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ШАНОВНІ
КОЛЕГИ!

СТ УДЕНТИ ХНМУ НА УРОЧИСТОСТЯХ
ЗА УЧАСТЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
16 червня у Києві відбулися урочисті заходи
до Дня медичного працівника за участю Президента України Петра Порошенка.
Під час урочистостей наші студенти – відмінники навчання – представили Харківський
національний медичний університет. Вони також змогли поспілкуватися з кращими представниками професії, що були відзначені державними відзнаками й нагородами з нагоди
Дня медичного працівника.

ПОДІЯ

Перспективи на майбутнє
Від щирого серця вітаю вас із професійним святом – Днем медичного
працівника!
Здоров’я – головне багатство, без
якого неможливе щасливе й повноцінне життя. Тому ваша праця завжди була
й залишається затребуваною та шанованою, адже дбайливо супроводжує
людину від появи на світ до підтримки в
старості. Завдяки вашій працелюбності та щедрості душі, таланту, відданості
справі та професіоналізму люди щодня
знаходять надію та радість здорового
життя.
Багато, якщо не все, в нашій роботі означають освіта й вчителі, які поєднують у собі лікарський дар з педагогічним. Медициною оволодівають усе
життя, тому бажаю колегам, студентам
і медикам-початківцям, щоб поруч із
вами завжди були справжні професіонали, небайдужі й талановиті.
Наше головне завдання – підготувати не тільки грамотних молодих фахівців, вірних клятві Гіппократа, здатних
лікувати, а й молодих людей високої
моральності й інтелігентності, з розвиненим почуттям громадянської відповідальності, правильної душевної
організації.
Дорогі друзі, прийміть сердечну подяку за вашу самовіддану працю, талант і майстерність, за наполегливість і
старанність в оволодінні новими знаннями. Бажаю вам зберігати дар посправжньому благородних і освічених
людей – вміння співчувати й любити,
бути готовим завжди прийти на допомогу, не розтратити з роками чуйність
і теплоту сердець.
²ç ùèðèìè ïîáàæàííÿìè,
ðåêòîð óí³âåðñèòåòó
Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

14–16 червня в Харкові відбувся VI з’їзд нейрохірургів України. У нашому місті цей
захід пройшов уперше, попередній з’їзд проходив в Ужгороді.
У з’їзді взяли участь провідні нейрохірурги – науковці та практики – з різних міст
України, а також гості з Німеччини, Туреччини, Хорватії, Сербії.
На заході розглядалися проблеми сучасного стану та перспективи розвитку
функціональної нейрохірургії в Україні, нагальні практичні питання щодо розробки та
впровадження методик та інноваційних підходів до лікування різних захворювань цієї
галузі медицини, стандартизація та управління якістю надання нейрохірургічної допомоги тощо.
У рамках з’їзду відбулися пре-конгрес – курси з нейроонкології, а також Європейська школа медсестринства на базі Харківського національного медичного університету
й нарада директорів науково-дослідних інститутів НАМН України, яку провів президент
академії Віталій Цимбалюк. Під час наради ректор університету Володимир
Лісовий вручив Віталію Івановичу подарункові видання, зокрема, книгу
про видатних вихованців університету, наукові журнали, примірники газети
«Медичний університет» та альманаху
«Початок століття». Він зазначив: «Медики – люди творчі, тож, крім науки, хочуть ще займатися поезією, прозою,
живописом. Тому ми зробили аматорський альманах, який видаємо щорічно вже протягом 5 років, та запрошуємо інші інститути брати участь у нашій
ініціативі».
У свою чергу Віталій Цимбалюк сказав, що отримав велике задоволення від
нашого міста і всього, що він тут побачив. Окремо він зазначив свої враження
від візиту до ХНМУ: «Пройшло більше 10
років відтоді, коли я в останнє був у Харкові, на з’їзді нейрохірургів і конференції
невропатологів. Дійсно, змінилося все
в найкращу сторону. Крім того, я отримав задоволення від тих інститутів, які я
побачив, а університет мене взагалі вразив, і я дякую Володимиру Миколайовичу, що він запросив мене, адже та величезна робота,
яка триває в університеті зараз, і все, що я тут побачив, надзвичайно класно. Із великим задоволенням я подивився музей – ті, що пам’ятають історію, дійсно мають шанс на майбутнє.
А у вас саме така глибока історія, яка дає гарні перспективи на майбутнє».
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ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ПІДГОТОВКА ЛІКАРЯ – ОСНОВА ЯКОСТІ ЛІКУВАННЯ
З 29 травня по 21 червня в Харківському національному медичному університеті проходили державні випускні іспити.
Практично-орієнтований державний іспит у медичному університеті має 2 комплекси, кожен із яких проводиться у 2 етапи. Перший об’єднує такі дисципліни: внутрішні, професійні та
інфекційні хвороби; хірургічні хвороби з дитячою хірургією; акушерство та гінекологію. Другий комплекс включає дитячі захворювання з дитячими інфекційними хворобами; гігієну, соціальну
медицину та економіку охорони здоров’я.

Голова ДЕК проф. В.В. Макаров приймає
іспит у студентів І медичного факультету

Розділ невідкладних станів та маніпуляцій на фантомах і
манекенах складається перш за все з того, що кожен випускник на сучасному етапі повинен володіти знаннями та уміннями щодо надання екстреної допомоги при будь-яких критичних станах як дорослим, так і дітям різного віку. Другий
етап обох комплексів проводиться у клініках біля ліжка хворого і дає можливість виявити клінічне мислення кожного випускника та володіння методикою обстеження пацієнтів різного віку.

Голова ДЕК проф. О.М. Корж приймає іспит
у випускників VI факультету з підготовки іноземних студентів

Комісія ДЕК на чолі з проф. Н.І. Макєєвою приймає
іспит у студентів ІIІ та IV медичних факультетів
Голова ДЕК проф. Ю.Б. Григоров
на іспиті у випускників ІІ медичного факультету

Студенти ІІ медичного факультету
складають іспит біля ліжка хворого

Голова ДЕК проф. О.М. Шелест на іспиті у випускників
V факультету з підготовки іноземних студентів

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

ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У С Ф Е Р І П І Д Г О Т О В К И С Т УД Е Н Т І В

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ –
ЦЕ СУЧАСНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ

26 травня у Харківському національному медичному університеті перебувала Парламентська комісія з питань охорони
здоров’я Республіки Гана, до складу якої увійшли Сабі Вільям
Квазі, Куганаб-Лем Роберт Баба, Твум-Нуамах Квабена, Абантанга Франціс Атіндаана, Баніубала Дівайн Ндонбі, Абдулаї Мемунату, Фіавойфе Піс.
У рамках візиту делегація з Республіки Гана зустрілася з ректором університету Володимиром Лісовим. Під час зустрічі ректор розповів про славетну історію Харківської медичної школи,
історію становлення й розвитку вишу та його сьогодення. Особлива увага приділялася сучасній системі підготовки медичних кадрів та
системі контролю якості за навчальним процесом. «Безпосередні контакти з представниками Республіки Гана
дають можливість розвивати відносини та оцінювати результати нашої діяльності, що дуже важливо для якісної
підготовки студентів – громадян Республіки Гана», – підкреслив Володимир Миколайович.
Гості представили презентацію
діяльності Парламентської комісії з
питань охорони здоров’я Республіки
Гана та доповіли про проблеми й особливості визнання медичної освіти в їх
державі. У рамках ознайомлення з діяльністю медичного університету делегати відвідали кафедру патологічної анатомії, бібліотеку та Навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ.
Гостям також була надана презентація щодо освітньої діяльності
Харківського національного медичного університету, після чого знов
відбулася зустріч із керівництвом вишу. Під час повторної бесіди делегати поділилися враженнями від побаченого та обговорили шляхи
подальшої взаємодії у сфері підготовки студентів із Республіки Гана.
Àíæåëà Ñòàùàê, êåð³âíèê ì³æíàðîäíîãî â³ää³ëó

17–22 травня офіційна делегація Харківського національного
медичного університету в складі директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Валерія В’юна та начальника
відділу міжнародних зв’язків Анжели Стащак відвідала Республіку Узбекистан на запрошення партнера нашого навчального закладу – Андижанського державного медичного інституту.
Насичену програму перебування делегації ХНМУ було організовано Андижанським державним медичним інститутом (АДМІ).
Вона включала відвідання декількох вищих навчальних медичних
закладів у різних містах Республіки Узбекистан.
Так, візит розпочався із зустрічі делегації з ректором Андижанського державного медичного інституту Мадаміном Муміновачем Мадазимовим, проректором з наукової роботи Гуламідіном Мірходжиевичем Ходжиматовим, проректором з навчальної
роботи Ібрагімом Інамовичем Алімжановим, деканом факультету післядипломної освіти Гульчехрой Усмановной Назаровой,
начальником відділу міжнародних зв’язків Камоліддіном Салахіддіновим. Сторони ще раз підтвердили намір співпрацювати у
рамках існуючого договору, а
також обговорили конкретні напрями взаємодії
обох
університетів.
Також Валерія В’юна та
Анжелу Стащак
було запрошено відвідати Університетську клініку АДМІ, де делегація взяла
участь в урочистому відкритті Навчального центру мініінвазивних технологій. Валерій В’юн виступив із доповіддю під час Міжнародної конференції «Актуальні питання хірургії», організатором
якої також став Андижанський державний медичний інститут.
Крім того, у рамках візиту делегацією було відвідано Самаркандський державний медичний інститут, а також відбулася
зустріч із ректором Бухарського медичного інституту Сіддіком
Шаріфовичем Олімовим та проректором з наукової роботи Баходиром Барноєвичем Сафоєвим.
Візит сприяв поглибленню співпраці із Андижанським державним медичним інститутом, а також налагодженню партнерських відносин із Самаркандським державним медичним інститутом і Бухарським державним медичним інститутом.
Âàëåíòèíà Ôåäîðîâà, ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü ì³æíàðîäíîãî â³ää³ëó

ВІТАЄМО!

