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НАУКОВА СЕСІЯ

Потенціал сучасної науки
Традиційно на початку року в Харківському національному медичному університеті проводиться пленарне засідання Наукової сесії з підбиттям минулорічних підсумків, визначенням досягнень та пріоритетів розвитку університетської науки. Цього року
захід відбувся 18 січня і був присвячений 212-й річниці відкриття харківської вищої медичної школи. Таке формулювання стало
можливим завдяки дослідженням наших науковців на чолі з професором Ігорем Робаком, які вирішили дилему, який рік – 1804
або 1805 – вважати роком заснування харківської медичної школи. Отже, 1804 рік є роком заснування, а 1805 рік – роком відкриття харківської вищої медичної школи.

Особливістю цьогорічного пленарного засідання стала участь у ньому і,
відповідно, доповідь голови ПівнічноСхідного наукового центру НАН та МОН
України академіка Володимира Семиноженка, що свідчить про пріоритети
міжсекторальної наукової інтеграції,
ефективну співпрацю Північно-Східного
наукового центру НАН і МОН України з
нашим університетом та іншими медичними та фармацевтичним освітніми і науково-дослідними установами Харкова.
Відкрив урочисте засідання ректор
університету Володимир Лісовий. У своєму вітальному слові Володимир Миколайович зазначив, що незважаючи на
непростий для країни, навчальних закладів та кожного громадянина 2016 рік,
він став роком продовження системних
перетворень в охороні здоров’я, освіті
та науці нашої країни. Зокрема, серед
досягнень ХНМУ: відзначення знаних
і молодих науковців на державному та
регіональному рівнях, підвищення статусу впровадження наукових розробок
у практичну охорону здоров’я, інтенсифікація міжнародного освітянського та
наукового співробітництва, розвиток

молодіжної науки та ін. Щодо перспектив подальшого розвитку університетської науки Володимир Лісовий сказав:
«Беручи до уваги наші минулорічні наукові здобутки, ми розуміємо, що головним завданням із наукової діяльності
на сучасному етапі є інтеграція науки,
освіти й практики, забезпечення розвитку інноваційних наукових досліджень у
сфері клінічної та профілактичної медицини, підготовка висококваліфікованих
науково-педагогічних і наукових кадрів,
здатних забезпечити розробку й впровадження інноваційних наукових розробок у практику охорони здоров’я».
На заході поруч із відомими вченими
були присутні представники молодого
покоління науковців – за словами ректора: «…майбутнє нашого університету
й нашої країни, майбутнє української та
світової медицини». У свою чергу, Володимир Семиноженко, звертаючись до
присутніх, зазначив: «Майбутнє вважається успішним, коли існує три ключових складових у розвитку кожної країни:
інновації, індустріальна й технологічна
революція та цифрова економіка. У цьому залі я бачу багато молодих учених, які

реально хочуть бути в сучасному тренді
й реалізовувати для виконання цих завдань власний потенціал».
Як і в попередні роки, на цьогорічній науковій сесії слово взяли науковці,
що зробили вагомий внесок у розвиток
університетської та академічної науки,
а також вчені, які запроваджують новітні медичні технології в практику охорони здоров’я і відкривають нові перспективи розвитку сучасної медицини.
Присутні заслухали доповідь академіка Володимира Семиноженка на тему
«Новітні досягнення нанотехнологій в
медичній та фармацевтичній галузях».
З доповіддю «Дитяча кардіологія: стратегія та перспективи» виступила професор Маргарита Гончарь, а про «Інновації
в оториноларингології: наука та навчання» учасникам Наукової сесії у своїй доповіді докладно та цікаво розповів професор Анатолій Журавльов.
Наприкінці пленарного засідання
відбулося урочисте нагородження переможців заходів Фестивалю молодіжної науки, що відбувся в рамках Наукової сесії Харківського національного
медичного університету.
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СВЯТО НАУКИ
ТА ТВОРЧОСТІ
Уже традиційно низка новорічних та різдвяних
свят у Харківському національному
медичному
університеті продовжується святом
науки та творчості. Радою молодих
учених та Радою
студентського наукового товариства за підтримки
ректорату 16–18 січня був проведений Фестиваль молодіжної
науки, у рамках якого 16–17 січня відбулася щорічна міжвузівська
конференція молодих учених та студентів «Медицина третього
тисячоліття».
У конференції взяли участь близько 600
науковців, серед яких
були гості з Одеського
національного медичного університету, Національного медичного
університету ім. О.О. Богомольця,
Харківської
медичної академії післядипломної освіти, Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна. Також були представлені наукові надбання молодих учених із ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», ДУ
«Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України», ДУ
«Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України», Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру.
Очікувано високим рівнем актуальності, соціальної значущості та
ґрунтовністю дослідження запам’яталися перші
досягнення молодих учених та студентів-гуртківців
ХНМУ.
Робота наукового форуму проходила в 11 секціях, де об’єдналися представники основних галузей
практичної та теоретичної
медичної науки. У рамках
роботи секцій була надана можливість проведення
ефективної дискусії між студентством та представниками молодих учених під керівництвом провідних науковців університету.
Традиційно за результатами роботи в секціях були
обрані кращі наукові роботи,
виділені доповіді, що мали
найбільшу соціальну значущість, відзначені доповідачі за
найкраще оформлення презентацій та подання матеріалу
(ораторське мистецтво).
Рада молодих учених та
Рада студентського наукового
товариства щиро вдячна ректорату, організаційному комітету наукової сесії та науковим кураторам секцій за допомогу й підтримку під час організації
та проведення Фестивалю молодіжної науки. Також окрема вдячність відповідальним за молодіжну науку на кафедрах, учасникам
та слухачам.
Бажаємо всім творчої наснаги, наукових перемог та натхнення!

Íàòàë³ÿ Êóôòåð³íà, ãîëîâà Ðàäè ìîëîäèõ ó÷åíèõ ÕÍÌÓ

НАУКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО!
В рамках Фестиваля молодежной науки состоялось научное
стендап-шоу «Science
slam» – новый международный формат популяризации науки, который
находится на пересечении стендап-выступления, научной конференции и соревнования.
Задача докладчика – в занимательной форме представить свой
научный доклад, а также максимально понравиться слушателям,
причем победитель определяется путем аплодисментов и шумовой реакции. Этот проект развит в 14 странах мира и уже во второй раз проходит в стенах ХНМУ.

На научном мероприятии было представлено 9 докладов студентов, аспирантов и врачей-интернов нашего вуза. Несмотря
на всю серьезность проблем, которые были озвучены в докладах, их необычная подача и креативный подход вызвали у слушателей бурю эмоций, которая и определила победителей научного стендап-шоу.
Первое место по единому мнению всех присутствующих заняла врач-интерн кафедры внутренней медицины № 2, клинической иммунологии и аллергологии Маргарита Майорова («Суровые будни врача-интерна»). Второе место слушатели отдали
дуэту студентов І медицинского факультета Кристине Набатен
и Ирине Нечипорук («От десертов и колбас к хроническому воспалению и опухолевому росту» – кафедра биохимии). Еще одно
ІІ место занял врач-интерн кафедры акушерства, гинекологии и
детской гинекологии Сергей Сендецкий («Половое воспитание
как базовый компонент репродуктивного здоровья»).
Три третьих места распределились таким образом: аспирант
кафедры медицины неотложных состояний, анестезиологии и
интенсивной терапии Анна Омельченко-Селюкова («Новогодние
праздники: выжить любой ценой»), аспирант кафедры медицины
неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии
Екатерина Шарлай («Черепно-мозговая травма»), а также аспирант кафедры внутренней медицины № 2, клинической иммунологии и аллергологии Екатерина Боровик («Эра предикторов или
лед тронулся»).
Дорогие студенты и молодые ученые, присоединяйтесь к нашему стендап-шоу, и у вас будет возможность доказать, что заниматься наукой безумно интересно и захватывающе!
Íàòàëüÿ Êóôòåðèíà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÕÍÌÓ
Àëåêñàíäðà Åðìàê, ÷ëåí Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÕÍÌÓ
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АНТИБІОТИК БЕЗ РЕЦЕПТУ

МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ

16 січня Фестиваль молодіжної науки традиційно стартував
зі студентського дебатного клубу, який вже восьмий раз поспіль
проходить у стінах нашого вишу. Студенти-медики зібралися в
конференц-залі для обговорення нагального питання, з яким
кожен день стикаються практикуючі лікарі – «Антибіотик без рецепту».
За
словами
проректора з наукової роботи Валерія
М’яcоєдова, те, що
на сьогоднішній момент відбувається
у світі, робить відповідь на питання
«антибіотик без рецепту» безальтернативним. Він наголосив, що шляхами
вирішення даного питання є інформованість населення щодо
прийому препаратів та пошук альтернативних методів лікування
без вживання антибіотиків.
Проте пристрасті в аудиторії, незалежно від проблеми, що
обговорювалася, постійно загострювалися. Тому головною метою дебатного клубу було отримати відповідь на питання: яким
чином можна підвести населення та
медичні установи
до розуміння, що
антибіотики – це потужна зброя лікаря,
без якої він може
залишитися в недалекому майбутньому. «Перебуваючи
в аудиторії, багато
помічаєш, і не тільки майстерність, енергію і молодість учасників, а в першу чергу
те, що молодь є майбутнім нашої науки й медицини, до того ж
дуже світлим майбутнім», – підкреслив Валерій Васильович.
Історичний екскурс щодо створення антибіотиків, а також
проблемних аспектів їх застосування зробила голова ради Студентського наукового товариства. Участь у диспуті взяли студенти-медики ІІІ–VІ курсів, інтерни та аспіранти. Була висвітлена
тема використання антибіотиків у геріатрії та можливі ускладнення після безконтрольного вживання цих ліків. Аудиторія дебатного клубу переважно зайняла позиції «за» рецептурне призначення, хоча деякі слухачі відстоювали позицію «проти». Аргументи
лунали різні: «довге стояння у черзі за рецептом», «можливість
призначення неправильного антибіотику», «подвійна гра між
фарміндустрією та дільничним лікарем» та ін. У процесі дебатів
студенти висловили думку, що ця проблема існуватиме доки соціальний та економічний стан країни не поліпшиться, адже часу
хворіти у людей немає, а прийом антибіотика є панацеєю у вирішенні проблеми. Відзначалося, що сьогодні гостро постало
питання застосування антибіотиків у педіатрії, адже резистентність до лікування розвивається ще з раннього віку. Тож вирішення вбачається у поінформованості батьків щодо вживання дітьми
таких ліків.
На початку засідання учасникам
було роздано традиційний
опитувальник, де треба
було відповісти на
тематичні питання,
а наприкінці заходу
підбили та оголосили підсумки опитування. У результаті
виявилося, що 96 %
аудиторії «за» продаж антибіотика за рецептом, проте 50 % респондентів самостійно купують антибіотики без призначення.

