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Шляхи взаємодії
студентства з адміністрацією вишу

Шановні колеги!
Вітаю вас із Днем медичного працівника! Це свято традиційно об’єднує всіх
працівників системи охорони здоров’я,
тих, хто з гордістю і честю виконує професійний обов'язок, щодня і щогодини
несе високу відповідальність за життя і
здоров'я людей.
Професія медика, яку ми обрали в
житті, – вкрай важлива, відповідальна і
почесна. Щоденна праця, висока концентрація знань та вміння застосовувати їх на практиці, велика мужність і
душевна чуйність – ось складові успіху
лікаря. Нашим довічним обов'язком із
тієї хвилини, як ми вибрали покликання
лікарів і педагогів, є допомагати людям
і передавати накопичений досвід новим поколінням медиків.
За довгі роки історії Харківський національний медичний університет та
його працівники зуміли зберегти спадкоємність поколінь у кращих традиціях
передової вітчизняної медичної науки,
освіти й лікування хворих. Сьогодні ці
традиції продовжуються, і цей зв'язок
йде через нас: від наших учителів до
наших учнів.
Нехай наша праця йде на благо та
приносить тільки задоволення! Бажаю
вам, дорогі друзі, – викладацькому складу, співробітникам університету, студентам, – міцного здоров’я, багато сил, терпіння та натхнення у благородній справі
служіння на медичному терені!
Із найщирішими побажаннями,

ðåêòîð óí³âåðñèòåòó
Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

ВІТАЄМО!
Постановою Комітету з державних
премій України в галузі науки і техніки від
1 червня 2016 року № 2 кандидатам медичних наук Ірині Лещині (кафедра психіатрії, наркології та медичної психології)
та Михайлу Мирошниченку (кафедра
патологічної анатомії) призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
Колектив Харківського національного
медичного університету щиро вітає молодих науковців та бажає їм творчої наснаги!

8 червня відбулася зустріч членів ректорату із представниками Студентської ради
Харківського національного медичного університету.
Зустріч відкрив ректор Володимир Лісовий. Звертаючись до активістів студентського самоврядування, Володимир Миколайович зазначив, що широкі повноваження
молодіжної організації спрямовані перш за
все на захист прав і інтересів студентів, проте ці повноваження треба здійснювати й
через виконання студентами їх обов’язків,
головним з яких є навчання. Студентське
життя, безперечно, має буде цікавим, і для
цього в університеті створені всі умови, тому
навчання, наука та творчість – головні напрямки, у яких має працювати студентське
самоврядування.
Голова Студентської ради Герман Бережний окреслив основні напрями діяльності самоврядування, представив оновлений склад Студентської ради та розповів
про проблеми, які хвилюють студентську
громаду університету.
На зустрічі обговорювалося надання студентському самоврядуванню ХНМУ статусу
громадської організації з правами юридичної особи, а також питання організації навчання та побуту, розвиток волонтерського
руху, шляхи взаємодії студентства з адміністрацією тощо.
Наостаннє Володимир Лісовий підкреслив, що поставлені питання будуть ретельно
вивчені керівництвом, стосовно кожного будуть прийняті рішення і доведені до відома студентства. «Ми маємо обговорювати всі питання, що хвилюють молодь вишу, – зазначив
Володимир Миколайович, – та позбавлятися негативних явищ спільними зусиллями».

Ïðåñ-ñëóæáà ÕÍÌÓ

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

«Волонтер XXI століття»
28 травня на базі Харківського національного університету внутрішніх справ
за ініціативою Університетського консорціуму відбувся II Обласний зліт студентівволонтерів. До програми змагання входило надання першої медичної допомоги,
проходження смуги перешкод, плетіння
оберегів і написання листів бійцям АТО.
У змаганні взяли участь 23 ВНЗ, що
об'єднались між собою у 12 команд. Під
час заходу студенти та викладачі ХНМУ
представили палатку першої невідкладної
медичної допомоги, де навчали учасників
усіх команд зупинці артеріальної кровотечі,
іммобілізації кінцівок та серцево-легеневій
реанімації. Дякуємо за допомогу та активну участь викладачам Миколі Битчуку та
Євгену Гарячому, а також студентам Євгену
Сілантьєву, Руслану Курбанову, Антону Осокіну та Максиму Жарікову.
Головний приз у змаганнях «Волонтер XXI століття» – кубок голови Харківської
обласної адміністрації – виборола збірна команда студентів-волонтерів Харківського
національного медичного університету та Харківського національного університету
внутрішніх справ «Волонтерська дружина». Дякуємо представникам нашого університету
та вітаємо наших переможців: Марину Силіну, Анастасію Дяківнич, Дарину Фокіну, Ксенію
Зуб, Анну Клименко!

Ñåêòîð ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè
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ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ – 2016

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА МЕДИЧНОГО ВИШУ
Практично-орієнтований державний іспит у медичному університеті має 2 комплекси, кожен із яких проводиться у 2 етапи. Перший
об’єднує такі дисципліни: внутрішні, професійні та інфекційні хвороби; хірургічні хвороби з дитячою хірургією; акушерство та гінекологія, другий комплекс включає дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами; гігієну, соціальну медицину та економіку охорони
здоров’я.
Розділ невідкладних станів та маніпуляцій на фантомах і манекенах складається з того, що кожен випускник на сучасному етапі повинен володіти знаннями та уміннями щодо надання екстреної
допомоги при різних критичних станах як дорослим, так і дітям. Другий етап обох комплексів проводиться у клініках біля ліжка хворого і дає можливість виявити клінічне мислення кожного випускника та володіння методикою обстеження пацієнтів різного віку.

Голова ДЕК проф. О.М. Корж приймає іспит у студентів І медфакультету

Комісія ДЕК на чолі з проф. Н.І. Макєєвою приймає іспит у студентів ІІІ медфакультету

Іспити у студентів IV медфакультету
приймає голова ДЕК проф. О.М. Карабан

Голова ДЕК проф. І.Г. Березняков на
іспиті у випускників ІІ медфакультету

Випускники IV медфакультету
складають державний іспит

Голова ДЕК проф. О.М. Шелест приймає іспит у випускників
V факультету з підготовки іноземних студентів на фантомах та біля ліжка хворого

Голова ДЕК проф. В.Д. Бабаджан приймає іспит у випускників
VІ факультету з підготовки іноземних студентів

У студентів стоматологічного факультету
іспит приймає голова ДЕК проф. Г.П. Рузін

3
ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

2 червня в конференц-залі Харківського національного медичного університету
Харківський міський голова Геннадій Кернес особисто приймав співробітників та
студентів нашого вищого навчального закладу.

Прийом відбувався за присутності заступника міського голови Світлани
Горбунової-Рубан, керівників райадміністрацій, департаментів міськради і комунальних підприємств Харкова.
Передусім Володимир Лісовий привітав Геннадія Кернеса у найстарішій вищій
медичній школі країни та висловив глибоку вдячність за виділений час для особистого прийому університетської громади.
У свою чергу Геннадій Адольфович подякував Володимиру Миколайовичу як керівнику славетного вишу світового рівня
та зазначив: «Сьогодні наша задача – провести ефективно прийом людей, які працюють в медичному університеті. Влада
має не лише обнадіювати, але й надавати
дієвий результат».
На прийом до Г. Кернеса записалося
близько 60 співробітників, аспірантів і студентів університету. У ході спілкування з
міським головою були розглянуті актуальні питання стосовно вирішення комунальних проблем, поліпшення житлових умов,
надання матеріальної допомоги, лікування тощо.
На прийомі окрім особистих питань
розглядалися пропозиції представників
Студентської ради ХНМУ стосовно ремонту доріг біля Університетського стоматологічного центру, посилення громадського порядку навколо гуртожитків,
де проживають іноземні та вітчизняні студенти тощо.
Ініціатива активістів студентського самоврядування університету була підтримана Харківським міським головою. Кожен, хто записався на прийом до Геннадія
Кернеса, отримав належну увагу й допомогу. Треба зауважити, що деякі проблемні питання на даний момент уже вирішені,
а інші залишаються під особистим контролем міського голови.
Ïðåñ-ñëóæáà ÕÍÌÓ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Термін «паліативна допомога» означає підхід, що поліпшує якість життя пацієнтів,
які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, та їхніх сімей. Сучасне суспільство зрозуміло, наскільки важливо розробляти цю тему, адже паліативна допомога та те, як проходить останній етап життя людини, є індикатором якості життя суспільства в цілому.
Загалом, паліативна допомога – це цілий комплекс соціальних,
медичних, психологічних і духовних
проблем, які мають бути спрямовані в одне русло. Це стало підставою для проведення 14–15 червня
на базі Харківського національного
медичного університету науковопрактичної конференції з міжнародною участю «Паліативна допомога в
Україні: філософські, етичні, психологічні та духовні аспекти».
У заході взяли участь керівники
охорони здоров’я, професорськовикладацький склад, науковці установ Національної академії медичних наук України,
практичні лікарі-онкологи, терапевти, геріатри, педіатри, сімейні лікарі, соціальні працівники, психологи та священнослужителі.
На урочистому відкритті конференції зібралися поважні гості: голова правління ВГО «Українська ліга
розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василь Князевич, заступник
міського голови м. Харкова з питань
охорони здоров’я і соціального захисту населення Світлана ГорбуноваРубан, начальник Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної
державної адміністрації Олександр
Галацан, професор Міжнародного
богословського інституту душ пастирства у сфері охорони здоров’я
«Камілліанум» Отець Арнальдо Панграцці та ін.
Головним акцентом конференції стали психологічні вирішення проблем з паліативної допомоги. Відкриваючи роботу пленарного засідання, Василь Князевич підкреслив: «Протягом двох днів ми отримаємо безліч корисної інформації та
маємо використати її для того, щоб
здійснювати сучасні претворення в
галузі паліативної та хоспісної допомоги, адже ми намагаємося зробити
все, щоб ці важливі питання не випали з поля зору суспільства і не загубилася у вирі сьогоднішніх складних
проблем».
Від імені ректорату Харківського
національного медичного університету учасників конференції привітав
проректор з науково-педагогічної
роботи Іван Летік, який зазначив, що проведення заходу такого рівня в стінах найстарішої медичної школи України підтверджує той факт, що і держава, і суспільство, і вся
система освіти мають об'єднати свої
зусилля і цілеспрямовано формувати внутрішній світ та моральну цілісність молодого покоління.
Протягом двох днів понад 200
представників з усіх областей України обговорювали філософські та
етичні аспекти визначення статусу
паліативних пацієнтів, питання психологічної підтримки та духовного супроводу паліативних пацієнтів
і членів їх родин, шляхи залучення
до цієї роботи медичних капеланів,
психологів, соціальних працівників
та волонтерів.
Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