П Е Р Е М ОЖ Ц Я З М А ГА Н Ь
« ВОЛ О Н Т Е Р
X X I СТОЛ І Т ТЯ »
27 травня команда волонтерів ХНМУ взяла участь у третьому
Обласному зльоті студентів-волонтерів Харківщини «Волонтер
XXI століття», що відбувався на базі Національної академії Національної гвардії України. Змагання проходили за ініціативи Харківського університетського консорціуму та за підтримки Харківської обласної державної адміністрації.
У
змаганнях
взяли участь 4 команди
силових
ВНЗ, 8 команд вищих навчальних закладів та 4 команди
школярів.
Харківський національний
медичний університет представляла
команда волонтерів «Ера Милосердя». Капітан команди – координатор
волонтерського руху університету Ганна Клименко – презентувала волонтерські проекти нашого вишу та представила підсумки
діяльності волонтерського руху протягом року. Команда нашого
університету виборола перемогу у відведених локаціях та посіла
перше місце серед команд ВНЗ.
Уже другий рік поспіль команда волонтерів ХНМУ «Ера Милосердя» отримує дипломи й грамоти за кращі результати серед
навчальних закладів м. Харкова, креативність та розумну ініціативу. Вітаємо наших переможців!

ВІТАЄМО!

ПРИЗЕРІВ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ
ЗМАГАНЬ БРИГАД ЕМД!
На Сумщині з 31 травня по 2 червня проходили міжнародні
змагання бригад екстреної медичної допомоги «Сумські медичні
ралі – 2017».
Змагання відбулися в рамках міжнародної науково-практичної
конференції з питань надання екстреної медичної допомоги та діяльності служби медицини катастроф у зоні АТО. У
заході взяли участь 40 команд з усіх регіонів України, а також представники з Литви, Латвії, Естонії,
Польщі, Молдови, Білорусі, Казахстану, США та
від Всесвітньої організації
охорони здоров’я.
Серед учасників була
й команда Медичного коледжу ХНМУ «Пульс» (переможець обласного конкурсу на звання кращої бригади швидкої допомоги), яка виборола ІІ місце на
Всеукраїнських змаганнях бригад ЕМД з міжнародним представництвом. До складу команди увійшли студенти 46Ф групи Антон
Бондаренко, Владислав Крамаренко та Ольга Батенко.
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ISIC

ЮВІЛЕЙНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
На базі Харківського національного медичного університету
24–26 травня відбулася ювілейна Х Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція молодих учених та студентів International
Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC), офіційною мовою якої
була англійська. У роботі конференції взяли участь студенти та
молоді вчені з
Харкова, Вінниці,
Запоріжжя, Краматорська, Одеси тощо.
Цього
року
на ISIC презентували 109 усних
і 43 стендові доповіді, також відбулася постерна
секція. За матеріалами конференції
видано
збірник, до якого увійшли 280
тез молодих науковців.
У ході роботи були проведені майстер-класи
з електрокардіографії, надання
невідкладної медичної допомоги при політравмі

та арт-терапії, також відбулося online-голосування з метою визначення «The best ISIC-X плакат!» (так званий «Приз глядацьких
симпатій»).

Усі учасники конференції отримали портфелі з набором учасника, а також бейджики з QR-кодом сторінки Студентського наукового товариства у соціальній мережі Facebook, де вони можуть
отримати всю інформацію про конференцію, фото та слідкувати
за майбутніми подіями.
Під час церемонії закриття ректор університету Володимир
Лісовий привітав переможців та вручив їм пам’ятні відзнаки.

Îëåñÿ Ïëºõîâà,
ãîëîâà Ðàäè ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

ISIC – ОТЛИЧНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА!
В этом году в нашем университете прошел Х юбилейный научный форум International Scientific Interdisciplinary Conference
(ISIC). За прошедшие годы накоплен немалый организационный опыт проведения этой международной конференции. Можно подвести первые итоги и сделать определенные выводы, которые в дальнейшем помогут оптимизировать организационную
деятельность и расширить число участников конференции, вовлекая в свои ряды все большее число молодых ученых со всех
континентов.

Редакция газеты обратилась к Валерию Мясоедову, Анне Кожиной и Наталии Куфтериной, которые стояли у истоков создания ISIC, с просьбой рассказать о том, что они думают об уровне
конференции, ее популярности среди молодых ученых, а также
преемственности поколений. И, конечно, как же обойтись в этот
день без пожеланий молодой команде СНО и молодым ученым
нашего университета.
Валерий Мясоедов: Об уровне ISIC свидетельствует уже
тот факт, что проводится конференция 10 лет подряд. Это не
только юбилей, но и своеобразный знак качества, который
обеспечивается молодыми учеными, советом СНО, слаженностью их работы и преемственностью. 10 лет – это большой
срок и для появления традиций, и для поиска новых подходов
к проведению научного форума. Совет СНО и Совет молодых

ученых университета на юбилейной конференции очень убедительно продемонстрировали, как нужно совмещать традиции и новации.
Молодой команде СНО и молодым ученым нашего университета хочу пожелать новых, не менее замечательных проектов.
Я также желаю, чтобы их энтузиазм, энергичность, потенциал
были реализованы как минимум в масштабах нашей страны.
Анна Кожина: ISIC с каждым годом становится все более
популярным, собирает все больше участников. Радует тот факт,
что если раньше в нем принимали участие в подавляющем большинстве англоязычные иностранцы, то сейчас половина участников – это отечественные студенты, свободно говорящие на
английском языке. В конференции участвуют не только молодые
ученые со всех уголков Украины, но и из других стран. Закономерно растет и качество докладов – это не только актуальные и
креативные исследования, а и блестящее ораторское искусство
докладчиков, яркие и интересные презентации.
Хочу пожелать нашей молодежи научного азарта, веры в
себя и безостановочного движения вперед.
Наталья Куфтерина: ISIC – треть моей жизни, мероприятие,
которое стало основой моего личностного, профессионального
и социального становления, своего рода «школа жизни». Изначально проект задумывался как имиджевый молодежный конгресс мирового уровня для расширения кругозора студентов
и молодых ученых. По сути, идея удалась. Хотя, создавая конгресс, мы даже не думали, что он станет настолько популярным
у англоязычных студентов ХНМУ. Глядя на проведение юбилейного конгресса, мне очень приятно, что сейчас в СНО появилась
такая сильная инициативная сплоченная команда, которая схожа
с нашей. Хотя за 10 лет мы уже порядком повзрослели, а многие
из нашего первоначального оргкомитета уже работают в других
городах и даже имеют частные клиники за рубежом. ISIC – это
отличная школа оттачивания ораторского искусства, профессиональных навыков и организационных способностей. Хочется,
чтобы каждый студент прошел ее и нашел в ней для себя чтонибудь полезное и интересное.
Всем участникам я желаю дальнейших побед и реализации
самых сокровенных идей и желаний. А также найти себя и понять,
что медицинская наука очень интересна, перспективна и многогранна!
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АКТИВНОСТЬ И ЗАДОР ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!
езжать к нам и участвовать в молодежном научном форуме. Мы
рады, что с каждым годом количество участников конференции
растет, и надеемся, что общими усилиями мы сможем сделать
наше мероприятие еще более известным и посещаемым. Хотелось бы также отметить живую заинтересованность и искреннюю благодарность иностранных студентов, которые с большим удовольствием принимали участие во всех мероприятиях
в рамках данной конференции. Огромную популярность получили мастер-классы, на которых количество желающих пришлось
даже сокращать.

Эстафету ISIC от предыдущей команды принял новый состав Совета студенческого научного общества во главе с Олесей Плеховой. Олеся поделилась своими впечатлениями после проведения конференции молодых ученых, оценила вклад
новой команды СНО в организациию мероприятия, оценила
полученный опыт и высказала свои пожелания будущим участникам научного форума.

Олеся Плехова: В этом году мы постарались сделать конференцию более звучной, чтобы студенты горели желанием при-

Конечно, вся наша команда получила огромный опыт, важно было донести и объяснить студентам новый формат конференции (наличие постерной секции, мастер-классов). Кроме
того, для всех участников были подготовлены памятные наборы,
как на «взрослых» конференциях, что стало своеобразным новшеством в этом году. В запасе у нас еще много планов и идей,
поэтому надеюсь, что в следующий раз мы сможем их реализовать в еще большем масштабе.
Будущим участникам ISIC хотелось бы пожелать внимательней относиться к требованиям, которые указаны в информационном листе. Это существенно облегчает работу организационного комитета конференции. Мы всегда приветствуем активность,
порыв и задор молодых ученых, и в свою очередь обещаем креативность и индивидуальный подход к каждому.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Âèêòîðèÿ Çàõàðåâè÷

У ИСТОКОВ
10 лет назад во время поездки на конференцию в Берлин у студентов V курса (Натальи Шателен, Натальи Куфтериной и Марии
Самойловой) возникла идея организовать в Украине конференцию, которая стала бы аналогом современных европейских студенческих форумов и платформой для обмена научными медицинскими идеями. Данную идею поддержал проректор по научной
работе Валерий Мясоедов, на основании чего был сформирован оргкомитет из наиболее активных студентов и преподавателей.
Так был создан ISIC.

ФОРУМ ІЗ ГЕНЕТИКИ

«ПОВЕРНІТЬ В МОДУ ДОБРОТУ…»

6–8 червня Український інститут клінічної генетики ХНМУ,
ХМСМГЦ – Центр рідкісних (орфанних) захворювань за підтримки Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, Харківської міської ради та обласного й міського де-

партаментів охорони здоров’я провели VІІ Форум, присвячений
генетиці й епігенетиці рідкісних захворювань та проблемі розладів харчової поведінки «Поверніть в моду доброту…».
Мета форуму – об’єднати суспільство, медиків, владу й сферу освіти навколо проблеми впровадження єдиної системи допомоги пацієнтам з рідкісними захворюваннями.
Гостей Форуму привітали заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, проректор з наукової роботи Валерій
М’ясоєдов, директор ННІ післядипломної освіти Валерій В’юн,
професор кафедри акушерства і гінекології Тбіліського медичного університету GEOMEDI Олександр Папіташвілі й професор
Малхаз Кереселидзе (м. Тбілісі, Грузія), головний лікар Науково-дослідного центру охорони здоров’я матері та дитини Сартис
Барсегян (м. Єреван, Вірменія), представники пацієнтських організацій тощо.
На Форумі були розглянуті питання профілактики рідкісних
захворювань, проблеми їх дієтотерапії, етіологія розладів харчової поведінки, генетика й епігенетика рідкісних хвороб.