«Сантьяго» и кафедры стоматологии «Атриум», III место – команды кафедры стоматологии «Жалоб нет», кафедры педиатрии № 2
«36.6» и кафедры акушерства, гинекологии и детской гинекологии «Облачко».

Õðèñòèíà Ïîò³õåíñüêà, ãîëîâà ðàäè Ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà

Àëåêñàíäð Îíèêèåíêî, ÷ëåí Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ

В 2013 году в
ХНМУ была начата
традиция проведения интеллектуальной игры «Брейнринг». Из года в
год в этом соревновании участвуют
лучшие
молодые
ученые alma mater,
которые
демонстрируют эрудированность и разностороннюю подготовку.
В нынешнем году в соревнованиях приняли участие как новые команды, так и те, которые пятый год подряд играют вместе
с Советом молодых ученых. Интерес к игре проявили 16 команд:
15 – из нашего университета и гости из Одесского национального медицинского
университета.
В ходе игры,
кроме сугубо профессиональных вопросов, были затронуты проблемы
медицинской этики, истории медицины, а также медицина в искусстве.
Для решения некоторых вопросов потребовались знания биографии великих исторических личностей или чувство юмора.
Таким образом,
первый день Фестиваля молодежной науки завершился праздником интеллекта,
во время которого
каждый из участников
имел
возможность
узнать что-то новое
и почувствовать потребность в дальнейшем
совершенствовании, присущем
медикам-ученым.
Победителями в
«Брейн-ринге»
стали: I место – команда
кафедры внутренней
медицины № 2, клинической иммунологии
и аллергологии «ВМ
№ 2», II место – команды кафедры внутренних и профессиональных
болезней
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НАУКОВІ ЗДОБУТКИ УНІВЕРСИТЕТУ
В 2016 РОЦІ
26 січня відбулося засідання вченої ради університету з
порядком денним «Звіт про наукову діяльність колективу університету за 2016 рік, виконання плану підготовки науковопедагогічних кадрів. Затвердження плану науково-дослідних
робіт на 2017 рік». На цьому засіданні було проаналізовано
здобутки, проблеми й перспективи розвитку наукової діяльності в нашому університеті.

2016 рік був не простим для країни з огляду на міжнародні виклики, тим не менш, питанням науки на державному
рівні приділялася достатня увага, насамперед у нормотворчій площині. Прийняття постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти» та «Про затвердження Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)» суттєво змінило освітній та науковий ландшафти
країни й поставило нові завдання перед навчальними закладами. Розв’язанню цих завдань із урахуванням позицій ХНМУ
у рейтингу МОЗ для ВНЗ й була присвячена наукова діяльність університету в 2016 році.
Здобутками року можна вважати суттєве збільшення обсягів позабюджетних надходжень за наукову діяльність; ліцензування підготовки докторів філософії в університеті:
подальше впровадження наукових розробок у практичну охорону здоров’я; зростання публікаційної активності та участі
науковців університету в наукових форумах; велику активність студентів-науковців та молодих науковців нашого університету на регіональному та державному рівнях.
У 2016 році в університеті виконувалися 13 науково-дослідних робіт, фінансованих за рахунок коштів держбюджету, та 47 ініціативних (пошукових) НДР. Обсяг бюджетного фінансування наукової діяльності у звітному році склав
2665 тис. грн (у 2015 році – 2337 тис. грн), обсяги позабюджетних надходжень за наукову діяльність суттєво зросли – 5793 тис. грн (4099 тис. грн у 2015 році). Питома вага
позабюджетних коштів серед усіх надходжень за наукову діяльність склала 68,4 % проти 61,3 % у 2015 році.
У 2016 році підписано договір з компанією «Плагіат» щодо
долучення університету до системи Strike Plagiarism (ХНМУ –
п’ятий серед медичних ВНЗ). Це є мотивованим кроком з
огляду на розширення засад академічної доброчесності в
університеті.
План НДР на 2017 рік включає виконання 9 робіт, затверджених МОЗ України для фінансування за рахунок загального
фонду держбюджету, 47 ініціативних (пошукових) НДР.
Впровадження результатів наукової діяльності в практику
охорони здоров’я традиційно було в центрі уваги в 2016 році.
Ці результати стали найкращими за останні п’ять років. За

результатами виконання наукових робіт подано 58 пропозицій для включення до Переліку наукової продукції, підготовлено 5 методичних рекомендацій та 37 інформаційних листів зі впровадження результатів у практику охорони здоров’я.
За кількістю поданих заявок до Переліку наукової продукції
кращими стали кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології (23), акушерства та гінекології
№1 (10), педіатрії № 1 та неонатології (8). За кількістю виданих інформаційних листів кращими стали кафедри психіатрії,
наркології та медичної психології (6), внутрішньої медицини
№ 2 і клінічної імунології та алергології (4), фармакології та
медичної рецептури (4), клінічної фармакології (3).
У 2016 році співробітниками університету отримано 65
патентів (у тому числі 18 – на винаходи), направлено 103
заявки (у тому числі 39 на винаходи). Патенти на винаходи
отримали кафедри внутрішньої медицини № 3 (2), патологічної анатомії (2), інфекційних хвороб (2), клінічної фармакології (1), внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології (1), акушерства та гінекології № 1 (1), фізіології (1),
хірургії № 1 (1), стоматології (1), терапевтичної стоматології (1), ПВМ № 1, основ біоетики та біобезпеки (1), урології,
нефрології та андрології (1), фтизіатрії та пульмонології (1),
акушерства, гінекології та дитячої гінекології (1), загальної
практики – сімейної медицини (1).
Співробітниками університету у 2016 році зроблено 311
(проти 164 у 2015 році) доповідей на зарубіжних наукових
форумах, 856 доповідей (проти 761 у 2015 році) – на українських наукових форумах, 161 (проти 71) – у країнах СНД. За
кількістю доповідей, зроблених на зарубіжних наукових форумах, кращими були кафедри педіатрії №1 та неонатології;
психіатрії, наркології та медичної психології; урології, нефрології та андрології; гігієни та екології № 2; внутрішньої медицини № 3.
Науковцями університету видано 58 монографій, надруковано 1952 наукові статті та 3618 тез доповідей.
За показниками наукометричної бази даних Scopus серед українських ВНЗ наш університет у 2016 році посідав
27-е загальне місце і 5-те серед медичних ВНЗ (кількість публікацій – 226, кількість цитувань – 930, індекс Гірша – 18).
У 2016 році на базі та за участю ХНМУ було проведено 64
наукових форуми (19 з яких було внесено до Реєстру).
Питання підготовки науково-педагогічних кадрів були одним із пріоритетів наукової діяльності в 2016 році. З вересня
було розпочато підготовку 27 аспірантів за освітньо-науковими програмами докторів філософії. В університеті навчалися 4 докторанти, 84 очні та 42 заочні аспіранти, 10 магістрантів, 59 клінічних ординаторів. У нашому навчальному
закладі виконувалися 48 докторських та 235 кандидатських
дисертацій, заплановано 7 докторських та 68 кандидатських дисертацій; захищено 5 докторських та 40 кандидатських дисертацій; подано до спеціалізованих вчених рад 4
докторські та 21 кандидатську дисертації. Серед кафедр,
де якісно готують дисертантів, хотілося б відзначити кафедри акушерства та гінекології № 1, внутрішньої медицини
№ 2, клінічної імунології та алергології, внутрішньої медицини № 3, внутрішніх та професійних хвороб, дерматології, венерології та косметології, екстреної та невідкладної медичної
допомоги, ортопедії та травматології, офтальмології, педіатрії № 1 та неонатології, пропедевтики внутрішньої медицини
№ 1 та ОББ, стоматології, урології, нефрології та андрології,
хірургії № 1.
На слова великої подяки заслуговують куратор молодіжної науки професор Ганна Кожина, голова Ради молодих учених Наталія Куфтеріна та голова Ради СНТ Христина Потихенська та очолювані ними колективи. 77 студентів університету
взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з 22 дис-
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Кращі 20 кафедр університету
Місце

Кафедра

1

Кафедра клінічної фармакології

2

Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології

3

Кафедра внутрішньої медицини № 1

4

Кафедра урології, нефрології та андрології

5

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

6

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

7

Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології

8

Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології

9

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології

10

Кафедра акушерства та гінекології № 1

11

Кафедра інфекційних хвороб

12

Кафедра патологічної анатомії

13

Кафедра внутрішньої медицини № 3

14

Кафедра фтизіатрії та пульмонології

15

Кафедра педіатрії № 2

16

Кафедра загальної хірургії № 1

17

Кафедра хірургії № 1

18

Кафедра пропедевтики педіатрії № 2

19

Кафедра неврології № 1

20

Кафедра загальної хірургії № 2

циплін і посіли 10 призових місць; 4 студенти брали участь у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і посіли 2 призові місця. На базі університету проведено ІІ тур
Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної генетики,
патоморфології, психіатрії і наркології, медичної психології,
інфекційних хвороб. Вдруге в університеті було проведено ІІ
тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із
природничих, технічних і гуманітарних наук із групи спеціальностей «Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійською мовою)».
Хочу подякувати студентам, молодим науковцям, кафедральним колективам за такі знакові заходи, як Фестиваль
молодіжної науки, ISIC, «Ніч науки», «Наукові пікніки», за соціальні проекти, ініційовані нашими молодими колегами, –
«Плюшевий лікар», «Музика проти раку» та ін.
У базі «Наука онлайн» за підсумками 2016 року кращі
20 кафедр представлені в таблиці. Також хочу відзначити кращих 20 науковців університету за результатами 2016 року (за
абеткою):
y Бабак Олег Якович
y Біловол Олександр Миколайович
y Боброннікова Леся Романівна
y Бойко Валерій Володимирович
y Бутов Дмитро Олександрович
y Дащук Андрій Михайлович
y Железнякова Наталія Мерабівна
y Князькова Ірина Іванівна
y Кожина Ганна Михайлівна

y Коробчанський Володимир Олексійович
y Коростій Володимир Іванович
y Кравчун Павло Григорович
y Кравчун Павло Павлович
y Лісовий Володимир Миколайович
y Мішина Марина Митрофанівна
y Молодан Володимир Ілліч
y Чумаченко Тетяна Олександрівна
y Рябоконь Євген Миколайович
y Сирова Ганна Олегівна
y Щербина Микола Олександрович
На засіданні вченої ради було визначено головні завдання щодо подальшого розвитку наукової діяльності у 2017
році. Серед них: реалізація положень Закону «Про вищу освіту», Закону «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
проведення інноваційних наукових досліджень; модернізація
матеріально-технічної бази наукових досліджень; підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів; розвиток й підвищення ефективності наукової роботи студентів та молодих
науковців; запровадження засад доказової медицини в науково-дослідний процес.
Наш колектив об’єднує знаних і молодих науковців, поєднує традиції й інновації у розв’язанні наукових проблем, що є
запорукою подальших досягнень. Хочу подякувати всім долучним до Науки й побажати всього найкращого!