ВІЗИТ, СПОВНЕНИЙ ВАЖЛИВИХ ПОДІЙ

З 26 по 31 травня в Харкові з робочим візитом перебував керівник Центру інтегративної медицини болю і відділення анестезіології, консультант у галузі медицини болю, анестезіології та
паліативної допомоги клініки «Хавельхое» Міхаель Шенк (м. Берлін, Німеччина). Програма перебування доктора Шенка передбачала заходи, під час яких лікарі та інші фахівці у сфері охорони
здоров'я отримали багато цінної інформації.
У рамках візиту відбулася зустріч Міхаеля Шенка та ректора
Харківського національного медичного університету Володимира Лісового. Почесний гість висловив бажання не тільки ділитися власним досвідом з фахівцями і студентами, а й брати участь
у спільних соціальних проектах, а також подякував Володимиру
Миколайовичу за теплий прийом і висловив вдячність директору
Університетської клініки Володимиру Савенкову за організацію
продуктивного візиту.
Свої робочі зустрічі Міхаель Шенк розпочав з науковопрактичної конференції «Урологія, андрологія, нефрологія –
2016», яка щорічно проходить за ініціативою Обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала. Провідні лікарі
та вчені Харкова обговорювали актуальні проблеми даної галузі. Почесний гість з Німеччини був головою засідання в одному
з блоків конференції, а також представив свою доповідь «Біль в
онкоурологічних пацієнтів. Фармакологічне лікування».
Наступного дня доктор Шенк взяв участь у роботі конференції в блоці «Онкоурологія», де порушив питання мультимодального лікування болю. Надана інформація викликала жвавий інтерес та обговорення у делегатів. Друга половина дня
німецького фахівця пройшла в стінах Університетської клініки,
де зібралися претенденти на стажування в клініках «Хавельхое»
і «Шаріте». Кандидати доклали максимум зусиль для того, щоб
показати свою вмотивованість та сформулювати мету стажування. Значною перевагою для аспірантів було знання іноземних
мов, зокрема німецької. У цілому керівник Центру інтегративної
медицини болю і відділення анестезіології залишився задоволений зустріччю, висловив упевненість у тому, що в Університетської клініки велике майбутнє, адже, маючи таких фахівців,

клініка досягне найвищого рівня професіоналізму та якості медичного сервісу.
30 травня в Університетській клініці відбулися два заходи за
участю гостя з Німеччини: круглий стіл і науково-практична конференція. У дискусії, присвяченій обговоренню теми «Мультидисциплінарний підхід в роботі Університетської клініки на моделі
Центру лікування болю», взяли участь директор Університетської
клініки Володимир Савенков, заступник директора з медичної
частини Володимир Коростій, завідувачі відділень та інші фахівці. Учасники круглого столу обговорювали клінічні випадки, представлені лікарями Університетської клініки, а також вивчали досвід німецьких лікарів аналогічної спеціалізації, яким поділився в
ході обговорення Міхаель Шенк.
Другий захід за участю доктора Шенка, проведений у новій
конференц-залі Університетської клініки, – науково-практична
конференція «Актуальні питання лікування хронічного болю». У
ній взяли участь понад 100 фахівців, серед яких лікарі, наукові
співробітники, студенти профільних університетів, представники медичних установ і організацій. Конференцію відкрив Міхаель
Шенк із доповіддю «Сучасна фармакотерапія гострого та післяопераційного болю». Незважаючи на зайнятість учасників конференції, багато хто захотів перейняти досвід всесвітньо відомого лікаря. Слухачі дізналися багато нового та висловили бажання
відвідувати такі заходи постійно.
31 травня, в останній день перебування в Харкові, доктор
Шенк провів зустріч зі студентами ХНМУ. У конференц-залі німецький спеціаліст виступив із лекцією «Нейропатичний біль:
епідеміологія, етіологія, патофізіологія, діагноз, клінічна маніфестація і комплексне фармакологічне лікування». У ході виступу
Міхаель Шенк продемонстрував клінічні випадки й запросив майбутніх лікарів до їх обговорення.
Наприкінці робочого візиту Міхаель Шенк відзначив, що йому
було дуже приємно перебувати у стінах найстарішого навчального медичного закладу України й передавати свій досвід зацікавленій аудиторії.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷, Îëåíà Ëîáà÷

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ З АНДИЖАНСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ МЕДИЧНИМ ІНСТИТУТОМ У ДІЇ
10 червня в
Андижанському
державному
медичному інституті
(Республіка Узбекистан) відбулася
Республіканська
науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Профілактична
медицина: сьогодні
й завтра». У конференції взяли участь викладачі нашого університету, які долучилися до цього заходу дистанційно за допомогою відео зв’язку. Начальник відділу міжнародних зв’язків Анжела
Стащак, звертаючись до узбецьких колег з привітальним словом,
зазначила, що подібні заходи є платформою для обміну досвідом
і новими ідеями, та подякувала керівництву Андижанського державного медичного інституту за можливість для викладачів і науковців ХНМУ представити результати своїх наукових пошуків, а
також за плідне партнерство у рамках договору.
Доцент кафедри педіатрії № 1 та неонатології Альона Бойченко виступила з доповіддю «Постгіпоксичні зміни міокарда у но-

вонароджених у ранній неонатальний період». Асистент кафедри
внутрішньої медицини № 1 Ксенія
Ситник запропонувала увазі іноземних колег свою доповідь «Фактори ризику серцево-судинних
захворювань у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки».
Окрім цих доповідей, викладачі
університету взяли участь у конференції шляхом подання тез. Усього
було представлено 9 робіт співробітників кафедр педіатрії № 1 та
неонатології, внутрішньої медицини № 1, інфекційних хвороб, акушерства та гінекології № 1.
Слід зазначити, що для представників нашого університету
участь у конференції з доповідями та опублікування тез були безкоштовними на підставі договору про співпрацю між Харківським національним медичним університетом та Андижанським державним
медичним інститутом.
Âàëåíòèíà Ôåäîðîâà, ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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ІННОВАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

ВИВЧАЄМО НАЙСУЧАСНІШІ НАПРЯМКИ В СТОМАТОЛОГІЇ
27 травня в рамках факультативного курсу з дентальної імплантації відбулася підсумкова лекція «Від видалення зубу – до коронки на імпланті».
Останнє заняття на базі Університетського стоматологічного центру ХНМУ провів президент Асоціації
імплантологів України Євген Шелест. Євген Леонідович
докладно розповів інтернам і студентам старших курсів
про основи протезування на імплантатах, вибір, установку імплантату, післяопераційний період тощо.
Наприкінці лекції слухачі висловили подяку та побажання продовжити факультативний курс у наступному
році. У свою чергу доктор Шелест пристав на цю пропозицію, адже спеціалісту завжди приємно спілкуватися із завзятою молоддю.

Ïðåñ-ñëóæáà ÕÍÌÓ

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ДЛЯ НАУКИ НЕ ІСНУЄ МЕЖ І КОРДОНІВ
Наприкінці травня відбулася V Міжвузівська науковопрактична конференція, присвячена 75-й річниці зі дня народження Миколи Сергієнка «Актуальні проблеми експериментальної і клінічної біохімії».
Відкрила
конференцію куратор наукового гуртка кафедри
доцент Тетяна Горбач,
яка зазначила, що для
більшості учасників це
перша наукова конференція, і саме сьогодні вони долучилися до
серйозної науки завдяки своїм науковим роботам. «Ви назавжди запам’ятаєте цей день, адже це ваші перші
кроки у науці», – закінчила свій виступ Тетяна Вікторівна, а також
подякувала студентам з Одеси, які приїхали на конференцію, та
нашим партнерам з Андижану (Узбекистан), що взяли участь у
заході за допомогою відеоконференції.

Завідувач кафедри біологічної
хімії професор Оксана Наконечна
теплими словами пригадала Миколу Сергієнка та відзначила важливу
роль справжнього Учителя в житті
кожної людини: «Микола Григорович
є таким вчителем для мене, і саме
він спрямував мене до біохімії, адже
той, хто знає цю науку, може в подальшому обирати будь-яку галузь
медицини».
Від імені Андижанського державного медичного інституту слова
вітання висловив радник ректора з
міжнародних зв’язків Камоліддін Салахіддінов, зі сподіванням, що відеоконференції із Харківським національним медичним університетом триватимуть і надалі, адже для
науки не існує меж та кордонів.
Îëåêñàíäðà Àíöèôåðîâà, ðåäàêòîð ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
На кафедре медицинской и биоорганической химии стало доброй
традицией проведение конференции по биоорганической химии. В
этом учебном году, в середине мая,
состоялась уже четвертая конференция, которая была посвящена
здоровому образу жизни.
В работе конференции приняли
участие отечественные и иностранные (англоязычные) студенты первого курса ХНМУ и студенты ХБМК
№ 1, которые представили доклады
о здоровом образе жизни, о вреде никотина, алкоголя, курительных спайсов и наркотических средств. Интересно то, что каждый выступающий взглянул на проблему с точки зрения химии
и медицины.

Во время конференции работало жюри, которое учитывало актуальность выбранной темы,
умение представить свой
доклад, практичность, качество презентации, связь
с химией и медициной.
Лучшими по итогам
проведенной конференции стали студенты первого курса:
І место – И. Кучеренко (I медицинский факультет);
ІІ место – В. Коцур и Т. Саранча (I медицинский факультет);
ІІІ место – К. Коновалова (I медицинский факультет);
III место – М. Жусь (III медицинский факультет).