Çà ³íôîðìàö³ºþ êàôåäðè ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè
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МАГІСТЕРСЬКИЙ ЗАХИСТ

ГОТУЄМО ПЕДАГОГІВ ВИСОКОГО РІВНЯ
Напрям підготовки за спеціальністю «Наука про освіту»
з'явився нещодавно (перші групи магістрантів розпочали навчання на кафедрі української мови, основ психології та педагогіки лише з вересня 2014 року), проте вже став одним із найбільш
затребуваних для нашого університету.
Так, з 12 по 16 червня у конференційній залі
ХНМУ відбувся захист
науково-кваліфікаційних робіт магістрів з цієї
спеціальності.
Голова
екзаменаційної комісії
професор Віктор Єлагін
вважає, що цьогорічний
блискучий захист кваліфікаційних робіт – ще
одне підтвердження високого рівня підготовки майбутніх педагогів і
необхідності подальшого існування цієї спеціальності в університеті.
Випуск магістрів за спеціальністю «Наука про
освіту» 2017 року – один
з найбільш яскравих, бо
серед випускників цього
року завідувач кафедри
патологічної фізіології
ім. Д.О. Альперна професор Ольга Ніколаєва, завідувач кафедри нейрохірургії професор Володимир П’ятикоп, завідувач кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини основ біоетики та біобезпеки професор
Тетяна Ащеулова, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії професор Володимир Дуденко.

Кожна доповідь під час захисту тривала в середньому 10–15
хвилин і супроводжувалася презентацією, у якій, крім теоретичних відомостей, були графічно представлені основні результати
досліджень. Незважаючи на ліміт часу, доповіді були змістовними, висвітлювали актуальні питання сучасної педагогіки, поєднуючи педагогічні аспекти з медичними та фокусуючись на інноваційних технологіях навчання. Магістранти, на думку членів комісії,
почувалися абсолютно впевнено, вільно володіли матеріалом,
продемонстрували блискучу ораторську майстерність. Доповідачам ставили запитання, кількість і зміст яких показували інтерес
до наукових положень, які виносилися на захист.

Комісія високо оцінила оформлення магістерських робіт і широку ерудованість їх авторів. Загалом можемо сказати, що важливість існування спеціальності «Наука про освіту» вкотре справдилася, адже на цьому захисті реалізувалася основна її мета, за
якої магістранти показали себе не лише як лікарі, але й як педагоги.

Ëþäìèëà Ôîì³íà,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè

ШКОЛА МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА

ВИКЛАДАЧІ ХНМУ ПІДВИЩИЛИ СВОЮ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНУ МАЙСТЕРНІСТЬ

24 травня відбулося урочисте вручення сертифікатів молодим викладачам, які прослухали цикл внутрішньовузівської системи підвищення кваліфікації викладачів при Навчально-науковому інституті якості освіти ХНМУ.
«Школа молодого викладача» – це курс лекцій, майстер-класів та тренінгів, що спрямовані на формування й удосконалення
навичок міжособистісного спілкування, ораторського мистецтва,
технології активних та ігрових методів навчання, комунікації з вітчизняними та іноземними студентами та профілактиці емоційного вигорання.
Слухачами школи в заключному анкетуванні було зазначено,
що даний курс перевищив їх очікування, що запропоновані методики викладання були з успіхом апробовані на заняттях, а нові
знання допомогли відчувати себе більш впевнено.

На врученні сертифікатів проректор з науково-педагогічної
роботи Володимир Марковський зазначив, що така можливість
підвищити свою психолого-педагогічну майстерність має значення не тільки для окремого спеціаліста, а й для університету в
цілому, оскільки кваліфікація професорсько-викладацького складу є важливим критерієм для ліцензування та надання якісних
освітянських послуг.
Запрошуємо на наступний навчальний рік до «Школи молодого викладача» не тільки викладачів, які мають педагогічний
стаж менше п’яти років, а й усіх бажаючих вдосконалити свою
майстерність та ознайомитися з новими тенденціями в освіті.
Графік занять буде розміщено у вересні на сайті ХНМУ та на
сторінці у фейсбуці (Психологічна служба ХНМУ).

Àíàñòàñ³ÿ Ãîðåöüêà, ïñèõîëîã ÍÍ² ßÎ ÕÍÌÓ
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УЧЕНЫЕ ХНМУ

ИСТИННЫЙ ТРУЖЕНИК
В этом году исполнилось 135 лет
со дня рождения профессора Евгения
Абрамовича Черникова, занимавшего заметное место в жизни Харьковского медицинского института (ХМИ)
в 1930-х – начале 1940-х годов.

Родился Е.А. Черников в 1882 г. в
Ростове-на-Дону, в семье адвоката.
После окончания в 1900 г. гимназии с
золотой медалью он поступил на медицинский факультет Харьковского университета, который закончил в 1906 г.
Проработав год земским врачом, в сентябре 1907 г., по представлению проф.
К.Н. Георгиевского, был избран ординатором госпитальной терапевтической
клиники Харьковского университета.
С этого времени его судьба оказалась до конца жизни связанной с нашей
высшей школой, где он прошел все ступени академической лестницы: от ординатора, лаборанта-ассистента, старшего ассистента, приват-доцента до
профессора, заведующего рядом терапевтических кафедр: общей терапии
(1923–1930 гг.), госпитальной терапии
(1930–1940 гг.), факультетской терапии
(1940–1946 гг.).
Началом
научной
деятельности
Е.А. Черникова можно считать 1911 г.,
когда он выдержал экзамены на звание
докторанта, а уже в 1913 г. защитил диссертацию «Клинические и экспериментальные материалы к терапевтическому действию атофана» и получил ученую
степень доктора медицины. Главным
направлением его научных интересов
были проблемы кардиологии. Под руководством проф. Е.А. Черникова коллектив кафедры госпитальной терапии, на
которой он дольше всего проработал,
глубоко изучал ревматизм, врожденные
и приобретенные пороки сердца, функциональную диагностику недостаточности кровообращения. Одним из первых
в стране Е.А. Черников начал строго научное изучение влияния сероводородных ванн на сердечно-сосудистую систему, кровь и органы дыхания, влияния
грязелечения на течение артритов различной этиологии и дал общие показания и противопоказания к курортному
лечению.

Вместе с С.Г. Якушевичем и В.М. Коганом-Ясным Е.А. Черников принимал
активное участие в организации (1925 г.)
первого в Украине отделения обмена веществ при 2-й городской больнице, положив начало клинической эндокринологии в нашей стране.
Находясь вместе с институтом в эвакуации в г. Чкалове (ныне Оренбург),
Е.А. Черников и коллектив руководимой
им кафедры факультетской терапии изучали вопросы этиопатогенеза и терапии
«септической ангины», раневого сепсиса, клиники и лечения огнестрельных ранений грудной клетки, чрезвычайно актуальные в военное время. Эта работа
была отмечена почетной наградой – орденом «Знака Почета».
Академик
Л.Т. Малая
называла
Е.А. Черникова одним из организаторов курорта «Березовские минеральные
воды», научным руководителем и заместителем председателя научного совета которого он был. Следует уточнить,
что «Березовские минеральные воды» на
Харьковщине были одним из старейших
курортов дореволюционной России, но
подлинный расцвет его пришелся на советский период. Можно смело сказать,
что после гражданской войны, за годы
которой курорт пришел в полный упадок,
он был возрожден заново с чрезвычайным расширением масштабов деятельности и постановкой ее на строго научный фундамент.
В 1928 г. Е.А. Черников создал в Украинском институте усовершенствования
врачей одну из первых в Союзе кафедр
такого профиля – кафедру физиотерапии, которой руководил по совместительству до 1930 г.
Как руководитель кафедры госпитальной терапии профессор Е.А. Черников много сделал для ее развития. Коечный фонд клиники увеличился вдвое:
с 55 в 1931 г. до 110 в 1939 г. Клиника
была оборудована новейшей медицинской диагностической аппаратурой, значительно расширены кабинеты функциональной диагностики, клиническая и
биохимическая лаборатории, кабинет
основного обмена. Увеличился и штат
кафедры до 18 преподавателей, что позволило существенно улучшить учебную
и учебно-методическую работу, а также
проводить практические занятия с небольшой группой студентов и придать им
сугубо клинический характер.
Научное
наследие
профессора
Е.А. Черникова составляет около 70 печатных работ, среди которых главы в
учебниках по общей терапии и внутренним болезням, в том числе и в трехтомном учебнике «Основы терапии и лечебной профилактики». Предметом его
постоянного интереса и заботы стала
подготовка научно-преподавательской
смены: под его руководством были выполнены 5 докторских и 12 кандидатских
диссертаций.
Кроме огромной лечебной, педагогической и научной работы, благодаря
организаторскому таланту Е.А. Черников
занимал ряд административных постов,

