілактики, інфекційній та неінфекцій-
ній епідеміології тощо.

Вдалим поєднанням науково-практичної частини фору-
му стали представлені в перервах спонсорами й партнерами 
конференції здобутки фармацевтичних компаній у діагнос-
тиці, лікуванні та профілактиці інфекційних хвороб.

Високий науковий рівень перших Мечниківських читань 
свідчить про наслідування науковцями та лікарями найкра-
щих традицій та здобутків вітчизняної та світової науки і ме-
дицини, вагомий внесок у які зробив наш співвітчизник і зем-
ляк Ілля Мечников.

Â³òàë³é Òêà÷åíêî, 
àñèñòåíò êàôåäðè ³íôåêö³éíèõ õâîðîá

ПЕРШІ  МЕЧНИКІВСЬКІ  ЧИТАННЯ

ЖАГА ДО НАУКИЖАГА ДО НАУКИ
Традиційно ювілейний XХ міжнародний конгрес студентів-

науковців і молодих учених, який щороку набуває все більшого 
масштабу та значимості, відбувся 25–27 квітня у Тернопільсько-

му державному медичному 
університеті ім. І.Я. Горба-
чевського.

У конгресі взяли участь 
представники всіх вищих 
медичних навчальних за-
кладів України. У програмі 
конгресу було заявлено 192 
доповіді  з 18 різних секцій, 
таких як «Онкологія», «Педіа-
трія», «Профілактична меди-
цина та організація охорони 
здоров’я, медична інфор-
матика», «Фармакологія та 
фармація», «Медицина ката-
строф», «Актуальні пробле-
ми медицини (англійською 
мовою)», «Медичне право» 
тощо.

Ретельний відбір наукових праць, рецензування та визна-
чення серед них найкращих лягло на плечі професорів Терно-
пільского державного медичного університету. Здорова конку-
ренція, жага до науки й амбітність майбутніх лікарів визначили 
переможців конгресу. На секції «Внутрішні хвороби (терапія)» 
від кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ 
біоетики та біобезпеки під керівництвом професора Наталії 
Питецької наш університет представили студенти ІІ медичного 
факультету. За доповідь «Дослідження рівня комплаєнтності до 
лікаря-терапевта» Роман Паніч посів І місце. За доповідь «Вак-
цинация: проблемы на современном этапе развития общества»  
Єлизавета Павлічук посіла ІІ місце.

Конгрес – це обмін досвідом, навчання новому та знайом-
ство з неординарними та різносторонньо розвинутими моло-
дими науковцями. Кожен учасник відчув єднання наукового й 
духовного, абстрактних та вже втілених у життя ідей. Хочеться 
відзначити високий рівень організації заходу, неперевершену 
розважальну програму, теплий прийом студентів, за що вислов-
люємо подяку організаторам, а всім учасникам бажаємо терпін-
ня і наснаги для майбутніх наукових відкриттів та звершень.

ªëèçàâåòà Ïàâë³÷óê, 
²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

КОНГРЕС СТУДЕНТІВ-НАУКОВЦІВ
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ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Цим влучним англійським висловом можна повністю охарак-
теризувати постать Миколи Григоровича Сергієнка.

Народився Микола Григорович 21 травня 1941 року в місті 
Мерефа Харківської області й був другою дитиною в робітничій 
сім'ї, а рівно через місяць розпочалася війна. Про таких говорять 
«діти війни». Микола пережив із родиною нацистську окупацію, 
голод 1946–1947 років, проте наслідки війни наздогнали його – у 
9 років він залишився сиротою.

Змолоду в нього проявилась впертість при досягненні по-
ставленої мети. Він ріс допитливим, цікавився радіотехнікою 
і космосом, багато читав з цієї теми. Коли 4 жовтня 1957 року 
Радянським Союзом було запущено перший штучний супутник 
Землі, всі брошури про космічні досягнення США спалив як не-
придатні. Написав листа в центр підготовки космонавтів із про-
ханням зарахувати його кандидатом, але одержав відповідь, що 
відбір здійснюють тільки серед військових льотчиків.

У 1959 р. Микола Григорович закінчив із золотою медаллю 
Мереф'янську середню школу № 6. При проходженні медичної 
комісії, як допризовника в Радянську Армію, в нього було виявле-
но туберкульоз легенів: так знову наздогнали його воєнні дитячі 
роки. Це зламало його мрії та плани.

Пролікувавшись рік, він подає документи до Харківського ме-
дичного інституту, де повністю проявляється його основна риса 
характеру. При складанні вступного іспиту з хімії екзаменатор, не 
слухаючи його уважно, ставить трійку. Микола Григорович не по-
годжується з такою оцінкою його знань, заявляє екзаменатору: 
«Я не згоден, ставте мені п'ятірку або двійку». За зухвалість екза-
менатор ставить йому двійку, щоб не зазнавався. Забравши до-
кумент із двійкою, пішов до проректора з навчальної роботи із за-
явою про те, що він не згоден з оцінкою і просить дозволити йому 
перескласти екзамен комісії, що й було зроблено. Екзамен з хімії 
склав комісії у той же день на відмінно – це було зухвало з боку 
абітурієнта та ще й у такому ВНЗ.

Перший курс закінчив на відмінно й протягом всіх років на-
вчання одержував підвищену стипендію. Навчаючись, підро-
бляв на «швидкій допомозі». Після закінчення з відзнакою у 1965 
році лікувального факультету Харківського медичного інституту 
навчався в аспірантурі (1965–1968 рр.), працював асистентом 
(1968–1969 рр.) та доцентом (1969–1976 рр.) на кафедрі нор-
мальної фізіології. У 1968 р. він захистив кандидатську дисер-
тацію за темою «О взаимосвязи между распределением нора-
дреналина и серотонина в головном мозге и характером его 
биоэлектрической активности».

З 1970 по 1975 р. Микола Григорович працював консультан-
том з нейрофізіології та нейрохімії у Національному інституті не-
врології та нейрохірургії у м. Гавана (Республіка Куба). Знаком 
визнання вагомого внеску М.Г. Сергієнка у розвиток нейрохімії 
та нейрофізіології на Кубі було обрання його дійсним іноземним 
членом наукових товариств фізіологів та нейрохірургів Республі-
ки Куба.

З 1976 по 1986 р. він очолював центральну науково-дослідну 
лабораторію, а з 1986 р. – кафедру біохімії Харківського медич-
ного інституту (з 1994 р. – ХДМУ). З 1988 р. Микола Григорович 
виконував обов'язки проректора інституту з наукової роботи. У 
1985 році М.Г. Сергієнко захистив докторську дисертацію за те-
мою «Роль биогенных аминов в генезе судорожного процесса 
лимбического происхождения». 

