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Шановні викладачі, співробітники та студенти
Харківського національного медичного університету!
Сердечно вітаю вас із прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим!
Новорічна ніч для кожного з нас – не тільки радісне свято, а й незмінний символ відродження та
оптимізму, що об'єднав завершення і початок, підведення підсумків і відлік нових досягнень. І яким би
важким не був рік, що минає, проводжаючи його, ми дивимося вперед з надією на виконання наших бажань, з вірою у свої сили і любов'ю до життя.
Напередодні нового року я щиро дякую колективу за трудові й наукові успіхи, вірність рідному
університету й прагнення зробити його життя цікавішим. Упевнений, що і наступний рік буде творчим,
ми збережемо старі традиції та примножимо нові, а колектив вишу буде плідно працювати на благо альма матер. Наша злагоджена робота з реалізації намічених планів зробить гідний внесок у модернізацію
науково-освітньої сфери, формування інноваційних технологій, заснованих на високому рівні знань.
Попереду новий рік, який, безумовно, буде сповнений нових успіхів і радощів, цікавих завдань і
високих результатів. Щастя вам, дорогі друзі, здійснення найзаповітніших бажань, здоров'я та віри в
завтрашній день.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ХНМУ розширює академічні зв’язки
23 листопада в Харківському
національному медичному університеті перебувала делегація
Посольства Південно-Африканської Республіки в Україні у складі Надзвичайного і Повноважного Посла ПАР в Україні пана
Крістіаана Бассона та 1-го секретаря Посольства пана Віша
Бадала.
У рамках візиту відбулася зустріч з ректором Володимиром
Лісовим, на якій обговорювалися питання щодо розширення міжнародних зв’язків нашого вишу, розвитку академічної
мобільності студентів та викладачів, діяльності студентського
самоврядування, участь у якому беруть також й
іноземні
студенти
тощо.
Володимир
Миколайович зазначив, що Харків – це
столиця студентства
і найбільш комфортне місто для тих іноземців, які тут навчаються. Він також
розповів про створення Харківського
університетського
консорціуму, що є першим кроком до об’єднання вищих навчальних закладів міста. Пан Посол у свою чергу розповів про систему
освіти Південно-Африканської Республіки, у тому числі й медичної, а також відзначив корисну та цікаву дискусію під час зустрічі з
керівництвом нашого вишу.
У ході візиту почесні гості зустрілися з південноафриканськими студентами ХНМУ. Пан Посол зупинився на питаннях побуту
студентів, виконанні ними своїх обов’язків, дотримання навчальної дисципліни, вимог внутрішнього розпорядку та поведінки в
гуртожитках. Студенти отримали відповіді на питання щодо процедури підтвердження диплому та проходження післядипломного навчання у ПАР, подальшого працевлаштування у своїй рідній
країні.

Перспективи розвитку
двостороннього співробітництва
30 листопада університет відвідала Консул Посольства
Арабської Республіки Єгипет в Україні доктор Махмуд Марва, яку
супроводжували співробітники Посольства та директор Українського центру міжнародної освіти Олена Шаповалова.
Гості зустрілися з керівництвом університету на чолі
з ректором Володимиром Лісовим. Під час
зустрічі було обговорено широке коло питань,
що пов’язані з
навчанням громадян Єгипту
в університеті,
контингентом студентів з цієї країни, перспективами розвитку двостороннього співробітництва. Пані
Консул висловила впевненість у
тому, що спільні зусилля сприятимуть подальшій зацікавленості громадян Єгипту в отриманні
освіти в нашому університеті. Вирішено поглиблювати зв’язки між
університетом та Посольством у
питаннях, що обговорювалися.
Після зустрічі на вищому рівні доктора Махмуд Марву та осіб,
які її супроводжували, запросили
до Навчально-наукового інституту
якості освіти ХНМУ. Директор установи Ігор Завгородній провів екскурсію Інститутом, під час якої гості ознайомилися з його діяльністю, можливостями для навчання у
ньому студентів університету.
У рамках візиту до університету делегація відвідала кафедру
патологічної анатомії та музей історії ХНМУ, де директор музею
Жаннета Перцева розповіла про славетну історію університету,
його традиції та сьогодення.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ІРАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ
14–16 грудня в рамках договору про співпрацю між Харківським національним медичним університетом і Тегеранським
університетом медичних наук (ТУМН) у нашому виші перебувала делегація іранського університету у складі заступника декана
медичного факультету ТУМН з міжнародних зв’язків, президента
Міжнародної науково-освітньої дослідницької мережі (USERN)
(м. Тегеран) Німа Резаеі, заступника декана стоматологічного
факультету ТУМН з міжнародних зв’язків Мохаммад Реза Хамі та
співробітниці Департаменту міжнародних зв’язків, акредитації
та рейтингового оцінювання ТУМН Сахар Мохаммадіан.

Робоча програма тривала протягом двох днів. Так, 15 грудня гості зустрілися з керівництвом університету. Під час зустрічі обговорювалися питання розвитку двосторонньої співпраці,
зокрема, академічної мобільності, організації спільних міжнародних заходів, діяльності структурних підрозділів університету. Перший проректор з науково-педагогічної роботи Валерій
Капустник зазначив, що історія Ірану йде своїм корінням у глибину століть і славиться видатними науковими діячами. Усьому світові відомий перський вчений-енциклопедист Авіценна –
філософ, лікар, хімік, астроном, теолог, поет, який залишив по
собі багату спадщину наукових праць. Сьогодні Іран посідає
10-е місце серед країн світу за рівнем медичного забезпечення, 100 % імунізацією та охопленням медичним страхуванням.
Гості відзначили, що вони пишаються минулим свого народу,
та все ж їхні погляди спрямовані в сьогодення та у майбутнє.
Вони раді можливості відвідати такий шанований заклад вищої медичної освіти, як Харківський національний медичний
університет, і сподіваються надалі не тільки розвивати співпрацю між нашими закладами, а й встановити спільні наукові
контакти.

У ході візиту гості взяли участь у нараді з підготовки до проведення ІІ конгресу Міжнародної науково-освітньої дослідницької мережі, де було схвалено пропозицію іранської сторони провести ІІ конгрес USERN у Харкові в листопаді 2017 року. Також
домовилися про подальші практичні кроки щодо організації такого важливого заходу.

Після цього відбулася зустріч у відділі міжнародних зв’язків,
на якій значна увага приділялася питанням академічного обміну
викладачами та студентами, організації проходження виробничої практики студентами обох ВНЗ в університеті-партнері, підготовки двосторонніх візитів викладачів. Також розглядалися
організаційні питання щодо проведення Конгресу USERN.

Того ж дня гості з Ірану відвідали Університетський стоматологічний центр, де ознайомилися з роботою цього структурного
підрозділу. Доктор Мохаммад Реза Хамі прочитав лекцію «Громадське здоров'я та стоматологія», а також зустрівся зі студентами та викладачами з метою презентації можливостей академічної мобільності, які існують для них у ТУМН.

Не менш насиченим був другий день перебування іранської
делегації в нашому університеті. 16 грудня гості ознайомилися з
роботою Українського центру клінічної генетики та відвідали Регіональний перинатальний центр КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня–центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Відбулася зустріч з ученими та аспірантами, представниками Студентського наукового товариства та Ради молодих учених
ХНМУ. Модератором зустрічі став проректор з наукової роботи
Валерій М'ясоєдов. Своїм досвідом поділилися завідувач Українського центру клінічної генетики Олена Гречаніна, завідувач
кафедри педіатрії № 1 та неонатології Маргарита Гончарь та доцент цієї кафедри Тетяна Чайченко, голова Ради молодих учених при МОЗ України Наталія Куфтеріна та ін. Відбулася дискусія
з питань активізації спільної наукової діяльності. По завершенні
заходу в університеті було відкрито офіс USERN.
Наостаннє доктор Німа Резаеі прочитав лекцію для викладачів і студентів старших курсів «Первинні імунодефіцити». Доктор Мохаммад Реза Хамі відвідав кафедру стоматології дитячого
віку, дитячої щелепно-лицьової хірургії та імплантології.
Насичений подіями візит іранських колег сприяв поглибленню співпраці між двома університетами та розвитку нових напрямків взаємодії.
Àíæåëà Ñòàùàê, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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НОВІ ГОРИЗОНТИ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

24 листопада в Університетській клініці відбулася І міжнародна
конференція «Спортивна травматологія і реабілітація». Міністр
молоді та спорту України Ігор Жданов привітав її учасників, зазначив важливість проведення цього заходу, а також побажав
плідної і конструктивної роботи та успіхів у втіленні запланованого.
Дата проведення міжнародної конференції приурочена
до першої річниці створення Українського центру реабілітації
спортсменів (УЦРС), що функціонує на базі Університетської
клініки. УЦРС спеціалізується на діагностиці та лікуванні
спортсменів й інших пацієнтів у галузі ортопедії і травматології,
променевої діагностики, спортивної медицини, фізіотерапії та
реабілітації. Це єдиний в Україні заклад, який пропонує своїм
пацієнтам, окрім курсу лікування й відновлення після важких
травм, програму фізичного навантаження й тренувань, розроблену відповідно до стану пацієнта та його можливостей.
Це дозволяє швидко відновитися і не втрачати своєї фізичної
форми, що особливо важливо для професійних спортсменів.
Український центр реабілітації спортсменів був створений за
зразком Європейського центру реабілітації «Villa Stuart» (м. Рим,
Італія) та інших успішних клінік Європи.
Відкрили конференцію ректор Харківського національного
медичного університету Володимир Лісовий та директор
Університетської клініки Володимир Савенков. Своїми знаннями та багаторічним досвідом поділилися всесвітньо відомий
хірург, ортопед-травматолог, керівник італійської ортопедичної
клініки «Villa Stuart» П’єр Паоло Маріані (Pier Paolo Mariani) і його
колеги: лікарі-хірурги Аттіліо Сантуччі (Attilio Santucci) та Алессандро Віргульті (Alessandro Virgulti), Д-р Ольга Єзерська (Villa
Stuart м. Рим, Італія).

Серед іноземних доповідачів – фахівець у галузі реабілітації,
медицини болю і спортивної медицини, керівник Інституту Болю
Д-р Вольфганг Бауермайстер (Dr. Med. Wolfgang Bauermeister)
(Schmerzinstitut м. Мюнхен, Німеччина), який виступив з
доповіддю «Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія під контролем ультразвукової еластографії для профілактики й лікування
міофасціальних ушкоджень у спортсменів». На конференції була
широко представлена українська медична спільнота – лікарі та
вчені з Харкова, Києва, Запоріжжя та інших регіонів країни.
У рамках програми конференції європейські та українські
гості відвідали Університетську клініку та Український центр реабілітації спортсменів, де поспілкувалися з пацієнтами. Директор Університетської клініки Володимир Савенков презентував
Український центр реабілітації спортсменів та його можливості. Керівник УЦРС Олег Касатка розповів учасникам конференції
про структуру Центру та його взаємодію зі спортивними клубами
і федераціями.
Секретар Української асоціації спортивної травматології,
хірургії колінного суглоба та артроскопії, керівник Центру
ортопедії, травматології і спортивної медицини Ігор Зазірний
(м. Київ) був приємно вражений результатами діяльності УЦРС
та висловив бажання активно співпрацювати з Університетською
клінікою.
Завершуючи конференцію, Володимир Савенков зазначив,
що це перша зустріч, яка відкрила нові горизонти для плідної
співпраці в галузі спортивної травматології і реабілітації. Він висловив надію, що такі зустрічі проводитимуться щорічно. Це дозволить налагодити міцні дружні й професійні зв’язки та сприятиме розвитку української спортивної медицини.