почетных, но и очень ответственных. Он
был главврачом амбулатории ЦИК УССР,
председателем экспертной комиссии
Харьковского губернского отдела здравоохранения, директором Украинского
института курортологии и физиотерапии
(1930–1932 гг.), 6 лет (с 1930 г.) был заведующим (деканом) лечебно-профилактического факультета Харьковского медицинского института. С 1936 г. до конца
жизни бессменно занимал должность
заместителя директора по учебной и научной работе 1-го Харьковского медицинского института, затем объединенного ХМИ.
Относясь чрезвычайно ответственно
к выполняемым обязанностям, Е.А. Черников отдавал им столько времени и сил,
что даже вынужден был подать заявление
с просьбой об освобождении от одной из
них в связи с перегрузкой. Удовлетворяя
его просьбу, директор ЖМИ Д.С. Ловля
выразил Евгению Абрамовичу благодарность и отметил, что «вся большая работа
по реорганизации медицинского образования была проведена при его непосредственном активном участии».
Пользовался большим авторитетом Е.А. Черников и как врач-клиницист,
благодаря чему в разные годы, начиная
с 1920, он был консультантом лабораторий ЦИК УССР, Центральной лечебной
комиссии Наркомздрава УССР, лечебносанитарного бюро Южной железной дороги и др.
Кроме уже упомянутых многочисленных служебных обязанностей, Евгений
Абрамович много внимания уделял общественной работе: был членом правления Харьковского окружного отдела профсоюза Медсантруд, членом правления
Харьковского медицинского общества,
членом бюро, а с 1940 г. – председателем терапевтической секции ХМО, членом Всеукраинского комитета по борьбе с ревматизмом, избирался депутатом
Дзержинского райсовета г. Харькова,
принимал активное участие в созыве
украинских съездов терапевтов и др.
Справляться с таким множеством
обязанностей ему помогали трудолюбие, собранность, целеустремленность,
составлявшие основу его натуры. Но такая работа на износ и тяготы военного
времени не могли не сказаться на здоровье, и 8 апреля 1946 г. Евгения Абрамовича не стало.
Коллеги, знавшие его как председателя терапевтической секции ХМО, характеризовали его как исключительно
честного человека, гораздо более требовательного к себе, чем к другим, жившего на работе и для работы. Современники вспоминали, что «в последние недели
своей жизни, уже чувствуя себя тяжело
больным, он все же не ограничивал и не
сокращал своей разносторонней деятельности и еще накануне смерти был на
работе в клинике».
Ревностный труженик, свято исполнявший долг врача, учителя, ученого,
он, как истинный сын своей эпохи, жил и
умер на своем посту.

Çîÿ Ïåòðîâà
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НАШЕ ПРИЗВАНИЕ – МЕДИЦИНА

УПЕВНЕНА В ОТРИМАНИХ ЗНАННЯХ

Еще сидя за школьной партой, я была уверена в желании
связать свое будущее с медициной, ведь образ врача – сильного, мудрого, способного противостоять смерти – вызывал у меня
восхищение. Поэтому не было ни единого сомнения, что все необходимое для достижения своей Мечты мне даст медицинский
университет.
Сейчас, оглядываясь назад на тот
путь, который я прошла в Харьковском национальном медицинском
университете, могу с уверенностью
сказать, что сделала правильный
выбор. Помню, меня всегда удивляло, насколько старше выглядят
шестикурсники, хотя разница в возрасте между нами всего 3–4 года.
Но теперь понимаю, что благодаря всем полученным знаниям и советам мы стали совсем взрослыми,
уверенными в себе молодыми докторами. Весь этот долгий путь сформировал из нас личностей и закалил
характер, воспитал отзывчивость и человечность. Уже с улыбкой
вспоминаются трудности и страхи, подкрепленные красочными
историями старшекурсников, переживания по поводу вовремя
закрытых модулей и зачетов, бессонные ночи, исписанные листы
и тетради, потому что впереди куда более серьезная задача –
ответственность за жизнь и здоровье пациента.
Я бесконечно благодарна всем, кто помог и сегодня помогает осуществить мою мечту: Алле Николаевой и всем сотрудникам деканата І медицинского факультета за то, что разглядели
во мне потенциал и помогли его развить, каждому преподавателю, чьи опыт и знания мне посчастливилось перенять, за помощь в поиске ответов в научных спорах, совету СНО за все наши
совместные мероприятия, своим однокурсникам и любимой
группе за нескучные пары и крепкую дружбу, и, конечно же, моей
семье за неоценимое терпение и поддержку. Мне часто вспоминаются слова, сказанные профессором Юрием Пащенко на последней паре по детской хирургии: «Я желаю вам почувствовать
удовольствие от того, что вы – лучшие в своем деле». Поэтому,
в свою очередь, обещаю быть достойной выпускницей Харьковского национального медицинского университета, грамотным
специалистом и хорошим врачом!

2011 рік… Радісне хвилювання від усвідомлення початку нового великого етапу в житті зашкалює, емоції переповнюють.
Першокурсник медичного університету ще нічого не розуміє,
він чи вона має тільки бажання вчитися, розвиватися, пройти всі
труднощі та перешкоди, щоб отримати, як справжню нагороду,
право бути Лікарем. Саме так, з великої букви, оскільки безсонні
ночі, величезні обсяги важкого матеріалу, пари, семінари, практики, конференції – все це протягом шести років поступово робило з нас тих, ким ми є зараз. Ми – випускники ХНМУ.
У стінах нашого університету ми знайшли нових друзів, познайомилися з цікавими людьми, хтось знайшов
свою другу половинку. З першого дня разом із нами були
наші Вчителі, які допомагали
отримати міцні знання, розкрити свої здібності та таланти. Саме завдяки тяжкій праці викладачів та вихователів
ми стали випускниками. Від
себе та від усього нашого курсу хочу подякувати всім, хто
брав участь у нашій професійній підготовці.
Низький вам уклін за вашу
працьовитість, терпіння, готовність надати всіляку підтримку. Бажаємо вам міцного
здоров’я, оптимізму, благополуччя та успіхів у вашій нелегкій, але
такій важливій справі виховання майбутніх лікарів!
Завдяки вам кожен студент медичного університету випуску 2017 розуміє, що матиме можливість стати тією людиною, яка
зможе зробити свій особистий внесок у розбудову країни, рятувати людські життя й формувати українську медицину.
Зараз, насправді, важко збагнути, який етап нашого життя
закінчується, та ще важче зрозуміти, який етап починається. Тож,
я бажаю всім нам, дорогі випускники, здоров’я, наснаги та невичерпної енергії на шляху до своєї мрії.
2017 рік… Упевнена в отриманих знаннях та пишаюся тим,
що обрала професію Лікаря і є випускницею ХНМУ.

Èðèíà Òâåðåçîâñêàÿ, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Àíàñòàñ³ÿ Ìàðê³â,

ХНМУ – ЛУЧШИЙ ВУЗ ДЛЯ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ!

Харьковским национальным медицинским университетом я
восхищаюсь с первого моего посещения на дне открытых дверей в 2010 году. Тогда уже я уверенно хотела поступить именно
в этот вуз.
С самого начала обучения я занималась общественной деятельностью, помогала в проведении мероприятий, изучала самоуправление на разных его уровнях. На І курсе меня избрали старостой, на ІІ – председателем студенческого самоуправления III
медицинского факультета, на ІІІ-я стала председателем студенческого совета ХНМУ. Мне посчастливилось работать с отличной
командой студентов, у которых всегда были идеи и предложения
на все поставленные перед нами задачи. Именно благодаря им я

точно знаю, что в нашей альма матер – самые активные, целеустремленные, смышленые, умные, талантливые и лучшие студенты! Начиная с І курса, мы сдавали очень много тестов по каждому
предмету. До ІІІ курса были одни тесты, но уже с ІV курса началась
система устного опроса, работа с пациентами, разбор конкретных заболеваний по системам, посвящение в узкие отрасли медицины. И с каждым годом все больше и больше мы погружались
в медицину и стремились перейти на VІ курс. Но время пролетело
очень быстро. Тяжелее всего было ожидание результатов КРОКа.
Окончание обучения в медицинском университете – событие
очень радостное, ведь начинается новый этап в жизни – интернатура. Однако, с другой стороны, грустно вспоминать все то, что было
за все 6 лет: постоянный недосып, необходимость регулярно чтото учить, мероприятия, которые необходимо было провести в кратчайшие сроки – все время в режиме «энерджайзер». Университет
дал мне возможность посетить различные высшие учебные заведения Харькова, в том числе и медицинские вузы страны.
Я могу с уверенностью сказать, что Харьковский национальный медицинский университет – лучший в Украине. Здесь
работает выдающийся первоклассный профессорско-преподавательский состав во главе с ректором, учатся достойные студенты. Я горжусь тем, что была студенткой ХНМУ. Большое спасибо всем, кто помогал мне на протяжении 6 лет.
Выпускники III медицинского факультета, будущие врачи-интерны, у нас с вами самая благородная профессия и самая ответственная из всех специальностей. Удачи нам всем и дальнейших свершений в профессиональной деятельности!
Äàðüÿ Áðà÷êîâà, ²²² ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
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ЗАЛИШАЄМО РІДНІ СТІНИ…

МОЯ ALMA MATER!