Âàëåð³é Ì’ÿñîºäîâ,
ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè
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ЛИСТ-ПОДЯКА
ВІД ТЕГЕРАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Шановний професоре Володимире Лісовий!

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ
1.Спосіб нейропротекторної терапії післяопераційних когнітивних дисфункцій. Автори: С.С. Дубівська, А.А. Хижняк,
М.Д. Бітчук, А.С. Соколов, Ю.Б. Григоров, Н.В. Григоренко,
Н.Д. Лантухова, Д.Р. Мєщаніна, Т.В. Пильова.
2.Спосіб прогнозування метаболічних порушень у ВІЛінфікованих осіб, хворих на хронічний гепатит С. Автори:
В.М. Козько, К.В. Юрко, Г.О. Соломенник.

ПАТЕНТИ
НА КОРИСНІ МОДЕЛІ
Дозвольте передати наші вітання Вам і Вашим колегам у Харківському національному медичному університеті (ХНМУ).
Я хотів би висловити Вам свою щиру подяку за гостинність
і доброзичливий прийом офіційної делегації Тегеранського університету медичних наук (ТУМН).
Візит делегації ТУМН до ХНМУ був дуже плідним, і я дуже радий бачити, що насіння, яке ми посадили, зросло, студенти й викладацький склад ХНМУ та ТУМН побачать результат цієї співпраці незабаром.
Будь ласка, передайте наші найкращі побажання й особливу
подяку адміністрації ХНМУ за люб'язний прийом, керівнику відділу міжнародних зв'язків доктору Анжелі Стащак, яка прекрасно
підготувала візит делегації ТУМН і супроводжувала її на кожному
етапі візиту до ХНМУ й під час відвідання інших місць в Україні;
деканам II медичного та стоматологічного факультетів доцентам
Максиму Хаустову і Віктору Ніконову, які невтомно супроводжували делегацію ТУМН під час візиту, а також усім іншим співробітникам ХНМУ, які сприяли цьому візиту.
На виконання підписаного Меморандуму про взаєморозуміння ТУМН готовий до реалізації його положень, починаючи з питань, які були обговорені нашою делегацією у ХНМУ.
Ç ïîâàãîþ, Àë³ Àðàáõåðàäìàíä,
ïðîðåêòîð ç ãëîáàëüíèõ ñòðàòåã³é ³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí
Òåãåðàíñüêèé óí³âåðñèòåò ìåäè÷íèõ íàóê

ДОВІДКА
Візит делегації Тегеранського університету медичних наук
до ХНМУ відбувся 14–17 грудня 2016 року.

1. Пристрій для відпрацювання практичних навичок з хірургії.
Автор: М.О. Адамський.
2. Модель туберкульозного спондиліту. Автори: В.В. Веснін,
Г.Г. Голка.
3. Спосіб діагностики патології мейбомієвих залоз. Автори:
Л.І. Івженко, П.А. Бездітко.
4. Спосіб діагностики гострих параназальних синуїтів за
термограмою. Автори: О.О. Карчинський, А.С. Журавльов,
Г.В. Шустакова.
5. Спосіб корекції нейтропенії як наслідку етіотропної терапії хронічного гепатиту С. Автори: В.М. Козько, О.Є. Бондар,
Д.Б. Пеньков, Г.О. Соломенник.
6. Спосіб резекції лівого передсердя при комбінованих пневмонектоміях з приводу місцевопоширеного раку легень. Автори:
В.І. Старіков, Г.В. Трунов, К.Ю. Майборода.

АВТОРСЬКІ
СВІДОЦТВА
1. Комп’ютерна програма «Тестова програма професійної
придатності до аграрних професій «Agrotest». Автори: В.О. Коробчанський, О.С. Богачова.
2. Науковий твір «Анкета-опитувальник у двох частинах: І. Для
дітей у віці 5–8 років, які страждають на гострий лейкоз. ІІ. Для
батьків дітей у віці 5–8 років, які страждають на гострий лейкоз (додаток до медичної карти стаціонарного хворого або історії розвитку дитини)». Автори: Н.І. Макєєва, Ю.В. Одинець,
І.М. Піддубна.

Òàìàðà ªâòóøåíêî,
êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ВІЗИТ НА ЗАПРОШЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ КОЛЕГ

У грудні 2016 року ректор Харківського національного медичного університету професор Володимир Лісовий на запрошення польських колег та в рамках нещодавно підписаного Договору про співпрацю відвідав Вроцлавський медичний університет.
Візит передбачав ознайомлення з роботою та структурою
університету-партнера у Польщі, обговорення існуючої співпраці, а також вироблення стратегії розширення спільної діяльності. Зокрема, під час зустрічі з ректором професором Мареком

З’єтеком обговорювалися можливості запровадження академічної мобільності, участь у програмах ЕРАЗМУС+, проведення
спільних наукових досліджень тощо.
Розширення контактів Харківського національного медичного університету, долучення до співпраці нових партнерів сприяє
підвищенню іміджу та конкурентоздатності вищої медичної школи Харківщини.

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

ШКОЛА ЛІКУВАННЯ БОЛЮ
13–16 січня в Університетській клініці ХНМУ пройшла ІІІ українсько-німецька Школа лікування болю, що відбулася завдяки спільним зусиллям Центру лікування болю та Клініки антропософської медицини «Хавельхьоє» (м. Берлін, Німеччина).

До програми Школи, яка тривала протягом чотирьох днів, було включено розгляд різних напрямів лікування хронічного болю. Перший день
охоплював психотерапію, фармакотерапію та інтервенційне лікування гострого та післяопераційного болю. Про
основи психотерапії, її історичний розвиток, організаційні аспекти та значення в Німеччині розповіла у своїй першій
лекції клінічний психолог, психотерапевт
Юліана Фрідріхс (м. Берлін). Друга її лекція була присвячена практичним аспектам психотерапії пацієнтів із хронічним
больовим синдромом: мова йшла про
використання певних видів психометрії
для діагностики та лікування болю, про
індикатори ефективності роботи з такими пацієнтами, про найбільш поширені
коморбідні захворювання і дисфункціональні поведінкові розлади в пацієнтів.
До програми психотерапевтичного блоку входив також практичний семінар, під
час якого Юліана Фрідріхс обговорювала з учасниками Школи ключові моменти та «підводні камені» міждисциплінарної співпраці психотерапевтів і лікарів
інших спеціальностей, лікування пацієнтів у постгоспітальному періоді, дискутувала з лікарями та психологами щодо
практичного впливу психотерапії на лікування пацієнтів із хронічним больовим
синдромом в Україні.

Друга частина першого дня була
присвячена питанням фармакотерапії
та інтервенційного лікування гострого та
післяопераційного болю. Керівник відділення анестезіології й лікування болю
Центру інтегративної та антропософської медицини клініки «Хавельхьоє»,
почесний професор ХНМУ, лікар-анестезіолог, спеціаліст у лікуванні болю та

паліативній медицині
доктор Міхаель Шенк
провів семінар, під час
якого обговорювалися
методи післяопераційного знеболювання –
системний підхід, продовжена епідуральна
анестезія і блокади периферичних нервів.
Другий день було
відведено
напряму
арт-терапії в лікуванні
хронічного болю. Арттерапевт клініки «Хавельхьоє» Астрід Дідвіцус торкнулася питань
основ цього методу, історії його виникнення у Німеччині, організаційних та
практичних аспектів. Другу частину арттерапевтичного блоку присвятили практичному заняттю, під час якого учасники
Школи болю оволодівали новими методиками малювання, що маловідомі в
Україні, проте користуються популярністю у Німеччині. Практичні заняття настільки захопили присутніх, що малюванню була присвячена ще одна частина
останнього дня Школи. Лікарі та психологи вчилися новим технікам художньої
терапії олівцем та опановували створення колективних композицій.
Завершив роботу Школи круглий
стіл з питань лікування онкологічного
болю. Були представлені доповіді завідувачки кафедри неврології № 2 професора Олени Товажнянської та керівника
Центру лікування болю Університетської
клініки, професора кафедри психіатрії,
наркології та медичної психології Володимира Коростія. Найбільшу зацікавленість учасники виявили до виступу
професора Міхаеля Шенка, який у своїй доповіді «Лікування онкологічного
болю» торкнувся питань використання
різних методів фармакотерапії в лікуванні больового синдрому в онкологічних пацієнтів, включаючи новітні методики, та спілкувався з лікарями на тему
використання нестероїдних протизапальних препаратів, коксибів, опіоїдів та
місцевих анестетиків.
За відгуками учасників, Школа лікування болю залишила в кожного добрі
враження та задоволення від почуто-

го та побаченого. Найбільш вразив усіх
присутніх блок музичної терапії, яка відбулася 15 січня в рамках проекту «Ноти
здоров’я» за сприяння голови Ради молодих учених при Міністерстві охорони
здоров’я України Наталії Куфтеріної та
голови Ради молодих учених при Міністерстві освіти України Анни Сагалової.
Викладачі Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського – виконавчий директор
міжнародного музичного фестивалю
«Харківські асамблеї» Ірина Сухленко і
співробітник кафедри хорового диригування ХНУІ ім. І.П. Котляревського Олена Яструб – провели майстер-класи з
оволодіння технікою body percussion
та хорового співу на прикладі української колядки. Викладачі допомогли
всім присутнім навчитися слухати музику свого тіла, відчути почуття ритму,
налагодити координацію, а під час заняття з хорового співу правильно дихати. Кульмінацією блока музичної терапії
став концерт за участю музикантів ХНУІ
ім. І.П. Котляревського, які виконали декілька творів вітчизняних та зарубіжних
авторів і подарували всім гарний настрій.
Третя українсько-німецька Школа
лікування болю зібрала багатьох спеціалістів з Харкова, Києва, Дніпра, Харківської та Полтавської областей, які
висловили надію на подальші зустрічі й
активну співпрацю з українськими та німецькими колегами щодо напрямів лікування хронічного болю різної етіології.
Îëåíà Ëîáà÷
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ПРАВОСЛАВНІ ТРАДИЦІЇ

ЗІ СВЯТОМ ВОДОХРЕЩА!
19 січня увесь православний світ відзначає Водохреща. Навіть кажуть, що морози цього дня найсильніші. Мабуть тому, що Ісус був сильним і нескореним.
Щиро хочеться привітати викладачів, студентів та працiвникiв університету з
цим святом. Нехай душа наповнюється добром, а серце любов'ю, свята вода підбадьорить вас і наділить міцним здоров'ям. Бажаю вам Божої благодаті, величезного
щастя, радості. Нехай Господь завжди охороняє вас від негараздів і зла й тільки добрі люди зустрічаються на вашому шляху. Нехай благодать великого свята прийде
до вашого будинку й подарує добро, щастя й затишок вам і вашим родинам.