Îëåíà Ëîáà÷

ВІТАЄМО!

З ПРИСВОЄННЯМ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ
За ініціативи голови ХОДА Юлії Світличної на черговій сесії Харківської обласної ради було підтримано рішення щодо присвоєння
звання «Почесний громадянин Харківської області» нашим коле-

гам: народному депутату України Олександру Біловолу, директору
Українського інституту клінічної генетики ХНМУ професору Олені
Гречаніній, завідувачу кафедри хірургії № 1 Валерію Бойку.

ПЕРЕМОЖЦІВ
РЕЙТИНГОВОГО
ОЦІНЮВАННЯ

ПЕРЕМОЖЦЯ ХАРКІВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ

За результатами рейтингового оцінювання науково-педагогічної діяльності кафедр ХНМУ у 2015–2016 н. р. на підставі рішення рейтингової комісії з контролю й аналізу інформаційних звітів
кафедр та рішення Вченої ради ХНМУ були визначені переможці.
Серед кафедр гуманітарного спрямування І місце посіла кафедрі суспільних наук.
Серед кафедр медико-біологічного спрямування: І місце –
кафедра епідеміології, ІІ місце – кафедра медичної та біоорганічної хімії, ІІІ місце – кафедра медичної генетики.
Серед клінічних кафедр терапевтичного профілю: І місце –
кафедра клінічної фармакології, ІІ місце – кафедра внутрішньої
медицини № 1, ІІІ місце – кафедра дерматології, венерології і медичної косметології.
Серед клінічних кафедр хірургічного профілю: І місце – кафедра урології, нефрології та андрології, ІІ місце – кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології, ІІІ місце – кафедра офтальмології.
Усіх переможців було нагороджено дипломами I, II, III ступеня
відповідно до зайнятих місць.

28 листопада в приміщені Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка відбулася урочиста
церемонія нагородження переможців та дипломантів XVIII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» за участю голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної.
У святковій атмосфері кращі освітяни отримали від очільників
Харківщини, представників Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону почесні нагороди за відданість професії у
дев’яти номінаціях. Серед гостей свята також були присутні переможці, дипломанти й учасники конкурсу, провідні вчені, викладачі та
науковці, студенти вищих навчальних закладів Харківської області.
Переможцем у номінації «Директор (завідувач бібліотеки)»
стала директор Наукової бібліотеки Харківського національного
медичного університету Ірина Киричок. Нагороду Ірині Василівні
за високий рівень наукової і виробничої діяльності бібліотеки університету, якісне та своєчасне бібліотечно-бібліографічне забезпечення навчально-виховної, педагогічної та науково-дослідної
роботи університету, розвиток матеріально-технічної бази бібліотеки та автоматизацію бібліотечних процесів на сучасному рівні
вручив ректор ХНМУ Володимир Лісовий.
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ФОРУМ З ГЕНЕТИКИ

НЕВИЛІКОВНЕ ТРЕБА І МОЖНА ЛІКУВАТИ

1–2 грудня у ХНМУ відбувся VІ Форум «Невиліковне лікувати
треба», присвячений генетиці та епігенетиці рідкісних захворювань. Основною метою заходу, що проводився за підтримки МОЗ
України, стало впровадження сучасних знань та досвіду надання ефективної допомоги сім'ям із орфанними захворюваннями.
У Форумі взяли участь провідні закордонні та українські науковці
й медики, очільники охорони здоров’я Харківщини, представники міської та обласної влади регіону, громадських організацій та
батьківських рад й асоціацій пацієнтів із рідкісними захворюваннями.
На початку заходу присутніх від імені ректора ХНМУ Володимира Лісового привітав проректор з наукової роботи Валерій
М’ясоєдов. Він зазначив: «Харків та область є креативними
лідерами не лише в Україні, а й претендують на особливі заслуги у світовій спільноті. І це завдяки таким людям, як Олена Яківна
Гречаніна, яка вміє завжди правильно сформулювати питання,
що є найголовнішим у науці. Адже саме коректне формулювання питання дає можливість відповісти на нього і, таким чином,
розв’язати проблему. І все, що стосується орфанних, рідкісних
захворювань в Україні – заслуга Олени Яківни, яка лобіює цю
тему, звертаючись до владних, наукових, навчальних структур
задля допомоги хворим». Валерій Васильович також побажав
присутнім здоров’я, миру та вирішення всіх проблем.
Виконуюча обов’язки начальника управління охорони
здоров’я Харківської облдержадміністрації Галина Сіроштан
привітала присутніх та відзначила, що мешканцям Харкова й
області дуже пощастило, адже саме в нашому регіоні розташований медико-генетичний центр, який є ініціатором всієї

роботи, що проводиться в напрямку допомоги пацієнтам з
орфанними захворюваннями. У свою чергу, начальник Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради Юрій Сороколат відзначив, що в місті існує програма «Інновації в пріоритетних
напрямках в галузі охорони здоров’я», яка передбачає бюджетне
фінансування витрат, зокрема, забезпечення таких хворих медикаментами та спеціалізованим харчуванням.
Усі інші учасники форуму також звернули увагу на досягнення
харківських науковців та особисто Олени Гречаніної, яка, в свою
чергу, відзначила, що Український інститут клінічної генетики
було створено спільними зусиллями з ХНМУ – її alma mater, що
завжди підтримує починання вченої.
Під час заходу учасники обговорили сучасні проблеми здоров'я та хвороби, які мають шанс на подолання. Зокрема, розглянули питання розладів спектра аутизму при генетичному дефіциті фолатного циклу, лікування аутизму як
полікаузального розладу, організації паліативної допомоги в
Україні, забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями
після 18 років, інноваційні технології виробництва лікувального та
функціонального харчування тощо.
Представники громадських організацій запропонували
присутнім подивитися декілька відеороліків, представлених їх
співробітниками та батьками дітей з рідкісними хворобами. Саме ці
маленькі фільми вкотре продемонстрували та підтвердили тезу, що
невиліковне лікувати треба, адже може з’ясуватися, що це зовсім
не невиліковне захворювання – це неодноразово доводило життя.
Олена Голікова, фахівець служби з інформаційного забезпечення

ПІДГОТОВКА ЛІКАРЯ – ОСНОВА ЯКОСТІ ЛІКУВАННЯ

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ СИМУЛЯЦІЙНОЇ ОСВІТИ

У Харківському національному медичному університеті
30 листопада відбулася ювілейна L навчально-методична
конференція «Симуляційне навчання в системі підготовки медичних кадрів». У нинішньому році цей захід був присвячений
212-й річниці від дня заснування ХНМУ.
На початку конференції до присутніх із привітальним
словом звернувся перший проректор з науково-педагогічної
роботи Валерій Капустник. Він зазначив, що цьогорічний
захід і час, у який він проводиться в поточному році, є знаковим для університету. Адже саме у листопаді 1804 року
був заснований Харківський Імператорський університет, від
якого згодом відділилася й почала свою діяльність наша альма матер.
За словами Валерія Андрійовича тематика конференції
хоча й не нова, але сьогодні досить актуальна. Опанування
студентами практичних навичок завжди було в центрі уваги в
процесі навчання в нашому виші. Сьогодні науково-технічний
прогрес вимагає втілення у практику найбільш сучасних
методів високого рівня. Саме такими є фантомні технології або
симуляційне навчання, які дають студентам можливість навчатися самостійно або в команді спеціалістів.

Стосовно поширення симуляційних технологій навчання в нашому виші Валерій Андрійович сказав: «Те, що ми сьогодні обговоримо, буде корисним для всіх нас. Ми зараз знаходимося на
тому етапі, коли можна провести аналогію з комп’ютерами. Коли
з’явились перші машини, їх не вистачало. З часом комп’ютери
розповсюдилися на кожній кафедрі, а сьогодні в університеті
є навіть комп’ютерні класи. Я впевнений, що так само буде й з
фантомами. Вони дуже коштовні, їх ще небагато, проте думаю,
що не за горами ті часи, коли кожна кафедра матиме у своєму
розпорядженні фантомний клас. Адже щорічно доступ до хворого
стає все складнішим із різних причин: реформування галузі, скорочення ліжкового фонду, підвищення грамотності хворих, їх юридичний захист, ставлення адміністрації лікарень тощо».
Під час конференції були обговоренні різні аспекти
симуляційної освіти, зокрема, загальні проблеми та перспективи їх застосування, симуляційні методи викладання профільних
дисциплін на додипломному етапі, особливості використання симуляційних технологій у післядипломному навчанні, роль
симуляційної освіти в медсестринстві, психолого-педагогічні
технології в системі сучасної симуляційної освіти.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

ОЛІМПІАДА З ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

ПОЄДНУЄМО ПРАКТИКУ, НАУКУ ТА НАВЧАННЯ

8–9 грудня відбулася науково-практична конференція
«Організація психіатричної та медико-психологічної допомоги військовослужбовцям ЗСУ, які беруть участь у бойових діях в
сучасних умовах». Її організаторами стали Військово-медичний
клінічний центр Північного регіону МО України та Харківський
національний медичний університет.
На початку заходу присутніх привітали головний психіатр
Міністерства оборони України, полковник медичної служби Олег
Друзь, заступник начальника Української Військово-медичної
академії, полковник медичної служби Всеволод Стеблюк, проректор з наукової роботи Харківського національного медичного університету Валерій М’ясоєдов, заступник директора з
наукової роботи ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
НАМН України» Наталія Марута, начальник Військово-медичного
клінічного центру Північного регіону МО України полковник
медичної служби Юрій Подолян.
У роботі конференції взяли участь провідні українські
науковці, військові психіатри й медичні психологи. Під час
заходу було розглянуто питання щодо сучасної концепції
психосоціальної реабілітації у психіатрії, стану психіатричної та
медико-психологічної допомоги в ЗСУ в умовах проведення АТО,
а також висвітлено проблеми стосовно психоосвітніх заходів
в умовах гібридної війни, організації психіатричної допомоги
у воєнний час, медико-психологічних підходів до збереження
психічного здоров’я в умовах інформаційно-психологічної війни
тощо.
Даний форум надає можливість поєднати науковий підхід із
практичною діяльністю в сучасних умовах ведення гібридних війн
і впливати на покращання психічного стану військовослужбовців,
що беруть участь у бойових діях.