Я пам'ятаю ту першу зустріч із тобою, моя аlma mater, сонячний літній день, коли прийшла подавати документи для вступу до
Харківського національного медичного університету. Чесно кажучи, тоді я ще зовсім не розуміла, що на мене чекає після вступу
в один із найкращих медичних вишів України.
А чекало нелегке та цікаве студентське життя, зі злетами та
падіннями, досягненнями й розчаруваннями, труднощами й шаленою радістю від перемог. Справді, адже студентські роки навчання стали для кожного з нас початком нового дорослого життя
і все вищезгадане чекало на нас попереду.
Пам’ятаю перше знайомство з улюбленим IV медичним факультетом, з деканом, перші лекції та перші пари, перші безсонні
ночі підготовки до занять і модулів. Та з кожним роком навчання
ми не тільки дорослішали, а й здобували знання, пізнавали нове,
розуміли, що обрали відповідальну й нелегку професію, тому навчання завжди було на першому місці.
Рідна аlma mater та студентські роки назавжди залишаться
у моєму серці. Адже всі 6 років були сповнені емоціями, різноманітними та незабутніми подіями й гордістю, що саме тобі пощастило навчатися в нашому університеті. За роки навчання я
отримала не тільки безцінні знання, а й справжніх друзів, а також
безліч спогадів, які закарбуються в моїй пам’яті назавжди.
Дорогі викладачі, хочу подякувати вам за те, що ви навчали
нас бути насамперед людьми, плекали в нас найкращі людські
якості, навчали життю. Низький уклін вам, наші викладачі.
Водночас радісно й сумно на душі. Радісно, що отримали гідну
освіту й вже невдовзі – довгоочікуваний випускний і вручення дипломів, а сумно тому, що залишаємо рідні стіни нашої аlma mater.
Àíãåë³íà Âîâê, IV ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Поступив в медицинский университет, я считал, что 6 лет –
это длительный срок и впереди меня ждут долгие годы обучения.
Однако сегодня все предстает в ином свете: время пролетело
так незаметно, и многие из нас даже не осознают того, что удостоены звания врача.
Врачевание было, есть и останется искусcтвом понимать,
знать, распознавать и решать проблемы самого совершенного
на всем свете организма человека. На младших курсах порой
мы недоумеваем, зачем нам, студентам-медикам, нужны гуманитарные науки, например, философия, история, культурология,
психология. Однако сегодня понимаешь, что имеешь дело не
просто с живым организмом, а с личностью со своими особенностями, и осознаешь, насколько необходимо знание этих предметов для познания человеческой сущности.
Хочу выразить слова благодарности всему преподавательскому составу моей alma mater за терпение, знания и поддержку на этом нелегком пути становления врача. Valitudo est bonum
optimum – эти слова, написанные на гербе нашего университета и означающие, что здоровье есть наивысшее благо, должны
быть решающими в карьере каждого врача. Желаю всем выпускникам достичь высот в своей карьерной деятельности и еще раз
хочу выразить слова благодарности всем нашим учителям – спасибо за все, моя alma mater!
В завершении хотелось бы напомнить, что самое важное в
работе врача – помнить о том, что каждый пациент, в первую очередь, человек, нуждающийся в вашей помощи не только физически, но и морально.

Îðõàí Äæàôàðëè, V ôàêóëüòåò ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

С НАМИ ЭТО БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ
5 лет назад, проезжая возле университета, я смотрела на
него с восхищением и не верила, что еще чуть-чуть, и стану студенткой, буду приходить сюда каждый день, познакомлюсь с
огромным количеством новых людей.

А тогда выпускники, стоящие на ступенях главного корпуса,
казались мне такими взрослыми. И вот сейчас, приходя сюда, я
смотрю на наш главный корпус с небольшой грустью, ведь совсем
скоро закончится наша студенческая жизнь, и больше не будет
пар и лекций, модулей и экзаменов. Не будет всего того, что со-

всем недавно так раздражало, вызывало бурю эмоций и переживаний. Теперь это кажется таким незначительным и вспоминается
с ностальгией, ведь с нами это больше не повторится. Кажется, что
только вчера мы пришли на анатомию и нам дали рассматривать
препараты, а вот мы идем сдавать тесты по фармакологии и патфизиологии. Потом мы пришли в наш родной УСЦ, где впервые погрузились в мир стоматологии, и преподаватели каждой кафедры
отдавали нам частичку себя. Хотя и сегодня я вовсе не кажусь себе
такой взрослой, как те студенты в далеком 2012 году, и немного
страшно сделать этот шаг во взрослую жизнь. Знания, полученные
в ХНМУ, останутся со мной и будут освещать дальнейший путь.
Помимо огромного количества знаний, все мы приобрели настоящих друзей. Ни один университет в мире не сближает так, как
медицинский. Такое количество часов, проведенных вместе, поневоле сблизит. Шучу, конечно. Всем нам будет не хватать тех практических занятий, лекций и веселых совместных посиделок. Мы
очень благодарны нашему университету за незабываемые 5 лет.
От имени всех выпускников нашего факультета я хочу поблагодарить ректора Владимира Лесового, декана стоматологического факультета Виктора Никонова, его заместителей, заведующих кафедрами стоматологического факультета, директора
Университетского стоматологического центра Марину Бирюкову, а также всех сотрудников родного университета.
Åêàòåðèíà ßâîðñêàÿ, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

10
ЭТО ИНТЕРЕСНО

АЛЬБИНИЗМ – ДАР ИЛИ НАКАЗАНИЕ?
На Земле живет почти 7,3 млрд людей, и все они – неповторимы, причем в разных смыслах этого слова. Ведь у каждого из
них свой уникальный набор генов, свое особенное сочетание
доминантных аллелей, свои последовательности нуклеотидов в
триплете. Все это определяет их внешность, характер, придавая
данному человеку изюминку и экстравагантность.
Я уже не говорю об увлечениях, талантах и уникальных способностях, которые тоже в определенной степени зависят от
факторов,
которые я перечислила выше. К сожалению, наш организм
не всегда работает
нам во благо, и поскольку мы не в силах контролировать
процессы,
происходящие в нем,
возникают определенные сбои, несущие свои, фатальные последствия.
Только люди, тесно связанные с медициной, понимают на все
100%, как важен процесс репликации, репарации, факт наличия
всех аминокислот в организме, присутствия каждого фермента
и поступления незаменимых факторов питания – витаминов. Отсутствие хотя бы одной из этих составляющих нашего огромного
организма – прямой путь к нарушению важных процессов и возникновению огромного количества болезней. Об одной из них
мы и поговорим в этой статье.
Выражение «белая ворона» известно нам с давних времен.
Оно означает, что человек явно чем-то отличается от других.
Применять его в хорошем смысле или плохом – дело каждого.
Суть от этого не меняется. Именно эта метафора стала обозначением уникальных, неповторимых людей-загадок – альбиносов.
Все мы учили латынь на І курсе медицинского университета и
знаем, что «albeus» переводится как «белый». Здесь логика вполне присутствует, ведь внешний вид говорит за них самих. Белые
волосы, светлая кожа, белые ресницы определенно заставляют
других людей остановить свой взгляд на этих признаках и задуматься: «А нет ли нарушений у этого человека? И почему он не такой, как я?». Есть. Ни для кого не секрет, что степень окраски нашему телу, волосам придает меланин. Причиной депигментации
является полная или частичная блокада тирозиназы – фермента,
который, собственно, и необходим для синтеза меланина. Что
именно является причиной блокады – наука пока не выяснила.
Бывает и такое, что с образованием тирозиназы все нормально,
тогда ученые предполагают, что в подобных случаях, возможно,
происходит мутация генов, регулирующих образование другого
важного для обмена меланина энзима. Углубляться в сами механизмы мы не будем, для этого у нас есть прекрасный предмет –
биохимия. А вот о признаках альбинизма, социальном положении этих людей, об их жизни мы и поговорим.

Альбинизм не является причиной повышенной смертности.
Люди с этим заболеванием живут, как и все остальные. На их соматическом здоровье в целом это никак не сказывается, физическое и интеллектуальное развитие не страдает. Однако ничто не
проходит бесследно. Альбинизм сопровождается нарушением
зрения, нистагмом, светочувствительной кожей и повышенным
риском рака кожи. Также может наблюдаться снижение слуха или
нарушение свертываемости крови. Совсем другой вопрос – положение этих людей в социуме. Очевидным остается факт, что
из-за особенностей внешности у таких людей может вырабатываться комплекс неполноценности. Они замыкаются в себе,
боясь появляться среди других. Такие люди поддаются дискриминации в школе, на работе, да и просто на улице. В Африке альбиносов при рождении убивали. Например, в Южной ее части
одно из поверьев гласит, что африканец-альбинос после своей
смерти исчезает на глазах, тая в воздухе. Желающих проверить
эту гипотезу находится достаточно. Жизнь таких людей превращается в кошмар, поскольку они не знают, какой отрезок жизненного пути им предначертано пройти. Кроме того, известны даже
случаи каннибализма. Шаманы всегда готовы заплатить за глаза
и кровь альбиносов, которые часто используются при различных
обрядах. Есть и те, кто уверен, что после убийства альбиносов
они обязательно приобретут потустороннюю силу. Мы живем в
более гуманной стране и об истреблении альбиносов для нас
даже думать дико. Но вот моральное давление, увы, никто запретить не может. Несмотря на свои особенности, альбиносы – это
довольно искренние, добрые, отзывчивые люди. Многие их них
обладают необычными
талантами.
И что самое главное, в отличие от
нас они никогда не
станут отрицательно относиться к людям с нарушениями
здоровья.
Каждый
сам
решает, как им относиться к тем, кто
выделяется из общей массы. Однако
всегда нужно помнить, что это обычные люди, такие же, как и мы.
У нас равные права, обязательства, полномочия и доступ к медицине, СМИ, возможность обучаться и работать. Дискриминация
по отношению к таким людям – это, как минимум, низко, негуманно, неприемлемо и является пережитком прошлого. Прежде
чем говорить что-то отрицательное в их сторону и совершать
моральное давление на таких людей, всегда помни – никогда не
знаешь, что будет с тобой завтра, и в каком положении можешь
оказаться ты.
Ñòàòüþ ïîäãîòîâèëà ñòóäêîð

Åêàòåðèíà Òàðàíåö
(² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЛЕСІ РОМАНІВНИ БОБРОННІКОВОЇ
(1962–2017)
21 червня пішла з життя завідувач кафедри клінічної фармакології професор
Леся Романівна Боброннікова.
Леся Романівна народилася 8 вересня 1962 року в с. Петрівка-Роменська, Гадяцького району Полтавської області. У
1985 році з відзнакою закінчила Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа», а вся її подальша діяльність була пов’язана з медичним
вишем.
З 1985 по 1987 р. Л.Р. Боброннікова –
стажер-дослідник кафедри факультетської терапії, 1987–1992 рр. – аспірант кафедри факультетської
терапії, з 1992 р. – асистент, а з 1999 р. – доцент цієї кафедри.