Який би за масштабами колектив не очолював М.Г. Сергієн-
ко, він завжди вражав співробітників своєю працьовитістю, ініціа-
тивністю, здатністю до обґрунтованого наукового передбачення. 
Як керівникові нового покоління, йому була притаманна обізна-
ність з економічних питань. Враховуючи тенденції розвитку сус-
пільства, він продовжував удосконалюватись у цьому напрямку. В 
останні роки життя Микола Григорович навчався на економічно-
му факультеті Харківського національного університету.

Науково-дослідна робота професора М.Г. Сергієнка була 
пов'язана з дослідженням біохімії нервової системи, а саме ролі 
медіаторних систем у формуванні рівня збудливості головно-
го мозку, емоційних станів та їх участі у розвитку реакцій стресу. 
Більше 60 його праць присвячені комплексному аналізу можли-
вої ролі біогенних амінів у виникненні та розвитку судомного про-
цесу. Значна серія робіт (28) Миколи Григоровича стосувалась 
вивчення ролі лімбічної системи мозку в генезі судомного син-
дрому. Отримані результати дали можливість автору розробити 
спосіб лікування епілепсії, в основу якого було покладено стиму-
ляцію інтенсивності біосинтезу серотоніну в мозку хворих. Три-
валий час він досліджував особливості гуморальних механізмів 
регуляції водно-електролітного балансу та остеогенезу в щурів із 
різним рівнем збудливості головного мозку. Результатом цих до-
сліджень була розробка способу корекції сепаративного остео-
генезу шляхом впливу на метаболізм нейромедіаторів. Протягом 
останніх 20 років М.Г. Сергієнко приділяв значну увагу вивченню 
взаємодії нейромедіаторів та гормонів зі специфічними рецепто-
рами та нейрохімічного забезпечення емоційної поведінки.

Більше 30 років свого життя М.Г. Сергієнко присвятив підго-
товці медичних кадрів. Ерудиція та оригінальність мислення при-
вертали до його лекцій увагу студентів, наукових працівників уні-
верситету. Микола Григорович був прекрасним лектором, любив 
студентів.

Велику увагу Микола Григорович приділяв підготовці науко-
вих кадрів. Під його керівництвом підготовлено 5 докторів та 17 
кандидатів наук, серед них Валерій М'ясоєдов, Ігор Завгородній, 
Оксана Наконечна, Володимир Гопкалов та ін. Він був коректним, 
але вимогливим вчителем, вважав, що в науці повинні бути чесні, 
безкомпромісні й працьовиті люди.

Помер М.Г. Сергієнко 26 вересня 1997 року в місті Харкові. До 
останніх днів свого життя Микола Григорович жив справами ка-
федри, університету, справами своїх колег та учнів.

Êîëåêòèâ êàôåäðè á³îëîã³÷íî¿ õ³ì³¿

«ЛЮДИНА, ЯКА СТВОРИЛА СЕБЕ САМА»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

19–20 травня у м. Дніпро (раніше Дніпропетровськ) відбулася 
XV Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Місія 
медичних бібліотек в умовах реформування медичної галузі Укра-
їни», організована Національною науковою медичною бібліотекою 

України, бібліотекою Дні-
пропетровської медичної 
академії та Дніпропетров-
ською обласною науковою 
медичною бібліотекою.

Протягом двох днів 
напруженої праці роз-
глядалися актуальні про-
блеми бібліотечної прак-
тики та комплекс питань, 

пов’язаних із розвитком стратегії діяльності наукових медичних 
бібліотек у сучасних умовах як невід’ємної ланки системи охоро-
ни здоров’я, медичної науки та освіти в Україні.

Наша делегація складалася із директора Наукової бібліоте-
ки ХНМУ Ірини Киричок та ученого секретаря. На конференції 
Ірина Василівна розповіла про роботу бібліотеки нашого ВНЗ з 
морально-етичного виховання студентів. Ми також взяли участь 
у засіданні Секції працівників медичних бібліотек Української бі-
бліотечної асоціації.

Цікаво, що відкриття конференції припало на День вишиван-
ки, що святкують в усьому світі. Майже всі учасники підтримали 
це свято, одягнувши гарні вишиванки та вбрання з елементами 
національного одягу.

Íàòàëÿ Ãàºâà, ó÷åíèé ñåêðåòàð Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè 

МІСІЯ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
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ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

Про те, хто такий Іван Франко, нагадувати не варто. Постать 
українського генія, який володів 14 мовами і займався десятком 
різних видів творчої діяльності, повинна бути прикладом щоден-
ного наслідування для кожного. Творча спадщина Франка вра-
жає, а його працездатності дивуються найбільші трудоголіки су-
часності. Іван Франко – це унікальний людський феномен, якому 
немає аналогів не тільки в українській культурі, а й у світовій. Ця 
його унікальність бере початок ще з дитинства. Малого Франка 
мама, як відомо, називала Мироном.

Існувало вірування, що довгоочі-
кувані діти часто ставали жертвами 
злих духів. І щоб уберегти своє чадо 
від цього, його треба називати не на 
ім’я, яке дали при хрещенні, а домаш-
нім, поганським ім’ям. Ось чому для 
рідних Івась був малим Мироном. І 
ось цей малий Мирон володів надзви-
чайними, як тепер би сказали, екстра-
сенсорними здібностями. У селі його 
називали «лісова душа», адже малий 
Франко дуже часто блукав у лісі, роз-
мовляв із деревами, пташками. Один 
із цікавих епізодів цього надзвичайно-
го дитинства, коли малий Мирон дуже 
тісно спілкувався зі світом духів, Іван 

Франко навів в автобіографічному оповіданні «Під оборогом», у 
якому хлопчик – такий собі маленький мольфар – відвів від села 
грозову хмару. Дослідники погоджуються, що цей епізод швидше 
за все таки мав місце у дитинстві Франка. Найдивовижнішим у 
цьому є не те, що малий Мирон був такою собі химерною, навіть 
трохи дивною дитиною, а те, що він замість того, щоб стати сіль-
ським ворожбитом чи чарівником, став одним із провідних євро-
пейських інтелектуалів.

Великий Каменяр прожив неповних 60 років земного життя, 
з них понад 40 років віддав активній творчій діяльності, а це 6000 
творів. Така кількість Франкових праць означає, що кожних два 
дні з-під пера письменника виходив новий твір, який міг бути ві-
ршем чи новелою, або й повістю, романом чи монографією. За 
час активної творчої діяльності вийшло 220 окремих видань, це 
означає, що кожного року Франко видавав 5-6 книжок. Серед су-
часних письменників таких титанів немає, а колосальна працез-
датність Франка просто вражає.