22 листопада на базі Харківського
національного медичного університету під патронатом «Юрія-Фарм» відбувся ІІ тур III Всеукраїнської олімпіади з інфузійної терапії.
Перший тур олімпіади пройшов в онлайн-режимі. Переможці
вийшли до наступного етапу, у якому взяли участь 14 студентів та
інтернів із 6 вищих навчальних закладів.
На початку олімпіади до її учасників звернувся проректор з
наукової роботи професор Валерій М’ясоєдов: «Вітаємо вас у
стінах нашого університету, який 17 листопада відзначає 212-у
річницю з дня заснування, тому цей час багатий на події. Ми раді,
що серед цих подій – олімпіада з інфузійної терапії, адже саме
цей розділ є інтегральним напрямком у медицині, що об’єднує
представників різних фахів. Ми вдячні представникам «ЮріяФарм» за ідею, адже такий захід є надзвичайно актуальним, бо
він поєднує практику, науку, навчання і дає змогу реалізуватися
науковим ідеям молодих людей. Учасникам хочу побажати насамперед перемоги, гарних результатів у навчанні та великого
наукового доробку».
За правилами проведення олімпіади студенти отримали аркуші з тестовими питаннями й надали письмові відповіді, після
чого журі в складі представників нашого вишу (терапевт, інфекціоніст, реаніматолог) перевірили тестові завдання.
У ході ІІ туру олімпіади відбулося засідання круглого столу, під
час якого професор Юлія Волкова представила доповідь «Место
диуретиков в интенсивной терапии», а представник Корпорації
«Юрія-Фарм» зробив презентаційний виступ.
По завершенні олімпіади всі учасники ІІ туру були нагороджені пам’ятними сертифікатами, а переможці отримали грошові винагороди і «путівку до фінального туру в Києві.
Метою заходу є поглиблення у майбутніх лікарів знань у галузі інфузійної терапії, популяризація вітчизняних досягнень у цій
сфері та заохочення молодих спеціалістів до подальших науковопрактичних досліджень.
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ОНЛАЙН-ВЕБІНАР

У ХНМУ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МОВ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ
23 листопада у
Харківському
національному медичному
університеті
відбувся
онлайн-вебінар із засновниками європейської освітньої платформи
lingtwins.com
(Англія) – безкоштовної
онлайн-платформи, що
поєднує співрозмовників для практики вивчення мов на основі їх особистих інтересів.
У роботі вебінару взяв участь проректор з наукової роботи
Валерій М’ясоєдов. Він зазначив, що кожен з учасників мережевої платформи має можливість отримати вигоду в найдорожчому,
що є у людини, окрім здоров'я, тобто у спілкуванні. Зі свого боку,

модератор заходу Євгенія Якушева підкреслила, що медичний
університет став першим вишем у місті, у якому відбувається подібна презентація.
Під час онлайн-зустрічі керівники проекту розповіли учасникам про можливості його використання для створення нових
форматів співробітництва між Харківським національним медичним університетом і європейськими університетами, а студенти
й викладачі обговорили сучасні тренди в онлайн освіті та вивченні мов.
Зокрема, йшлося про те, що платформа надає реальну можливість студентам вивчати мову легко й цікаво в контексті майбутньої професії, а викладачам через мовну практику знаходити
колег з різних європейських університетів. Адже проект створений таким чином, що кожен учасник спільноти виступає у ролі як
учня, так і вчителя.
Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ДОВІДКА
Засновником даного проекту є харків’янка Олена Приходько, яка здобула вищу освіту у Франції і власноруч створила цей проект. Саме
тому однією з 7 мов навчання є українська.
Lingtwins запустив першу десктоп-версію наприкінці жовтня 2016 р. з можливістю використання англійської, української, французької,
німецької, іспанської та російської мов. Протягом перших тижнів його підтримали студенти, викладачі та адміністрація 6 європейських університетів, серед яких University of Oxford (Оксфордський Університет, Англія), Newcastle University (Університет Ньюкасла, Англія), London
School of Economics (Лондонська Школа Економіки) та ін. Серед українських вишів до розбудови нових освітніх та комунікативних можливостей для своїх студентів та викладачів на базі платформи Lingtwins.com найпершими в Європі приєдналися 4 провідні університети м. Харкова,
зокрема, й Харківський національний медичний університет.
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СЯЙВО ПОСМІШКИ – МЕТА МАЙБУТНЬОГО СТОМАТОЛОГА
13–14 грудня на базі Університетського стоматологічного
центру кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології провела традиційний сьомий конкурс професійної студентської майстерності «Сяйво посмішки.
Творча майстерня».
Конкурс є своєрідним віддзеркаленням потужної наукової та навчально-виховної роботи кафедрального колективу. Про набуття ним популярності серед
студентів-стоматологів свідчило те, що
заявку на участь подали понад 60 студентів ІІІ, ІV та V курсів. Після проведення відбіркового туру залишилося 25 студентів зі стоматологічного факультету та
V факультету з підготовки іноземних студентів. Крім того, цього року в конкурсі брали участь студенти-стоматологи з
Івано-Франківська, Дніпра та Тернополя.
Метою конкурсу став пошук обдарованої студентської молоді й створення умов для її творчого зростання.
Змагання на звання «найкращого» проводилося у 4 різних номінаціях: «первинна хірургічна обробка забито-рваних
ран обличчя», «реставрація контактного
пункту при лікуванні каріозних порожнин другого класу», «біометрія у діагностиці ортодонтичної патології» та
«сучасні напрями профілактики стоматологічних захворювань в дитячому віці». Цього року вперше конкурсна
програма тривала 2 дні. Перший день
був присвячений безпосередньо змаганням у представлених номінаціях.
Конкурс з розділу «первинна хірургічна
обробка забито-рваних ран обличчя»
складався з 2 етапів: теоретичного та практичного.
На теоретичному етапі студенти оцінювали рентгенограми хірургічної спрямованості та встановлювали попередній діагноз на
їх основі. На практичному етапі проводили операцію «первинна

хірургічна обробка» забито-рваної рани м’яких тканин, відтвореної на моделі. Конкурс визначення професійної студентської майстерності з розділу «біометрія у діагностиці ортодонтичної патології» полягав у постановці ортодонтичного діагнозу на основі
біометрії контрольно-діагностичних моделей, розрахунку ТРГ та
аналізу ортопантомограми хворого. На розділі «реставрація контактного пункту при лікуванні каріозних порожнин другого класу»
студенти проводили реставрацію зубів на сучасних фантомах у
фантомному класі. До конкурсу «сучасні напрями профілактики
стоматологічних захворювань в дитячому віці» студенти готувалися заздалегідь. Тут були представлені відеоролики, присвячені різним аспектам профілактики стоматологічних захворювань.
Другий день конкурсу став чудовим подарунком для учасників та студентів-стоматологів ІV та V курсів. У цей день були прочитані лекції з найбільш актуальних у стоматологічному сьогоденні тем. Лекцію «Використання бікортикальних систем імплантів
негайного навантаження у реконструктивній щелепно-лицевій хірургії» представив керівник Харківського міського центру щелепно-лицевої та реконструктивної хірургії, сертифікований спікер
International Implant Foundation, Munich Валерій Лисенко. Лекцію
«Використання сучасних методів тривимірного моделювання для
складання візуалізованої моделі щелепно-лицевого апарату людини» – головний лікар мережі Харківських кабінетів обстеження
щелепно-лицевої ділянки «3D Diagnostics» В’ячеслав Зотов. Також відбувся круглий стіл за участю генерального директора ООО
НПП «Основа» Віталія Пінчука «Можливості використання сучасних вітчизняних стоматологічних матеріалів у повсякденній практиці лікаря-стоматолога».
На другий день співробітниками кафедри за підтримки
спонсорів конкурсу були проведені майстер-класи за сучасними напрямками дитячої стоматології для переможців конкурсу.
Найяскравішим моментом другого дня стало нагородження переможців й учасників конкурсу чудовими подарунками та призами. Дипломи отримали всі учасники, адже вони продемонстрували високі теоретичні знання та впевнене володіння практичними
навичками, а призерами конкурсу стали 12 осіб (по три призових
місця в кожній номінації).

Þë³ÿ ßðîñëàâñüêà,
äîöåíò êàôåäðè ñòîìàòîëîã³¿ äèòÿ÷îãî â³êó,
äèòÿ÷î¿ ùåëåïíî-ëèöåâî¿ õ³ðóðã³¿ òà ³ìïëàíòîëîã³¿

ВЫСТАВКА-КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

ДЕЛАЕМ СЛОЖНОЕ ПРОЩЕ
В первый день зимы на кафедре физиологии проходило необычное мероприятие – креативная выставка-конкурс студенческих работ «Физиология в цифрах и мнемониках». Совпадение
или закономерность, но именно 1 декабря во всем мире отмечается международный день невролога – специалиста, изучающего строение и функционирование центральной и периферической
нервной системы, а также занимающегося диагностикой и лечением патологических состояний, связанных с их дисфункцией.
Идея проведения такого
мероприятия в рамках очередного заседания студенческого научного кружка (СНК)
кафедры возникла неслучайно: во время изучения непростой дисциплины – физиологии – студенты ІІ курса
сталкиваются с необходимостью запоминания большого
объема сложной информации
и множества важных констант,
к которым им придется апеллировать в процессе дальнейшей учебы и в ходе будущей
практической деятельности.
Как запомнить сложные
физиологические константы и термины? Именно на
этот вопрос мы предложили
ответить нашим студентамкружковцам и выразить свои идеи в виде постерных презентаций.
Ведь по определению мнемо́ника (др.-греч. «искусство запоминания») – это совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих

объем памяти путем образования ассоциаций (связей): замены
абстрактных объектов и фактов на понятия, имеющие визуальное,
аудиальное или кинестетическое представление.
На выставке было представлено 25 студенческих работ, посвященных разным функциональным системам – на украинском, русском и английском языках, креативность которых просто зашкаливала. Так, всю аудиторию приятно поразила «Сказка о лейкоцитарной
формуле» – иллюстрированная книга в стихах, подготовленная студентками II медицинского факультета Юлией Каштановой и Алиной
Журавель; картины, выполненные акварелью «Продолжительность
сна» (Алина Голуб, Анна Бодня – III медфакультет) и «Гормони плаценти» (Дарья Ланевич – I медфакультет); стихотворные мнемоники
(Наталья Ващенко, Евгения Бабченко – I медфакультет). Интересными и очень познавательными оказались выступления студентов-иностранцев: Фарруха Мукимова из Таджикистана «Работа диафрагмы»
(V факультет по подготовке иностранных студентов) и Анкиты Гарг из
Индии «Terms made simple» (VI факультет по подготовке иностранных студентов). Жюри оценивало конкурсные работы в баллах по
следующим критериям: информативность, простота запоминания,
творческое исполнение и презентация материала. Вне конкурса
на выставке выступила приглашенная гостья – ученица 8-го класса
общеобразовательной школы № 19 Вероника Васильева с мультимедийной презентацией «Потерянная пара обезьяньих хромосом –
хранилище души человека».
Все участники конкурса получили памятные подарки: первые
3 места – настенные часы с физиологическими мнемониками (12
пар черепно-мозговых нервов, ЭКГ здорового человека и физиологические константы), а остальные докладчики – креативные
значки. Главным заключительным сюрпризом нашего мероприятия стал необычный и вкусный торт в виде головного мозга, с которым состоялись селфи-фотосессия и дружеское чаепитие.
Îêñàíà Âàñèëüåâà, äîöåíò,
Èííà Èñàåâà, ðóêîâîäèòåëü ÑÍÊ
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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ЗІ СТУДЕНТСЬКИХ РОКІВ
Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною
складовою наукової діяльності університету й першим етапом у підготовці
наукових кадрів. Це один
із важливих засобів підвищення якості підготовки
фахівців із вищою освітою,
розширення їх загального та професійного світогляду.
У зв’язку з цим слід
згадати В. Вернадського,
який, характеризуючи роботу викладача вищої школи в «Листах про вищу освіту» (1913 р.), наголошував: «У ВНЗ наукова робота така ж важлива, як і навчальна, і з цією останньою
взаємопов’язана та переплетена... Лише поступове усвідомлення нерозривності наукової роботи з правильно поставленим викладанням у вищій школі стає пануючим в академічному середовищі».
Багаторічний педагогічний досвід кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології підказує, що любов до науки необхідно прищеплювати молоді ще зі студентської
лави. Саме з цією метою на кафедрі організовано студентський
науковий гурток, де під керівництвом завідувача кафедри професора Павла Кравчуна майбутні лікарі знайомляться з практичною діяльністю лікаря-терапевта та роботою наукового співробітника. Навчально-наукова діяльність кафедри спрямована на
особистість, тобто виховання наукової культури кожного студента проводиться з максимально можливою індивідуалізацією,
створенням умов для саморозвитку. Наукове середовище на кафедрі сприяє формуванню та розвитку в студентів науково-дослідницьких умінь, залучає їх до активної самостійної наукової
діяльності. Тому тематика занять наукового гуртка підбирається
з урахуванням побажань студентів, а також з огляду на багаторічний досвід викладачів. Заняття здебільшого присвячені головним напрямкам роботи кафедри – проблемам атеросклерозу,
ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії і серцевої недостатності. Протягом останніх 5 років було розширено спектр
наукових досліджень кафедри в галузі вивчення цукрового діа-