У 2009 р. вона захистила докторську дисертацію й отримала
звання доктора медичних наук. З грудня 2010 року обіймала посаду професора кафедри внутрішньої медицини № 3, з вересня 2013 р. була професором кафедри клінічної фармакології, а з
2016 р. працювала її завідувачем.
Леся Романівна була грамотним, талановитим та вимогливим
викладачем, відповідальною, світлою, гарною, чуйною та щирою
людиною, завжди готовою прийти на допомогу. За ці якості вона
заслужила любов і повагу колег, студентів і співробітників університету. Такою вона й залишиться в пам’яті колективу медичного
університету.
Ректорат, співробітники та студенти Харківського медичного
університету глибоко сумують через завчасну втрату Лесі Романівни Боброннікової та висловлюють щирі й глибокі співчуття рідним та близьким.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
Когда в воздухе веет весной, птички поют, погода прекрасная и дома сидеть уже невмоготу, пора выбираться на природу.
Кто-то едет на шашлыки, кто-то рыбачить, кто-то за ягодами, а
кто-то просто решил насладиться прекрасными теплыми деньками, прогулявшись по лесу. Все это хорошо, но нужно подумать
о правилах поведения на природе.
По данным МЧС 9 из 10 лесных пожаров возникают по вине людей, и мусорят на природе тоже люди. Так почему бы с самого начала не соблюдать меры безопасности, чтобы безобидная вылазка не
превратилась в катастрофу вселенского масштаба.
Пожарная безопасность
Это самое главное правило, которое нужно усвоить, выезжая
на природу. Костры рекомендуется разводить в специально
отведенных местах, а если таковых нет, выкопайте яму и разводите огонь внутри. Так будет меньше вероятности, что огонь распространится по лесу. И, ради Бога, не используйте горючие
вещества (бензин, жидкости для розжига), поскольку они могут
быть опасными для вас самих. Ну и, конечно, не сводите глаз с
костра, ведь одно дуновение ветра может распространить огонь
на весь лес, особенно если погода засушливая, много сухих листьев и веток. Когда отдых на природе подойдет к концу, не забудьте потушить огонь, используя песок или воду.
Подходящая одежда
Экипировка для отдыха на природе должна быть свободной, не сковывающей движений, удобной и не маркой.
Спортивный стиль в данном случае будет уместней всего.
Особенно это касается обуви: отдайте предпочтение спортивной обуви или как минимум обуви на плоской подошве. Обязательно запаситесь репеллентами, лес – дом для всяких ползучих, кровососущих животных и насекомых. И про головной
убор не забудьте.
За буйки не заплывать!
Если вдруг ваш пикник проходит рядом с водоемом, и вы
решите поплавать, помните о мерах предосторожности. Лю-

дям, которые плохо плавают или выпили лишнего, да и вообще
выпили, лучше не входить в воду, иначе есть риск не вернуться
домой. Не купайтесь в грязных водоемах – мало ли из-за чего
вода там стала грязной и какую заразу можно подцепить.
Чистота – залог здоровья
Когда мы едем на природу, берем с собой овощи и фрукты.
Мало того, мы не всегда моем их дома, а по приезду на место пикника забываем это делать. Так вот, обязательно мойте все овощи
и фрукты дома, чтобы на природе, впопыхах, не искать чистую
воду. И возьмите с собой побольше чистой воды для мытья рук,
антибактериальное мыло, влажные салфетки и антисептический
гель, чтобы в любой момент можно было вымыть грязные руки и
не подхватить кишечную инфекцию.
Подготовьте детей
Если с вами на пикник едут дети, объясните им основные
правила поведения и не оставляйте без присмотра, чтобы оставшуюся часть времяпрепровождения на природе не тратить на их
поиски или не собирать судорожно «чемоданы» и ехать в больницу, потому что ваше чадо съело немытый фрукт, несъедобную
ягоду, наглоталось речной воды или обожглось.
Берегите природу
Своим халатным поведением, мусором, криками, шумом и
гамом вы наносите природе серьезный ущерб. После вашего
пикника природе понадобится не один десяток лет, чтобы оправиться, прийти в себя и восстановиться. Отдайте дань уважения природе, что она приняла вас в свои владения, уберите за
собой мусор, не рвите цветы и лекарственные растения только
потому, что вам так хочется. Не ломайте деревья, не разоряйте гнезда и муравейники, не загрязняйте водоемы. Ведите себя
как люди!

Ïåòð Áîäíèê, ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáó÷åíèÿ êóðñîâ ãðàæäàíñêîé çàùèòû ã. Õàðüêîâà,
Ñåðãåé Áóñëîâñêèé, íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà ÕÍÌÓ

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ДМИТРА ІЛЛІЧА ДЕМИДЕНКА (1946–2017)
24 травня 2017 року передчасно пішов із життя асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 Дмитро Ілліч Демиденко.
Дмитро Ілліч народився 10 листопада 1946 р. в м. Охтирка Сумської області.
У 1970 році закінчив Харківський медичний інститут. Із 1972 р. працював лікаремординатором 2-го пологового будинку
м. Харкова, через рік став аспірантом кафедри акушерства і гінекології ХМІ, пізніше працював старшим лаборантом кафедри акушерства і гінекології.
Протягом тривалого часу, з 1977 р. по 2017 р., перебував на посаді асистента кафедри акушерства та гінекології № 1 Харківського
національного медичного університету. У 1978 році Д.І. Демиденку
було присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.
Дмитро Ілліч активно працював над науково-дослідною роботою згідно з темою кафедри. Він є автором понад 50 наукових

робіт з актуальних проблем акушерства та гінекології.
Спільно з іншими викладачами кафедри займався проблемами перинатології, брав участь у роботі міських, республіканських
і міжнародних конференцій, конгресів. Мав вищу кваліфікаційну
категорію «акушерство і гінекологія».
За 41 рік роботи в медичному університеті Дмитро Ілліч зарекомендував себе висококваліфікованим співробітником, чуйним
лікарем, який володів сучасними методами діагностики та лікування хворих. Він успішно поєднував лікувально-діагностичну,
навчально-методичну, наукову та громадську роботу, був дуже
порядною, світлою людиною, користувався великою повагою
серед професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів університету та хворих.
Ректорат, співробітники та студенти Харківського національного медичного університету глибоко сумують через завчасну
втрату Дмитра Ілліча Демиденка та висловлюють щире співчуття
рідним та близьким покійного.
Світла пам’ять про Дмитра Ілліча назавжди збережеться у наших серцях.

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЛІДІЇ ОЛЕКСІЇВНИ СІЛАЄВОЇ (1950–2017)
13 червня 2017 року пішла з життя Лідія Олексіївна Сілаєва.
Лідія Олексіївна працювала в редакційно-видавничому відділі з 1984 р. від дня його заснування, пройшовши шлях від редактора до заступника начальника відділу. У 2016 році вона пішла на заслужений відпочинок.
Лідія Олексіївна була творчою особистістю. Писала вірші, прозові твори, публікувалася в періодичних виданнях, збірниках і альманахах. Була членом Спілки журналістів. Багато зусиль докладала до першого видання творчого альманаху ХНМУ «Початок століття», приділяла чимало часу співпраці з творчою молоддю. Лідія
Олексіївна була енергійною, діяльною й чуйною людиною. У своїй роботі вона прагнула допомогти авторові
досягти більш високого рівня викладання матеріалу, підвищити його граматичний і стилістичний рівень.
Колектив Харківського національного медичного університету глибоко сумуює та висловлює щирі
співчуття родині й близьким. Світла пам’ять про Лідію Олексіївну Сілаєву назавжди збережеться в наших
серцях.
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ТРАДИЦІЇ ТА СПАДЩИНА

МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАЧИТИ ДЛЯ СЕБЕ СПРАВЖНІ ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ
Рамадан (араб.) або Рамазан (тур.) – дев’ятий місяць мусульманського календаря. Цей місяць є найважливішим і почесним для мусульман, одним з п’яти стовпів ісламу – основних
приписів шаріату, що формують основу ісламської віри. Його
тривалість – 29 або 30 днів – зумовлена ісламським календарем,
який використовується для визначення дат релігійних свят.

Протягом усього місяця потрібно дотримуватися суворого
посту («ураза»), який передбачає відмову від води, їжі та інтимних стосунків у світлий час доби. Як про це сказано у Корані: «...
їжте і пийте, поки не буде відрізнятися перед вами біла нитка і
чорна нитка на зорі, потім дотримуйтесь посту до ночі...». Відмова від прийому їжі з того часу, коли «чорна нитка починає відрізнятися від білої» до повного заходу сонця, не є самоціллю посту.
Головним його призначенням взагалі є зміцнення віри, духовне
зростання, переосмислення свого способу життя, пріоритетів.
Протягом Рамадану мусульмани пильно стежать, в першу чергу,
можливість відійти від забороненого, визначити для себе справжні життєві цінності.
Вважається, що піст був запроваджений пророком Мухаммедом в 624 році. Згідно з переказами, в одну з ночей Рамадану пророку Мухаммеду було дано перше одкровення. Місяць Рамадан – це час, коли мусульмани зосереджуються на своїй вірі,
по можливості відсторонюючись від повсякденних турбот. Це час
внутрішніх роздумів.
Крім звичайної п’ятикратної молитви, багато правовірних
мусульман у ці дні проводять по кілька годин у мечеті, моляться,
читають Коран і здійснюють нічний намаз.