Іван Франко став першим українським письменником, який 
почав заробляти на життя пером. До нього наші літератори зде-
більшого у літературу бавилися, а якщо й працювали серйозно, 
то вижити з цього не могли. Саме завдяки літературній та журна-
лістській діяльності Франко вмів давати раду собі й своїй великій 
родині. 

Шлюб Ольги Хоружинської та Івана Франка став, як казали 
гості на весіллі, символом єднання Галичини і Наддніпрянщини. 
Молодята вінчалися далекого 1886 року в Києві, проте щастю за-
коханих мало не завадив… вірш. Коли вся весільна процесія вже 
була готова до церемонії: зібралися дружки, бояри, гості, молода 
вже одягла фату, нареченого все не було. Кинулися шукати моло-
дого, і знайшли в кабінеті батька нареченої. Іван забув про власне 
весілля, бо знайшов якусь стару книжку й переписував із неї рід-
кісного вірша. Бібліоманія, на яку страждав Франко, мало не по-
ставила під загрозу шлюб письменника. 

Діти Франка, троє синів – Андрій, Петро і Тарас, а також донь-
ка Ганна, завжди голосно бавилися, постійно вигадували якісь 
нові каверзи. Іван Якович працював, а в оселі товклося восьмеро 
дітей. Десь з-під дивана вилазила черепаха, хатою ходив бузь-
ко зі зламаним крилом, а долівкою плигали жаби, яких хлопчаки 
спіймали для того, щоб нагодувати бузька. А в кутках іще й мор-
ські свинки хрумали капусту. І в цьому всьому Франко, тримаю-
чи дітей на руках, навіть якось примудрявся писати свої геніальні 
твори. Часто, як згадує донька поета, їхня оселя нагадувала «зві-
рячу клініку» з покаліченими тваринами, яких Франки підбирали 
на вулиці й лікували вдома. 

Іван Франко був першим професійним туристом, який не 
лише сам багато мандрував, а й організовував піші мандрівки Га-
личиною і Карпатами. У 1884 році він організував першу україн-
ську студентську пішу мандрівку. А один із віршів, який Франко 
написав з цієї нагоди, став спортивним гімном Галичини. Проте 
найсправжнісінькою пристрастю Івана Франка була риболовля. 
Тільки випадала вільна хвилина, Франко брав сіті і їхав кудись за 
Львів, бо, як жартував поет, у Полтві нічого доброго спіймати не 
можна було. У риболовлі Франко був справжнім віртуозом, адже 
вмів ловити форель голими руками. Також письменник був при-
хильником «тихого полювання» на гриби, на яких прекрасно ро-
зумівся. 

Сьогодні мало хто пам’ятає, що саме Франко був першим го-
ловою першої української політичної партії – Русько-української 
радикальної партії. І. Франко, очолюючи її, став першим справ-
жнім українським політичним лідером, не просто громадським 
діячем, а фаховим політиком. Також один із маловідомих фактів 
Франкової політичної діяльності – підтримка феміністичного руху. 
Він підтримував видання першого українського жіночого альма-
наху «Перший вінок», який видавали Наталя Кобринська та Олена 
Пчілка.

Франко володів також даром політичного передбачення. Він 
був одним із перших у цілій Європі, хто передбачив крах ідеології 
марксизму. Франко у своїх працях, зокрема у трактаті «Що таке 
поступ?», написав, що Енгельсова народна держава згодом ста-
не справжньою народною тюрмою, як згодом і сталося. А ще, до 
прикладу, жахливі картини з поеми «Мойсей», як мати їсть тіло 
свого плоду. Багато хто з дослідників стверджує, що в такий спо-
сіб Франко якимось внутрішнім зором передбачив Голодомор. 

Поширена думка, що Франко був атеїстом. Насправді Фран-
ко ним не був, адже виріс у побожній родині. Його батько, коваль 
Яків, який викував хрест на честь скасування панщини і подару-
вав церкві коштовне Євангеліє, був одним із найбільших жертво-
давців Нагуєвицької церкви. Дитинство Франка було сповнене 
селянської релігійності, а от потім він почав шукати свій власний 
шлях до Бога. Проте його вільнодумство не заважало йому дослі-
джувати Святе Письмо, товаришувати з галицькими священика-
ми та навіть співати при Службі Божій. Наприкінці життя одній із 
своїх сучасниць Франко сказав: «Я вірю в Бога, але не так, як ви 
усі». Франко вірив у Бога, і багато творів свідчать про це, – ствер-
джує Богдан Тихолоз, – але його віра була понадконфесійною. Як 
і Шевченко, він був глибоко віруючою людиною, проте пройшов 
свою тернисту дорогу до цієї віри. Як і митрополит Андрей Шеп-
тицький, з яким у письменника були приязні взаємини, Франко 
став Мойсеєм свого народу.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëè âèêëàäà÷³ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, 
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè Î.Â. Ñàìîëèñîâà, Ñ.Î. Àíòîíîâè÷

ВРАЖАЮЧІ ФАКТИ ПРО ІВАНА ФРАНКА

З 4 по 24 квіт-
ня проходила XI 
акція Всеукраїн-
ського благодій-
ного фонду «Сер-
це до серця». 
Цього року спів-
робітники, а та-
кож вітчизняні та 
іноземні студенти 

нашого університету зібрали 26 841 грн на обладнання в реані-
маційні відділення дитячих лікарень.

ЩОДЕННИК ВОЛОНТЕРА

ПІДСУМКИ АКЦІЇ «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ»ПІДСУМКИ АКЦІЇ «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ» ДОБРА СПРАВАДОБРА СПРАВА
Студентське самоврядування за 

підтримки Народного музею історії 
ХНМУ щорічно проводить акцію «При-
бирання могил відомих діячів медици-
ни», у якій продовжують активно брати 
участь небайдужі студенти.

Цього року представники всіх курсів 
та факультетів у кількості 200 осіб приве-
ли до ладу майже 90 могил на Харківських кладовищах № 2 та 13. 

Висловлюємо велику вдячність чуйним студентам та акти-
вістам Студентської ради за участь у цій добрій справі, що стала 
традиційною для нашого університету.

Ñåêòîð ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè
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15 травня команда Студентсько-
го самоврядування ХНМУ взяла участь 
у Всеукраїнській акції «Козак-Квест», 
спрямованої на формування ціннісних 
орієнтирів і патріотизму в студентів. 
Організаторами виступили братство 
козаків «Спас» (м. Київ), Міністерство 
молоді та спорту України та Департа-
мент у справах молоді та спорту Хар-
ківської обласної державної адміні-
страції.