ПЕРШИЙ МЕДИЧНИЙ КВЕСТ

«Лови момент!»
23 листопада у стінах Харківського національного медичного університету за ініціативою
студентів першого медичного факультету відбувся медичний квест
Carpediem, участь у якому взяли
понад 60 студентів медичних та
стоматологічного факультетів.
На початку заходу до студентів
звернувся проректор з науковопедагогічної
роботи
Валерій
М’ясоєдов та побажав учасникам
удачі, наснаги й перемоги у науковому змаганні.
Учасники прослухали правила квесту й отримали завдання, на
які було відведено 90 хвилин. При
оцінюванні результатів враховувалися два фактори: швидкість та
правильність виконання завдань.
У ході квесту студенти побували у звичайних та незвичних
локаціях нашого вишу. Відгадували, де саме було зроблено фото,
шукали відповіді на загадки, демонстрували свою ерудованість в
анатомії, невідкладній медицині та історії університету.
Упоравшись із завданнями, учасники повернулися до місця
зустрічі, де були нагороджені корисними та смачними подарунками. Також було розіграно світшот із емблемою ХНМУ та сертифікат
на відвідування квест-кімнати наших партнерів – проекту Ізоляція.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ² ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó

бету, алергології та імунології, отже, тепер студенти
мають ширшу можливість
ознайомитися з цими аспектами терапевтичної науки.
Одним із напрямків діяльності гуртка залишається підготовка доповідей
і організація студентських
кафедральних конференцій. Котрий рік поспіль на
кафедрі внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології на базі
27-ї міської клінічної лікарні відбувається підсумкова студентська наукова конференція з
актуальних питань діагностики та лікування внутрішніх хвороб.
Цього року вона була організована 22 листопада. Під час заходу розглядалися останні наукові надбання щодо аспектів кардіологічного профілю терапевтичної роботи, багато доповідей було
присвячено сучасним методам лікування алергологічних хворих,
обговорювалися клінічні випадки деяких рідкісних захворювань,
також торкнулися теми передумов розвитку нової науки – кардіоневрології.
Науковий захід було закрито промовою завідувача кафедри, який відзначив високий рівень підготовки учасників та
подякував керівнику гуртка, всім викладачам – науковим керівникам доповідей, а також доповідачам та учасникам конференції. Павло Григорович наголосив на тому, що в роботі
конференції активну участь взяли й іноземні студенти, тому
було запропоновано організувати кафедральну англомовну
конференцію.
Сподіваємося, що науковий інтерес наших студентів зростатиме та підсилюватиметься з кожним роком, а кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології завжди
радо сприятиме їх становленню як кваліфікованих лікарів і молодих науковців.

Íàòàëüÿ Øóìîâà,
äîöåíò êàôåäðè, êåð³âíèê ÑÍÃ,

Îëüãà Òèõîíîâà,
²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

Патенти на винаходи
1. Спосіб оцінки виразності больового синдрому у хворих з остеоартрозом та метаболічними порушеннями. Автори:
М.О. Олійник, Л.В. Журавльова.
2. Спосіб формування стравохідно-кишкового анастомозу після гастректомії. Автори: В.І. Старіков, Г.В. Трунов,
К.Ю. Майборода, І.А. Сенніков.

Патенти на корисні моделі
1. Спосіб стимуляції неоангіогенезу в лікуванні ішемії кінцівок людини. Автори: І.А. Криворучко, С.-К.Т. Гоні, О.О. Балач,
М.С. Антонова, М.О. Сикал, А.В. Сивожелізов, О.А. Тонкоглас, П.В. Свірепо, В.П. Колесник, С.-А.Т. Гоні.
2. Спосіб стимуляції неоангіогенезу при критичній ішемії
нижніх кінцівок за допомогою збагаченої тромбоцитами аутоплазми. Автори: І.А. Криворучко, В.О. Прасол, С.Н. Зюзько,
С.-К.Т. Гоні, М.С. Антонова, М.О. Сикал, А.В. Сивожелізов,
О.А. Тонкоглас, П.В. Свірепо, Д.О. Кірієнко.
3. Спосіб діагностики формування фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С. Автори: В.М. Козько, Н.В. Анциферова, Г.О. Соломенник, О.Є. Бондар, О.М. Винокурова,
Д.Б. Пеньков.
4. Спосіб діагностування вірогідності загострення сезонного алергічного риніту у дітей. Автори: А.В. Серветник, В.А. Клименко.
5. Спосіб розродження ВІЛ-інфікованих породіль. Автори:
М.О. Щербина, І.М. Щербина, О.П. Ліпко, О.І. Скорбач.

Ò.Ã. ªâòóøåíêî, êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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ІСТОРИЧНИЙ БЛОКНОТ

СВЯТО, ЩО ОБ’ЄДНАЛО СВІТ
Новий рік святкують вже декілька тисяч років. У більшості
народів початок року збігався з пробудженням природи, тобто
святкувався, як правило, у березні. А яка ж історія цього свята в
Україні?

Коли на Русі в кінці Х століття прийняли християнство, новий
рік стали зустрічати за візантійським календарем – 1 вересня, на
самому початку осені. На терени Київської Русі традицію святкування Нового року 1 січня приніс цар Петро І у 1700 році. Він
запропонував москвичам прикрасити свої будинки сосновими,
ялиновими гілками. Усі повинні були привітати рідних і знайомих
зі святом. О 12 годині ночі Петро І вийшов на Червону площу з факелом у руках і запустив у небо першу ракету. Розпочався салют
на честь новорічного свята. Років триста тому люди вірили, що,
прикрашаючи новорічну ялинку, вони роблять злі сили добрішими. Про злі сили давно забули, але ялинка, як і раніше залишається символом новорічного свята.
Оскільки традиційне народне святкування Нового року в Україні мало під собою глибоке релігійне та звичаєве підґрунтя, то люди
не могли відмовитися від старовинного обряду прадідів та продовжували святкувати Новий рік між Різдвом та Водохрещем, тепер
не 1, а 14 січня. Саме це свято зберегло всю традиційну обрядовість та релігійно-культовий зміст, які передавалися від покоління
до покоління. Так Старий Новий рік з’явився в Україні.

Натомість 1 січня стало для українців веселим світським святом, що об’єднало нас з рештою світу не лише однією спільною
датою, а й традицією святкування. У свою чергу Новий рік 14 січня
залишається невід’ємною складовою річного обрядового циклу
українців та найповніше відображає традицію українського новорічного святкування, яке перекликається з міфічними й релігійними уявленнями поколінь предків та несе в собі глибокий символічний зміст.
Головним казковим героєм Нового року, безумовно, є Дід
Мороз, старий у червоному кожусі з крижаним посохом і довгою білосніжною бородою. Скільки ж років цьому доброму
дідугану? Усі вважають, що він прийшов до нас здавна, але
насправді Дід Мороз – один з наймолодших казкових персонажів. Символом новорічних свят він став приблизно 100–150
років тому. У стародавні часи не було доброго Діда Мороза,
був Мороз – злий старий дід, який приносив зиму: сніг, холод
і заметілі. Називали його по-різному: Морозко, Мороз, частіше поважно – Мороз Іванович. Існує думка, що серед предків
Діда Мороза є старослов’янський дух холоду Трескунов або
Студенець. У давні часи він не дарував подарунків, навпаки –
йому приносили дари, бо вірили в силу й божественну суть
духа.
Однак Дід Мороз існує не тільки у слов’янських країнах. Кажуть, що він має братів по всьому світі, що мають різноманітні
імена: Санта Клаус, Сильвестр, Батечко Різдво, Святий Миколай,
Святий Василь, Юлетомте або Юлеманден, Святий Ніколас, Бабо
Наттале, Папа Ноель, Йоулупуккі, Увлін Увгун та ін.
Усі Діди Морози приносять подарунки, проте кожний робить це по-своєму. Під ялинку кладе подарунок Дід Мороз. У
шкарпетці знаходять подарунки англійці та ірландці, а в черевику – мексиканці. Новорічні подарунки звалюються в димохід у Франції, а на балкон – в Іспанії. У Швеції Дід Мороз
підкладає подарунки до грубки, а в Німеччині залишає на підвіконні.
Діди Морози – вони все ж таки неоднакові. Виглядають порізному: один добрий, а інший може й покартати. У кожного є
свій персональний спосіб проникнути у святковий будинок. Проте яким би не був Дід Мороз, він існує для того, щоб привітати й
вручити подарунок!
Бажаємо, щоб Дід Мороз приніс вам мішок щастя під ялинку,
кошик любові на підвіконня, радість у черевику і здоров’я повну
чашу!
Ñòóäåíòñüêà ðàäà ÕÍÌÓ

ЗГАДУЮЧИ МИНУЛЕ

МРІЄМО ПРО МАЙБУТНІ ЗВЕРШЕННЯ
Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно
відзначають у всіх країнах і на всіх континентах, яку знають,
люблять і з нетерпінням чекають люди, різні за своїми етнонаціональними традиціями і релігійними переконаннями.

Вдихаючи зимове повітря, змішане з ароматом ялинки,
мандаринів та ще чогось дивовижного й казкового, щиро вітаємо
вас зі святом Нового року та Різдва Христового! Коли на дворі
зимно, кружляють сніжинки, а в оселях запалюються свічки й вогники на ялинках, тоді наші серця переповнюються очікуванням
дива та казки. Ми згадуємо все, що було в нас у минулому, на-

магаючись забрати із собою у вік прийдешній лише гарні, світлі
згадки та починання. Мріємо про майбутні звершення, радісні
зустрічі, нові емоції та щастя.
Цей рік був насичений подіями, напруженою працею та звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей і відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід. Тож
бажаємо вам здійснення всіх заповітних і добрих мрій, радісних
зустрічей, творчих успіхів та удачі. Від усієї душі зичимо вам у
новому 2017 році міцного здоров`я, неосяжного щастя та родинного тепла. Хай Різдво Христове наповнить ваше серце
вірою, надією та любов`ю. Нехай ваша життєва нива з року в рік
засівається зернами добра, щастя та благополуччя. Бажаємо
кожній родині сімейного добробуту, радісних дитячих усмішок,
здоров'я, любові, миру й процвітання! Нехай Новий рік увійде до
вашої оселі добрим і радісним, принесе злагоду й достаток, натхнення на нові здобутки!
Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату
Усмішку й радощів багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я !

Ìàðèíà Ëèñàê, ãîëîâà ñåêòîðó ìåä³à-ïðîñòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè,
Àííà Êîðí³ºöü, II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ЧАС ВІРИТИ У ДИВА
Новий рік – найулюбленіше свято для мільйонів людей з різних країн. Це один з тих небагатьох днів у році, коли майже весь
світ зайнятий одним і тим самим: усi стежать за годинником,
п'ють шампанське й радіють року, що наступає. Секрет такої популярності дуже простий: новорічна ніч – час, коли навіть дорослим дозволено вірити в дива.
Цей «дозвіл» йде з такої глибини віків, яку нам складно навіть
уявити: вважається, що Новий рік – одне з найперших свят усього людства. Документальні свідчення походять вiд ІІІ тисячоліття
до н.е. Точно відомо, що Новий
рік
відзначали, наприклад,
у Месопотамії,
проте
історики
вважають,
що це свято ще
давніше, тобто нашим новорічним традиціям принаймні
5 000 років. Новий рік, у тому вигляді, у якому він нам відомий, родом зі Стародавнього Єгипту. Протягом століть єгиптяни відзначали вересневий розлив річки Ніл, що знаменував собою початок нового
посівного сезону і був вкрай важливою життєвою подією. Уже тоді
було заведено влаштовувати нічні святкування з танцями й музикою, дарувати один одному подарунки.
1 січня стало першим днем Нового року за часів Юлія Цезаря:
у нововведеному календарі цей місяць був названий на честь дволикого бога Януса, одна голова якого дивиться в минуле, а інша – в
майбутнє. Вважається, що саме тоді з'явився звичай прикрашати
будинки. Однак у всьому світі Новий рік ще багато століть відзначали або на початку весни, або в кінці осені – відповідно до сільськогосподарських циклів. На Русі, наприклад, до XV століття початок
року святкували 1 березня. У 1600 році свято перенесли на осінь,
а ще через 100 років, приблизно в той же час, що і по всій Європі,
Петро I видав указ про загальне святкування Нового року 1 січня.
Він звелів влаштовувати в цей день феєрверки та народні гуляння.