²ðèíà Êèñ³ëü, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СТУДЕНТСЬКІ СВЯТА

РОМАНТИЧНІ МУЧЕНИКИ НАУКИ
Ох, життя студентське – пора першого кохання, перших перемог і поразок. До чого ж ти цікаве й незабутнє! Шумні свята й
гори конспектів, нескінченні історії хвороб і посиденьки до пізньої ночі, хвилювання перед іспитами та довгоочікувана дорога
додому – все це так знайомо романтичним мученикам науки.
Цей день відзначають 25 січня і 17 листопада, причому обидві дати цілком успішно
прижилися на території
колишніх країн СНД. Так
склалося в ході історії,
що Тетянин день і День
студента припадають
на одну дату, а події
мають лише опосередкований зв'язок. Поперше, ніякої покровительки учнів Тетяни не існує, як можна було
подумати. Справа в тому, що саме 25 січня стало днем святої мучениці Татіани. Вона була дочкою римського консула, який таємно в роки жорстокого переслідування християнства дав дочці

християнське виховання. Татіана померла в муках за свою віру й
не відмовилася від неї, а пізніше була зарахована до лику святих.
У чому ж зв'язок між цією історією та святом Дня студента? Усе
дуже просто. Дата підписання документа про відкриття Московського університету імператрицею Єлизаветою припала саме на
25 січня, оскільки це був день імені матері І.І. Шувалова (він і подав прохання про відкриття університету). Пізніше святу Татіану
стали вважати покровителькою всього студентства. А що ж з 17
листопада? Історія свята Дня студента починається з підписання в Празі документа, згідно з яким Світовий конгрес студентів
встановив день, коли будуть шанувати пам'ять чеських студентівпатріотів. Ось власне й вся історія Дня студента, а щодо відзначення цієї дати – все набагато цікавіше. Як правило, День студента проходить дуже весело й гамірно, студент ніколи не проґавить
можливість відпочити від навчального процесу – згідно з народною мудрістю, від нескінченних веселощів його відволікає лише
екзаменаційний час.
Справжній студент – це не та людина, яка задається питанням, який сьогодні іспит, а та, яка цікавиться в інших, який іспит
вони сьогодні складали.
Àííà Êîðí³ºöü, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СТУДЕНТСЬКІ ТРАДИЦІЇ

ЯК ВИЖИТИ ПІД ЧАС СЕСІЇ
Сесія – це завжди як грім серед ясного неба. Тобі, як студенту, здається, що ще трішки – і настане кінець світу, ти нічого
не встигаєш, а що
таке сон ти взагалі
забув. У ніч перед
іспитом
сподіваєшся, що хоч цього разу тобі поталанить, і якісь сили
обов’язково
допоможуть тобі все
скласти. Це відчуття, коли ти вимикаєш телефон, сідаєш
за свій «улюблений» підручник з чашкою кави або навіть з декількома. Знайомо?
Студенти в Америці, наприклад, складають не зовсім сесію – в них це називається «Finals week», тобто тиждень фінальних екзаменів. Студенти американських ВНЗ пишуть письмові
роботи, усних іспитів у них немає, також вони можуть складати
комп’ютерні тестування. А ось, наприклад, у Китаї студенти, як і
ми, складають зимову й літню сесію. У Німеччині студент за своїм бажанням може скласти іспит не під час офіційної сесії, а тоді,
коли йому буде зручно. Дату можна обрати самому, для складання іспиту треба зареєструватися через Інтернет. У наших же
студентів сесія – це страшний звір, який очікує на тебе кожної
зими, а також влітку. Для студента медичного вишу сесія ще
складніша: тонни матеріалу, який ти намагаєшся запам’ятати,
тисячі сторінок навіюють жах, із останніх сил ти думаєш, чи потрібно це тобі взагалі? І після тривалої боротьби, все ж таки
встаєш і перемагаєш, і тоді ти можеш собою пишатися до наступної сесії…

Також дуже цікавим атрибутом сесії є студентські прикмети.
Як відомо, студенти – народ кмітливий, і за тривалий час у них
накопичилося багато прикмет, як вижити під час сесії, що передаються від покоління до покоління. Наприклад, студенти мабуть
усіх навчальних закладів хоч раз у житті перед іспитом відкривають свої вікна й тричі разом кричать: «Халява прийди». Потім, за
правилами, залікову книжку треба різко закрити й не відкривати до виставлення оцінки. Студенти вважають, що міфічна помічниця зробить іспити легкими, питання нескладними, а викладачів дуже добрими.
Цікаво, що таким
методом користуються дуже багато студентів, а коли
про нього запитували студентів медичного вишу, вони
казали, що в них
просто не вистачає часу на це, вони
вчать!
Ще один дуже цікавий метод від студентів – перед іспитом
класти підручники під подушку. Вважається, що таким чином матеріал сам проникне у твою голову й уже вранці ти будеш знати
все, що там було написано. Як би смішно не виглядало, дуже багато студентів вірять у таку прикмету. Хоча скоріше, це все ж таки
самонавіювання.
Також є дрібні повір’я, наприклад, перед іспитом не слід вдягати новий одяг, мити голову й навіть голитися. Ось так тяжко живеться студенту під час сесії, стільки заборон, стільки прикмет…
І як це все встигнути?
Ìàð³àííà Öõàäàäçå, II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ ИЛИ МЕДИКИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
«От сессии до сессии живут студенты весело» – это кредо
всех, кто учится в высшем учебном заведении. Студенты совершенно спокойно могут выключить надоедливый будильник
с утра пораньше и позволить себе не расставаться с кроватью
еще пару часов, насладиться утренним завтраком и ароматным
кофе, не спеша собраться и прийти в университет не к первой
паре.
Не будем скрывать, что и на лекциях молодые люди
могут
посвятить
себя личным делам,
свежим сплетням и
обсуждениям когото из однокурсников или поддаться
самому большому
соблазну этой Вселенной – сну. Да и
вообще, студенческие годы – самое яркое и незабываемое время, так что не грех
иногда унести ноги с двухчасовой лекции, дабы найти приключения на свою musculus gluteus. Но в каждом правиле есть исключение, и в данном случае таким N.B. являются медики. Если
для обычного студента сессия – это парочка мучений, примерно 6 бессонных ночей, то для студента-медика сессия – это
каждый день учебы в университете. Никто не радуется окончанию дня так, как они. Когда ты, полуживой, едешь в метро, с отрешенной улыбкой на губах и мыслями вроде: «так, 3 теста по
100 штук сдал, 70 страниц биохимии пережил, начало, прикрепления, функции, кровоснабжение и иннервацию 48 мышц рассказал, ну вроде все, день пережил». И так ежедневно, вплоть до
самого страшного времени семестра, когда нужно показать, на
что ты способен. Вы только представьте, мы переживаем это моральное напряжение и предэкзаменационные истерики 12 раз.
Это как 12 подвигов Геракла, и каждый последующий однозначно
круче предыдущего. При этом сессия – веселое время.
Между собой мы шутим, что это проверка, сможет ли студент выучить 3 тома Синельникова за 9 дней или повторить в
течение двух дней программу микробиологии за 1,5 года. Пока
мы мужественно выдерживаем все эти испытания и доказываем, что студенту-медику по плечу абсолютно все. Конечно, это

дается ценой отсутствия сна, мешками под глазами, в которых
можно хранить подарки (особенно, если это новогодняя сессия)
и огромным количеством банок из-под кофе, занимающих все
свободное пространство твоей личной территории. Хотя во всем
этом есть некая маленькая прелесть: атмосфера, царящая в комнате в этот момент, бывает лишь во время сессии. У каждого на
кровати лежит куча книг, конспектов, распечаток, а рабочий стол
ноутбука состоит из документов типа: «анат», «вопросы к экзамену», «ответы», «материалы для подготовки» и т. д. Все судорожно
повторяют тему, пытаясь запомнить как можно больше, и все неплохо, пока ты не доходишь до момента, когда забываешь простые вещи и уже не уверен в своих силах. Эта крайняя точка срыва бывает у каждого. Возможно, реже у парней, которые обычно
скрывают свои слабости и страхи, а вот у девушек – это частое
явление: слезы, истерики, желание все бросить и сдаться. Но
через пару часов, поговорив с соседками по комнате, разделив
с ними вкус молочного шоколада, ты успокаиваешься, а между
сном и возможностью прочесть дополнительный материал выбираешь все-таки второе.
Около 4 утра замечаешь, как два тела уснули на кроватях в
обнимку с книгами, периодически сквозь сон ставя диагнозы пациентам и повторяя строение нефрона. Когда на улице начинает
светать, под действием силы тяжести ты падаешь на подушку и
за 2 секунды засыпаешь. Самая страшная ночь – перед экзаменом: в это время ты не можешь уже сосредоточиться и учить, а
уснуть мешает громкое сердцебиение, дрожь в коленях и тремор
в руках. Ты не можешь толком вспомнить ответ ни на один вопрос, а в голове внутренний голос повторяет: «лишь бы попался хороший билет». Кстати, мы с ребятами убедились, что экзамены – это своеобразная рулетка, в которой, увы, ты не всегда
остаешься победителем. Огромное значение имеет вытянутый
тобой билет, по сути – это 90 % успеха. После бессонной и непродуктивной ночи ты добираешься в университет, с волнением
заходишь в аудиторию, а дальше все проходит как в тумане…
Какое же это блаженное чувство, когда ты выходишь и понимаешь: «Все, сдал. Happy end». И если все студенты с энтузиазмом бегут праздновать окончание сессии, то студенты-медики
мчатся в объятия родной кровати, дабы следующие сутки целиком и полностью посвятить себя сну – самой дефицитной составляющей своей жизни.