Òàòüÿíà Òèøàêîâà, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû

ПАМЯТИ СОЗДАТЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ АНАТОМОВ
В конце мая на кафедре анатомии человека
состоялась
студенческая научнопрактическая
конференция «Анатомия на
грани
тысячелетий»,
посвященная 140-летию со дня рождения
выдающегося ученогоанатома, академика Владимира Петровича Воробьева.
Академик Воробьев создал самую крупную научную школу анатомов в Украине. В дальнейшем его ученики руководи-

ли кафедрами анатомии во многих вузовских центрах Украины.
Он также разработал великолепное пособие «Атлас анатомии» в
пяти томах – первый отечественный учебник нормальной анатомии человека, который в наше время не утратил актуальности, и
пользуется спросом не только у студентов-медиков, но и у врачей практикующей медицины.
На кафедре анатомии создан музей, посвященный памяти
В.П. Воробьева. Мы с гордостью помним и чтим великого анатома и гордимся тем, что именно Харьковский национальный
медицинский университет связан с именем блестящего врача,
первопроходца медицинской науки, выдающегося анатома и талантливейшего учителя – Владимира Петровича Воробьева.
Ìàðèÿ Äÿêîâà, ñòàðîñòà ÑÍÊ êàôåäû, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
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МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

МОЖЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ WEB OF SCIENCE

14 червня у читальному залі Наукової бібліотеки відбувся
методичний семінар «Можливості платформи Web of Science
(Thomson Reuters) для якісних наукових досліджень». Модератор
заходу – старший науковий співробітник Інституту молекулярної
біології і генетики НАН України Ірина Тихонкова, фахівець з навчання «Інтелектуальна власність та наукові дослідження» та
керівник редакції одного з кращих українських журналів у галузі
біології Biopolymers and Cell.
На семінарі було розглянуто особливості доступу до баз даних Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, ESI та
використання спеціальних інструментів EndNote та ResearcherID.
Захід відвідали науковці, аспіранти, співробітники Наукової
бібліотеки ХНМУ та бібліотек інших вишів Харкова. Доповідь була
змістовною та насиченою, доповідач відповів на всі запитання.
Матеріали доповіді-презентації за темою семінару доступні в
Репозитарії університету.
Òåòÿíà Ïàâëåíêî, çàñòóïíèê äèðåêòîðà
Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

ТАНЕЦ ВРАЖДЫ
Мир – это зеркало, которое показывает
каждому человеку его собственное отражение.
У. Теккерей
Проблемы
бытия современного мира стали
темой семинара
по философии.
Одним из аспектов бытия является вопрос войны и мира, суть
которого определяет существование человечества
в целом.
Кого, как не
будущих медиков, в первую
очередь
волнует не только социальная,
но и моральноэтическая
сторона войны? На
кафедре философии на занятии
доцента Леонида
Александровича
Гончаренко студенты II курса ІІ факультета 17–18 гр. не пытались
выдвинуть утопическую идею о мире без конфликтов, не искали
выход из состояния нескончаемого насилия, а хотели проникнуть
в философские истоки этого танца вражды.
В ходе доклада сборной команде двух групп удалось донести
до будущих коллег свое видение данной ситуации. Обстановка
была спокойной, но затем в одночасье аудитория превратилась в
арену боевых действий: вопросы так и посыпались на докладчицу, но стены ее городов и контрответы были непробиваемы. Студенты смогли развенчать представления многих об облике войны, поэтому аудитория на время стала безъядерной зоной.

Âàëåðèÿ Ñìèðíîâà, ²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

НА ДОПОМОГУ ШКОЛЯРАМ

КРОСКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
НЕ МАЄ ВІКОВИХ МЕЖ
Студенти VI медичного факультету разом з викладачем кафедри мовної підготовки іноземних громадян відвідали Харківську гімназію № 45.
Візит відбувся в рамках
роботи літнього лінгвістичного дитячого
табору Sunny
Summer. Учителі
гімназії
запросили іноземних
гостей з Африки
та Ямайки, аби
надати своїм
учням можливість попрактикуватися в англійській мові. З іншого боку, наші
студенти також скористалися можливістю поринути в іншомовне
середовище та дізнатися, як саме відбувається навчання та відпочинок в українських школах.
За час перебування в гімназії студенти дали інтерв’ю допитливим школярам 5–8-го класів, які продемонстрували належний
рівень володіння англійською мовою та неабияку зацікавленість
культурою інших країн.

Îëåíà Êîâàëü÷óê,
äîöåíò êàôåäðè ìîâíî¿ ï³äãîòîâêè ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ЛІКАРІВ
ТА ПЕДАГОГІВ
14 червня у конференційній
залі
ХНМУ відбувся захист магістерських
робіт студентів спеціальності «Педагогіка вищої школи».
Ця
спеціальність з’явилася нещодавно (її запровадили на кафедрі
української мови,
основ психології та
педагогіки лише з
вересня 2014 року), але вже стала однією з добрих традицій нашого університету. Цьогорічний блискучий захист кваліфікаційних робіт – ще одне підтвердження високого рівня підготовки
майбутніх педагогів і необхідності подальшого існування цієї спеціальності в університеті.
На захист виносилося п’ять магістерських робіт: Олексія Гончаря, Діани Таравнех, Олександра Ащеулова, Катерини Лапшиної
і Катерини Шарлай. Кожна доповідь тривала в середньому 10–15
хвилин і супроводжувалася презентацією, де, крім теоретичних
відомостей, були графічно представлені основні результати досліджень.
Незважаючи на стислість, доповіді були змістовними, висвітлювали актуальні наукові питання, поєднуючи педагогічні аспекти з медичними. Магістранти, як відзначили члени комісії, почувалися абсолютно впевнено і спокійно, вільно володіли не лише
матеріалом, але й основами публічного виступу. Доповідачам
ставили запитання, кількість і зміст яких показували інтерес до
наукових положень, які виносилися на захист.
Комісія високо оцінила оформлення магістерських робіт і
високу ерудованість магістрантів. Загалом можемо сказати, що
важливість існування спеціальності «Педагогіка вищої школи»
вкотре справдилася, адже на цьому захисті реалізувалася основна її мета, за якої магістранти показали себе не лише як лікарі,
але й як педагоги.
Ëþäìèëà Ôîì³íà, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè
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ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО КОНСТИТУЦІЇ
Цього року українці святкують 20-річчя Конституції України –
Основного Закону, що відображає волю українського народу і
його прагнення до становлення демократичної, правової і соціальної держави. Конституція визначає сутність і зміст законів,
слугує надійним фундаментом поступового розвитку країни.

Протягом двох десятиліть Основний закон проявив себе документом, що визначив фундаментальні основи держави, чільні
принципи життя суспільства, пріоритети і вищу цінність – права
і свободи людини.
5 квітня 1710 року – проголошена перша в історії українського народу демократична Конституція Пилипа Орлика. Конституція Пилипа Орлика була першою у світі державною
конституцією, яка, однак, ніколи не діяла. Вона не тільки проголошувала незалежну українську державу, але й закріпляла найбільш прогресивні для того часу ідеї державного життя. Зазначений правовий документ, відомий також як «Пакти і конституція
прав і вольностей Війська Запорозького», є пам'яткою української політико-філософської та правової думки.
29 квітня 1918 року – Центральною Радою була прийнята Конституція Української Народної Республіки. Конституція УНР мала підзаголовок «Статут про державний устрій, права
і вольності УНР» і складалася з 83 статей, що були об’єднанні у
вісім розділів: I. Загальні постанови (статті 1–6). II. Права громадян України (статті 7–21). III. Органи влади УНР (статті 22–26).
IV. Всенародне Зібрання УНР (статті 27–49). V. Про Раду Народних
Міністрів УНР (статті 50–59). VI. Суд УНР (статті 60–68). VII. Національні союзи (статті 69–78). VIII. Про тимчасове припинення
громадських свобод (статті 79–83). УНР проголошувалася суверенною державою, самостійною і незалежною, суверенне право
якої належить народу. Метою Центральної Ради УНР було створення класичної парламентської республіки без президента.
Згідно з Конституцією передбачалась розробка цілого ряду законодавчих актів. Проте даний правовий документ так і не набув
чинності, тому що Центральну Раду було розігнано.
10 травня 1919 року – третій Всеукраїнській з’їзд Рад
прийняв першу Конституцію Української РCР. У Конституції
УРCР 1919 р. у першому розділі «Загальні положення» визначалися основні завдання диктатури пролетаріату – здійснення переходу від буржуазного ладу до соціалізму шляхом проведення
революційних перетворень і придушення контрреволюційних намірів з боку заможних класів, УРCР проголошувалася державою
«трудящих і експлуатованих мас пролетаріату та незаможного
селянства». Влада трудящих здійснювалася Радами робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів.
15 травня 1929 року було прийнято другу Конституцію
УРCР. Даний нормативний документ встановлював повновладдя
трудящих, відміну приватної власності, підтверджував входження