Наближається новий 2017 рік Червоного Вогняного Півня.
Святковий новорічний вечір кожен буде намагатися провести
якомога веселіше й радісніше, адже як новий рік зустрінеш, так
його й проведеш. Але як правильно зустріти Вогняного Півня,
щоб прийдешній рік приніс тільки щастя, удачу й гармонію?
Червоний Вогняний Півень вступить у свої права 28 січня
2017 року, з настанням китайського нового року. На думку фахівців-астрологів, Півень у східному календарі – це символ оновлення, початку чогось нового й невідомого. Тому і прийдешній рік
обіцяє зміни в житті кожної людини. У 2017 році дуже пощастить
цілеспрямованим і наполегливим людям. Це не той випадок, коли
ви нізвідки зірвете великий куш. Червоний Вогняний Півень буде
допомагати тільки тим, хто щось робить для досягнення своїх бажань і проявляє силу волі.
А щоб правильно зустріти Новий рік, психологи радять наступне:
1. Замість штучної ялинки обирайте живу. Служитиме менше,
коштуватиме дорожче, проте матиме відповідний ефект: британські вчені давно виявили, що запах хвої заспокоює, навіює правильні теплі асоціації і розслаблює.
2. Відмовтеся від червоного кольору – згідно з дослідженнями, червоний збільшує кров'яний тиск і викликає аритмію. Якщо
вам подобаються червоні тони, і ви обираєте прикраси на ялинку,
краще вибрати кулі та мішуру оранжевого кольору, тому що наша
підсвідомість асоціює помаранчевий з теплом, безпекою та радістю. Ну, і більше мандаринів!
3. Ваніль володіє відомим заспокійливим ефектом, причому
науково доведеним. Підійдуть як риба і біле м'ясо з ванільним соусом, так і десерт крем-брюле.
4. Музика – це важливо. Навіть якщо ви любите поп, нехай
цей вечір супроводжує класика або, якщо любите все сучасне,
легка lounge-музика. За словами психологів, мозок здатний налаштовуватися на музичний лад, і ви відчуєте себе краще.
Нехай новорiчнi свята принесуть вам і вашій родині добро,
мир і достаток. Бажаємо, щоб у новому році ви зробили все те,
про що давно мріяли. Щастя вам, міцного здоров’я, гарного настрою, здійснення найзаповітніших бажань! Із прийдешнім Новим Роком!
Àíàñòàñ³ÿ Áàñêàêîâà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ЗА СХІДНОЮ МІФОЛОГІЄЮ

НОВОРІЧНИЙ СИМВОЛ – ПТАХ ІЗ НОРОВОМ
З кожним днем до нас все ближчим стає довгоочікуване дорослими та дітьми свято – Новий рік! Більшості відомо, що у 2017
році Мавпа передасть свої повноваження Червоному Вогняному Півневі. Отже, цей рік буде насичений бурхливими емоціями,
оскільки півень – досить норовливий птах.

Насамперед, нам потрібно познайомитися із цим цікавим
знаком. Півні за своєю натурою лідери, слідкують за своєю
зовнішністю, відрізняються гострим розумом та блискавичною
швидкістю правильно вирішувати складні ситуації, завжди мають
багато корисних ідей.
Кожен із нас планує зустріч Нового року наперед, проте варто знати, що за східною міфологією півень – один із символів родини, саме тому краще зустрічати цей рік у колі рідних та близьких людей, без зайвих гучних гулянь.

Одним із найприємніших моментів Нового року є подарунки.
Із передноворічним настроєм ми метушливо ходимо по магазинах, шукаємо особливі презенти з надією, що саме наш виявиться найкращим та надовго запам’ятається, проте в наступаючому році ситуація буде такою. Півень – невибагливий птах, любить
прості, але якісні речі. Тому у виборі подарунків надайте перевагу корисним і необхідним речам, а ще краще, зробіть подарунки
власноруч.
Для медиків та студентів медичних університетів Новий рік –
це привід зняти свої одноманітні білі халати та одягнути щось
святкове та вишукане. Для справжніх модниць як ніколи доречними будуть вбрання всіх відтінків червоного, помаранчевого, золотого та фіолетового кольорів. Для чоловіків – червона або золотиста краватка, сорочка тематичних відтінків, найкраще доповнить
образ наручний годинник. При цьому можете бути впевненими,
що символ–2017 весь рік віддаватиме перевагу саме вам.
Поставте собі в наступаючому році мету, якої б ви хотіли досягнути чи щось змінити у своєму житті. Ідіть до цього впевнено
та наполегливо, будьте сміливими та тренуйте свою силу волі –
тоді Вогняний Півень без сумніву допомагатиме вам в усьому
протягом наступного року.
Відкиньте всі свої негаразди, образи, засмучення та
проведіть 2016 рік зі вдячністю за все, що ви отримали, та в жодному разі не шкодуйте про втрачене. Із розгорнутими обіймами
зустрічайте 2017 рік! Нехай він буде для вас одним із найкращих років вашого життя, сповненим нових емоцій та відкриттів.
Бажаємо, щоб він додав більше тепла, добробуту та достатку у
ваші оселі. В усіх є свої бажання, віра та надія, що в ніч під Новий
рік відбуваються дива. Нехай здійсняться всі ваші потаємні бажання, навіть ті, які ви вважаєте рожевою мрією.
Òåòÿíà Ñâåíòîçåëüñüêà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ЗИМОВЕ ЕСЕ

ВСЕСВІТ
НЕ ЗАЛИШИТЬ НАС…
Зима, зима, зима, холодний, сірий період життя. Прокидаєшся, коли ще темно, йдеш додому, коли вже темно. Ані тобі сонця,
ані тобі короткої спідниці. Люди загортаються у свої теплі куртки, опускають шапки до очей, руки стискають у кулаки в кишенях.
І жоден випадковий перехожий не подарує тобі зранку яскраву
посмішку. Швидкі перебіжки між метро та трамваєм, між маршруткою та дверима університету. Можна зійти з розуму,адже 4–5
місяців такого життя не сприяють підтримці душевної гармонії.

Однак Всесвіт не залишить нас перетворюватися на крижані
скульптури. Він вигадав чудовий спосіб зробити зиму яскравою,
різнокольоровою. З перших днів морозу він перетворює міста
на великі снігові кучугури. Будинки робить схожими на морозиво з вершками, а дерева занурює в солодкий зефір. На вулицях
з’являються татусі з малечею на санчатах, сусідні восьмикласники забувають про свою «дорослість» і влаштовують снігові бомбардування. А ті самі закутані по вуха перехожі квапляться скоріш
розмотатися, щоб не потрапити під обстріли.

БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ
Казалось бы, совсем недавно я получала из рук декана зачетку, а Новый год уже у порога… В голове много разных мыслей, а вот ощущения Рождества пока что у меня нет. Возможно,
на меня так влияет университетская атмосфера? Не знаю. Я не
страдаю от недостатка «праздника» в моей жизни и с удовольствием продолжаю учить анатомию, пожевывая мандарины. До
поступления я задумывалась – а как же врачи, которые работают сутками, забывают о бое курантов, звоне бокалов с шампанским и оливье? И только сейчас поняла, насколько благородна
эта профессия.
Взять, например, родильные дома. Акушеры-гинекологи, которые, честно говоря, вкалывают за мизерную зарплату,
также продолжают выполнять свой долг, помогая малышам появиться на свет. В пример могу привести коллектив Харьковского городского родильного дома № 3, где работает моя мама,
под руководством главного врача Людмилы Ивановны Зуб, посвятившей всю свою жизнь роддому и отметившей в этом году
юбилей.
Или неотложки. Там огромный штат медработников, которые, несмотря ни на что, остаются на своем месте. Мне кажется,
те чудеса, которые они творят, заслуживают достойной оплаты,
но, наверное, это только в моих мечтах. Всегда удивлялась тому,
как на такую заработную плату можно существовать, да что там
существовать – выживать.
Несмотря на некоторый пессимизм вышесказанного, я
все-таки надеюсь, что студенты-медики в новогоднюю ночь
подожгут бумагу с огромным перечнем желаний, и где-то там,
пусть даже в конце списка, будет отдельная строчка «Достойная заработная плата». Возможно, кому-то не понравится
правда в моих статьях – да и пусть, врать – это не мое кредо.
Так что, дорогие однокурсники, одногруппники и все студенты
медицинского университета – с Новым годом и Рождеством!
Уверена, что все, что вы загадаете в этот праздник, обязательно сбудется.

Ñâåòëàíà Ëàøèíà,
ñòóäêîð (ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò)

ПОЕЗІЯ ЗИМИ

Õàé áóäå ñíiã,
i ìóçèêà, i âå÷ið…
Саме в цей час місто одягається в різнобарвні вогники, всюди, куди не подивися – ялиночки, мішура, гірлянди. Вітрини магазинів, вулиці, навіть такі звичні ялинки на університетському
подвір’ї, і ті хочуть стати частиною свята. Закохані парочки бігають по затишних кафешках, приміряючи на себе пледи у велику клітинку, інтернет швиденько заповнюється романтичними,
просякнутими теплотою, знімками. Стрічка інстаграму виглядає
дуже лампово: тут філіжанка кави, далі какао з маршмелоу, трошечки прогорнути й знайдеш светри з оленями або переплетені
руки в рукавицях. І це ще в місті не встановили ковзанку, от тоді
соціальні мережі доведеться відкривати суворо похвилинно, бо
можна буде отримати передозування святкового настрою.
До чого ж я все це веду? А до того, що навіть у такий суворий
період життя натхнення витає просто у повітрі, достатньо лише
зранку визирнути у вікно, вийти на вулицю, підняти обличчя і схопити його, доки не вислизнуло. Навіть якщо вам дістанеться дуже
вже непосидюче натхнення, то сніжинки точно залишаться в долонях.
І приведе нас зимова казка до нового року, до новорічного дива. Є ще один шанс залишити все пережите позаду, почати знову. Виправити помилки, втілити мрії, навчитися нарешті
танцювати сальсу, записатись на англійську, закинути всі свої «я
маю» і зробити всі «я хочу». А ті попередні 365 днів, 8 760 годин,
525 600 хвилин хай залишаються приємними спогадами або гарним уроком, чи цікавим досвідом, це вже кому як пощастило. Ламати об них крила вже не в тренді, в тренді насолоджуватися красою зими й робити фотографії з котами та гірляндами.