Місцем проведення заходу було 
обрано Харківський парк «Зелений 
гай». По всій території парку були вста-
новлені «точки-цілі», які учасники мали 

знайти, щоб випробувати свої сили. Команда ХНМУ щосили прагнула до перемоги та не 
здавалася ані секунди. Такі змагання дійсно перевіряють силу духу, вмілість, витримку, 
кмітливість і орієнтування на місцевості. І хоча наша команда не перемогла, гра згурту-
вала друзів та показала кожному, над чим треба працювати.

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

КВЕСТ СИЛИ ДУХУ ТА ВИТРИМКИКВЕСТ СИЛИ ДУХУ ТА ВИТРИМКИ

СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
Міжнародна практика свідчить, що необхідною передумовою 

поліпшення якості освіти є зміна цінностей, підходів і практик в 
університетах. На початку 2016 року в Україні стартував Проект 
сприяння академічній доброчесності (SAIUP project), ініційова-
ний Американськими Радами з міжнародної освіти та підтрима-
ний Міністерством освіти і науки України. 

До участі в Проекті зголоси-
лись 10 університетів, але згодом 
принципи академічної культури й 
запобігання академічному шах-
райству мають бути поширені, а 
також стати підґрунтям організа-
ції науково-освітнього процесу 
будь-якого вишу. Невід’ємною 
частиною Проекту є бібліотеки, 
які покликані інформувати здо-
бувачів освіти всіх рівнів, нау-
ковців і адміністрації університе-
тів щодо складових академічної 
прозорості та доброчесності.

Наукова бібліотека Харків-
ського національного медично-
го університету вже долучилася 
до просування ідей академіч-
ної етики серед студентства та 

професорсько-викладацького складу університету. 
З метою запобігання плагіату та формування стійких практик 

наукової доброчесності з акцентом на творчість і самостійність 

19 квітня було проведено семінар-презентацію «Етика цитування 
як складова академічної доброчесності». Серед присутніх – мо-
лоді науковці та викладачі університету.

У програмі семінару було два основних питання. Заступник 
директора бібліотеки з інформаційних технологій Тетяна Пав-
ленко розповіла про основні засади культури та етики наукових 
публікацій, відповідальність учених щодо якості досліджень та 
підготовки звітів, запобігання неправомірних інтелектуальних за-
позичень тощо. Особливу увагу вона приділила Системі перевір-
ки текстових документів на плагіат, яка була впроваджена в ХНМУ 
у 2015 році з метою контролю якості освітнього процесу та ви-
конання науково-дослідних робіт, забезпечення оригінальності і 
виключення неправомірних запозичень із опублікованих раніше 
джерел.

Світлана Кравченко (завідувач інформаційно-біб ліо-
графічного відділу бібліотеки) ознайомила присутніх з особли-
востями стандартів та міжнародних стилів оформлення біблі-
ографічних посилань відповідно до нових вимог МОН України 
щодо оформлення дисертацій. Вона також продемонструвала 
учасникам семінару можливості використання різноманітних 
онлайн-генераторів бібліографічного опису документів.

Подібний захід заплановано проводити щороку. На часі та-
кож проведення спільно зі Студентською радою ХНМУ онлайн-
опитування щодо відношення студентів до плагіату й шляхів за-
побігання цьому явищу, а також організація круглого столу з 
обговорення результатів.

Òåòÿíà Ïàâëåíêî, 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ÍÁ ÕÍÌÓ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

14 травня за підтримки Сту-
дентської ради ХНМУ  на базі «Полі-
гон – Х» відбулася перша гра у пей-
нтбол, у якій взяло участь 25 осіб. 

Приємно відзначити, що актив-
ний відпочинок не залишив байдужим 
навіть викладачів. Усі учасники були 
розділені на дві команди та мали за-
хопити тріумфальний прапор. Задача 
не з легких, проте було дуже цікаво. 
Усі були у захваті, а багато хто вза-
галі вперше відкрив для себе цю не-
ймовірну гру. Організатори заходу – 
члени Студентської ради Захар Тітов 

і Гайрат Алмарданов – обіцяли забезпечити регулярне проведення ігор у пейнтбол, тож 
сподіваємося на продовження!

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОКАКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

З 11 по 21 травня відбувся чемпіонат 
Європи з ушу, у якому взяла участь збірна 
команда України.

До складу збірної увійшла чемпіон-
ка України, майстер спорту студентка 
ІІ медичного факультету Вікторія Аріс-
това. На цьому чемпіонаті Вікторія здо-
була срібну медаль, а також посіла два 
четвертих місця і, таким чином, увійшла 
до десятки кращих спортсменів Єв-
ропи.

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
З ПЕРЕМОГОЮ З ПЕРЕМОГОЮ 
У ЧЕМПІОНАТІ У ЧЕМПІОНАТІ 

ЄВРОПИ!ЄВРОПИ!

Ñåêòîð ìåä³à-ïðîñòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè
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ПРЕДУПРЕДИТЬ, СПАСТИ, ПОМОЧЬ

Правила пожарной безопасности для отдыхающих на природе
Лесные пожары оставляют после себя опустошенную на дол-

гое время территорию. А начинаются они подчас из-за недооцен-
ки опасности огня и нарушения правил поведения в лесу. Обро-
ненный окурок, брошенная после пикника стеклянная посуда и 
непотушенное кострище — все это потенциальные источники по-
жара.

В современном обществе стал очень модным зеленый туризм. 
Но не все новоявленные туристы владеют даже азами пожарной 
безопасности на природе. Не задумываясь о последствиях, они 
раскладывают костер для приготовления пищи под деревьями, 
около кустарников, не следят за ним.

Водителям
Если вы выезжаете в лес на машине, обязательно позаботь-

тесь о мерах пожарной профилактики. Водителям следует пом-
нить:

Нельзя:

– въезжать в лес на неисправной машине;
– заправляться в зеленых массивах;
– курить или раскладывать костер около авто;
– оставлять мусор, пропитанный бензином, маслом, керосином.
Нужно:

– оборудовать двигатель авто искрогасителем;
– оставлять обтирочную ветошь на специально отведенных 

местах.
При соблюдении простых правил вред, наносимый нашему 

зеленому другу – лесу, будет минимальным.

Костер
Огонь в лесу часто бывает жизненно необходим: он согревает, 

высушивает одежду, дает возможность выпить чая и приготовить 
пищу. Но нужно знать правила обращения с ним, иметь элемен-
тарные практические навыки по разведению и тушению, разби-
раться в видах и способах его разложения.