до складу СРСР, закріплював принцип верховенства загальносоюзних органів та загальносоюзного законодавства.
30 січня 1937 року – Надзвичайним XIV з’їздом Рад
УРCР було прийнято Конституцію Української РСР. Відповідно до неї вищою владою в республіці була наділена Верховна
Рада УРCР. Українська Соціалістична Радянська Республіка офіційно була перейменована на Українську Радянську Соціалістичну Республіку.
15 березня 1939 року –на сесії парламенту (сейма) Карпатської України були прийняті два закони, які мали статус конституційних і визначали форму нового державного устрою.
20 квітня 1978 року після прийняттям нової союзної конституції було прийнято Конституцію Української РСР. За період 1989–1995 років були внесені значні поправки до тексту
Конституції. 8 червня 1995 року Президент країни Леонід Кучма
та спікер підписали Конституційну угоду, покликану діяти до моменту прийняття нової конституції.
Нині діюча Конституція України була прийнята 28 червня
1996 року на п’ятій сесії Верховної Ради України. Відповідно до Конституції день прийняття Основного Закону є державним
святом – Днем Конституції України. Конституція України 1996 року
як вищій законодавчий акт визначила базові принципи організації вищих органів держави і місцевого самоврядування, їх правові
відносини і компетенції, а також права, свободи і обов’язки громадян. Конституція України складається з 15 розділів і 161 статті,
які містять основні положення; положення про права, свободи і
обов’язки людини і громадянина, вибори та референдум, Верховну Раду України, Президента України, Кабінет Міністрів України
та інші органи виконавчої влади, прокуратуру, правосуддя, територіальний устрій України, Автономну республіку Крим, місцеве самоврядування, Конституційний суд України. Затвердження
Основного Закону держави створило юридичну основу для ефективної і раціональної перебудови політичних структур, стабілізації економіки, формування розвиненого громадянського суспільства, органічної інтеграції України до світового товариства.
Конституція 1996 року стала першою Конституцією незалежної України і продовженням багатовікових конституційно-правових
традицій українського народу. Були визначені орієнтири, сукупність суспільних цінностей, правові відносини держави і громадянина, встановлені межі втручання держави в життя суспільства
і окремої особистості, що є важливими елементами політикоекономічної системи. Прийняття Конституції сприяло стабілізації
політичного життя українського суспільства, законодавчій диференціації прав і обов’язків різних гілок влади, політичних партій і
громадських організацій. Прийняття демократичної Конституції
сприяло підвищенню міжнародного авторитету України.
Основні норми Конституції України в частині форми правління змінювались декілька разів: у 2004 і 2010 рр., коли Україна змінювала форму правління від парламентсько-президентської до
президентсько-парламентської республіки. Після зміни влади в
2015 році парламент відновив Конституцію в редакції 2004 року,
повернувши парламентсько-президентську республіку. Парламентом анонсовано конституційну реформу в частині децентралізації влади, яка дозволить істотно розширити повноваження
місцевої влади.
Найважливішим аспектом у конституційному процесі є дотримання принципу верховенства права, демократії та свободи,
і сьогодні, коли Україна має дефіцит легітимності владних інститутів та перманентну кризу довіри до влади, питання публічного
розгляду змін до Основного Закону є дуже актуальним.
Åë³íà Ãàïîíîâà, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

ВІТАЄМО!

Співробітниками ХНМУ одержано патенти
на винаходи:
1. Спосіб визначення тактики лікування надмірної маси тіла
або ожиріння хворих, які потребують хірургічного лікування
супутньої патології. Автори: К.М. Милиця, І.В. Сорокіна,
М.С. Мирошниченко, О.М. Плітень.
2. Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит
хронічного перебігу. Автори: Ю.А. Черепинська, Є.М. Рябоконь, Б.Г. Бурцев, О.М. Гоєнко.

на корисні моделі:
1. Спосіб діагностики клінічного перебігу псоріазу. Автори:
А.А. Берегова, А.М. Біловол, С.О. Стеценко, В.І. Жуков.
2. Спосіб лікування хворих на анемію на тлі ВІЛ-інфекції.
Автори: В.М. Козько, А.А. Кузнєцова, Н.В. Анциферова,
Г.О. Соломенник.

Ò.Ã. ªâòóøåíêî,
êåð³âíèê â³ää³ëó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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ПАМ’ЯТАЙ ПРО НАС, УНІВЕРСИТЕТЕ!
Пам’ятаю спекотний літній день (до речі п’ятниця, тринадцяте),
улюблена жовта сукня, я тримаю маму за руку: «Мам, а якщо я не зможу вчитись добре, і мене виженуть, ти мене
не перестанеш любити?»
Проте чудово розумію, що вже запізно
таке питати, тільки-но віддала документи,
назад дороги немає. І ось останній глибокий вдих – і стрибок у бурхливий потік подій:
пари, викладачі, друзі, заліковки, екзамени,
білі халати і бахіли, конференції, самоврядування, пацієнти, розчарування, сльози,
радість. Шість років течія життя несла нас,
оминаючи пороги та тихі затони. Що там попереду? Що очікувати від того медичного
океану, який нас от-от поглине? Чи будуть
нас і далі супроводжувати такі ж мудрі наставники, такі ж Вчителі? Ми вдячні вам за
всі ті уроки, які ви нам давали. Часом більше життєві, ніж професійні,
часом більше жорсткі, ніж поблажливі, але такі необхідні. Дякуємо!
Як же хочеться сховати спогади в найпотаємнішому місці, щоб
ніколи-ніколи не розгубити. Час занадто швидкоплинний, але і ти,
Університете, пам’ятай про нас, добре? Час занадто швидкоплинний,
але, мамочко, можеш пишатись, я вже майже лікар!
Äàð’ÿ Êóçíºöîâà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ГЛАВА ЖИЗНИ ПОД
НАЗВАНИЕМ «СТУДЕНЧЕСТВО»
Испокон веков не было и
нет более нужной профессии,
чем профессия врача. С раннего
детства я знала, кем стану, поэтому после окончания школы я
подала документы только в одно
учебное заведение – Харьковский национальный медицинский университет, так как свое
будущее связывала лишь с медициной.
Я помню первый визит в
ХНМУ на день открытых дверей,
экскурсию на кафедру патологической анатомии, посвящение в
студенты, первую пару, первую
оценку, первый модуль, знакомство с одногруппниками, сотрудниками деканата и преподавателями. Сейчас уже с улыбкой на
лице вспоминаю первую неделю учебы, день рождения сестры и мои
слезы ручьем из-за медицинской химии… После этой неудачи было
множество побед на международных, всеукраинских и межвузовских конференциях, конкурсах и олимпиадах. Были лекции и рапорты лекторам, устные ответы, курации больных и написание историй
болезней, иногда до рассвета. Помню первые в/в инъекции, ассистирование во время оперативных вмешательств в Барвенковской
ЦРБ, по четыре часа сна в сутки, КРОК 1, КРОК 2, государственные
экзамены…
Все эти 6 лет рядом с нами шли мудрые наставники, которые
передавали нам свой опыт и прививали любовь к медицине. Огромное спасибо им за это! Я очень благодарна куратору Студенческого
научного общества и Совета молодых ученых Анне Михайловне Кожиной, которая всегда поддерживала меня, и не только в научных
начинаниях.
От лица выпускников 2016 года ІІ медицинского факультета как
староста курса выражаю слова благодарности декану ІІ медицинского факультета Максиму Николаевичу Хаустову, заместителю декана
Нине Александровне Гордиенко и всем сотрудникам деканата.
Студенческие годы я провела с родной 15-й группой. За это время мы стали маленькой семьей со своими обычаями и традициями,
хотелось бы нашу дружбу пронести через года.
Шесть лет – добрых и радостных, а порой волнительных и грустных, пролетели очень быстро. Глава жизни под названием «Студенчество» завершена, впереди ждет новая – «Интернатура и врачебная
деятельность». Я всегда буду гордиться тем, что окончила старейшую медицинскую школу Украины – Харьковский национальный медицинский университет!

Äèàíà Ôåëüäìàí, ²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ДОСТИГНУТОМ!
КРОК 2 успешно сдан, второй шаг на пути к достижению цели –
профессия врач, сделан!
Начиная с поселения в общежитие, очередей в центре тестирования и заканчивая
спонтанными поездками в другие города,
ситуациями с самыми непредсказуемыми
развязками – сколько же всего интересного
произошло за эти 6 лет! До сих пор с ужасом
вспоминаю эти красные кружочки на тестировании. А с началом анатомии мне казалось, что сон – это миф, который в конце
каждого модуля становился вполне реальным.
Студенческие годы были очень насыщенными и яркими. Поделюсь некоторыми
моментами, которые происходили в стенах
нашей alma mater.
Попробовала себя в научной деятельности. Хочу сказать, что студенческая научная деятельность не ограничивается анализом литературы (как думает большинство) и публикациями статей, – все гораздо
масштабнее. Найдите интересующую вас тему. Читайте, расширяйте
границы своих знаний, проводите эксперименты! С гордостью представляйте результаты своих исследований на конференциях разных
уровней, на которых вы можете не только узнать массу новой и полезной информации, но и побывать в других городах, расширить круг
знакомых!
Вы хотите помочь в организации конференций, круглых столов, дебатных клубов, написании сценариев, принимать участие в
благотворительных акциях? Все это делают в Студенческом научном обществе ХНМУ. И это только малая часть, где вы себя можете
проявить.
Студенческий совет ХНМУ – мой любимый и важный эпизод
студенческой жизни! Это необычайно полезная школа, в которой я
многому научилась, прежде всего, оперативности. Здесь я усовершенствовала свои организаторские и лидерские качества, встретила целеустремленных единомышленников, которые вдохновили меня
своей уверенностью, грандиозными, иногда чересчур смелыми, идеями с безумно мощной энергией!
Напоследок хочу сказать несколько напутственных слов. Прежде
всего, учитесь! Ходите на все операции, дежурства, проводите манипуляции и т. д. Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателям,
лекторам.
Учитесь только для себя, так как самое драгоценное, что вы сможете с собой унести из университета – это ваши знания. Цените свое
время. Используйте по максимуму все возможности, которые вам
предоставляет университет. Для сегодняшних реалий обычных знаний мало, поэтому не сидите на одном месте, развивайтесь, пробуйте, ищите себя.
Хочу сказать спасибо, прежде всего, моим самым любимым и дорогим Родителям! Все эти 6 лет они всегда были рядом, несмотря на
расстояние в 575 км.
Хочу выразить бесконечную благодарность и уважение Ивану Васильевичу Летику, Максиму Николаевичу Хаустову, Василию
Алексеевичу Ольховскому, Нине Александровне Гордиенко, Алексею
Владимировичу Троценко за поддержку, понимание, вдохновение,
искренность и любовь к студенчеству. От всей души благодарю преподавательский состав университета. Каждый день вы делились с
нами самым мощным опытом – знаниями!
Àíàñòàñèÿ Ïèñêàðåâà, ²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