Äàð’ÿ Êóçíºöîâà

Сніги метуть. У вікнах біле мрево.
Антени ловлять клаптики новин.
На білий вальс запрошую дерева,
на білий вальс вітрів і хуртовин.
Хай буде сніг, і музика, і вечір.
Хай серце серцю сплачує борги.
О покладіть гілки мені на плечі,
з мого життя пострушуйте сніги!
Я вас люблю за те, що ви дерева.
Що ви прийшли до мене, що ви тут.
Зима стоїть, скляна і перкалева.
Метуть сніги. Сніги метуть, метуть…

Ë³íà Êîñòåíêî

Зимовий вечiр…
Зимовий вечір,
Закуривши люльку,
Розсипав зорі,
Неначе іскри,
Пустив хмарки,
Мов кільця диму,
І, проскрипівши чобітьми,
Шепнув морозам,
Щоб готували вікна,
Ліси вбирали
У білий іній
Та готували
Йому постіль.

Âàñèëü Ñèìîíåíêî
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Â ÏÅÐÅÓËÊÀÕ ÄÅÊÀÁÐß
2016 високосный год идет к завершению. Многое было сделано, многое упущено, кто-то приобрел счастье, кто-то опыт.
Декабрь – это волшебный месяц ожидания чуда. На площади
стоит прекрасная елка, все сверкает и переливается разными
цветами. Счастливые люди катаются на коньках, пьют глинтвейн
и совершенно не ощущают, как мороз щиплет их за нос и щеки.
Все мечтают о той самой зимней сказке: своей, особенной истории. Этот праздник не мог обойти любимый ХНМУ, и студенты
нашей альма матер спешат поделиться своими мечтами.
«Когда на полках супермаркетов появляются мандарины, в окнах жилых домов виден свет гирлянд, а
выходя из подъезда ты получаешь снежкой в лоб от смеющейся на всю округу детворы и учиться совсем нет
охоты, ты чувствуешь приближение самого главного
праздника за все 365 дней.
Той заветной ночи, когда под
бой курантов можно загадать желание, сжав кулаки,
повторяя его про себя как
можно больше раз в надежде, что оно все-таки сбудется. Пожалуй, мы никогда не
бываем более искренни в своих самых сокровенных мечтах, нежели в эти 12 секунд. И с каждым годом мы по-другому смотрим
на этот праздник. Помню, как в детстве с нетерпением ждала вечер, когда в дверь постучится дед с белой бородой и огромным
мешком подарков. Учила стихи, дабы выразительно их прочесть,
стоя на стуле в самом красивом платье из своего гардероба и
вела весь год себя хорошо, чтобы получить заветный подарок.
Ну, может, и не весь год, но накануне этого праздника так точно
пыталась быть ниже травы, тише воды. А чего только стоил запах
новогодней елки! Никогда не забудутся моменты, когда папа заносил в дом это «святое дерево», и мы с мамой с огромным энтузиазмом начинали его украшать. Я взрослела, взгляды на этот
праздник менялись. Последние два года я встречала его в кругу самых близких друзей. Это было незабываемое время, которое я вспоминаю с улыбкой, ностальгией и некой грустью. Предстоящий новый год хочу встретить за столом, где соберутся мои
родные люди. Ведь в связи с учебой я вижусь с ними достаточно редко. Уже сейчас интересно, что мне приготовил 2017 год,
какие трудности и победы меня ждут, какие сюрпризы и неожиданности встретятся на моем пути. Каждый из нас ждет 31 декабря как день, когда все плохое и несбывшееся можно оставить в
прошлом и с новыми силами начать писать очередную страницу своей жизни. По сути, ничего ведь не меняется, только время
бежит вперед, а мы, как дети, надеемся, что нас ждут перемены
к лучшему и следующий год принесет обязательно что-то хорошее. Да и правильно делаем, ведь мысли – материальны. Главное – верить. Мне хочется поздравить абсолютно всех с приближением этого чудесного праздника и пожелать в первую очередь
огромного здоровья. Кто-то скажет, что это банально, а я отвечу:
только учась в меде, я поняла, почему именно здоровья желают
в первую очередь».
Åêàòåðèíà Òàðàíåö, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
«Я никогда особо не любила новогодний праздник, но когда в
дом заносили елку, мама покупала любимые конфеты, а старшая
сестра включала рождественские песни, я таяла и начинала радоваться. В детстве мы мечтаем о веселых компаниях, шумном
празднике, а едва повзрослев, бежим его отмечать с друзьями.
Но чем старше я становилась, тем больше понимала, что Новый
год – это скорее семейный праздник. За столом должны быть
родные люди. Ведь только они знают, что происходило с тобой
в этот непростой год. Сейчас, пока есть возможность, стоит отмечать с семьей, которая у тебя есть, но пройдет еще несколько
лет, и ты создашь свою семью и будешь сам создавать уют. Самое важное для меня – это проснуться утром и, как маленький
ребенок, побежать к елке за подарком. Я, конечно же, загадываю
желание в надежде, что оно сбудется, но главное – превратить
его в цель и достичь ее. Мы с семьей записываем свои мечты на
разноцветных бумажках и складываем в большой елочный шар,

который потом занимает центральную позицию на елке. С ним и
с нашими мечтами мы вступаем в новый год – период, когда есть
365 шансов изменить свою жизнь к лучшему.
В преддверии 2017
года я хочу пожелать всем
никогда не терять ощущение детства с трепетным
ожиданием этих праздников. Пусть в вашей жизни
будут прекрасные вечера
с пледами, музыкой, снегопадами за окном и волшебством.
Действуйте!
Новый год потому и наступает, чтобы вы могли
рисковать, пробовать и
становиться счастливыми.
Говорите о своих чувствах,
если надо, кричите, будьте искренними и настоящими. Пусть новый год,
будет в ваших сердцах, и
каждый в 2017 году получит тот самый заветный подарок, о котором мечтает».
Äàðüÿ Øåâ÷åíêî, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
«Если вы попробуете сосчитать все праздники, которые люди
по всему миру отмечают ежедневно, то, вероятнее всего, у вас
ничего не получится, ведь их – бесчисленное множество. Но есть
особенный день, праздник, когда самые фантастические мечты
имеют право на существование. В этот день время на мгновение
замирает, чтобы каждый человек на планете Земля успел загадать свое желание, а потом вновь стремительно мчится вперед.
Это праздник, когда взрослые снова начинают верить в волшебство, позабыв о суете и серых буднях. Именно в этот момент в
ваш дом приходит Новый
год. Для меня это особенный праздник в году.
Когда пахнет елью и мандаринами, за одним столом собирается вся твоя
большая семья, и ты ощущаешь тепло и уют родного дома, любовь и заботу
тех, кто тебя окружает, а
за окном зима заметает
все проблемы навсегда
уходящего года. Но самое
прекрасное в этом празднике то, что снова можно
поверить в сказку: только
в эту ночь сбываются все
самые тайные мечты. Достаточно лишь на минутку зажмуриться и представить свое желание, пока часы отсчитывают твои 60 секунд волшебства. А потом остается ждать, ведь эта мечта обязательно осуществится.
Новый год дарит нам еще одну замечательную возможность –
начать все с чистого листа. Переписать, переделать, исправить,
сказать, что ты давно хотел сказать, но не мог, попросить прощения и самому простить старые обиды, потому что все в этот момент начинается заново.
В детстве мы верим, что время исполнит все наши желания,
а когда взрослеем, начинаем понимать, что только мы способны
воплотить их в жизнь. И неважно, какие это желания – маленькая
собачка или большое прощение, мягкая игрушка или неожиданный самый нужный звонок. Новый год может не принести вам новую машину или кольцо с бриллиантом, но подарит волшебную
возможность начать что-то заново. Не упустите ее!»
Ìàðèíà Êîâàëåâà, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Собирая все вышесказанное, можно подчеркнуть, что Новый
год – это по-настоящему особый праздник! Не упускайте возможность окунуться в праздничное настроение. Будьте счастливы! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Ñòàòüþ ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Øåâ÷åíêî,
² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

12
ВЧИМОСЯ Й СПІЛКУЄМОСЯ

ПОДОРОЖ, ЩО ЗМІНИЛА НАС
З 19 по 26 листопада разом з групою студентів нашого вишу
на чолі з начальником відділу міжнародних зв’язків Анжелою
Стащак я перебував у м. Марбург (Німеччина). Ця навчальноознайомча поїздка була організована німецькою громадською
організацією «Дружба сердець». Сьогодні я хочу поділитися враженнями від цієї подорожі, яка стала дуже корисною та цікавою
для всіх нас.

Під час свого перебування в Марбурзі ми навідалися до
управління соціального захисту населення міста та до відділу
міжнародних зв’язків Марбурзького університету ім. Філіпа, де
відбулася презентація діяльності університету. Нас дуже цікавила
Німеччина з точки зору медицини: її устрій, медичні та соціальні
програми, тому на цих зустрічах завжди хотілося ще трошки часу,
аби спитати про все, що, мабуть, зайняло б не один день. Дуже
приємно було бачити велику кількість людей, зацікавлених у роз-

витку цієї галузі, та перебувати поруч із ними. Нас дуже цікавили
питання про університет та його устрій, ставлення до студентів та
умови, у яких вони навчаються.
Ми також побували в клініці реабілітації «Сонненблік», що є
клінічною базою медичного факультету, де отримали незабутні
враження. Адже тут ми побачили високий і багатоланковий
підхід до лікування, а саме до реабілітації онкохворих – клініка
спеціалізується на цьому напрямку. Ми дізналися про існування
різних підходів до лікування таких хворих. Крім традиційного,
це може бути малювання, індивідуальні процедури, розмови з
іншими в групах здоров’я – і в комплексі всі ці процедури лише
даватимуть бажаний та найліпший результат.
Під час нашої подорожі ми зустрілися із мером м. Марбурга
(на фото) та відвідали Управління охорони здоров’я міста. Дуже
приємно було почути від мера багато напутніх слів. Він, у минулому
також медик, перебуваючи на своїй нинішній посаді, намагається
підтримувати зв’язок зі своєю професією. А в Управлінні охорони
здоров’я ми зібрали повну статистику про все, що відбувається у
місті, тож я вважаю, що ми навіть стали в деякому сенсі експертами з цього міста. Це було дуже приємно, адже ми змогли повніше
відчути місто, тому що пізнали його з професійної точки зору.
Також ми відвідали медичний факультет та Центр фантомного та симуляційного навчання Марбурзького університету, де
взяли участь у роботі груп здоров’я.
У підсумку треба сказати, що ця подорож змінила нас, дала
змогу зрозуміти, заради чого варто жити й творити у своїй справі,
прагнучи бути найкращим.

Îëåêñ³é Ïîëÿêîâ

ШКОЛА БІБЛІОТЕЧНОГО ЖУРНАЛІСТА

ОТ Р И М УЄ М О З Н А Н Н Я У Т В О Р Ч І Й АТМ О С Ф Е Р І

На базі ХДНБ ім. В.Г. Короленка 22–25 листопада пройшла
Третя регіональна школа бібліотечного журналіста, де на навчання зібралися представники вузівських і публічних бібліотек
Харкова та Маріуполя. Курсантами від нашої бібліотеки стали
молоді колеги – Анна Дзюбан та Альона Гончар. Ідея створення такої школи дуже актуальна й сприяє професійному розвитку бібліотекарів, дає можливість зробити свою роботу цікавою та
розкрити потенціал власної бібліотеки.
Програма школи була дуже насичена лекціями, майстер-класами, екскурсіями. За період навчання учасники отримали бага-

то теоретичних знань, ознайомилися з різноманітними інтернетсервісами, жанрами універсальної журналістики, основами
верстки та редагування періодичних видань. Один з майстеркласів провели наші колеги Оксана Русанова та Катерина Тесленко, які презентували електронний бюлетень Наукової бібліотеки
ХНМУ «Библиотерапевт» та ознайомили слухачів з етапами
й труднощами його створення. Також усі учасники мали змогу втілити освоєні знання на практиці, а саме: написати подієву
замітку, створити відеоподкаст про власну бібліотеку, зверстати
бібліотечну газету й відчути себе справжніми журналістами та редакторами при створенні власного періодичного видання.
У ході заходу було презентовано 11 дуже цікавих проектів,
серед яких газета наших колег – «Book guide», відмічена дипломом II ступеня. «Книжковий путівник» – це газета для читаючої
молоді, мета якої ознайомити читачів із різноманітними книжковими подіями, екранізаціями улюблених творів, бути справжнім
провідником у книжковому світі.
Учасники дякують школі за насичені чотири дні, отримані
знання та творчу дружню атмосферу.