Вважається, що повна відмова від простих людських потреб і
тим більше надмірностей дає мусульманам можливість підтвердити силу своєї віри, навчитися самоконтролю та сприяє духовному очищенню. Під час посту у Рамадан пропонується дотримуватися внутрішньої чистоти й звільняти себе від думок, спокус
і дій, які оскверняють людину. У цей місяць треба допомагати бідним, роздаючи милостиню та їжу. На вечірній обряд розговіння
під час Рамадану зазвичай запрошують гостей, родичів, близьких і сусідів. Таке частування підкреслює єднання мусульман,
вважається богоугодною справою і сприяє прощенню гріхів.
Якщо в інші місяці дні посту лише рекомендовані мусульманам, то протягом Рамадану він стає обов’язковим для абсолютної більшості вірян. Звільняються від посту хворі й старі,
якщо він шкодить їхньому здоров’ю, а також подорожні, полонені і правовірні, які на війні, якщо дотримуватися посту їм не дозволяють умови. Не дотримуватися посту дозволено жінкам під
час вагітності та лактації, якщо голодування може завдати шкоди здоров’ю матері або дитини. До посту не допускаються жінки у період місячних, породіллі, якщо вони «не очистилися після пологів», а також злочинці, які не відбули покарання. Піст не
обов’язковий для дітей, які не досягли статевої зрілості. Тимчасово звільнені від голодування мають витримати його в зручний
для них час у наступні місяці або компенсувати дні, коли не вдавалося постити, нагодувавши бідного.
Цікавим є те, що люди не втрачають масу тіла, скоріше, навпаки, оскільки намагаються добре поїсти зранку перед сходом
сонця і розговітися пізно ввечері. Водночас сам період посту характеризується відчуженістю від нагальних справ, а отже, й зниженою фізичною активністю.
Завершується місяць Рамадан і піст другим за значенням мусульманським святом Ід уль-фітр (Рамадан байрам), що починається із заходом сонця в останній день Рамадану і триває 1-го
і 2-го числа наступного місяця Шавваль. Після завершення колективної молитви в мечеті в 1-й день місяця Шавваль мусульмани відправляються на святкову трапезу, у ході якої прийнято пригощати не тільки рідних і близьких, а й сусідів, знайомих
(незалежно від їх віросповідання). Роздача милостині (садака) є
обов’язковою умовою святкування. Також у святкові дні прийнято відвідувати могили родичів.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëè âèêëàäà÷³ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè Îêñàíà Ñàìîëèñîâà òà Àëëà Äóäêà

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДОНОРА КРОВІ

ПОЧЕСНА МІСІЯ
Донорство – благородна і почесна місія, яка дозволяє зберегти життя хворим на важкі хронічні захворювання і потерпілим
від опіків, аварій та катастроф. Донорство символізує безкорисну ідею допомоги іншим людям. Донор може подарувати ще
один день народження, ще одну ніч під зірками, ще одне побачення, ще одну хвилину сміху, ще один шанс.

Всесвітній день донора крові щорічно проводиться 14 червня. У цей день у 1868 р. народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар, імунолог, який отримав в 1930 р. Нобелівську премію
за відкриття груп крові людини.
Регулярне донорство омолоджує організм та покращує роботу імунної системи, печінки, підшлункової залози та інших
органів травлення, а головне, замислюючись над важливістю
донорства, варто пам'ятати – один донор рятує життя трьом людям. За один забір отримують у середньому 450 мл. Цільну кров
рекомендують здавати не частіше 4–5 разів на рік. Повністю

склад крові відновлюється упродовж місяця. Щоб відновлення
відбулося швидше, радять пити багато рідини та включити до раціону білок. Ця процедура тренує організм, посилаючи сигнал до
самооновлення. Стимуляція кровотворення поліпшує емоційний
стан людини. Регулярна здача крові – це профілактика захворювань серцево-судинної системи і хвороб накопичення шкідливих
речовин – атеросклерозу, подагри, порушень функції печінки.
Донор має більше шансів на виживання при нещасному випадку,
оскільки вже адаптований до крововтрати.
Для заохочення донорів держава пропонує пільги: з метою
адаптації організму до крововтрати чинним законом України про
донорство крові передбачено звільнення донора від роботи в
день кровоздачі й на наступний день після неї зі збереженням
середньої місячної зарплати. Крім того, законом передбачено
присвоєння донору статусу «Почесного донора України», якщо
він безоплатно здасть кров у кількості 40 разових максимальних
доз. Такі особи отримують посвідчення і їм вручається відповідний нагрудний знак.
За даними Центру служби крові й донорства, в Харківській
області налічується 2 940 мешканців, які здали 40 максимальних
доз крові або 60 доз плазми і мають на сьогодні престижне звання «Почесного донора України».
Донор – унікальне поєднання «людини душі» та «людини
здоров’я», людини, яка психологічно і фізично готова дарувати
кров. Донор – не посада й не професія, це – покликання.

Ëþáîâ Ëóöåíêî,
²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ДО ДНЯ МОЛОДІ

СВЯТО ЛЮБОВІ ТА РОМАНТИКИ

ЧАС ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ІДЕЙ

Усі ми знаємо, що в останню неділю червня в Україні святкується День молоді. До категорії «молодь» відносять громадян
віком від 18 до 35 років. Більш ніж одинадцять мільйонів людей,
а це приблизно 22,6 % населення, становлять молоді громадяни
країни.

Сучасна молодь – це прогресуюча ланка суспільства, рушійна сила, якій підвладні будь-які кордони. Цього року День молоді
випав на 25 червня, тож зберіть своїх друзів, залишіть усі проблеми «на завтра» та насолодіться компанією близьких людей.

Традиційно до цього свята молоді українці нагороджуються
премією Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у розвитку нашої держави. Серед них – вчені-початківці й працівники
науки, спортсмени, військові та молодь, що проявила особистий
героїзм та мужність.

На мою думку, цей день символізує юне начало, запал і невтомну енергетику молодої людини на шляху становлення її як
особистості. Це – свято пізнання, натхнення, творчості, любові та
романтики.
Тож давайте будемо активною, ініціативною, готовою до пригод молоддю, аби нами пишалася наша ненька Україна!
²ëîíà Êîðí³ëîâà, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Варто відзначити, що в цей день не потрібно забувати й про
старших людей, тому що покоління змінюються поколіннями, проте вогник юної душі завжди залишається горіти. Молодість – це
найкращий час, про який усі розповідають своїм дітям та онукам.
Це час для створення ідей, відкриттів та здійснення найсміливіших
сподівань і бажань. Це дорогоцінний подарунок природи, приймайте його з вдячністю та не проживіть жодної хвилини дарма.
Будьте активними, розвивайтеся, навчайтеся, використовуйте всі можливості та переваги цього моменту життя. Будуйте великі плани на майбутнє та виконуйте їх, бо ви – творці сьогодення
та завтрашнього дня.

Пам’ятайте, що молодість – це стан душі та залишайтеся
завжди молодими!
Òåòÿíà Ñâåíòîçåëüñüêà, ñòóäêîð (²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

ТЕРИТОРІЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ЙОГА  НАУКА ПРО ПІЗНАННЯ СЕБЕ
Йога – це цілісне та багатогранне вчення про пізнання себе і
навколишнього світу, що має тисячолітню історію. У давнину вона
була вкрай закритою системою, оскільки її дуже сильні техніки й
практики давали реальну могутність.

Йога – наука дуже конкретна, у ній багато конкретних вправ і
методик, що дозволяють реалізувати свій внутрішній потенціал,
розкрити закладені в кожній людині колосальні фізичні та ментальні здібності, підтримувати себе в прекрасній фізичній формі.
Займаючись йогою, людина виходить із «сірих буднів» у новий,
абсолютно фантастичний і чарівний світ, стає все більш відкритою, щирою, доброю, починає жити більш яскравим, насиченим,
повноцінним життям.
Вчення допомагає не тільки поліпшити фізичне здоров’я,
отримати сильне, струнке, витривале тіло, але і дозволяє повністю реалізувати себе у всіх сферах життя – в роботі та навчанні, кар’єрі та бізнесі, в сімейних та міжособистісних відносинах.
Йога вчить нас «слухати» своє тіло, вона допомагає нам відчути
кожну частину тіла по-особливому. Людина, яка займається цією
практикою, окрім сильних м’язів та суглобів має сильну та урівноважену психіку, чому сприяє максимальна концентрація на своїх
відчуттях.
Йога допомагає віднайти баланс між фізичним та духовним
здоров’ям, а тому максимально позитивно впливає на стан людини загалом. Займаючись частіше цією практикою, ви завжди
будете жити в гармонії з собою та навколишнім світом.

Êàòåðèíà Ìàðäóñ, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО У КОЛІ ДРУЗІВ

14 червня в актовій залі Харківського національного медичного університету відбулися урочистості з нагоди Дня медичного
працівника.
Перед присутніми з вітальним словом виступили ректор університету Володимир Лісовий та президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк. Володимир Миколайович звернувся до присутніх із найщирішими побажаннями
здоров’я, натхнення, благополуччя їм та їх родинам. Він наголосив: «Цьогорічне професійне свято ми зустрічаємо в непростий
час реформування галузі та суспільства, що неможливе без зміни
парадигми вищої медичної освіти в Україні. Багато завдань стоїть
перед нами, але разом, з одного боку лікар, з іншого – хворий, ми
вийдемо зі скрутного становища».
Із професійним святом від імені Національної академії медичних наук України присутніх привітав Віталій Цимбалюк. Він
побажав співробітникам і студентам університету здоров’я, родинного благополуччя, щастя й достатку. У своїй промові Віталій
Іванович зазначив: «Відвідавши анатомічний музей, музей історії
ХНМУ, я вражений глибоким минулим харківської вищої медичної
школи, переліком тих унікальних особистостей, відомих у всьому світі. Відчувається чудове поєднання давнини з молодістю.
Ми переживаємо нелегкі часи, особливо для старшого покоління. Нашу молодь очікує щасливе майбутнє, життя у реальній європейській державі, заможній та квітучій, але для цього нам потрібен мир та наполегливість. Кожному, хто прагне досягти своєї
мети, треба мати певний взірець, на який хочеться рівнятися. Для
мене такою особистістю став академік Андрій Петрович Ромоданов, а в Харківському національному медичному університеті є
багато прикладів видатних особистостей, які можуть слугувати
формуванню ціннісних орієнтацій в обраній професії».