МИ ВЖЕ ЗОВСІМ ДОРОСЛІ…
Alma
mater!
Пам’ятаємо,
коли
вперше почули ці
слова… І хоч всі ми
дуже добре знали,
що саме вони означають, та не знали
ми того, чим стане для нас наша
alma mater.
Давайте вирушимо в
часі й згадаємо всі
роки, проведені в
нашому
рідному
університеті.
Перший курс. Пам’ятаємо, як стояли на посвяті й були горді, що
тепер будемо навчатися в одному з найкращих вишів України. Ми
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вступили до нього, ми це змогли! Перші заняття… Ми всі налякані,
щойно закінчили школу, не розуміємо, куди бігти і за що хапатись,
багато лекцій, виснажені приходимо додому. Перші сльози… Плачемо не тому, що не подобається навчання, а тому що не можемо отак
одразу звикнути до шаленого ритму життя. Проте звикати треба,
адже ми обрали медицину, а у лікарів усе життя так: шалено, швидко,
відповідально, емоційно.
Перший курс пролетів, за ним другий. Ми вже впевнені в собі,
навіть повчаємо першокурсників, розповідаємо, куди йти на пари,
як правильно готуватись до них. Третій курс – найважчий, стільки
предметів, попереду найвідповідальніший екзамен – КРОК. Тільки
почуємо це слово й тремтимо від страху так, наче знову повернулися на самий початок, на перший курс, але беремо себе в руки й вчимося далі. А коли той страшний екзамен залишився позаду, то ми
зрозуміли, що не таке то вже й страшне слово.
Четвертий і п’ятий курс – це, мабуть, час, коли вперше за всі
роки навчання ми могли трохи розслабитися й приділити увагу своїм

особистим справам. І тут ми вже зовсім дорослі, повчаємо не тільки
першокурсників, а ще й даємо поради третьому курсу, як готуватися
до КРОКу, бо ми ж уже спеціалісти в цій справі. Час так шалено летів, і
от ми опинились на шостому курсі. Здавалося, що це так далеко, той
2016 рік… Думали, що будемо радіти, але чомусь сум бере гору, особливо зараз, коли залишилися останні дні, останні хвилини, що ми
проведемо у стінах рідного університету.
Alma mater, дозволь звернутись до тебе… Ти дійсно стала для
нас найріднішою у світі, у твоїх стінах ми провели найщасливіші роки
свого життя, мали змогу вбирати всі знання, що нам дарували наші
викладачі, зустріли справжніх друзів і однодумців. Куди б не занесло нас у цьому світі, ми завжди будемо пам’ятати тебе, згадувати
з усмішкою і цінувати все, що ти для нас зробила. А коли нас питатимуть, де ми отримали свою освіту, то з гордістю і любов’ю будемо відповідати, що нас викохав Харківський національний медичний
університет!
Êàòåðèíà Áèêîâà, IV ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО СКОРО МЫ ПОЛУЧИМ ДИПЛОМ
Казалось, что 2016
год так далеко, и до выпускного еще целая вечность, буквально вчера была первая пара по
анатомии, и едкий запах
формалина еще не выветрился из халата.
Первый оттиск, первый измазанный в альгинате пациент. Первая
пломба, летящие во все
стороны голубоватые брызги от смывания травильного геля, и дрожащие руки со шприцом с анестетиком…
На самом деле, время пролетело очень быстро. Прослушана последняя лекция, сдан КРОК. Как-то не по себе становится, что больше
не будет модулей, ежедневной зубрежки тестов, и терпеливый преподаватель не скажет: «Доктора, так нельзя. Готовьтесь лучше».

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУТЬ
Когда я приехал поступать
в университет, для меня все
было новое: другая страна, другой менталитет, другие люди, и
перед нами была главная задача – вернуться домой хорошими
врачами. Казалось бы, это было
так давно, 6 лет назад, но вспоминаешь, как вчерашний день.
И вот уже прошли мои студенческие годы и тяжело осознавать,
что мы больше не студенты, но
я с уверенностью могу сказать,
что эти моменты были одними из
самых ярких в моей жизни, которые я не забуду никогда.
Уже с детских лет на нас с
братом возлагались большие надежды, и я был очень рад оказаться после школы именно в Харьковском национальном медицинском
университете, за что очень благодарен своим родителям. С первого
дня моего обучения у меня было желание не только получить диплом,
но и оказаться в числе лучших студентов университета.
Учеба началась с кафедры анатомии, где я встретил одного из самых лучших преподавателей – Тамару Федоровну Карпяк: именно она
дала нам толчок и настолько мотивировала нас к учебе, что эта мотивация у меня останется на всю жизнь. Кроме того, я успел встретить
здесь много интересных людей, которые дали мне возможность всесторонне развиваться и помогли мыслить иначе.
На протяжении моих студенческих лет произошло много событий, ведь именно вдали от дома становишься полностью самостоятельным, видишь все то, чего не видел раньше. Мне пришлось пережить радость и горе, успех и неудачу, расставание и потерю. Но
именно эти события делают нас сильнее. И вот, уезжая домой, задумываюсь о том, что студенческие годы больше не вернуть, поэтому
цените каждое мгновение!
Я очень благодарен всем преподавателям, которые передали
свой огромный опыт, своему деканату и всем друзьям, которые внесли определенный вклад в мою жизнь!
Ìåðäàí Àëòàåâ (Òóðêìåíèñòàí), V ôàêóëüòåò ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí

Еще до конца не пришло осознание всего груза ответсвенности,
которое накладывает звание «Врач». Как мне, вчерашней студентке,
глядя в глаза пациенту сказать: «А я не знаю. Я тему проболела»? И
начинает всплывать в сознании алгоритм, который годами вбивали
в голову. Внешний осмотр: симметричность, пропорциональность,
цвет лица… ага, вроде не нарушено… Далее слизистая, и начинается
легкий мандраж, лишь бы у него было все хорошо… ни язвочек, ни покраснений, ни уплотнений. Ура, СОПР чистая, жить будет! А дальше
как-то успокаиваешься, главное виду не подать, что самой страшно.
Спасибо, дорогие преподаватели, за ваше внимание, настойчивость, понимание, терпение и трепетное отношение к каждому студенту. Мы с достоинством пронесем чувство ответсвенности за каждого пациента. Мы обещаем совершенствоваться и повышать свой
квалификационный уровень. Мы обещаем, что каждый из вас с гордостью сможет сказать: «Это мой студент!». И каждый из вас, сев в стоматологическое кресло, может не сомневаться, что получит лучшую
возможную помощь.
Àííà Ñèíèöûíà, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

CARPE DIEM!*
Время существует по своим, непонятным для людей, законам.
Иногда я считала, сколько же мне будет лет на шестом курсе, и
думала, что буду такой взрослой! На
вопрос «А какая специальность тебе
нравится?» я отвечала: «Еще столько
времени, чтобы определиться, многих предметов даже не было…». И вот,
шестой курс заканчивается, мне 22. А
кажется, я только вчера пришла записываться на подготовительные курсы.
Университет тогда казался для меня
таким огромным, необъятным, полным величия и тайн. Внутри меня была
гордость и трепет от мысли, что я буду
студенткой ХНМУ, а сейчас не меньший
трепет от осознания, что я – выпускница. Время пролетело как одно мгновение.
Но вместе с тем, если задуматься
и вспомнить, насколько насыщенными были эти шесть лет, кажется, что прошло совсем даже не мгновение, а целая вечность. Помню каждое событие своей студенческой
жизни. Первую пару, первый модуль, первую стипендию. Помню,
как боялась, терялась, хитрила и выживала. Помню свои первые выступления перед проректором, ректором, министром. Помню каждое мероприятие, организованное студенческим самоуправлением.
Помню бесконечное множество смешных, забавных, грустных, неприятных и эпичных ситуаций.
Даже странно, что все эти события и впечатления уместились в
шесть лет! Каждому, кто сейчас думает: «Скорее бы пережить пару/
сессию/семестр/учебный год», хочу сказать, что вы так неправы! Живите, наслаждаясь всем происходящим вокруг вас, каждой полученной вами эмоцией, каждым днем, потому что все это неповторимо!
Студенческие годы и правда лучшие в жизни, так не дайте им пройти,
не оставив следа в памяти.
По-хорошему завидуя студентам младших курсов, я осознаю, что
такой беззаботности и свободы в жизни больше не будет. Всему свое
время, поэтому, пожалуйста, не упускайте его уже сейчас! Жизнь прекрасна и удивительна, во всех своих проявлениях, а еще она всего
одна, и она ваша. Carpe diem!

Àíàñòàñèÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
* Лови момент (лат.)
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ПО РАССКАЗАМ ОЧЕВИДЦЕВ

«ВОЙНА ДВУХ СТОЛЕТИЙ»
Война – самое страшное, отвратительное и беспощадное, что могло придумать человечество. Это слово вызывает
самые мрачные ассоциации: страх, смерть, холод и голод, потеря близких людей, убитое детство, тысячи сломанных жизней. К сожалению, украинцы как никто другой знают, что это
такое, ведь они в полной мере ощутили на себе болезненные
удары судьбы, постигшей их в 1939–1945 годах. Они сражались с врагами нашего народа, чтобы на территории Украины
больше никогда не пролилась кровь в жестоких боях, чтобы
новое столетие было совершенно иным: светлым и мирным.
Защитники нашей страны подарили нам всем победу ценой
тысяч оборвавшихся жизней. И знаете, что самое страшное?
То, что история повторяется. И в современном мире, в гуманное время, нам пришлось не только вспомнить, что такое
военные действия, но и стать невинными жертвами и свидетелями этого ада. Умеет ли щадить война, отличается ли она
от жутких действий прошлого века? Это мы сможем узнать
из рассказов очевидцев, – тех, чьи души останутся навсегда
обожженными огнем войн ХХ и ХХІ столетий.
Первый рассказ о себе и своем отце Иване Ивановиче
Заскальном нам поведала Екатерина Ивановна Заскальная, родившаяся 20 января 1942 года в г. Белая Церковь Киевской области.