Åêàòåðèíà Òàðàíåö,
ñòóäêîð (² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)

МОЯ ФИЛОСОФИЯ

ЖИЗНЬ В КОЛЛЕКТИВЕ
ИЛИ КАК РАСПОЛОЖИТЬ К СЕБЕ ЛЮДЕЙ
Хотела написать о сессии и о том, как сложно она мне дается – но нет, не в этой статье. Расскажу о том, какими путями можно завоевать доверие окружающих.

Возьмем в пример мою группу. Со стороны мы вроде бы все
одинаковые. Но стоит погрузиться с головой в наш коллектив и

понимаешь – у каждого свой характер, свои мысли и «тараканы»
в голове. Сначала я немного переживала, как добиться внимания
каждого, но моя черта «заводилы» вырывалась наружу. А как привлечь к себе группу? Нужно чем-то отличаться от них. Пытаясь
найти подход к каждому, я вывела несколько правил того, как
стать не обычной одногруппницей, у которой можно спросить
расписание на завтра, а душой компании.
1. Умение заинтересовать людей. Проявление чувства юмора, рассказ анекдотов или уморительных историй, как мне кажется, заинтересует всех.
2. Замечательно, если есть какие-нибудь увлечения или хобби, которые можно продемонстрировать. Например, написание
стихов или игра на гитаре.
3. Отбросить все страхи. Если боишься быть в центре внимания – не оценят по достоинству, не будут считаться с твоим мнением, и на все оставшееся время останешься незаметной тенью.
Хотя, возможно, ты – погруженный в себя интроверт? Тогда
зачем пытаться сыграть чужую роль? Будь, прежде всего, собой,
интересным собеседником – и этого вполне достаточно.
Каждый из нас – индивидуальность. Нам не нужно быть
одинаковыми. Как сказал Алексис Каррель: «Всякий человек есть
история, не похожая ни на какую другую».

Ñâåòëàíà Ëàøèíà,
ñòóäêîð (ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò)
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ВАЛЕНТИН – ЭТО ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
С благодарностью Жаннете Николаевне
Недавно в больнице (отделение реабилитации ОКБ) у меня случилась замечательная встреча с
необыкновенным человеком, директором музея истории ХНМУ Жаннетой Николаевной Перцевой. Благодаря ей я познакомилась с книгой
«Скарбниця Харківської медицини:
постаті», изданной на украинском
и английском языках, в подготовке которой она принимала участие.
В книге описаны труды, научные
работы, биографические данные
корифеев медицинской науки, становление медицинских учреждений
Харькова, подробности жизни и деятельности харьковских ученых (детально с материалами можно
ознакомиться в музее). Читая книгу, я встретилась с описанием
деятельности моего сокурсника – Валентина Ивановича Грищенко. О нем я хочу поделиться своими личными воспоминаниями.
Наш выпуск был первым послевоенным выпуском врачей
ХМИ (1945–1951). Первая встреча произошла 70 лет тому назад.
Это было в институте, по адресу Сумская, 1. Первый курс лечебного факультета, 8-я группа, II поток. В группе – студенты разного
возраста, фронтовики и среди них юноша 17 лет с глазами, излучающими огромную энергию, радость, с приветливой улыбкой, с
каплоухими ушками. Это и был Валя Грищенко. Он, самый юный
среди нас, был старостой группы и мог создать благоприятную,
дружественную, объединяющую всех атмосферу. 27 ноября
1945 г. Валя пригласил всю группу к себе на чай – это был его
день рождения (жил он на улице Культуры). Так 17-летний юноша дал начало нашей дружной группе. Его скромность, доброта,
отзывчивость нас всех восхищали. О том, что он сын нашего декана, профессора И.И. Грищенко, мы узнали случайно. Я помню
его в простой солдатской куртке, в стоптанных ботинках и, как
и все мы – голодные, но веселые и неунывающие студенты – с
шутками, анекдотами и стремлением познать науку. Мы все поражались его памяти, глубоким знаниям, благодаря которым он
многим помогал, особенно фронтовикам. О нем также еще много воспоминаний, как о величайшем акушере-гинекологе.

С Валей я общалась, когда приезжала в отпуск (я работала в
сельской больнице, Великолукской, а сейчас Псковской области). С каким интересом и сочувствием он слушал мои рассказы о
работе в сельских больницах без воды, без электричества, в каких условиях приходилось оказывать акушерско-гинекологическую помощь, когда были запрещены аборты, об осложнениях при
родах, как он переживал и давал советы. С Валей связана и вся
моя материнская жизнь: рождение детей и внуков.
Уже будучи профессором, доктором наук и молодым ученым,
он оставался для нас Валей Грищенко, примером человечности
и трудолюбия. Мы, сокурсницы-женщины, не переставали удивляться и восхищаться им, а наши дети и внуки – это дети нашего Валентина Грищенко. О нем, о его человечности и отношении
к будущим матерям, к сохранению здоровья женщин можно писать и говорить бесконечно. В любую погоду Валентин Иванович
в 7 утра был на рабочем месте. Его утренние приемы и консультации давали надежду и уверенность, что будет все благополучно, что он всегда рядом.
После окончания института нас направили в разные районы
Советского Союза, но каждые 10 лет у нас обязательно проходили встречи выпускников. Их организатором обычно был Валентин. Даже когда он стал проректором, после официальных мероприятий мы снова встречались с ним, это были незабываемые
встречи. Последняя из них по случаю 50-летия окончания вуза
состоялась в 2001 году.
Ребята, оставшиеся в Харькове, собирались в 2011 г. отметить 60-летие окончания института, но без Вали, нашего
необыкновенного человека, этого не случилось. Последний раз
я с ним общалась в конце декабря 2010 г.
Ушел из жизни человек большой энергии, который проводил
общественную работу, читал лекции, делал доклады, выступал
по телевидению. Кроме медицины, у него был широкий круг интересов, он также увлекался фотографией.
Наследие, оставленное Валентином Ивановичем, столь велико, что будет приносить пользу людям не только долгие годы,
но и века.

Âîñïîìèíàíèÿ îäíîãðóïïíèöû Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à Ãðèùåíêî

Åâû Ìàðêîâíû Õàøåñ
18.12. 2016 ã.

КАЛЕНДАР ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ
Данилевський
Василь
Якович
(01(13).01.1852–
25.02.1939) – 165 років з дня народження доктора медицини,
професора, академіка АН УРСР (1926), заслуженого професора УРСР (1924), заслуженого діяча науки УРСР (1926), завідувача кафедри фізіології медичного факультету Харківського
університету (1886–1909), ХМІ (1917–1926).
Комісаренко Василь Павлович (14(27).01.1907–1993) –
110 років з дня народження доктора медичних наук, професора, академіка АН УРСР, заслуженого діяча науки і техніки
України (1960), заступника Наркома охорони здоров’я УРСР
(1940), директора Всеукраїнського інституту ендокринології
та органотерапії в Харкові (1937–1939), засновника і директора НДІ ендокринології та обміну речовин (Київ, 1965–1986).
Корчак-Чепурківський
Овксентій
Васильович
(14(26)02.1857–27.11.1947) – 160 років з дня народження доктора медицини, академіка ВУАН (1921), засновника та першого завідувача кафедри народного здоров’я ВУАН (1921–1947), випускника медичного факультету Харківського університету (1883).
Кудінцев
Іван
Васильович
(03(15).01.1867–
27.02.1955) – 150 років з дня народження доктора медицини,
професора, завідувача кафедри хірургічної патології медичного факультету Харківського університету (1908–1920) та кафедри госпітальної хірургії ХМІ (1920–1933).
Мінкін Семен Леонтійович (18(30)03.1892–04.06.1960) –
115 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завідувача кафедр оперативної хірургії і топографічної
анатомії (1931–1939) та дитячої хірургії (1933–1941) ХМІ.
Навроцький Василь Корнійович (30.01(11.02.)1897–
06.10.1975) – 120 років з дня народження доктора медичних
наук, професора, заслуженого діяча науки УРСР, академіка