Разведение

Чтобы умело развести костер в лесу, надо запомнить для себя 
несколько основных шагов:

– тщательно подо-
брать место разведения;

– обязательно подго-
товить площадку;

– заготовить топливо 
и растопку.

Любая оплошность 
при обустройстве костра 
может нарушить экологи-
ческое равновесие. На-
пример, жар огня вблизи 

деревьев сильно нагреет их кору и живые ткани – дерево может 
погибнуть. Нагретая до высоких температур почва спекается и 
становится безжизненной.

Оставленное место
Вы провели хороший уик-энд в лесу или закончили поход. По-

заботьтесь о том, чтобы лес при этом не пострадал. При уходе с 

места отдыха или стоянки ликвидируйте костер: залейте водой, 
закидайте влажной землей и притопчите.

Даже если вы тушили костер вечером, утром снова проверь-
те место: могут остаться тлеющие угольки. Пощупайте пепел и 
золу – они должны быть холодными. Перекопайте вместе с ними 
этот участок. После тушения костра не уходите сразу, подождите 
минут 15–20. Только убедившись, что все в порядке, можете уйти.

Общие правила

Только от нашего правильного отношения к огню зависит по-
жарная безопасность в лесах. Выполняя простые правила поведе-
ния на природе, можно существенно снизить количество лесных 
пожаров. 

Общие правила пожарной безопасности в лесах:
– костер в лесу разводите только в случае особой надобности 

и на специально подготовленных местах;
– разжигайте костер по четким существующим правилам;
– ликвидируйте кострище со всей тщательностью;
– избегайте бездумного бросания непогашенных окурков 

и спичек;
– при обнаружении малейших признаков возгорания, сразу 

применяйте все меры по их ликвидации;
– не забывайте известить о происшествии работников леса;
– если сами не справляетесь с возгоранием, сообщите о нем 

по единому телефону спасения.
Помимо этих мер, существуют определенные запреты на по-

жароопасный сезон.
В засушливое время года запрещено разводить открытый 

огонь и сжигать под зелеными насаждениями травяной покров. Ни 
в коем случае нельзя курить во время прогулки и отдыха и остав-
лять любую стеклянную тару в лесу.

Ликвидация возгорания
Если вы проявили неосторожность и возгорание все же прои-

зошло, не теряйте ни минуты. Сразу сообщите по телефону спасе-
ния о месте возгорания и приступайте к ликвидации очага пожара:

– если рядом есть вода — заливайте огонь;
– полейте все рядом расположенные растения, это поможет 

не распространиться пожару;
– можете сделать веник из зеленых веток и захлестывать 

кромку пожара сбоку, наклонно к пламени, веник при этом все 
время поворачивайте;

– забросайте огонь сырой рыхлой землей, можете попытаться 
окопать место горения;

– если вам удалось загасить возгорание, не поленитесь сооб-
щить об этом в лесничество;

– если не удается справиться самостоятельно, не прекращай-
те попыток и дождитесь службу спасения.

Соблюдая все меры предосторожности при обращении с от-
крытым огнем в лесу, можно с удовольствием отдохнуть на приро-
де, не причиняя ей вреда.

Í.Ì. Âîëîùóê, íà÷àëüíèê ñëóæáû ÃÇ óíèâåðñèòåòà
Í.À. Ñàìîéëåíêî, èíæåíåð ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ÕÍÌÓ 

КОНКУРС ФОТОРОБІТ

25 квітня Обласний комітет Харківської обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров’я України провів урочисте нагородження 
переможців галузевого конкурсу фоторобіт «Брати наші менші» в приміщенні 
галереї мистецтв «Костюринський провулок».

Усього понад 90 працівників галузі представили на конкурс 167 робіт. 
За рішенням компетентного журі переможцем конкурсу визнано 

провідного економіста нашого університету Тетяну Золотарьову. 
Загалом у різних номінаціях було відзначено понад 20 учасників, серед 

яких є працівники Наукової бібліотеки ХНМУ: 
Ірина Киричок – перемога у номінації «Портрет»;
Олена Ширяєва – перемога у номінації «Птахи»;
Віскова Віра – перемога у номінації «Глядацькі симпатії».
Усі переможці отримали від обласного комітету дипломи та грошові ви-

нагороди.
Òåòÿíà Ïîë³ùóê, 

ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè ïðîôñï³ëêè ñï³âðîá³òíèê³â ÕÍÌÓ

Брати наші менші в об’єктиві фотокамери
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20 травня відбулася відкрита весняна гра «Що? Де? Коли?» за звання чемпіона ХНМУ. 

Минулого сезону чемпіоном стала команда І медичного факультету на чолі з Андрієм 
Овсянніковим. У цій грі взяли участь представники майже усіх факультетів: дві команди І 
медичного факультету – Андрія Овсяннікова та Віталія Кругляка, ІІ медичний факультет 
представляли також дві команди під керівництвом Олесі Плехової та Дениса Денисенка, 
ІІІ медичний факультет представляла команда Анастасії Матвєєвої. Від стоматологічного 
факультету виступали команди Єгора Черкашина та Віктора Верещака. У грі також взяла 
участь команда викладачів і співробітників ХНМУ.

З початку гри команди показували майже рівні результати, за підсумками другого туру 
перше місце посіла команда І медичного факультету капітана Віталія Кругляка. Друге місце з 
відривом в один бал зайняла команда І медичного факультету капітана Андрія Овсяннікова. 
Третє місце посіла команда ІІІ медичного факультету Анастасії Матвєєвої, а найкращим грав-
цем було визнано Віталія Кругляка.

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

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА

ВІДКРИТА ВЕСНЯНА ГРА КЛУБУ «ЩО? ДЕ? КОЛИ?»ВІДКРИТА ВЕСНЯНА ГРА КЛУБУ «ЩО? ДЕ? КОЛИ?»

НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Події травня в історії боротьби України за незалежність віді-
грали важливу роль. 

16 травня 1648 року стало зна-
ковою датою в історії Визвольної війни 
під проводом Богдана Хмельницького. 
Вперше українська армія завдала ни-
щівної поразки військам Речі Поспо-
литої у прямому військовому зіткненні, 
яке сталося під Жовтими Водами. Пе-
ремога надихнула українців на бороть-
бу за повне визволення та утворення 
власної держави. Через декілька днів, а 
саме 26 травня 1648 року Хмельниць-
кий закріпив успіх повстання розгромом 
польської армії під Корсунем. Ця битва 
підтвердила не лише військовий талант 

полководця Хмельницького, але й рішучість та стійкість кожного 
учасника повстання. 