Зі щирими словами подяки за наполегливу працю, професіоналізм та відданість обраній справі привітали всіх присутніх
у залі артисти Харківської обласної філармонії. Концертна програма була сповнена яскравих творчих номерів. Вокальну музику
різних жанрів представили заслужені артисти України Марія Стецюн, Олена Подус, Олег Лятенко, Михайло Маркович та лауреат
міжнародних конкурсів Віталій Лашко. Вразила віртуозна інструментальна гра скрипаля Василя Дмитренка, піаніста Володимира Солянікова, баяніста Максима Василенка. Неперевершеним
став виступ майстра ілюзій Юрія Урицького та конферанс Романа
Байрактара.

Атмосфера святкового заходу та щирі побажання здоров’я,
родинного благополуччя, щастя, миру та достатку надихнули всіх
присутніх на те, що світ стане добрішим і світлішим від мільйонів
усмішок вдячних пацієнтів!
²ííà Íå÷èòàéëî, ïðîâ³äíèé ðåäàêòîð ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

ХІМІЯ ГЛИНИ

З нагоди святкування Дня хіміка співробітники кафедри медичної та біоорганічної хімії провели конкурс студентських робіт «Хімія глини», до участі у якому долучилися понад 40 першокурсників нашого
вишу.
На кафедрі протягом тижня працювала виставка творчих робіт, які студенти створили власноруч із
природної, полімерної та архітектурної глини. Відвідувачі особливо відзначили творчі роботи: «Хімічні часи», «Сон Менделєєва», «Коксування вугілля (піроліз)», «Фрагмент ДНК», формули хімічних сполук та ін. За тиждень виставку відвідали понад 500 студентів і співробітників університету.
Такі заходи можна розглядати як елемент індивідуальної позааудиторної роботи студентів. Вони сприяють покращанню адаптації
першокурсників до нових умов навчання в університеті, розвивають творчі здібності, абстрактне мислення та розширюють світогляд.

Íàòàë³ÿ ×àëåíêî, àñèñòåíò êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ АЛЬМАНАХУ

УСЕ ВІДДЗЕРКАЛЮЄТЬСЯ У ТВОРЧОСТІ

2 червня в конференц-залі головного
корпусу Харківського національного медичного університету відбулася презентація 5-го ювілейного випуску альманаху
«Початок століття».
У залі зібралися керівництво університету, автори, чиї твори увійшли до складу
альманаху, їх друзі та любителі творчих заходів, які дозволяють знайомитися з незвичайними людьми, отримувати позитивні
емоції від їх щирої душі. Саме такою великою щирістю і любов’ю була наповнена презентаційна зала, де виставлялися картини
доцента кафедри мовної підготовки іноземних громадян Олени Ковальчук, доцента кафедри терапевтичної стоматології Олени
Палій, студентів I медичного факультету Валерія Кобути, II медичного факультету Тетяни Жарової, фотороботи Тетяни Золотарьової, вироби декоративно-прикладного
мистецтва бібліотекаря Ганни Дзюбан, які
отримали заслужене визнання присутніх.
З виходом ювілейного збірника присутніх привітав ректор університету Володимир Лісовий: «Так сталося, що люди

з медицини завжди виявляють творчі й художні здібності, тому назріла необхідність
у створенні альманаху, у якому співробітники та студенти вишу могли б публікувати свою прозу, поезію, живопис, образотворче мистецтво. В альманасі є постійні
учасники, серед яких й професіонали, у
тому числі з інших міст країни, які високо
оцінюють рівень нашого творчого видання. Хочу щиро привітати і тих, хто регулярно бере участь, і тих, хто вперше потрапив
до збірки. Сьогодні у нас нехай невеликий, проте, я вважаю, ювілей – видання
п'ятого випуску альманаху».
Протягом заходу лунали вірші у виконанні авторів: завідувача кафедри філософії Алли Алексеєнко, студентки I медичного факультету Валерії Козак, гостей свята
Петра Джерелянського та Гаррі Сетьяна.
Усім авторам, опублікованим у випуску «Початок століття», Володимир Лісовий
вручив ювілейний екземпляр альманаху із
щирими побажаннями невтомного пошуку нових ідей та творчої вдачі.

²ííà Íå÷èòàéëî

ВЛАСНА ДУМКА

«Маємо всі підстави сердечно привітати творців цього дивовижного альманаху з його першим ювілеєм. П’ятий
випуск – не так вже, здається, й багато…
Утім, лише на перший погляд, оскільки
далеко не всім надзвичайно цікавим літературним, мистецьким, видавничим
проектам судилося пройти подібне «випробування часом».
Натомість, наш з вами альманах не
тільки став однією з доволі помітних
реалій сучасної української культури,
але й зберіг вірність своїй, від самого
початку визначеній загальній концепції. Незмінними залишилися критерії формування кола авторів видання,
коли головним чинником є не професіоналізм…, а отриманий від Бога талант
та, найбільшою мірою, – щира відданість літературі, художній творчості…
Найбільше та найщиріше побажання виданню-ювілярові: й надалі зберігати своє власне обличчя в усьому – від
змісту кожної наступної книжки й до сміливого сучасного дизайну!...».
Ç âèñòóïó ïîåòà, ïóáë³öèñòà, òåàòðîçíàâöÿ
Ïåòðà Äæåðåëÿíñüêîãî íà ïðåçåíòàö³¿ àëüìàíàõó

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

ЛЮБІ ДІТИ УКРАЇНИ

31 травня з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту
дітей в актовій залі ХНМУ відбувся святковий концерт «Любі діти
України», організований профкомом співробітників за підтримки
адміністрації вишу.

На сцені з яскравими номерами виступили діти співробітників кафедр університету, а саме: Данило Лєрмонтов (пісня
«Обійми мене»), Вероніка Кривенко (танцювальна композиція
«Мама»), Герман Гаврилов (кларнет), Софія Гаврилова (фортепіано), Михайло Бондаренко і Єва Лєрмонтова (бальний танець «Попуррі»), Дарья Штанюк (пісня «Намалюй»), Надія Чайченко (пісня
«Відновлююсь як Фенікс»), Лайла Сухлдост (пісня «Веселі маляри»), Дарья Штанюк з мамою (пісня «Єдиному») та ін. Також були
запрошені колективи дитячої творчості міста Харкова. Окрема
подяка зразковому художньому хореографічному колективу «Капельки», переможцю міжнародних конкурсів і фестивалів спортклубу «Пульсар» та Аліні Голуб з мамою за пісню «Ты моя».

Присутніх щиро привітав зі святом проректор з науково-педагогічної роботи Іван Летік, від Харківської обласної профспілкової організації працівників охорони здоров’я України була присутня головний спеціаліст з організаційно-масової роботи Галина
Горобець.
Традиційною стала виставка дитячих робіт та малюнків. Святкового настрою дітям додали подарунки та солодощі, а найактивніші учасники концерту були відзначені подяками від профкому
співробітників університету. У глядацькій залі гучними оплесками
маленьких виконавців вітали батьки, бабусі й дідусі, студенти та
співробітники університету.

Òåòÿíà Ïîë³ùóê, ãîëîâà êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ êîì³ñ³¿ ïðîôêîìó ñï³âðîá³òíèê³â ÕÍÌÓ
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ВІТАЄМО!
У червні свій ювілей святкують: доцент кафедри терапевтичної стоматології Олена Вікторівна Андрєєва, асистент
кафедри медичної біології Ольга Сергіївна Бородіна, маляр будівельної групи Любов Дмитрівна Верьовкіна, доцент
кафедри терапевтичної стоматології Ольга Володимирівна Гармаш, професор кафедри патологічної анатомії Галина
Іванівна Губіна–Вакулік, сторож гуртожитку № 2 Олена Сергіївна Дейнекіна, фотограф служби з інформаційного забезпечення редакційно-видавничого відділу Юрій Євгенович Дем’яненко, доцент кафедри дерматології, венерології та
СНІДу Євгенія Ігорівна Добржанська, прибиральник службових приміщень корпусу Трінклера, 6 Лариса Анатоліївна
Іваніна, слюсар-сантехнік служби по органiзацiї, експлуатацiї та ремонту будiвель, споруд та комунікацій Юрій Євгенійович Ізюмов, завідувач сектору електронної інформації для науковців відділу інформаційних технології та комп’ютерного
забезпечення наукової бібліотеки Ірина Вікторівна Камлик, лаборант кафедри терапевтичної стоматології Оксана Віталіївна Климова, лаборант кафедри судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Тамара
Володимирівна Ковальчук, лаборант кафедри медицини катастроф та військової медицини Олена Олегівна Коломієць, старший лаборант кафедри біологічної хімії Ірина Петрівна Кузнєцова, методист навчально-методичного відділу Лідія Вікторівна Лебідь, лаборант кафедри анатомії людини Євгенія Олександрівна Міхацевич, доцент кафедри
медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Костянтин Георгійович Михневич, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 Тетяна Анатоліївна Моїсеєнко, доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Людмила
Іванівна Овчаренко, асистент кафедри судової медицини та медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса
Олександр Миколайович Пешенко, асистент кафедри ортопедичної стоматології Алла Володимирівна Погоріла, інженер режимно-секретного вiддiлу Раїса Іванівна Рубенкова, асистент кафедри педіатрії № 1 та неонатології Валентина Іванівна Самсоненко, черговий по гуртожитку № 6 Надія Михайлівна Сиріна, асистент кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки Ірина Василівна Ситіна, завідувач кафедри стоматології Ірина
Іванівна Соколова, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології Анатолій Васильович Торбенко, прибиральник службових приміщень головного учбового корпусу Галина Михайлівна Трубіна, асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Олексій Алімович Тяжелов, доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх
хвороб Вадим Євгенович Шапкін.

МОВОЮ ФОТО

У ХНМУ СКЛАЛИ ПРИСЯГУ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ
25 травня відбулася церемонія прийняття Військової присяги на вірність українському народові, яку склали хлопці та дівчата
Харківського національного медичного університету, Національного фармацевтичного університету та медичного факультету
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

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

У цей день студенти складали присягу з особливим почуттям,
адже ситуація, яка існує в країні, вимагає серйозного ставлення
та відповідальності за свої дії, а сучасний офіцер має завжди вдосконалювати свої знання й уміння.
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