АМН СРСР (1960), директора Українського інституту праці та
професійних захворювань (Харків, 1941–1943), завідувача кафедри гігієни праці ХМІ (1921–1927).
Пржевальський Броніслав Григорович (14(26)01.1862–
22.02.1933) – 155 років з дня народження доктора медицини,
професора, завідувача кафедри хірургічної патології з десмургією і вченням про вивихи і переломи медичного факультету Харківського університету, ХМІ (1914–1930).
Трегубов
Самуїл
Леонтійович
(2(14)02.1872–
31.12.1944) – 145 років з дня народження доктора медицини, професора, засновника і завідувача кафедри ортопедії та
травматології ХМІ (1921–1944).
Філатов Віктор Хомич (02.01.1932 – 26.04.2001) – 85 років
з дня народження доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України (1995), завідувача кафедри оториноларингології ХМІ, ХДМУ (1971–2001), декана стоматологічного факультету Харківського медичного інституту (1978–1997).
Філомафітський Олексій Матвійович (17(29)03.1807–
22.01(03.02)1849) – 210 років з дня народження доктора медицини, лауреата Демидівської премії РАН, першого завідувача кафедри фізіології Московського університету, випускника
медичного факультету Харківського університету (1828).
Фінкельштейн Євген Олександрович (21.01(01.02)
1897–1976) – 120 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри біології ХМІ (1930–
1948).
Шилтов Олександр Минайович (12(24)01.1837–) – 180
років з дня народження доктора медицини, професора, завідувача кафедри спеціальної патології і терапії внутрішніх хвороб
медичного факультету Харківського університету (1888–1901).
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«ДИВЛЮСЬ НА ПРОЙДЕНУ ДОРОГУ…»
5 грудня 1878 року на Сумщині побачив світ Олександр Кандиба (справжнє ім’я майбутнього поета Олександра Олеся).
Його тато був із діда-прадіда
чумаком,
батько нені орендував
маєток у поміщика Башкірцева (батька знаменитої художниці). Саме тут,
у Верхосуллі, пройшли
найкращі дні життя майбутнього поета. Батько
Сашка завідував рибними промислами в Астрахані, тому дома бував
рідко. Він ніжно любив
молоденьку дружину, яка
виховувала сина й двох
дочок. До маєтку діда
приїздило немало родичів, тому час проходив весело та безжурно. Перше кохання 9-літнього Сашка до 11-річної двоюрідної сестри Тані лягло на папір:
Весь Божий світ сміявсь, радів...
Раділо сонце, ниви, луки...
І я не виніс щастя-муки,
І задзвеніли в серці звуки,
І розітнувсь мій перший спів...
Коли Сашкові було 11 років, його чесний і непідкупний батько збанкрутував і утопився. 27-літня мати залишилася з трьома
дітлахами. Вона ніколи не виходила заміж, хоча її краса приваблювала наречених. Боялася, що дітям із вітчимом буде лихо. Робила все, щоб дати малим освіту: брала квартирантів, готувала
домашні обіди. Дівчата закінчили Бестужевські курси, а Сашко –
хліборобську школу.
«Наукою не захоплювався, учився мало, аби скінчити. Перебував великі злидні. Мусив бути письменником. Товаришував зі
селянськими хлопцями, прислухався до мови, записував пісні.
Скінчивши школу, поступив до Київського політехнічного інституту вільним слухачем, але, не маючи змоги заплатити за право
слухання лекцій, кинув інститут і поступив практикантом у маєток
Харитоненка». Згодом став студентом Харківського ветеринарного інституту, де не треба було платити. У Харкові Сашко бував
у родині Алчевських.
У 1903 році О. Кандибі пощастило потрапити на відкриття
пам'ятника І. Котляревському в Полтаві, поспілкуватися з метрами культури, після чого він почав писати українською. Того ж року
зустрілися Олександр Кандиба й Віра Свадковська, з братом якої
Сашко мешкав в одній кімнаті в Харкові. Після цікавого знайомства та дивовижного співпадіння сновидінь Віра Свадковська повірила у Боже передбачення і ніколи не мислила себе без Кандиби, а через три роки стала нареченою Олександра. У хвилини
щастя вона називала коханого Олесем. Тоді ж О. Кандиба підготував до друку свою першу збірочку «З журбою радість обнялась» і підписав її «Олесь». У Петербурзі молоді тихо повінчалися.
А збірочка викликала захоплення читачів, прославила поета. Того
ж року народився син Олег Кандиба, відомий поет Олег Ольжич.
Лелеченька, так татко називав нащадка. Пройде час і псевдонімом Лелека Олег буде підписувати твори. Батько радів кожному
кроку первістка й охоче описував це:
Мій синочок – розбишака
Чи то кіт, чи то собака,
Він нічого не боїться
Лізе биться...
Олесь влаштувався на київську міську скотобійню та прослужив там десять років. Важко уявити, як поет пелюсткової душі
кожного дня чув передсмерні крики тварин, бачив кров. Певно тому Олесь до другої-третьої ночі не йшов додому, сидів у
кав'ярнях, віршував на серветках, шматках паперу. Світло, сміх,
музика давали поетові забуття, наснажували. Чи варто говорити,
що він високий, кремезний, з буйними чорними кучерями та лагідними сірими очима нерідко знаходив тимчасових муз? У той
же час він розповідав дружині про всі свої зальоти, не маючи жодної таємниці, а вона дивилася на чоловіка, як на дитину... Чи легко їй було? Ніколи не скаржилася, віддала себе, щоб оберігати

Україні поета й виховати для рідної землі сина. Розумна, засмучена, мовчазна.
Коли замайорів небесно-золотий прапор державності, Олесь
гаряче в неї повірив і на сторожі поставив слово. Олександр Іванович ніколи не був партійною людиною, проте кожна з українських партій прислухалася до нього, зважала на його думку. Уряд
УНР призначив Олеся культурним аташе. І почалася еміграція:
Будапешт, Відень, Прага... У Відні просиджував за «кріглем» пива,
пив вино, але горілки – ніколи. Тут були свіжі газети, журнали, енциклопедії, які поет вивчав із олівцем у руках за філіжанкою кави.
Здоровий, дужий Олесь сипав жартами, дотепами, як іскрами з
багаття, що горить повним вогнем. І поряд записи із щоденника
В. Винниченка: «Жахливий вигляд Олеся. Старе босяцьке пальто,
яке ніколи не скидає, бо під ним ще гірше вбрання. Очі у спухлих
зморшках. П'яний і амбітний». Сім'я Кандиби у цей час бідувала
в Пущі Водиці: Віра Антонівна працювала викладачем, а Олежка
після школи ходив по селах і міняв речі на продукти. У 1923 році
вони нарешті об'єдналися. Віра Антонівна викладала в гімназії,
Олег навчався в Карловому університеті, але гонорари поета
явно не рятували. Потай від Олеся йому допомагали читачі – приносили гроші пані Вірі. Незабутнім був приїзд до Праги Павла Тичини, який подарував Олесеві свою збірку з написом: «Великому
поетові й моєму вчителеві». Олесь любив щиро й задушевно говорити про Тичину: «Уявіть собі, він казав, що є моїм учнем... Геніальний поет, і Бог його знає, чи Україна ще скоро такого матиме!
… Шкода, що розмінюється на п'ятаки такий дужий талант... Але
це вже не його вина, а обставини життя і творчості...».
Яким щастям сяяв батько, коли син у 22 роки став наймолодшим у світі доктором археології! У цей час поета часто можна було
побачити в центрі Праги у винарні «У ведмедиків». Друзі й знайомі
навіть приходили в гості до Олеся саме туди. У цій винарні Олесь
написав чеського віршика своїй останній подружці – співачці Марії Фабіановій. Ось кілька рядків із її спогадів: «...з Олесем, попри
наші інтимні стосунки, ми завжди були на «Ви». Спілкувалися тільки чеською мовою, якою поет володів блискуче. Віра Антонівна
зверталася до мене теж тільки по-чеськи. Листи Олександр Іванович також писав мені чеською. Щоправда, він дуже хотів, аби
я вивчила українську, навіть подарував мені задля цього основні
довідники й підручники, а також кишенькове видання словника....
Ми зустрічалися майже щоденно, часто разом їздили на рибалку». З особливим інтересом і хвилюванням стежив Олесь за зростанням свого останнього нащадка. Чукикаючи немовля у колисці,
батько говорив: «Шкода, що він такий маленький і не розуміє поукраїнськи». В останні місяці свого життя поет писав синові казку
про водяника. Ця поетична казка була наче заповіт, який син – теж
Олександр Кандиба – виконав і став чеським поетом.
5 грудня 1943 року всі українці Праги відзначили 40-літній ювілей
творчості Олеся у міському театрі на Виноградах. Поруч із Олесем
сиділа Марія Фабіанова. В останні роки поглибилася пристрасть до
рибальства, поет багато палив, схуд на 40 кг. Він поїхав у Ледеч до
свого друга-агронома, де Олеся догнала звістка про смерть Олега
у німецькому концтаборі. Олесь втратив свідомість. Марія була біля
ліжка хворого поки прибула швидка. Разом вони поїхали в Прагу до
лікарні, але Олександр Іванович попросився додому. В останньому
сні бард побачив високу струнку чорнявку в чорному. Вона подала
Олесеві червоні троянди, поклала на голову йому лавровий вінок і
чорним димом піднялася вгору. Помираючи, Олесь просив принести на могилу, хоч жменю землі з Байкового. Останньої хвилини
Віра Антонівна запросила Марію з малим Олександром, який намагався робити перші кроки біля смертельного ложа батька.
Помер Олесь 22 липня від цирозу печінки. Через два роки
тихо згасла Віра Антонівна.
29 січня 2017 року в Києві відбулося перепоховання праху українського письменника й поета Олександра Олеся та його дружини
Віри, які були перевезені до Києва з Чехії після ексгумації. Ця подія
була викликана особливостями чеського законодавства: за місце
поховання потрібно платити 20 тис. крон на 10 років. Володимир
Михайлишин, який сплачував ренту за могилу Олександра Олеся,
нещодавно помер і його поховали там, де була могила українського письменника. Останки Олеся та його дружини були ексгумовані й поміщені до депозитарію Лук’янівського кладовища. Кошти на
перепоховання Олександра Олеся виділив український уряд.
Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè Îêñàíà Ñàìîëèñîâà
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

ÅÐÀ ÌÈËÎÑÅÐÄß
25 грудня волонтери міської молодіжної організації «Era
Caritas» під егідою Студентської ради Харківського національного медичного університету відвідали Будинок дитини № 3, щоб
привітати вихованців з новорічними святами. Гості приїхали з гарним настроєм, великим бажанням
подарувати малечі веселе свято
та, звичайно, не з порожніми руками завдяки всім небайдужим, хто
долучився до цієї доброї справи.
Окрему подяку організатори
поїздки висловити Науковій бібліотеці ХНМУ за велику кількість наданих її колективом корисних речей
для зростаючого покоління, зокрема, книг, розмальовок, зошитів, пазлів, олівців та ін. Студенти
ХНМУ, зі свого боку, також зробили
суттєвий внесок: вони зібрали ба-

гато одягу, іграшок та коштів задля закупівлі для дітей на свято
фруктів, печива та різноманітних харчів.
Малюки, які
дуже
зраділи
візиту
волонтерів, висловлювали
свою
вдячність
посмішками
та
обіймами, чим
подарували візитерам багато позитивних і
незабутніх емоцій та вражень.
Тож волонтерська організація запрошує всіх бажаючих у майбутньому долучатися до подібних заходів і разом робити світ добрішим.

Ñòóäåíòñüêà ðàäà ÕÍÌÓ

ПРЕДУПРЕДИТЬ, СПАСТИ, ПОМОЧЬ

Осторожно: гололед! Основные меры безопасности для пешехода и водителя
Ежегодно с приходом зимы травматизм возрастает в два
раза. Он обусловлен падениями на льду, а также занятиями зимними видами спорта. Зачастую падения приводят к серьезным
последствиям: от легкого сотрясения мозга до открытых переломов. Поэтому при гололеде нужно быть особенно осторожными.
Меры безопасности при гололеде
y Когда на улице скользко, в первую очередь позаботьтесь о подходящей обуви. Она должна быть удобной, с устойчивым каблуком (не
выше 3–4 см), широкой носовой частью, толстой подошвой с четким рельефом – чем он крупнее, тем меньше
придется скользить.
y Шансы получить травму при
быстрой ходьбе резко возрастают,
поэтому возьмите за правило выходить из дома раньше, чтобы
идти медленно, не спеша. Старайтесь идти, немного наклонившись вперед. Не держите руки в карманах и не обвешивайтесь
сумками – рукам нужна свобода движений, чтобы при необходимости вы смогли быстро восстановить равновесие.
y Учтите, что в сумерках легко поскользнуться даже на ровном месте, не говоря уже о ледяном тротуаре.
y Откажитесь от сумок на длинных ручках, свисающих через
плечо, носите сумки в обеих руках, равномерно распределяя тяжесть на правую и левую руки.
y Пожилым людям в гололед не следует выходить из дома
без палочки или трости с острым наконечником (можно взять
обычную лыжную палку).
y Если вы носите длинное пальто или шубу, обязательно приподнимайте полы одежды, когда выходите из транспорта или
спускаетесь по лестнице.
y Не бегите вдогонку за уходящим автобусом или маршруткой – вы можете поскользнуться и упасть.
y От падения никто не застрахован, а потому надо научиться падать. Поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться.
Полезный совет – ходите по гололеду на чуть согнутых в коленях ногах.
y Если вы почувствовали, что падения не избежать,
попытайтесь отбросить все лишнее. Сумки, особенно если в
них есть что-то бьющееся, могут только ухудшить ваше положение. В момент падения за считанные секунды постарайтесь
максимально напрячь мышцы, чтобы они амортизировали удар,
«сгруппироваться», сжаться в комок: подберите руки, втяните голову в плечи.
Если все-таки упали, получили травму, обращайтесь в
травмпункт.
Падения могут сопровождаться тяжелыми повреждениями мягких тканей и головы и хотя бы один раз в течение года
отмечаются у 30% лиц в возрасте 65 лет и старше. Они являются