Напередодні битви один з козаків-патріотів свідомо здався у 
полон до ворога, аби надати невірну інформацію та завести по-
ляків у невигідну для них місцевість. Герой загинув під страшними 
тортурами, але змусив ворогів повірити собі, і як результат – роз-
гром та знищення всієї армії супротивника та її керівників.

Травень відіграв важливу роль у житті українського генія Та-
раса Григоровича Шевченка, у 1838 році його нарешті було вику-
плено з кріпацтва, а вже за два роки світ побачив перше видання 
збірки творів «Кобзар» – справжньої Біблії українського визволь-
ного руху. Саме у травні 1861 року прах Тараса Шевченка було пе-
репоховано на Чернечій горі біля Канева. Ця подія мала широкий 
резонанс у суспільстві в Україні й стала каталізатором активізації 
українського громадського та політичного визвольного руху.

У травні 1848 року сталася знакова подія українського ви-
звольного руху на Галичині, яка перебувала під пануванням Ав-
стрійської імперії: у Львові внаслідок революційних подій виникає 
перша українська політична організація – Головна руська рада. 
Програмним документом організації була відозва до українського 
народу від 10 травня 1848 р., яка вперше офіційно проголосила 
галицьких українців невід'ємною частиною 15-мільйонного україн-
ського народу. Цей орган став координаційним центром усіх укра-
їнців на Галичині й виборов право на автономію у складі Австро-
Угорської імперії.

Активізація діяльності українських громадських організацій не-
покоїла урядові кола Російської та Австро-Угорської імперій. У трав-
ні 1876 року імператор Олександр ІІ підписав у м. Емсі (Німеччина) 
таємне розпорядження російського уряду – Емський акт про забо-
рону друку й ввезення з-за кордону до Росії українських оригіналь-
них і перекладних книжок та припинення театральних вистав укра-
їнською мовою. Цей урядовий акт болюче вдарив по українській 
мові та літературі, суттєво загальмувавши їх розвиток, але спинити 
процес формування української національної самосвідомості вже 
не зміг. Громадське обурення прийнятим актом спричинило політи-
зацію національного руху і, врешті-решт, появу перших політичних 
партій із вимогами самостійності та незалежності України.

У результаті революційних подій в Російській імперії 1905-го 
року царська влада змушена була рахуватись із національними ви-
могами суспільства і в 1906 році дозволила створення Всеукраїн-

ської учительської спілки (ВУС) – професійної організації вчителів 
і діячів народної освіти, завданням якої були розвиток української 
школи, організація шкільної та позашкільної освіти. ЇЇ діяльність 
сприяла формуванню національної самосвідомості не лише в се-
редовищі інтелігенції та буржуазії, але й серед широких мас насе-
лення українських земель, підготувавши соціальну базу майбут-
ньої української національної революції 1917–1921 рр.

Уже у період діяльності Української Центральної ради 5 трав-

ня 1917 року в Києві розпочався І Всеукраїнський військовий з’їзд. 
Учасники з'їзду, а це були представники від українських груп і това-
риств усіх фронтів та флотів колишньої Російської імперії, підтри-
мали вимогу щодо національно-територіальної автономії України, 
створення крайового урядового органу та українських військових 
формувань.

Були у травні й події, які дали початок трагічним фактам у житті 
українського суспільства. У травні 1932 р. РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
ухвалили постанови про план хлібозаготівлі з врожаю 1932 р. 

Термін реалізації плану встановлювався до 1 січня 1933 р. Вико-
нання цієї постанови в другій половині 1932 р. – першій половині 
1933 р. призвело до масового голоду в селах України і до загибелі 
мільйонів людей.

18 травня 1944 року розпочалася трагічна подія в історії 
кримсько-татарського народу – депортація з території півострова 
в східні райони СРСР.

Травень 1945 року – час Перемоги над нацистською Німеччи-
ною у Другій світовій війні, завершення кровопролиття та початок 
повернення на батьківщину мільйонів українців, полонених або ви-
везених окупантами на примусові роботи. Хоча більшості з них до-
ведеться пройти через сталінські табори, переслідування караль-
них органів та обмеження громадянських прав.

У травні 1961 року, йдучи на зустріч вимогам української гро-
мадськості, радянське керівництво дало дозвіл на заснування На-
ціональної премії України ім. Тараса Шевченка (Шевченківська 
премія) – найвищої відзнаки за творчі досягнення в галузі україн-
ської літератури, мистецтва й архітектури. У СРСР розпочинається 
так звана «відлига», а українська тематика починає активно роз-
роблятися в літературі та мистецтві не лише УРСР, але й інших со-
юзних республік. Як результат – у травні 1966 року в  Києві на ІІІ 
Всесоюзному кінофестивалі фільм Київської кіностудії художніх 
фільмів ім. Олександра Довженка «Тіні забутих предків» удостоє-
ний спеціального призу. 

На фоні зростання антирадянських настроїв в окупованих кра-
їнах Східної та Центральної Європи радянське керівництво згор-
тає демократизацію та десталінізацію і розпочинається період 
«застою». У травні 1968 року голова КДБ при Раді Міністрів СРСР 
Юрій Андропов звертається з листом до ЦК КПРС, у якому оцінює 
роман Олеся Гончара «Собор» як «політично шкідливий твір, що 
пропагує елементи націоналізму, в спотвореному світлі зображує 
радянську дійсність». Розпочинається новий виток гонінь на укра-
їнську культуру, посилюється русифікація та переслідування диси-
дентів. До в’язниць потрапляють відомі представники української 
громадськості та мистецтва, зокрема, В'ячеслав Чорновіл, Василь 
Стус, Іван Дзюба та багато інших. Проте історія вже розпочала свій 
зворотний відлік існуванню тоталітарного режиму на українській 
землі. 

Îëåêñ³é Òðîöåíêî, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

СЛАВЕТНІ ДОСЯГНЕННЯ Й ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ ТРАВНЯ
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ПОГЛЯД З ПЕРЕДОВОЇ

Навесні для студентів воєнної кафедри була проведена лекція-
зустріч із офіцером з передової АТО. Двадцятичотирьохрічний лей-
тенант Національної гвардії України, командир взводу, що не раз 
вже повертався з тієї паралельної реальності, прийшов поділитися 
досвідом. Говорили ми довго, відверто й про наступне… 

Амуніція. Бронежилети, каски, захисні окуляри, зброя. Я по-
чувалася настільки далекою від цієї інформації, поки не почула, 
що хлопцям доводиться носити на собі зайвих кілограмів 20, не 
враховуючи форми, незручних берців, аптечки. Утім ніхто не скар-
житься, бо життя важливіше за комфорт. 