Íàòàëÿ Ãàºâà,
ó÷åíèé ñåêðåòàð Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè

ҐРАНТОВИЙ ПРОЕКТ

«ÏËÞØÅÂÈÉ ËIÊÀÐ» ÇÀÂ²ÒÀÂ ÄÎ ×ÓÃÓ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ã²ÌÍÀÇ²¯

12 грудня «Плюшевий лiкар» завітав до Чугуївської гімназії
№ 5. Команда СНТ на чолі з Христиною Потіхенською допомагали другокласникам лікувати маленьких пацієнтів, розповідали
про різні спеціальності, охоче відповідали на питання майбутніх
лікарів.

На захід завітав Генеральний Консул Німеччини Вольфганг
Мессінгер, Почесний Консул Тетяна Гавриш та інші поважні гості.
Пан Мессінгер відвідав молодих лікарів, поспілкувався із дітьми й
побажав успіхів у подальшій реалізації проекту.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà
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ВИДАТНІ ВЧЕНІ ХНМУ

МИХАЙЛО ШЕВАНДІН – ВЧЕНИЙ, ХІРУРГ, ПЕДАГОГ, ЯКОГО ВСІ ШАНУВАЛИ
У цьому році виповнюється 140 років з дня народження видатного організатора медицини, доктора медичних наук, професора
Михайла Миколайовича Шевандіна.
Він народився 22 грудня 1876 р. у с. Заритому Грайворонського повіту Курської губернії. Після закінчення у 1895 р. Бєлгородської гімназії вступив до медичного факультету Харківського
університету. По завершенні навчання у 1900 р. і отримав звання лікаря з відзнакою, почав працювати у факультетській хірургічній клініці Харківського університету проф. Л.В. Орлова позаштатним, а
згодом штатним ординатором. На початку своєї самостійної роботи Михайло Миколайович багато часу присвячував дослідженням
у патологічній лабораторії проф. М.Ф. Мельникова-Развєдєнкова.
Під час російсько-японської війни 1904–1905 р.р М.М. Шевандін
був молодшим лікарем Тамбовського загону Червоного Хреста.
Повернувшись з Далекого Сходу, продовжував працювати в клініці
проф. Л.В. Орлова.
У 1912 р. М.М. Шевандін склав іспити на ступінь доктора медицини, й після захисту дисертації на тему «Материалы к патологической анатомии и этиологии болезни Banti» його було затверджено в цьому ступені. Того ж року він виїжджав за кордон і з
метою наукового удосконалення працював у знаних професорів у
клініках Берліна, Парижа, Берна, Лозанни, Відня.
У 1918 р. М.М. Шевандін отримав звання приват-доцента при
хірургічній клініці проф. Л.В. Орлова, а з 1 лютого 1920 р. працював
приват-доцентом на кафедрі хірургічної патології Кримського університету. У цьому виші його послідовно обирали на різні посади
й згодом доручили завідування кафедри ортопедії та фізіотерапії.
У 1925 р. Михайло Миколайович повернувся до Харкова, де
почав працювати директором хірургічної клініки Українського
(Харківського) інституту вдосконалення лікарів. Одночасно з цим
він працював у медичних інститутах: у 1934–1935 рр. очолював кафедру пропедевтики хірургічних хвороб санітарно-гігієнічного факультету ХМІ-1, а з 1933 по 1941 р. був завідувачем факультетської
та госпітальної хірургічних клінік ХМІ-2.
Михайло Шевандін відрізнявся талантом вченого-викладача,
постійно шукав нові форми викладання хірургії як для студентів,
так і для профільних спеціалістів-хірургів, а також для лікарів за-

гальнолікувальної мережі й сільського регіону. Під час лікувальної та викладацької роботи Михайло Миколайович проводив широку
консультативну роботу в Інституті ендокринології та інших великих лікувальних установах Харкова. З іменем професора Шевандіна, одного з активніших членів Харківського
хірургічного товариства, пов’язані глибокі дослідження в галузі хірургії базедової хвороби,
захворювання селезінки, шлунка, невідкладної хірургії і промислового травматизму. Разом з проф. В.М. Шамовим він був піонером
шефської роботи вчених на промислових підприємствах міста.
Професор М.М. Шевандін був визнаним громадським діячем.
Майже 40 років він був членом Харківського медичного товариства, а в 1927–1930 рр. очолював його хірургічну секцію, був членом вченої ради НКОЗ України.
Ініціативний і активний організатор, прекрасний педагог і лектор, авторитетний професор, хірург високої кваліфікації, він користувався великим авторитетом серед колег, викладачів, студентів і хворих. У вітальній адресі 2-го ХМІ з приводу 35-річчя наукової
діяльності М.М. Шевандіна відзначалося: «Вас шанують всі. Шанує
громадськість, шанує наш інститут, шанує студентство, шанують
за те, що Ви – вчений, вихователь, педагог. Шанують за те, що Ви
зрозуміли своє місце і роль в нових умовах життя». Йому зичили
«… довгі роки працювати у галузі наукової творчої діяльності на користь робочому класу і колгоспному селянству». Це був 1936 рік.
Та невдовзі почалася Друга світова війна. У хірургічній клініці 2-ї
лікарні розташувався евакошпиталь 33–30, де М.М. Шевандін надавав хірургічну допомогу пораненим. Йому було майже 65 років,
але він не міг бути осторонь того, що відбувалося в країні, у рідному місті. Він залишився в окупованому місті допомагати хворим,
пораненим, підпільникам. У грудні 1941 року його заарештувало
гестапо, а на початку 1942 р., за спогадами свідків, його стратили.
Ім’я М.М. Шевандіна занесено у Книгу пам’яті нашого університету, воно навіки залишилося в історії його alma mater.
Æàííåòà Ïåðöåâà, äèðåêòîð ìóçåþ ³ñòîð³¿

ПРЕДУПРЕДИТЬ, СПАСТИ, ПОМОЧЬ

Правила поведения и действия населения при снежных заносах
Снегопады и снежные заносы – не редкость зимой в нашей
климатической зоне, и, как правило, они сильно воздействуют
на жизнедеятельность людей. Поэтому при объявлении штормового предупреждения о возможных снежных заносах для обеспечения собственной безопасности важно придерживаться
определенных правил поведения.
Если снегопады сопровождаются метелями (пургой, снежными
буранами), при которых резко ухудшается видимость, то прерывается транспортное сообщение – как внутригородское, так и междугородное. В результате выпадения снега с дождем при пониженной
температуре и ураганном ветре создаются условия для обледенения линий электропередач, связи, контактных сетей электротранспорта, а также кровли зданий, различного рода опор и конструкций,
что нередко вызывает их разрушения. Поэтому при объявлении
штормового предупреждения о возможных снежных заносах нужно ограничить передвижение, особенно в сельской местности, создать дома необходимый запас продуктов, воды и топлива.
Особую опасность снежные заносы представляют для людей, застигнутых в пути далеко от человеческого жилья. Занесенные снегом дороги и потеря видимости вызывают полную
дезориентацию на местности.
При передвижении на автомобиле не нужно пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, полностью
закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора.
Если есть возможность, автомобиль нужно установить двигателем в наветренную сторону. Периодически следует выходить из
автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным
под ним. Кроме того, не занесенный снегом автомобиль — хороший ориентир для поисковой группы. Двигатель автомобиля
необходимо периодически прогревать, не допуская попадания в
кабину (кузов, салон) выхлопных газов. С этой целью важно следить, чтобы выхлопная труба не заваливалась снегом.
Если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких автомобилях), целесообразно собраться всем вместе и ис-

пользовать один автомобиль в качестве укрытия. Ни в коем случае нельзя его покидать в сильный снегопад (пургу): ориентиры,
казалось бы надежные с первого взгляда, через несколько десятков метров могут быть потеряны.
Во время гололеда масштабы бедствия увеличиваются.
Скользкие дороги затрудняют, а на сильно пересеченной местности и вовсе останавливают работу автомобильного транспорта. Передвижение пешеходов также затрудняется. Обрушения
различных конструкций и предметов под нагрузкой могут стать
реальной опасностью: в этих условиях необходимо избегать нахождения в ветхих строениях, под линиями электропередач и
связи и вблизи их опор.
В критических ситуациях можно зарыться в сухой снег полностью. Необходимо надеть на себя все теплые вещи, сесть спиной
к ветру, укрыться полиэтиленовой пленкой или спальным мешком, взять в руки длинную палку и позволить снегу заметать себя.
При этом надо постоянно расчищать палкой вентиляционное отверстие и расширять объемы образовавшейся снежной капсулы,
чтобы всегда иметь возможность выбраться из снежного заноса.
До того, как сесть в сугроб-убежище, надо отыскать ориентиры на местности по направлению к ближайшему жилью и запомнить их расположение. Можно выложить из подручных материалов стрелку-ориентир, чтобы впоследствии, раскопав снег,
установить направление населенного пункта. Такую же стрелку
следует выложить внутри капитального снежного убежища. Помните, пурга может очень сильно изменить вид местности, и если
сразу не зафиксировать направление своего будущего маршрута, потом это сделать будет невозможно.
Нельзя пережидать пургу на ногах. Рано или поздно вы потеряете ориентировку, устанете физически, присядете отдохнуть и
замерзнете.

Í.Ì. Âîëîùóê, íà÷àëüíèê ñëóæáû ÃÇ ÕÍÌÓ,
Ï.Í. Áîäíèê, ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ êóðñîâ ÃÇ ã. Õàðüêîâ
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НАША ШАНА

ЛІРА ГІППОКРАТА–2016

Творчі колективи Молодіжного центру представили Харківський національний медичний університет на XIV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі працівників лікувальних установ та студентів-медиків України «Ліра Гіппократа–2016. Він проходив з 2
по 5 грудня 2016 року у м. Києві на території оздоровчого комплексу «Ворзель».
У заході взяли участь медичні виші з Одеси, Києва, Вінниці
та Івано-Франківська. За результатами конкурсу студенти нашого університету здобули абсолютну першість у низьці категорій.
Зокрема, ансамбль народного танцю «Радість» (керівник Маргарита Миронова) – І місце у категорії «Народна хореографія». Перемогу у вокальних номінаціях під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Ірини Вус здобули: Марія Юзюк – І місце у категорії
«Естрадний вокал», Марія Харитоненко – І місце у категорії «Народний вокал», Ярослав Кучерявий – І місце у категорії «Вокально-інструментальне виконання».