«…Саму войну я, конечно, не помню, но мой отец воевал.
Однажды его ранили, он лежал в госпитале, и после поправки, когда возвращался на фронт, заехал домой. По словам
мамы, у нас был очень высокий порог, и я так спешила к отцу,
что споткнулась об него и упала. После удара на подбородке
у меня остался шрам на всю жизнь. Мама говорила, что это
у меня память об отце. Ведь, как оказалось, это был его последний приезд домой, и тогда он в первый и последний раз
увидел меня, свою дочь Катю. 22 августа 1944 года мой отец
пал в бою смертью храбрых…»
«...Помню, что когда немцы приходили к нам домой,
мама забирала нас с братом Толиком и уводила к деду с бабушкой. Это где-то за километр от нашего дома. Я почти ничего не помню об этих «гостях», да и мама никогда о них не
вспоминала: как понимаете, не лучшая тема для разговора
с детьми. Немцы, как и наши солдаты, разные были. Были
и такие, которые даже могли детям сахара дать. Про насилие ничего сказать не могу. Слава Богу, с этим я со стороны
немцев не сталкивалась. Дети войны много работали в послевоенное время. Война закончилась, а вот последствия
этой войны были колоссальные. Да, много было приложено
усилий для того, чтоб наш мир выглядел так, как он выглядит
сейчас…».
Кроме того, у Екатерины Ивановны сохранились письма
ее отца. Вот расшифровка одного из них (сокращенно):
Привет з фронта 27/7/44 г.
Добрий день дорога многоуважаєма сем'я. Шлю вам
сердечний привєт. Перш за все я вам повідомляю, що я жив
здоров.
Пиши, Маня, як твоє здоров’я, як Толіка й Катіне здоров’я.
Було в мене свободний час время я й рішив написать тобі
пісьмо. Од тебе Маня, я получив 3 пісем, а од Марійки 2є.

Досвіданія. Тисячу разів цілую Вас.
І. Заскальний.
Кладу в пісьмо 5 руб. Толіку і Каті на цукерки. Маня, каже
Надя про Андрея, що його вбили на фронті…

Интересно, что Екатерина Ивановна – наша коллега. Она
проработала 37 лет фтизиатром в 3-м отделении белоцерковского противотуберкулезного диспансера, из которых
29 лет была заведующей отделением. Свой выбор профессии обосновывает тем, что в то время врачевание считалось
благородной профессией: «На фронте много людей погибло, но не меньше было спасено именно благодаря врачам.
Поэтому нас так ценили и в послевоенное время. Ценили за
когда-то спасенные жизни родственников».
Вторая история короткая, но очень трогательная и заставит любого посочувствовать этой женщине.
«Я родилась в деревне Большая Бабка (Харьковская
область, Чугуевский район). Войну не помню, так как мне
было всего два года. Знаю, что на территории самого села
военные действия не велись. Они проходили на полях, в этих
местах до сих пор находят различные снаряды со времен
войны. А вот сами немцы как раз проживали в этой деревне. Моя бабушка рассказывала, что они выгнали всю ее семью из дома и стали там жить. А когда немцы уже уходили из
поселка, то забрали с собой брата бабушки. Он знал немецкий язык и был у них за переводчика. Брата так и не удалось
найти…»
Ìàðèÿ Ôåäîñîâà
Давайте обратимся к сегодняшним дням и услышим
истории молодых девушек и юношей, которые успели
испытать горький вкус трагических событий на востоке нашей Родины.
«…Передать словами то, что ты чувствуешь, когда бежишь
в бомбоубежище или подвал под минометными обстрелами
невозможно. Ничего в жизни нельзя с этим сравнить. Это
смесь страха, желания жить,
сожаления и обиды. Короткий период в четыре месяца для мирных жителей, не
пожелавших оставить свои
дома, показался целой вечностью. Самыми тяжелыми
выдались первые и последние дни сражений, когда сначала трудно осознать, что
все это происходит с тобой,
в твоем тихом маленьком
городе. А потом, сидя в холодном подвале, без воды,
тепла и света, не зная, где
сейчас твои родные, близкие друзья и вообще живы
ли они, пытаться уснуть под
грохот взрывов и осколков, падающих на каменную плитку
в твоем дворе. Когда не остается ни слез, ни чувств, ни сил,
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ни надежды. Ты проживаешь каждый час, радуясь, что он у
тебя был. Еще один час… Страшнее всего терять тех, кого ты
любишь. Не хочется верить, что твой друг, которого ты знаешь с 5 лет, с которым ты росла, училась, гуляла, не смог пережить этот день. Что он просто вышел на минутку набрать
воды, но в подвал так и не вернулся. Ничего не сравнить с
болью утраты, никогда этим ранам не затянуться, ты всегда
это будешь помнить, как больно и страшно приходить к нему
на могилу. Только тогда по-настоящему начинаешь ценить
жизнь, когда у тебя ее могут отнять...»
Ìàðèíà Êîâàëåâà, I ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
«...Красный Луч вошел в число тех городов, на которых
навсегда остался отпечаток военных действий XXI столетия.

Из-за страха перед наступлением мы раньше отпраздновали свой последний звонок... Я очень хорошо помню, как начали раздаваться первые выстрелы, как самолеты летали настолько низко, что можно было увидеть лицо пилота, как мы
учились засыпать и просыпаться под звуки обстрелов. Многие люди покинули свои дома, а другим не удалось выехать
за пределы населенного пункта, ведь очень скоро закончился бензин, а завозить на заправки его никто не собирался.
Вследствие этого ухудшилась ситуация с едой и медикаментами. Издали приказ выдавать в одни руки только 2 буханки хлеба. На все товары резко взлетели цены. Помню такое
время, когда бутылка «Кока-колы» стоила 70 грн. Врачи про-

сили приносить чистые бинты и простыни в больницы, ведь
они были переполнены ранеными, а лечить их было нечем.
В городе ввели комендантский час: если кого-то видели позже 10 вечера без документов – его отправляли рыть окопы.
С работой тоже все было плохо, маме заработную плату не
платили почти год. Все это осознать и пережить было очень
трудно. Люди становились агрессивными, и я даже знаю таких, которые сходили с ума...»
Àííà Äìèòðèåâà, I ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Автор следующей истории предпочел не называть свое
имя, но согласился рассказать, что он пережил.
«…В это время я заканчивал 11 класс. После возни с "референдумом" началось первое применение оружия, о котором я знаю. Через неделю я уже засыпал под отдаленные
звуки артиллерийских орудий. Тогда было не то что бы
страшно, скорее непонятно и обидно, что все так происходит. С каждым днем стреляли ближе, громче. Снаряды падали уже и в городе. Приходилось прятаться в подвалах, или
хотя бы комнатах без окон. Выпускной прошел в маленьком,
темном зале из-за военного предупреждения. ВНО на нашей
территории отменили, и нужно было ехать в Харьков. Дорога
прошла нормально. Я планировал написать тесты и вернуться, но обратно я приехать не смог. Там отключили свет, воду,
пропадала связь. Я очень боялся за своих близких, которые
остались там. Но эти чувства не передать словами, как и не
передать того, что переживали люди там. Просто я каждый
день просыпался и ложился спать с мольбой о том, чтобы
никто не умер…»
Â.Ä.
Признаться честно, мне впервые было так трудно писать.
Я поняла одно – все, кто пережил военные действия 1939–
1945 года и современности – это смелые, сильные и храбрые
люди. А война…Во все времена она одинакова. От нее веет
болью, страхом и потерей близких. Всем нам я желаю мирного неба над головой, а так же спокойной, светлой и беззаботной жизни. Конечно, неплохо было бы еще научиться
приобретать опыт, анализируя прошлые ошибки, но это уже
совсем другая история…
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà ñòóäêîð Åêàòåðèíà Òàðàíåö (I ìåäôàêóëüòåò)
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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЛЕОНІДА ГЕОРГІЙОВИЧА РОЗЕНФЕЛЬДА
19302016

11 червня на 87-му році пішов з життя видатний учений у галузі медичної радіології, почесний громадянин м. Харкова, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України Леонід
Розенфельд.
Вітчизняна наукова спільнота зазнала непоправної
втрати, адже Леонід Георгійович – один з авторів принципово нових напрямків сучасної
клінічної онкології – інтегративної радіомодифікованної
терапії злоякісних пухлин ділянок голови і шиї та неіонізуючої діагностики на принципово нових засадах подвійного
електронно-ядерного
резонансу.
Леонід Розенфельд вперше систематизував рентгенологічні ознаки захворювання
оперованого і штучного стравоходу, розвинув основи рентгенодіагностики захворювань голови і шиї, був одним із основоположників нового напряму променевої діагностики – дистанційної
термографії. З ініціативи та за безпосередньої участі Леоніда Георгійовича вперше в Україні створено Центр клінічної термодіагностики, школу термодіагностики та служби термографії.
Академік Л.Г. Розенфельд очолював групу вчених із вивчення
формування біоматеріалів організму людини, у тому числі пато-

логічних, і можливостей впливу на механізми їх утворення в умовах невагомості, був куратором наукових досліджень, пов'язаних
із застосуванням нанотехнологій у медицині й фармакології. Він
є автором понад 440 друкованих наукових робіт, у тому числі 21
монографії, 3 навчальних посібників, 25 авторських свідоцтв. Підготував 10 докторів і 22 кандидати медичних наук.
Напружену наукову і науково-організаційну діяльність Леонід Розенфельд поєднував із громадською роботою: був членом
Президії НАМН України, головою експертної ради з клінічної медицини ВАК України, членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, експертом Європейського бюро ВООЗ,
членом Європейської асоціації радіологів. Він також був обраний
почесним професором п'яти університетів, у тому числі Харківського національного медичного університету, та протягом багатьох років входив до складу Наглядової ради ХНМУ.
Діяльність Леоніда Розенфельда як вченого, організатора науки, лікаря нерозривно пов'язана з Харковом: він був куратором
діяльності 9 науково-дослідних інститутів Національної академії
медичних наук України, розташованих у Харкові.
Професійна діяльність Леоніда Георгійовича була відзначена
на державному рівні. Він нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ
та ІІ ступеня, орденом Святого Станіслава, знаками Національної академії наук України «За наукові досягнення», «За підготовку
наукових кадрів», нагрудним знаком «Хрест Пантелеймона Цілителя».
Ректорат і співробітники Харківського національного медичного університету глибоко сумують через втрату Леоніда Георгійовича Розенфельда та висловлюють щире співчуття рідним та близьким. Вічна йому пам’ять!
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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ТАМАРИ ТРОХИМІВНИ ЧОРНОЇ
19202016