Аптечка. Найперше, на чому наголосив Олексій: «Варто завжди 
мати поруч два комплекти, адже одним ви рятуєте товариша, але 
ж і про себе не варто забувати». Окрім обов’язкових джгутів, сер-
веток, бинтів, ножиць, рукавиць, завжди має бути маркер. Я дещо 
здивувалась, але офіцер пояснив: «На джгуті, який ви накладаєте, 
потрібно написати годину, а також що ви кололи/давали/робили 
пораненому, адже це пришвидшить роботу лікарів. Це важливо!». 
Можна писати будь-де, хоча б на лобі і будь-чим (можна і кров’ю), 
але головне – проінформувати медиків. Джгути в аптечці досить 
якісні й виготовлені так, щоб солдат і сам міг надати собі допо-
могу, що ми наочно могли побачити. Утім і за їх відсутності солда-
ти використовують усе, що трапиться, наприклад, електродроти, 
вирвані зі стін будинку, з якого ведуться бойові дії. Говорити про 
медицину безпосередньо на лінії зіткнення дуже складно, адже не 
так легко доставити ліки вчасно й в необхідній кількості.

Надалі говорили про життя в АТО: там, де не можна спокійно 
випити кави вранці чи зустрітись з друзями, де ти постійно очікуєш 
невідомо на що, де напруження висне над тобою в повітрі, де 
«земля – це те, що реально рятує», де вдень ти живеш, а з настан-
ням сутінків – виживаєш.

«В умовах бою ніхто не чекає допомоги. Тебе охоплює страх, 
потім паніка, а потім ти вже нічого не чуєш, не бачиш, руки трем-
тять, але роблять. І щоразу так».

«В тебе є руки і твоє життя – твоє завдання втримати його і 
зберегти його іншим».

Наприкінці з аудиторії пролунало питання про те, що найбільше 
врізалось у пам’ять за увесь той час. На це офіцер відповів: «Ко-
жен день там – це ціла історія, але найліпше пам’ятається те, як 
вперше повертався додому, як зустрічали рідні. Ці емоції немож-
ливо передати чи описати якось». На моє питання, як воно після 
відпустки вдома покидати геть все і вертатися на передову, лейте-
нант сказав, що тільки повернувшись починаєш цінувати, берегти 
кожну мить і усвідомлювати всю справжність мирного життя.

Ми б мали пишатися такими людьми, як Олексій, проте мені 
увесь час тільки хотілось вибачитися, попросити пробачення за 
те, що вони роблять так багато там, а ми геть нічого не змінюємо 
тут. Бо добре, коли є такі люди, котрі готові на все заради того, 
щоб ми могли спокійно ходити на навчання, в улюблені кав’ярні 
чи просто сидіти в затишку осель. Адже надто сумно те, що поки 
хлопці не сплять Там, ми надто міцно заснули Тут.

²ðèíà Ìàëàí÷óê, 
²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«В УМОВАХ БОЮ НІХТО 
НЕ ЧЕКАЄ ДОПОМОГИ…»

У травні свій ювілей святкують: асистент ка-
федри медичної та біологічної фізики і медичної 
інформатики Оксана Миколаївна Морозова, 
сторож господарчого відділу Ольга Омелянів-

на Без’язична, професор кафедри пропедевти-
ки внутрішньої медицини № 2 та медсестринства 
Ольга Семенівна Більченко, в. о. доцента ка-
федри гігієни та екології № 1 Ольга Ігорівна Ге-

расименко, прибиральник службових приміщень 
гуртожитку № 3 Людмила Миколаївна Голік, 
асистент кафедри фізіології Надія Валентинів-

на Григоренко, доцент кафедри медичної біоло-
гії Людмила Геннадіївна Діголь, доцент кафе-
дри внутрішньої медицини № 1 Ольга Євгенівна 

Зайченко, лаборант кафедри медичної та біоло-
гічної фізики і медичної інформатики Наталія Ва-

силівна Захарова, доцент кафедри внутрішніх та 
професійних хвороб Олексій Олексійович Кал-

миков, сторож господарчого відділу Володимир 

Никифорович Кімстач, асистент кафедри інфек-
ційних хвороб Анастасія Анатоліївна Кузнєцо-

ва, адміністратор систем обчислювального цен-
тру Юлія Володимирівна Кузнєцова, викладач 
кафедри іноземних мов Оксана Володимирів-

на Кулікова, викладач кафедри фізичної реабілі-
тації та спортивної медицини з курсом фізичного 
виховання та здоров’я Денис Васильович Ку-

ций, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 
Ольга Вікторівна Лахно, завідувач аспірантури, 
докторантури і клінічної ординатури наукового 
відділу Олена Юріївна Литвиненко, завідувач ка-
федри соціальної медицини, організації та еконо-
міки охорони здоров’я Віктор Андрійович Огнєв, 
асистент кафедри травматології та ортопедії Ан-

тон Олександрович Олійник, прибиральник 
службових приміщень господарчого відділу Раї-

са Григорівна Олійник, професор кафедри па-
тологічної фізіології імені Д.О.Альперна Олена 

Олексіївна Павлова, доцент кафедри педіатрії 
№ 2 Ірина Миколаївна Піддубна, ст. лаборант 
кафедри соціальної медицини, організації та еко-
номіки охорони здоров’я Ольга Василівна Плах-

тій, асистент кафедри хірургічної стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії Ірина Олександрівна 

Польшина, викладач кафедри мовної підготовки 
іноземних громадян Ольга Василівна Помазун, 
асистент кафедри внутрішніх та професійних хво-
роб Василь Леонтійович Прохоренко, профе-
сор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії Геннадій Пінхусович Рузін, 
професор кафедри соціальної медицини, органі-
зації та економіки охорони здоров’я Костянтин 

Михайлович Сокол, водій автотранспорту служ-
би по організації, експлуатації та ремонту авто-
транспорту Андрій Володимирович Тагашов, 
викладач кафедри української мови, основ психо-
логії та педагогіки Світлана Афанасіївна Унков-

ська, провідний бухгалтер Ірина Володимирівна 

Храпач, інженер 1 к. режимно-секретного відділу 
Віктор Васильович Шрубковський, асистент ка-
федри педіатрії № 1 та неонатології Лариса Ми-

колаївна Черненко, прибиральник службових 
приміщень господарчого відділу Валерія Генна-

діївна Шульженко, завідувач кафедри акушер-
ства та гінекології № 1 Микола Олександрович 

Щербина.

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ! 
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ЯРМАРОК КУЛЬТУР

ЦІНА МИРУ ТА СВОБОДИ
5 травня в актовій залі ХНМУ 

відбувся театралізований вечір-
вшанування ветеранів Другої сві-
тової війни.