наиболее частыми причинами возникновения переломов у лиц
пожилого возраста. Причем риск переломов выше у лиц с нарушениями двигательных функций после перенесенного инсульта.
Нередко причиной падений является алкоголизм. Риск падений на фоне приема даже небольших доз алкоголя существенно
возрастает. У подвыпившего человека все реакции замедленны
и неадекватны.
Также могут приводить к падениям такие внешние факторы,
как плохое освещение помещений, неровная или скользкая поверхность пола, неудобная обувь и др. Чаще всего люди падают
при спуске с лестницы, а также когда встают с кресла или постели.
Профилактика ДТП в условиях гололеда
Неблагоприятные дорожные условия часто являются прямой
причиной дорожно-транспортных происшествий. Гололед становится частой причиной случаев падения и пешеходов вблизи пешеходных переходов, тротуаров. Поэтому такие погодные
условия требуют от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения.
Если вы выехали на гололед, главное – не теряйтесь, а помните основные правила для обеспечения безопасного движения в этих условиях:
y перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой не забывайте подавать соответствующие сигналы;
y сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного
перестроения из одной полосы движения в другую, а также необдуманного поспешного обгона;
y наиболее актуальной мерой предосторожности в сложившихся условиях является соблюдение безопасной дистанции,
дающей возможность беспрепятственной остановки и торможения;
y для того, чтобы предупредить о предстоящем торможении водителя сзади движущегося автомобиля, можно несколько
раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим
стоп-сигналом;
y не прибегайте к экстренному торможению, если это не связано с необходимостью предотвращения ДТП;
y больше половины дорожно-транспортных происшествий,
как правило, связаны с наездами на пешеходов, поэтому следует помнить о том, что водитель должен уступать дорогу пересекающим проезжую часть людям, а пешеходы, в свою очередь,
обязаны переходить максимально осторожно в специально
установленных для этого местах.
Соблюдение необходимых мер безопасности при гололеде и на дороге сохранит вам жизнь и здоровье!

Ïåòð Áîäíèê, ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ
êóðñîâ ãðàæäàíñêîé çàùèòû ã. Õàðüêîâà,

Ñåðãåé Áóñëîâñêèé, íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà ÕÍÌÓ
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗВЕРНЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ
Міністерством юстиції України для зручності громадян та уникнення черг у відділах
державної реєстрації актів цивільного стану запроваджено пілотний проект щодо подання заяв через мережу Інтернет з використанням веб-порталу «Звернення у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану».
Веб-портал є офіційним сервісом щодо подачі заяв або звернень, працює цілодобово у
режимі онлайн та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.
З вересня 2015 року до пілотного проекту Міністерства юстиції України щодо подання
заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, отримання документів, онлайн-консультацій через мережу Інтернет були залучені
відділи державної реєстрації актів цивільного
стану міста Харкова.
Відтепер громадяни мають можливість подати заяви щодо проведення державної реєстрації актів цивільного стану як у звичайному паперовому форматі, так і через мережу
Інтернет, не виходячи із дому, до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану міста Харкова. Для цього необхідно зайти на сайт Міністерства юстиції України, натиснути банер «Електронні сервіси онлайн», обрати вкладку «Кабінет електронних
сервісів» та зайти на веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».
Зареєструвавшись на веб-порталі, користувач може:
• подати заяви на державну реєстрацію шлюбу, про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, заяву матері та батька дитини про визнання батьківства, заяву про державну реєстрацію народження дитини, яка досягла одного року і
більше, про реєстрацію народження з пропуском строку заяви про зміну імені та прізвища, розірвання шлюбу та ін.;
• подати заяви про повторну видачу свідоцтв: про шлюб, зміну імені, смерть, народження, розірвання шлюбу; заяви про внесення змін, доповнень до актового запису, про
анулювання чи поновлення актового запису цивільного стану;
• здійснити попередній запис на відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану із зазначенням зручних дати й часу;
• отримати консультації працівників відділу державної реєстрації актів цивільного
стану щодо надісланих через веб-портал заяв або звернень;
• оплатити з використанням платіжних систем послуги відділів;
• надіслати до відділів державної реєстрації актів цивільного стану скан-копії документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання у форматі, придатному для
роздрукування або зчитування цих документів в електронному вигляді;
• відслідковувати стан заяв або звернень в особистому кабінеті.
У разі направлення заяви або звернення щодо державної реєстрації шлюбу заявнику
необхідно не пізніше трьох робочих днів після отримання повідомлення про результати
її/його розгляду звернутися особисто до відділу державної реєстрації актів цивільного
стану для підписання заяви, сформованої на підставі звернення.
Хотілося б наголосити, що подання звернень до відділів державної реєстрації актів
цивільного стану щодо заяв через мережу Інтернет не звільняє від необхідності особистого звернення користувача до відділу та подання ним документів, передбачених законодавством.
Усі передбачені заяви повинні містити електронний цифровий підпис фізичної особи або бути підписаними під час її особистого звернення до відділу державної реєстрації
актів цивільного стану.
Наприклад, чоловік та жінка (далі – заявники) можуть подати до обраного ними відділу заяву про державну реєстрацію шлюбу в електронній формі. Вони додають до зазначеної заяви відскановані копії паспорта громадянина України, паспортного документа
іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (у разі державної реєстрації повторного
шлюбу), а також документа (квитанції) про сплату державного мита, оплату платних послуг (при бажанні їх отримати) при здійсненні платежу без використання платіжних систем через веб-портал. За наявності бажання зареєструвати шлюб до спливу місячного
терміну заявники додають відскановані документи, що підтверджують поважні причини
для цього. При направленні заяви про державну реєстрацію шлюбу іноземцем або особою без громадянства до неї додається відсканована копія документа, що підтверджує
законність його перебування на території України. Оригінали зазначених документів
пред’являються при особистому зверненні заявників до відділу. Така ж процедура подання всіх видів заяв зберігається у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
Підсумовуючи вказане вище, можна зробити висновок, що використання вебпорталу якомога більшою кількістю громадян сприятиме належній організації роботи
відділів державної реєстрації актів цивільного стану з ефективного та оперативного їх
обслуговування, у тому числі зменшенню черг завдяки можливості для громадян відвідувати відділ у призначений для них час.

ХІМІЯ
В СПОРТІ
6 січня на кафедрі медичної і біоорганічної хімії відбулася студентська конференція з медичної хімії «Хімія в спорті»
серед студентів І медичного факультету.
Конференцію відкрила голова журі професор Ганна Сирова. Вона звернула увагу на необхідність проведення серед студентської молоді заходів, які орієнтовані
на здоровий спосіб життя, поліпшення і
збереження здоров'я за допомогою фізичної підготовки, морального настрою і
відмови від шкідливих звичок.

Àë³íà Ìèðîøíè÷åíêî,

У роботі конференції взяла участь декан І медичного факультету Алла Ніколаєва, яка відзначила актуальність обраної
теми конференції для молоді, особливо
для майбутніх лікарів.
Слід зазначити, що конференція була
присвячена 190-річчю від дня народження видатного вченого-хіміка М.М. Бекетова. Студенти групи 16К, що мають середню медичну освіту, зробили доповіді на
цікаві теми, кожну з яких оцінювало журі:
було враховано актуальність, якість мультимедійної презентації, вміння доповідача
зробити висновки, дотримання регламенту виступу, зв'язок матеріала з хімією та
медициною.
Кращі роботи були відзначені нагородами: І місце – В. Долик («Генний допінг»),
ІІ місце посіли студенти: Я. Певний («Алергічні реакції в спорті») та А. Ярова («Хондропротектори в спорті»), ІІІ місце розділили між собою Я. Алгунов («Алкоголь та
заняття спортом»), Л. Заіка («Транквілізатори та седативні препарати в спорті») та
Д. Чвалун («Заняття спортом при серцевих аритміях»). О. Кормилець за доповідь
«Методи маскування заборонених препаратів» отримав приз глядацьких симпатій.
Учасники та організатори відзначили
успішне проведення конференції та звернули увагу не те, що участь у наукових заходах допомагає студентам оволодіти методами отримання нових знань, набути
навичок самостійного аналізу, посилити
наукові основи майбутньої практичної діяльності. Важливо звернути увагу студентів на необхідність формування культури
здоров’я як комплексного та відповідального ставлення до свого життя.

ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³

àñèñòåíò êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿

Îêñàíà Çàâàäà,
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СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

МІФИ І МІФОТВОРЧІСТЬ
В ІСТОРІЇ

12 січня на кафедрі суспільних наук відбулася студентська
наукова конференція «Міфи і міфотворчість в історії».
До присутніх зі вступним словом звернувся старший викладач кафедри, заступник декана ІІІ медичного факультету з виховної роботи Олексій Троценко. Він наголосив, що конференція
має на меті дати уявлення студентам про наукові заходи подібного масштабу та можливість спробувати свої сили. Коло охоплених питань виявилося досить широким – від «фейків» стосовно еволюції людини до міфології неоязичництва. Найбільше
доповідей було присвячено дискусійним питанням Другої світової війни.
За результатами роботи конференції дипломами першого
ступеня було нагороджено студентів Вікторію Панасенко та Марину Самойлову, другого ступеня – Євгена Степанюка та Дар’ю
Пінчук, третього – Лідію Моісєєнко. За активну участь було відзначено грамотою Олександра Касімова, а за продемонстроване ораторське мистецтво – Олексія Юрченка. Також грамотою
за сумлінну підготовку студентів до конференції було вшановано
асистента кафедри суспільних наук Вадима Ільїна.
Міфотворчість присутня в будь-якому суспільстві. І треба розуміти не тільки те, що певні факти чи події є міфами, а й те, кому
та для чого потрібна така міфотворчість.