АРМІЙСЬКИЙ ТЕМП

ТВОРЧІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
СКРІПЛЮЄ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ
УЗИ ДРУЖБИ
На початку грудня в приміщенні Палацу студентів НТУ «Харківський політехнічний інститут» за підтримки Департаменту
науки і освіти Харківської облдержадміністрації та Харківської
міської ради відбувся ХІІ Міжнародний фестиваль іноземних студентів, участь у якому взяли й студенти нашого вишу.
Традиційно в рамках фестивалю почесними грамотами відзначили активну університетську молодь та адміністрації вищих
навчальних закладів за сприяння розвитку міжнародної діяльності вишів і Харківського регіону в цілому. Так, Подяку
від компанії-контрагента
отримав Харківський національний медичний університет на знак поваги й
вдячності за довгострокове та плідне співробітництво.
Також за успіхи у навчанні та активну участь
у міжнародному студентському житті Дипломами
Харківської міської ради
та Харківської міської громадської організації іноземних студентів і громадян було нагороджено студентку V факультету Ангеліну Друзь (Росія) та студента
VI факультету Ахмета Жораєва (Туркменістан).
Під час інтернаціонального заходу свою культуру представляли студенти з різних країн світу, а саме Грузії, Китаю, Марокко, Нігерії, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану та України. Від нашого університету з творчими номерами виступили танцювальний
колектив «Узбек узига Бек» та колектив народного індійського танцю Молодіжного центру ХНМУ. Вони виступили на сцені з танцювальними номерами в національних костюмах своїх народів.
Відзначимо, що Харківський національний медичний університет здійснює підготовку іноземних студентів уже протягом 65
років (з 1951 року), на даний момент у медичному ВНЗ навчаються понад 4 тис. іноземних громадян з 84 країн світу. На сьогоднішній день ХНМУ посідає перше місце серед медичних вищих
навчальних закладів країни за кількістю іноземних студентів, що
навчаються у виші.

Â³ä ðåäàêö³¿ ãàçåòè

СПОРТ

ФУТБОЛЬНИЙ ДОСВІД
С Т УД Е Н ТС Ь К О ГО
САМОВРЯДУВАННЯ

24 листопада на території одного з навчально-тренувальних
центрів області пройшли військово-спортивні змагання «Армійський темп». У заході взяли участь близько 100 студентів із 10 вищих навчальних закладів Харкова, у тому числі представники нашого вишу. За підсумками команда Харківського національного
медичного університету посіла ІІІ місце.
В ході змагань юнаки та дівчата боролися за призові місця
в рукопашному поєдинку, намагалися якомога швидше пройти
смугу перешкод, демонстрували свої вміння з надання першої
медичної допомоги, з секундоміром збирали й розбирали стрілецьку зброю тощо.
Змагання із залученням такої кількості молоді в регіоні відбулися вперше, а ініціаторами заходу стали командування обласного військового комісаріату та керівництво Харківської
облдержадміністрації.

26 листопада за ініціативою Спортивного сектору студентського самоврядування вперше було проведено змагання з футболу серед іноземних студентів.
В організації цього заходу найбільшу
активність
виявили
студенти з Узбекистану, які підготували
кілька команд і ретельно тренувалися
протягом місяця, незважаючи на погодні
умови.
Матчі виявилися
досить напруженими,
адже команди були добре зіграними та мотивованими на перемогу. У підсумку, за результатами пенальті перемогу здобула команда студентів І курсу. Усі призери змагань були нагороджені
цінними подарунками від Студентської ради.
Перший футбольний досвід студентського самоврядування
виявився вдалим, отже Спортивний сектор розпочинає підготовку до проведення перших університетських змагань з футзалу на
«Кубок Студентської ради ХНМУ–2016».
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ГОД КРАСНОГО ОГНЕННОГО ПЕТУХА
Наступающий год по восточному календарю будет годом Красного Огненного Петуха. Огненная стихия и буйный
нрав символа 2017 года принесут немало неожиданностей
всем знакам зодиака. Красный Огненный Петух вступит в
свои права 28 января 2017 года с наступлением китайского нового года. Петух в восточном календаре – это символ
обновления, начала чего-то нового и неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает перемены в жизни каждого человека. Будут эти перемены приятными или нет – зависит
от вас.
Чего ждать от 2017 года Петуха
Новый год заставит вас проявить или развить такие личностные качества, как бережливость, упорство, коммуникабельность,
стремление к расширению полезных связей и круга общения в целом. Вы захотите, как никогда раньше, реализовать
долго вынашиваемые в уме планы, и
это неспроста: даже самые амбициозные мечты в 2017 году имеют все
шансы сбыться. Также у вас возникнет потребность в привлечении внимания к своей персоне. Вы станете
чаще выходить в люди, посещать публичные места, чтобы и себя показать,
и других посмотреть, и повысить свой
культурный уровень.
Петух во многом консервативен. Это
вовсе не говорит о том, что перемены в новом 2017 году никому из нас не «светят». Просто изменения коснутся, скорее всего, тех сфер
жизни, где их давно и безуспешно ожидали и пытались всеми силами спровоцировать. Новые же поприща осваивать в данном аспекте не стоит – вряд ли из этого выйдет чтото путное.
Финансы
Здесь будет далеко не все так гладко, как хотелось бы. Петух
упорен и работоспособен, а еще ответственен, потому во многом состояние вашего материального положения будет зависеть
от проявления вами этих замечательных качеств в плане увеличения личного и семейного бюджета.
Работа и карьера
Год Красного Огненного Петуха — подходящий период для
смены рода деятельности. Вы можете заняться чем-то совершенно иным и не прогадаете, быстро достигнув нужного уровня мастерства и влюбившись в свою новую работу безоглядно.
Петух покровительствует обучению, расширению знаний, всестороннему умственному развитию. Нетрудно догадаться, что
особый прорыв в карьерном плане ожидает в предстоящем
году людей творческих и занятых интеллектуальным трудом.
Однако удача выпадет на долю и предпринимателей, поскольку Петух благоволит сфере торговли. Кроме того, под его крылышком окажутся такие области, как реклама, пиар, журнали-

стика, различные ремесла, дизайн, моделирование одежды и
живопись.
Любовь и семья
Просто замечательным станет новый 2017 год для мужчин и
женщин, страдающих от одиночества. Многим из них посчастливиться наконец-то обрести вторую половинку и даже создать
крепкую дружную семью. Супружеские союзы в 2017 станут заключаться по любви и расчету – в зависимости от того, кто к чему
тяготеет и у кого какие жизненные принципы. Не упустите свой
счастливый шанс!
Во избежание конфликтов, которые то и дело
будут возникать в романтических и брачных отношениях, необходимо идти на компромисс,
чаще ставить себя на место партнера и
сдерживать собственные бурные эмоции.
Также следует научиться уходить от споров и не пытаться лишний раз показать
любимому человеку, да и прочим домочадцам, «кто в доме хозяин».
Здоровье
В этом плане, с одной стороны,
многие ощутят в себе мощный прилив
сил, энергии, с другой – столкнутся с
обострением хронических заболеваний, которые давно не давали о себе
знать. Так что при наличии застарелых
недугов, коим вы долго не уделяли ни малейшего внимания, немедля отправляйтесь
к врачу, обследуйтесь и начинайте лечение.
Общие рекомендации: не ленитесь, больше двигайтесь, развивайтесь как личность, путешествуйте,
найдите себе интересное хобби, воплощайте в жизнь собственные креативные идеи. Тогда, будьте уверены, Красный Огненный Петух обратит на вас свое внимание и с лихвой одарит
исполнением заветных желаний!
О людях, рожденных в год Петуха
Положительные черты характера: прямолинейны, лояльны
к другим, трудолюбивы, предприимчивы, практичны, и в то же
время, щедры. Отрицательные черты характера: Петухи могут
быть эгоцентричными, чрезмерно фанатичными, претенциозными, своевольными, иногда уходят в себя. Наиболее подходящие
профессии и занятия для Петуха: доктор, бизнесмен, владелец
ресторана, преподаватель, хирург.
Знаменитости, родившиеся в год Петуха
Александр Суворов, Александр I, Иван Конев, Иван Баграмян, Владимир Даль, Вячеслав Шишков, Михаил Пришвин, Иван
Павлов, Александр Колчак, Константин Заслонов, Сократ, Энрико Карузо, Ричард Вагнер, Ришелье, Эрик Клэптон, Джеймс Фенимор Купер, Джоан Коллинз, Элтон Джон, Алишер Навои, Мишель Пфайфер, Роман Полански, Иоко Оно, Стив Мартин.
Èíôîðìàöèþ ïîäãîòîâèëà Åëåíà Ãîëèêîâà
ïî ìàòåðèàëàì iwomen.org.ua

ЛЕКЦІЯ

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ –
З А П О РУ КА А КТ И В Н О ГО Ж И Т Т Я
13 грудня в конференц-залi Харківського національного медичного
університету за ініціативою Студентської ради вiдбулася лекцiя «Активне
життя та здорове харчування – поєднати можливо!».
Доповідачі – завідувач кафедри ендокринології ОХМАДИТу Олена
Будрейко та лікар-дієтолог Анна Соловйова – докладно відповіли на питання щодо харчування та дали поради, як зберегти здоров'я в умовах
активного життя. Під час заходу можна було дiзнатися про рiзницю мiж
їжею та харчуванням, скуштувати смачнi перекуси та неймовiрний десерт.
Приєднуйтеся до нас наступного разу – буде ще цiкавiше та смачнiше!

Ñòóäåíòñüêà ðàäà ÕÍÌÓ
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У грудні свій ювілей святкують: доцент кафедри радіології та радіаційної медицини Сергій Артемович Аміразян, лаборант
кафедри медицини катастроф та військової медицини Катерина Василівна Бреславець, головний бібліограф інформаційнобібліографічного відділу Наукової бібліотеки Людмила Володимирівна Бублик, асистент кафедри педіатрії № 1 та неонатології
Ірина Михайлівна Галдіна, доцент кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології Ірина Анатоліївна Гузь, бібліотекар
I категорії відділу наукової обробки документів і організації каталогів Наукової бібліотеки Ірина Анатоліївна Жук, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології Вікторія Ігорівна Золотайкіна, контролер-касир їдальні
Світлана Володимирівна Калашникова, завідувач канцелярії Олександра Вікторівна Кириллова, директор Наукової бібліотеки
Ірина Василівна Киричок, доцент кафедри патологічної анатомії Олена Валеріївна Кихтенко, асистент кафедри ортопедичної
стоматології Галина Анатоліївна Коваленко, ст. лаборант кафедри неврології № 2 Надія Петрівна Маклакова, в.о. декана V факультету з підготовки іноземних студентів Дмитро Ігорович Маракушин, доцент кафедри медичної генетики Людмила Володимирівна
Молодан, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології Анна Василівна Наріжна, викладач кафедри іноземних мов Ганна Валеріївна Овсяннікова, прибиральник службових приміщень господарчого відділу Ганна Іванівна
Подлєпіна, асистент кафедри педіатрії № 1 та неонатології Олена Петрівна Помазуновська, професор кафедри акушерства та
гінекології № 1 Лілія Вікторівна Потапова, асистент кафедри внутрішніх та професійних хвороб Наталія Костянтинівна Сухонос,
лаборант кафедри фтизіатрії та пульмонології Галина Степанівна Тулянкіна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 3 Марина Вячеславівна Філоненко, інженер (з маркетології) відділу міжнародних зв’язків Анна Анатоліївна Курач, доцент кафедри
соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Любов Ігорівна Чумак, доцент кафедри стоматології дитячого віку,
дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Юлія Юріївна Ярославська.

Шановні ювіляри!
Прийміть від колективу ХНМУ щирі вітання й побажання міцного здоров'я, добробуту та стабільності, вірних друзів,
втілення в життя всіх благородних задумів та заповітних мрій! Нехай у вашій оселі завжди панують любов,
щастя, злагода та сімейне благополуччя!

МОВОЮ ФОТО

ФОТОСУШКА
15 грудня в головному корпусі Харківського національного медичного університету за ініціативи Студентської ради відбулася
ІІІ Фотосушка на зимову тематику.
У даному заході взяли участь студенти-медики. Кожен бажаючий зміг принести й залишити на мотузці фото або подивитися та
оцінити роботи інших учасників.
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