28 травня 2016 року на 97-му році пішла з життя ветеран
Другої світової війни, інфекціоніст-клініцист, професор Тамара
Трохимівна Чорна.
Тамара Трохимівна народилася 1 травня 1920 року в селянській
сім’ї на Вінничині. Рано залишилася без батька, завдяки своїй
працьовитості здійснила заповітну з дитинства мрію – стала лікарем. Але навчання у Київському
медичному інституті перервала війна, тягар та страхіття якої Тамара Трохимівна пронесла на своїх,
тоді ще юних плечах. З 1942 року
в ранзі капітана медичної служби вона рятувала життя тисячам
наших бійців на Сталінградському фронті, за що була відзначена
багатьма медалями і орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня.
З настанням мирного життя Т.Т. Чорна працює спочатку епідеміологом, а потім головним лікарем районної санепідстанції.
Проте потяг до нових знань, наукової роботи не полишав Тамару
Трохимівну, тому в 1951 р. вона вступила до клінічної ординатури
Київського медичного інституту, після закінчення якої була призначена асистентом кафедри інфекційних хвороб цього ж інститу-

ту. У 1956 р. вона захистила кандидатську дисертацію, присвячену
імунодіагностиці черевного тифу в умовах антибіотикотерапії.
З 1968 р. Т.Т. Чорна стала доцентом кафедри інфекційних хвороб Харківського медичного інституту, а в 1969 р. отримала посаду завідуючої. Дисертацію доктора медичних наук, яка була
присвячена особливостям перебігу інфекційних хвороб в осіб
похилого віку, вона захистила в 1973 р., а в 1976 р. їй було присуджене звання професора. Роки плідної роботи на кафедрі та в
клініці інфекційних хвороб Т.Т. Чорної назавжди й заслужено закріпили за нею неабиякий авторитет ерудованого викладача, далекоглядного вченого, високопрофесійного клініциста. До навчальної, лікувальної, науково-дослідницької роботи кафедри
впроваджуються на той час нові та прогресивні підходи, інноваційні технології, багато з яких уперше не тільки в Україні, але й за
її межами. Так, з 1970 р. Т.Т. Чорною на кафедрі було запроваджено проведення наукових студентських конференцій з тропічних
інфекцій, які надалі стали традиційними й проводяться дотепер.
Завдяки зусиллям Т.Т. Чорної вперше в Україні застосовується
новий напрямок лікування інфекційних хвороб – лазеротерапія.
Простота в спілкуванні, відданість своєму професійному
обов’язку, висока освіченість, чесність, красива мова – назавжди полонили душу кожного, кому пощастило знати Тамару
Трохимівну.
Світла пам’ять про Тамару Трохимівну Чорну назавжди
залишиться в серцях співробітників Харківського національного медичного університету.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА БОБІНА
19242016

8 червня на 92-му році життя пішов у небуття професор кафедри анатомії людини Харківського національного медичного
університету Володимир Вікторович Бобін.
Гідний представник відомої в
Харкові медичної династії Бобіних,
Володимир Вікторович у 1947 р.
закінчив Кримський медичний
інститут, і від 1951 р. все його подальше життя було пов’язане з
Харківським медінститутом, де
він пройшов шлях від аспіранта
до професора, відомого в медичному товаристві анатома, що
своєю діяльністю розвивав наукові
традиції харківської анатомічної
школи,
створеної
академіком
В.П. Воробйовим. Протягом більше
ніж 20 років (1971–1992) В.В. Бобін
очолював кафедру нормальної
анатомії ХМІ, де потім майже до
кінця життя займав посаду професора.
Наукові інтереси В.В. Бобіна були зосереджені на галузі
еволюційної морфології нервової системи, де він отримав виз-

нання вчених не тільки України, але й інших країн. Важливим
розділом його наукового доробку були спільні дослідження
з клініцистами-неврологами, що мало велике значення для
практичної охорони здоров’я. Володимир Вікторович Бобін – автор 350 наукових праць, серед яких 8 монографій і 20 навчальних посібників. Під його керівництвом підготовлено 2 доктори і 20
кандидатів медичних наук. Велика армія анатомів – учнів Володимира Вікторовича працює у багатьох країнах світу, тепло згадуючи свого вчителя.
В.В. Бобін був активним громадським діячем. Він очолював Харківське товариство анатомів, гістологів, ембріологів і
топографоанатомів. Його обрано почесним членом правління
Українського товариства АГЕТ, а також почесним академіком
Міжнародної академії інтегративної антропології. Він був членом
редколегій багатьох наукових журналів.
Володимир Вікторович вирізнявся великою працелюбністю,
працездатністю і творчою активністю, користувався заслуженою
повагою серед професорсько-викладацького складу, працівників
і студентів університету.
Ректорат, профком, співробітники та студенти університету
глибоко сумують через втрату В.В. Бобіна й висловлюють щире
співчуття його рідним і близьким. Світла пам’ять про Володимира Вікторовича назавжди збережеться в наших серцях.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ВІКТОРА ПАВЛОВИЧА ГОЛІКА
19462016

3 червня на 70-му році пішов з життя професор
кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету Віктор
Павлович Голік.
Після закінчення у 1970 році Полтавського медичного стоматологічного інституту Віктор Павлович
розпочав трудову діяльність лікарем-стоматологом
стоматологічної поліклініки Рубежанської міської лікарні, де працював протягом 5 років, а потім з 1975
по 1977 р. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології Українського інституту удосконалення лікарів м. Харкова.
У Харківському національному медичному університеті В.П. Голік почав працювати з 1996 року завідувачем кафедри ортопедичної стоматології й перебував на цій посаді до
2015 р.

З 2002 по 2005 р. обіймав посаду декана стоматологічного факультету ХДМУ. Професор В.П. Голік брав активну участь у підготовці наукових кадрів,
багато уваги приділяв лікувальній роботі, консультуючи хворих у стоматологічних поліклініках Харкова та області з питань складного протезування.
Віктор Павлович користувався заслуженою повагою серед професорсько-викладацького складу,
співробітників, студентів університету та хворих завдяки високій кваліфікації й постійному вдосконаленню свого професійного рівня.
Ректорат, профком, співробітники та студенти університету глибоко сумують через втрату Віктора
Павловича Голіка й висловлюють щире співчуття його рідним та близьким. Світла пам'ять про Віктора Павловича назавжди збережеться в серцях колег, учнів та друзів.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
С наступлением долгожданного лета сотни
людей устремляются на отдых к водоемам.
Вода – добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от
отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она может стать источником повышенной опасности, а последствия легкомысленного поведения будут самыми тяжелыми. Поэтому каждый человек
должен знать элементарные правила безопасности на воде.
Причины несчастных случаев на воде: состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги,
разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты.
Техника безопасности на воде требует обязательного соблюдения следующих правил:
• желательно купаться только на оборудованных пляжах, где
есть все средства для спасения и оказания первой помощи;
• нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина
и водоросли: лучше всего выбирать водоемы с песчаным дном
или галькой;
• строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии: алкоголь дополнительно расширяет сосуды, и после
погружения в холодную воду наступает резкий спазм, в условиях
открытого водоема это может стоить жизни;
• не подплывать близко к судам — при их приближении уровень воды резко повышается, кроме того, известны случаи затягивания плавающих людей под дно теплохода;
• запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и
прочих объектов, не приспособленных для этих целей – это может стоить разбитой головы;
• не рекомендуется купаться в водоемах, если температура
воды ниже +15 градусов, купаться во время шторма или в местах
с сильным прибоем;
• продолжительность купания должна зависеть от температуры воздуха и воды, а также от силы ветра; рекомендованная
температура окружающей среды – от +25°С при ясной безветренной погоде; погружаться в водоем следует постепенно, особенно если тело сильно разогрето солнцем, купаться после еды
можно только спустя 1,5–2 часа, продолжительность купания не
должна превышать 15–20 минут.
Умение плавать – одна из главных гарантий безопасного отдыха на воде, но даже хороший пловец может попасть в непредвиденную ситуацию. Если человек чувствует, что силы начинают
его оставлять, следует выполнить следующие действия:
• первое и самое главное – сохранять спокойствие и не паниковать;
• не нужно пытаться кричать – это приведет к тому, что тонущий просто наглотается воды; следует повернуться на спину,
набрать в легкие воздух, затем медленно выдохнуть, раскинуть
руки и расслабиться, отдохнуть;
• при судороге нужно задержать дыхание, на секунду погрузиться с головой в воду и, схватившись за большой палец, сильно потянуть ступню на себя, восстановив дыхание, можно повернуться на живот и плыть к берегу.
В реальной жизни человек тонет совсем не так, как это показывают в кино. Определить тонущего человека можно по следующим признакам:
• голова глубоко в воде, рот периодически скрывается и появляется над поверхностью; утопающий не может позвать на помощь, только вдохнуть и выдохнуть; рот полуоткрыт или открыт,
голова сильно запрокинута назад; глаза стекленеют и теряют
способность сфокусироваться; вертикальное положение тела;
затрудненное и учащенное дыхание;
• человек барахтается на месте, никуда не плывя, попытки
перевернуться на спину и принять горизонтальное положение
неудачны, при этом тонущий пытается выкарабкаться из воды
как по веревочной лестнице; если присутствует хотя бы один из
перечисленных признаков, человеку нужна помощь.
Купание в открытом водоеме или бассейне — это прекрасная
оздоровительная процедура, от которой при правильном подходе можно получить массу положительных эмоций как детям, так
и взрослым. Но правила безопасности на воде требуется соблюдать неукоснительно, ведь расплатой может стать собственная
жизнь или жизнь близкого человека.
Ñ.Ô. Áóñëîâñêèé, íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà
Á.Í. Áîäíèê, ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ
êóðñîâ ãðàæäàíñêîé çàùèòû ã. Õàðüêîâà

СПОРТ

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ДЕНЬ У ХНМУ
Студенти Харківського національного медичного університету приєдналися до проведення Всеукраїнського олімпійського дня, що відзначається з 10 по 15 червня у вищих навчальних
закладах III–IV рівнів акредитації з нагоди заснування Міжнародного олімпійського комітету.
У рамках цього проекту 12
червня в Центральному парку
культури й відпочинку ім. М. Горького за ініціативи Студентської
ради ХНМУ та за підтримки кафедри фізичної реабілітації та
спортивної медицини з кусом
фізичного виховання та здоров’я
82 учасники взяли участь у біговій
програмі на дистанції 1000 м. За
підсумками пробігу призові місця
посіли:
• серед чоловіків:
І місце – Захар Тітов (IV медичний факультет);
ІІ місце – Андрій Клюєв (IV
медичний факультет);
ІІІ місце – Артем Надутий (II медичний факультет);
• серед жінок:
І місце – Маргарита Короткова (стоматологічний факультет);
ІІ місце – Анна Пітель (III медичний факультет);
ІІІ місце – Анастасія Мартиненко (II медичний факультет).