Âîëîäèìèð Àëüêîâ, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

НАШІ ТРАДИЦІЇ

СВЯТО ДРУЖБИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ІНДІЙСЬКОГО ЗЕМЛЯЦТВА

ІГРИ РОЗУМУ

ЗА ЗВАННЯ ЧЕМПІОНА
23 грудня відбулася відкрита зимова гра «Що? Де? Коли?» за
звання чемпіона ХНМУ.

У заході взяли
участь
представники майже всіх
факультетів. Від I
медичного – дві команди Олексія Титаренка та Віталія
Кругляка, II медичний
факультет
представляли також дві команди під
керівництвом Олесі Плехової та Дениса Денисенка, III
медичний факультет
презентувала
команда Анастасії
Матвєєвої. Від стоматологічного факультету виступили команди Єгора
Черкашина та Ганни
Гречухи. Також взяла участь команда
поза заліком.
На початку гри впевнено лідирувала команда стоматологічного факультету, проте за результатами другого туру перше місце дісталось команді І медичного (капітан Віталій Кругляк). Друге
місце з відставанням у три бали посіла команда стоматологічного
факультету (капітан Єгор Черкашин). На третьому місці опинилася команда ІІ медичного факультету пані Олесі Плєхової. Найкращим гравцем було визнано Максима Юшкєвича.

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

ВІТАЄМО!

ХОРОВИЙ КОЛЕКТИВ ВИШУ
ОТРИМАВ ҐРАН-ПРІ
Традиційно на кафедрі медичної та біоорганічної хімії щорічно проводиться «Свято Дружби» для студентів І курсу, які прибули
для навчання з Індії.
Метою заходу є допомога студентам адаптуватися до життя
в новій для них країні, до міста Харкова, розширити свої знання
й уявлення про українську культуру. Викладачі кафедри знайомлять студентів з Україною, чарівними українськими містами – Києвом, Одесою, Львовом, історією Харкова, пам’ятками культури,
традиціями, святами та українськими національними стравами.
Індійські студенти розповідають про їх країну та традиції. На
свято студенти прибули в національному вбранні. Дату було обрано не випадково, а напередодні дня Святого Миколая, оскільки
він вважається заступником дітей. Студенти отримали маленькі
шоколадні подарунки у вигляді Діда Мороза, чим були дуже задоволені. Виховний захід відбувся в атмосфері дружби, тепла та
злагоди.
Îëüãà Êàë³íåíêî, àñèñòåíò êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿,
Îëåíà Ñàâåëüºâà, àñèñòåíò êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿

14–15 січня в Полтаві відбувся щорічний Всеукраїнський
фестиваль-конкурс мистецтв «Стежками Миколи Гоголя – 2017».
Харківський національний медичний університет був представлений хоровим колективом «Експресія» (художній керівник –
Крістіна Корепанова). Серед учасників фестивалю-конкурсу, що
прибули з Києва, Одеси, Тернополя та Полтави наші студенти вибороли найвищу нагороду Ґран-прі у своїй номінації та віковій категорії.
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ЗУСТРІЧ З МОЛОДІЖНИМ АКТИВОМ

ОБГОВОРЮЄМО НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТСТВА

За ініціативи студентського самоврядування Харківського
національного медичного університету 26 грудня відбулася зустріч ректора Володимира Лісового з представниками молодіжного активу вишу.
Під час зустрічі молоді люди прозвітували про свою роботу в
поточному році, розповіли ректору про нагальні проблеми та обговорили можливі шляхи їх вирішення, а також поділилися планами на наступний рік. Зокрема, представники студентської ради
відзначили проведені організацією масштабні заходи щодо навчання першокурсників наданню першої медичної допомоги, які
тривали протягом цього семестру. Серед досягнень самоврядування – ініціатива щодо встановлення велосипедної парковки,
проведення спеціалізованих лекцій (наприклад, стосовно здо-

рового харчування), різноманітних
спортивних і культурних заходів:
концертів, літературних вечорів,
фотосушок, фестивалів тощо. Студентська молодь вишу бере активну участь у заходах міського та
обласного значення, займається
волонтерством і благочинністю, а
саме, регулярно відвідує хоспіси,
дитячі будинки й військовий шпиталь.
Профспілкова організація студентів ХНМУ на зустрічі з ректором
університету надала детальний
звіт про роботу всіх семи комісій
ППОС, зробивши акцент на співпраці зі студентами іноземних
факультетів, соціальних питаннях
студентства, партнерських відносинах з громадськими установами
Харкова й організаціями-партнерами. Також її представники подякували Володимиру Миколайовичу за допомогу в організації
молодіжних проектів і висловили
надію на подальшу плідну співпрацю з адміністрацією університету.
У ході бесіди Володимир Лісовий зазначив, що молодь та молодіжні організації завжди були й сьогодні залишаються найактивнішим прошарком населення, і тому саме їх діяльність суттєво
впливає на майбутнє. Уважно вислухавши присутніх, Володимир
Миколайович запевнив учасників зустрічі, що підтримуватиме всі
актуальні починання та допомагатиме й надалі вирішувати проблемні питання. Він зазначив: «Мене цікавить допомога, взаємодія і партнерство зі студентством. Це означає, що коли є питання,
необхідно прийти та обговорити його. Тоді воно вирішуватиметься ефективніше, на високому професійному рівні, бо наше завдання, перш за все, виховувати професіоналів своєї справи».

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

НОВОРІЧНИЙ МЮЗИКЛ

З НОВИМ РОКОМ, ПЛАНЕТО!
27 грудня напередодні Нового року в ХНМУ відбувся новорічний мюзикл «З Новим роком, плането!».
У цей день учасники заходу
підготували захоплюючі творчі номери: вражаючі танці та пісні на
казковий лад. Дружні настрої учасників зробили атмосферу мюзиклу
веселою та невимушеною. Серед
запрошених були ректор Харківського національного медичного
університету Володимир Лісовий,
проректори, декани факультетів та
студенти вишу.
З вітальним словом виступив
ректор Володимир Лісовий. Він наголосив на важливості таких заходів, висловив упевненість у тому,
що даний формат сприяє пізнанню
культур народів світу, а також привітав присутніх із настанням новорічних свят, побажав здоров'я, благополуччя та успіхів.
Під час концерту глядачі насолоджувалися яскравими номерами народного театру естради
«Діалог», шоу-груп «Яджишварі»,
«TheRavens» (Індія), «Узбек узига бек» (Узбекистан) та учасників із Азербайджану, Турції, Ізраїлю й України.

Â³ä ðåäàêö³¿
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ЮВІЛЯРИ
У січні свій ювілей святкують: асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Шиян Валентина Павлівна,
провідний інженер служби по органiзацiї, експлуатацiї та ремонту будiвель, споруд та комунікацій Калмикова Галина Миколаївна,
завідувач кафедри загальної хірургії № 2, професор Сипливий Василь Олексійович, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології
Чувуріна Ніна Олександрівна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 1 Снігурська Ірина Олександрівна, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Семидоцька Жанна Дмитрівна, слюсар-сантехнік гуртожитку
№ 3 Василенко Олександр Васильович, заступник директора Наукової бібліотеки Нєговєлова Оксана Анатоліївна, прибиральник службових приміщень учбово-лабораторного корпусу господарчого відділу Дроботій Ганна Пилипівна, професор кафедри клінічної фармакології Біловол Олександр Миколайович, асистент кафедри терапевтичної стоматології Бабай Оксана Миколаївна,
професор кафедри офтальмології Яворський Олександр Васильович, провідний бібліотекар Наукової бібліотеки відділу комплектування документів, сектора обліку документів Агатьєва Віра Іванівна, асистент кафедри патологічної анатомії Сидоренко Руслан
Валеріанович, комірник служби цивільного захисту Копитіна Наталія Володимирівна, асистент кафедри анатомії людини Карпяк
Тамара Федорівна, старший викладач кафедри суспільних наук Троценко Олексій Володимирович, доцент кафедри неврології
№ 1, доцент кафедри патологічної анатомії Омельченко Ольга Анатоліївна, буфетник їдальні Карбовська Наталія Георгіївна, інспектор студентської канцелярії навчально-методичного вiддiлу Гречаніченко Аліса Михайлівна, асистент кафедри ортопедичної
стоматології Лалетіна Тетяна Анатоліївна, старший інспектор наукового відділу Дейнеко Вікторія Володимирівна, старший лаборант VI факультету з підготовки іноземних студентів Гетьман Вікторія Олексіївна, прибиральник службових приміщень господарчого вiддiлу Гончаренко Римма Григорівна, професор кафедри інфекційних хвороб Тєрьошин Вадим Олександрович, професор
кафедри загальної хірургії № 1 Шевченко Станіслав Іванович, лаборант кафедри гістології, цитології та ембріології Малишко Наталія Василівна, асистент кафедри хірургії № 3 Котовщиков Максим Сергійович, ліфтер гуртожитку № 2 Кириченко Катерина
Федорівна.

МОВОЮ ФОТО

МИКРОМИР ВОКРУГ МЕНЯ
Микромир меня привлекал еще со школьного возраста: одним из моих любимых подарков был маленький любительский
микроскоп. Впоследствии это отразилось и на выборе специальности – микробиологии.
В зарубежных журналах мне очень нравились крупные трехмерные иллюстрации из микромира: сканированные электронные фотографии микробов и тканей человека. Недавно я узнала о технике
трехмерного моделирования, которая позволяет делать изображения на компьютере, максимально приближенные к реальному миру,
и в то же самое время позволяющие передать собственное художественное виденье, подчеркнуть важные детали, что особенно важно при использовании иллюстраций для процесса обучения.

Большинство своих изображений я делаю именно в данной
технике 3D-моделирования с использованием программ для
трехмерной компьютерной графики и дальнейшей постобработкой в обычных графических редакторах. При этом немалая часть
времени уходит на изучение самого объекта – я перечитываю
массу статей с подробным описанием строения того или иного вируса, просматриваю большое количество научных микрофотографий, чтобы мои иллюстрации были максимально достоверными.

Åêàòåðèíà Êîíü, äîöåíò êàôåäðû
ìèêðîáèîëîãèè, âèðóñîëîãèè è èììóíîëîãèè

Палочковидные бактерии, макровид

Молекула инсулина

Перхоть на поверхности кожи

Наночастицы золота

Ворсинки кишечника и кишечные бактерии

Вирус африканской чумы свиней
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