Захід розпочав ректор універ-
ситету Володимир Лісовий, при-
вітавши ветеранів війни та праці 
Харківського національного медич-
ного університету. Володимир Ми-
колайович звернув увагу на те, що 
сьогодні це свято нагадує нам саме 
про народний подвиг, адже агре-
сор був зупинений тілами солдатів, 

і ми маємо пам’ятати й шанувати людей, які пішли на фронт захищати Батьківщину, а також тих, хто працював у тилу в неймовірно 
важких умовах. «Зараз, коли у країні знову складна ситуація, приємно, що наші викладачі та студенти надають волонтерську допо-
могу постраждалим у зоні АТО, наші співробітники навчають бійців та лікують поранених», – зазначив Володимир Миколайович.

Далі творча молодь Молодіжного центру за допомогою пісень, листів, спогадів тих часів ніби повернула глядачів у минуле та 
вшанувала пам'ять людей, що ціною своїх життів вибороли мир та свободу.

ТВОРЧИЙ ВЕЧІР 

ЇХ ПОКЛИКАННЯ – РЯТУВАТИ ЖИТТЯ
Усе далі й далі відходять грізні роки Другої Світової війни, та не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар Перемоги своє життя, 

хто поліг у боях заради життя і щастя інших...
Не залишилися осторонь і ті герої війни, для яких рятувати життя інших – не лише громадянський обов’язок, але й покликання. 

Саме для них, лікарів-ветеранів війни, 4 травня цього року в конференц-залі Харківського національного медичного університету від-
бувся літературний вечір, присвячений 71-й річниці Великої Перемоги над нацизмом. Організаторами урочистостей стали Рада сту-
дентського самоврядування І медичного факультету та викладачі кафедри української мови, основ психології та педагогіки.

На вечорі лунали вірші про війну, відо-
мі пісні воєнних років у виконанні студентів і 
співробітників університету, а шанувальники 
літератури могли ознайомитися з найкращи-
ми воєнними творами, представленими на 
виставці.

Своїми спогадами про страшні події війни 
поділився ветеран Григорій Іванович Євту-
шенко, устами ведучих «заговорили» й лікарі, 
герої війни, яких з нами вже немає. У заході 
взяла участь директор музею ХНМУ Жаннета 
Миколаївна Перцева з виступом про воєнні 
роки Володимира Дмитровича Черненка, що був ректором 
ХМІ у 1975–1985 рр.

Тож, хоч після кінця страшної війни й минуло вже стільки 
років, але й досі живе пам'ять про ці події, а в серцях українців 
не згасає повага до тих, хто колись віддав найдорожче зара-
ди життя інших...

Йдуть ветерани з квітами в руках,
Давно вони вже не шкодують ноги,
Лиш посміхаються, і квітне на губах
Солодкий присмак Свята Перемоги.
Вітаємо усіх, хто досі жив!
І пам’ятаємо ми всіх, хто вже не з нами,
Бо кожен з Вас навіки заслужив
Найвищу вдячність, гордість і пошану!
Зі Святом Вас, шановні ветерани!

    Ìàðèíà Ðºçí³ê, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

У ГОСТІ ДО ВЕТЕРАНІВ
У рамках святкування 71-ї річни-

ці Перемоги у Другій світовій війні 
над нацизмом представники кафедр 
та адміністрації університету завіта-
ли в гості до Миколи Івановича Обо-
ленцева, Тамари Трохимівни Чорної 
та Олександра Ігнатовича Харчен-
ка, щоб напередодні свята оточити 
героїв військових років турботою та 
увагою. Відвідувачі привітали ша-
новних ветеранів, подякували їм за 
виявлені героїзм, мужність й патрі-
отизм.

Ïðåñ-ñëóæáà ÕÍÌÓ
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Туристичні подорожі завжди викликають у людей цікавість і бажання зазирнути за обрій, кинути виклик труднощам і не-
безпекам, особливо це стосується туризму в горах. Нарешті й в нашому університеті за ініціативи Студентської ради ХНМУ 
сформувався колектив студентів і викладачів, які вперше в новітній історії університету здійснили тривалий гірський перехід 
Карпатами. З 28 квітня по 8 травня 38 сміливців перевірили себе в туристичному поході територією Національного природно-
го парку «Синевир».

Наша подорож почалася з походу в реабілітаційний центр для бурих 
ведмедів. Далі ми провели два дні на озері Синевир, від нього подолали 20 км 
до Музею лісу, а потім уперше в новітній історії ХНМУ скорили гору Негровець 
(1707 м). Важко передати словами красу, яка відкрилася нам з вершини: навкру-
ги, наскільки оком можна охопити, простягалися на десятки кілометрів гори, 
хребти, вершини. Так само неможливо передати всю гамму відчуттів, якими ти 
сповнюєшся на вершині гори: відчуваєш гордість через те, що зміг подолати 
свій страх, лінь, повсякденну рутину. Відчуваєш душевне й фізичне піднесення, 
сповнюючись нових, позитивних вражень й оптимізмом... Проте нам необхідно 
було спускатись у долину, адже ночівля на вершині гори не є безпечною спра-
вою. Наш шлях пролягав через дуже мальовничу вершину Барвінок (1461 м). 
Саме тут ми зрозуміли, що спуск з гори є не менш виснажливою справою, ніж 
підйом, особливо якщо спуск крутий і проходить стежкою через густі зарості. 

Уже в сутінках, втомлені, але щасливі ми нарешті досягли долини та розклали табір поряд із с. Колочава.
Після такої пригоди було вирішено дати учасникам походу відпочинок та ознайомитися із цікавими місцями с. Колочава. 

У селі є дуже багато цікавих пам'яток історії та культури: давні дерев'яні й кам'яні церкви, музеї чехословацької та радянської 
шкіл, чиселенні пам’ятники. Але найбільше враження на нас справив музей «Старе село», де під відкритим небом зібрано зразки 
місцевої дерев'яної архітектури та потяг із вагонами і паровозом місцевої вузькоколійної залізниці, яка діяла в селі до 1972 року.

Наступними днями ми подолали ще багато кілометрів, скорили кілька нових вершин і побачили ще багато цікавих природ-
них та історичних пам’яток. На жаль, наша мандрівка дійшла свого завершення. Ми їхали з Карпат сповнені нових вражень, 
зміцнілі фізично, горді за подолані труднощі й вершини, та зі вдячними спогадами про гостинних жителів Закарпаття. До по-
бачення, Карпати! До зустрічі на Говерлі!

Îëåêñ³é Òðîöåíêî

ПІДКОРЮЄМО НОВІ ВЕРШИНИ
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