БЛАГОДІЙНІСТЬ

СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА
В КУП’ЯНСЬКІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТ
28 травня члени
Студентської ради Харківського національного
медичного університету відвідали Куп'янську
спеціальну
школуінтернат, де навчаються
дуже талановиті діти.
Олексій Колотилов,
Катерина Мардус, Іван
Фурсов та Євген Ковальковський привітали школярів зі святом
останнього дзвоника та подарували інтернату різноманітні матеріали для в'язання, шиття, валяння, цікаву навчальну літературу
тощо, які були придбані на кошти, зібрані активістами. Загалом
студенти всіх факультетів зібрали 4 470 грн.
Дуже дякуємо всім небайдужим студентам нашого університету!

Ñåêòîð ìåä³à-ïðîñòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

«РУКА ДОПОМОГИ» ДЛЯ МАЛЮКІВ
З 30 травня по 3 червня Профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів ХНМУ
проводила щорічну благодійну акцію «Рука допомоги».
Вона спрямована на
допомогу дітям, що позбавлені
батьківського
тепла і знаходяться у відділенні педіатрії на базі
багатопрофільної міської лікарні № 17.
За час акції вдалося зібрати 2 610 грн, які пішли на покупку
лікарських препаратів, продуктів харчування та іграшок. Дякуємо
всім, хто взяв участь в акції і залишився небайдужим до долі малюків!

Îëåêñàíäð Êèñëîâ
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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!
У червні свій ювілей святкують: тракторист служби з організації, експлуатації
та ремонту автотранспорту Федір Петрович Балабанов, лаборант кафедри
біологічної хімії Олена Станіславівна
Бондаренко, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 Андрій Володимирович Власенко, керівник вокального
гуртка Ірина Георгіївна Вус, доцент кафедри іноземних мов Олена Григорівна Гусак, доцент кафедри офтальмології
Ярослава Вікторівна Добриця, провідний інженер з комп’ютерних систем
сектору-залу електронної інформації для
студентів відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення
Наукової бібліотеки Жанна Миколаївна Жадан, медична сестра ЦСВ та стерилізаційної УСЦ Людмила Степанівна
Каспарова, провідний бухгалтер Євгенія
Сергіївна Кірєєва, асистент кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Ірина Валеріївна
Коваленко, технік 1 к. відділу технічних
засобів навчання Олена Вікторівна Кондратенко, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології
та алергології Світлана Олександрівна
Крапівко, асистент кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої
хірургії та імплантології Людмила Станіславівна Кривенко, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Вікторія Валентинівна Лазуренко, викладач
кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Ольга Володимирівна
Лобаньова, асистент кафедри хірургічної
стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Григорій Петрович Лобода, ст. диспетчер відділу набору іноземних громадян
та паспортно-візової роботи Жала Тофік
кизи Мамедова, асистент кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепнолицевої хірургії та імплантології Вікторія
Олександрівна Мись, провідний інженер
по санітарно-технічному нагляду служби по організації, експлуатації та ремонту будівель, споруд та комунікацій Інна
Анатоліївна Орєхова, доцент кафедри
патологічної анатомії Сергій Миколайович Потапов, доцент кафедри дерматології, венерології і СНІДу Наталія Олександрівна Пустова, асистент кафедри
акушерства та гінекології № 2 Анна Олексіївна Романенко, лаборант кафедри
психіатрії, наркології та медичної психології Лідія Петрівна Саєнко, асистент
кафедри нейрохірургії Юлія Геннадіївна Сергієнко, прибиральник службових
приміщень господарчого відділу Людмила Олександрівна Скотаренко, доцент
кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Наталія Федорівна Стенкова, професор
кафедри хірургії № 1 Ігор Анатолійович
Тарабан, професор кафедри внутрішніх
та професійних хвороб Ніна Дмитрівна
Тєлєгіна, асистент кафедри хірургії № 3
Анна Василівна Трофімова, лаборант
кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Юлія Георгіївна Харькіна, доцент
кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Тетяна Юріївна Хіміч, завідувач віварію Юрій Євгенович Шкарбут.

ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

«ЛЮБІ ДІТИ УКРАЇНИ»
НА СЦЕНІ АКТОВОЇ ЗАЛИ ХНМУ
31 травня за ініціативою профспілки співробітників
ХНМУ в актовій залі університету відбувся святковий
концерт «Любі діти України» з нагоди Міжнародного дня
захисту дітей.
На захід завітали почесні гості: Василь Князевич,
Владика Митрофан, Олександр Галацан. Присутніх зі святом привітали ректор університету Володимир Лісовий
та заступник голови Харківської обласної профспілкової
організації працівників охорони здоров’я Тетяна Пустовойт.

На сцені з яскравими номерами виступили діти співробітників
університету, а також
запрошені
колективи
дитячої творчості міста
Харкова. Традиційною
для цього дня стала й виставка дитячих робіт та
малюнків. Святкового настрою дітям додали подарунки та солодощі, а найактивніші учасники концерту були відзначені подяками від профспілки
співробітників.

МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ
ОЧИМА ДІТЕЙ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
З нагоди Міжнародного дня
захисту дітей обласний комітет
Харківської обласної організації
профспілки працівників охорони здоров’я України провів конкурс дитячого малюнку серед
дітей працівників закладів охорони
здоров’я Харківського регіону.
Понад 50 учасників підготували
на конкурс більше 70 робіт.
Відвідувачі виставки мали змогу
побачити чудові малюнки, створені
юними художниками. За підсумками
конкурсу, темою якого була «Моя
майбутня професія», у виставковому залі Харківського художнього музею відбулося нагородження переможців.
Компетентне журі визначило найкращих у трьох вікових групах:
У молодшій віковій групі (до 8 років) – Поліна Палій.
У середній віковій групі (до 11 років) – Влада Лакуста.
У старшій віковій групі (до 14 років) – Федір Рибалка.
Усі переможці фестивалю-конкурсу отримали дипломи та цінні подарунки від
обласного комітету, учасники, які не стали переможцями, отримали заохочувальні
призи.
Òåòÿíà Ïîë³ùóê, ãîëîâà êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ êîì³ñ³¿
ïðîôêîìó ñï³âðîá³òíèê³â ÕÍÌÓ
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СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ

ФРАНЦУЗЬКИЙ ШАРМ
НА УНIВЕРСИТЕТСЬКIЙ СЦЕНI
15 червня в актовій залі ХНМУ
відбувся урочистий концерт з нагоди
Дня медичного працівника.
Співробітників та студентів університету привітав ректор Володимир
Лісовий. Володимир Миколайович у
своєму виступі підкреслив значимість
професії лікаря для суспільства, а також наголосив на тому, що це свято не
тільки досвідчених лікарів і викладачів,
а й нового покоління, що тільки стає на
шлях врачування.
Концертна програма «Від Парижу
до Нью-Йорка» лауреата міжнародних
конкурсів Альони Житеньової
продовжила урочистий захід.
Глядачі разом з артистами
Харківської філармонії поринули в атмосферу французького
шарму та відомих американських мюзиклів. У залі лунали
пісні з репертуару Едіт Піаф,
Мірей Мат’є, Шарля Азнавура,
Лари Фабіан та багатьох інших
світових виконавців.
Жива музика саксофону
закружляла в ритмі танго не
тільки виконавців, а й глядачів,
зокрема, професор Володимир Коробчанський виявив неабиякий співочий талант і галантність джентльмена.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРИСЯГА УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ
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НАУКОВІ ПІКНІКИ

Просто про складне
10 червня в Саду ім. Т.Г. Шевченка відбулися V Наукові
пікніки, присвячені загальній темі «Наука про життя».
Учасниками
фестивалю
стали
понад
600
експериментаторів (викладачів і професорів, студентів і
учнів, вихователів і винахідників, активістів і медійників,
лікарів і волонтерів) із більше ніж 60 організацій, закладів і
підприємств. Було проведено близько 5 тис. дослідів і випробувань, представлено діючі зразки та моделі з усіх галузей
знань. Глядачі змогли взяти безпосередню участь у наукових
дослідженнях під відкритим небом.
Харківський національний медичний університет був
представлений дружною командою молодих науковців Ради
молодих учених та студентів, Ради Студентського наукового товариства, а також за участю кафедр терапевтичної
стоматології; дитячої стоматології; інфекційних хво-

«Ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî ÕÊ ¹ 2098 – 839 ÏÐ â³ä 05.03. 2014 ð.
Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç íà ì³ñÿöü
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 61022, Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 4.
Ãîë. êîðïóñ, 5 ïîâåðõ, òåë. 707-73-60
e-mail: redakt@knmu.kharkov.ua
www.knmu.kharkov.ua

роб; анестезіології, реаніматології та інтенсивної терапії;
дерматології, венерології та СНІДу; психіатрії, наркології та
медичної психології.
У рамках «Наукового пікніку» відвідувачі побачили
інтерактивні експонати з надання медичної допомоги. Крім
того, кожен охочий зміг відчути себе справжнім лікаремреаніматологом, педіатром та хірургом, а також потренуватися робити внутрішньом’язові ін’єкції.
Формат найбільшого в Україні фестивалю науки, освіти
та науково-популярної культури дозволяє простими словами пояснити складні речі сучасних наукових знань через
безпечні експерименти, практичні ігри, головоломки, виконання яких передбачає активне залучення відвідувачів будьякого віку.
Ïðåñ-ñëóæáà ÕÍÌÓ

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 24.06.2016. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.
Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.-âèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 06/24.
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».
61166, ì. Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 40,
ò. (057) 719-49-13, 717-76-51

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 178 â³ä 15.09.2000
Çà òî÷í³ñòü âèêëàäåííÿ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå
àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóºìî é íå ïîâåðòàºìî. Òî÷êà
çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç ïîçèö³ºþ
ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóê ëèøå ç äîçâîëó ðåäàêö³¿ ãàçåòè.
Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷
Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

