
Шановні колеги!Шановні колеги!
ВІТАННЯ

21 вересня у читальному залі відділу науково-інформацій-
ного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної 
наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка Харківська обласна рада 
товариства винахідників і раціоналізаторів провела науково-
практичну конференцію «Проблеми винахідницької та раціоналі-
заторської діяльності в Харківській області».

Під час заходу за активну винахідниць-
ку та наукову діяльність у галузі медици-
ни, вагомий особистий внесок у розвиток 
науки та з нагоди Дня винахідника і раці-
оналізатора України почесною грамотою 
Департаменту науки і освіти нагороджено 
завідувача кафедри педіатрії № 2 профе-
сора Наталію Макєєву, завіду вача кафе-
дри акушерства, гінекології та дитячої гі-
некології професора Ірину  Тучкіну.

Також Харківська обласна рада това-
риства винахідників і раціоналізаторів за 

активну винахідницьку й наукову діяльність в галузі медицини та з 
нагоди Дня винахідника і раціоналізатора України нагородила по-
чесною грамотою завіду вача кафедри внутрішньої медицини № 2 
і клінічної імунології та алергології професора Павла Кравчуна, 
завідувача кафедри внутрішньої медицини № 3 професора Лари-
су Журавльову, завідувача кафедри акушерства та гінекології № 1 
професора Миколу Щербину та доцента кафедри біологічної хімії 
Євгена Андросова.

НАУКОВЦІВ ХНМУ НАГОРОДИЛИ ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ

26 вересня голова Харківської обласної державної адміні-
страції Юлія Світлична взяла участь у Педагогічному віче Харків-
щини, де привітала працівників освіти з професійним святом.

У рамках святкового Педагогічного віче Юлія Світлична 
вручила найкращим працівникам освіти Харківської  області 

відзнаки Міністерства освіти і науки України та ХОДА. Зокре-
ма, Почесною грамотою Харківської обласної державної ад-
міністрації нагороджено завідувача кафедри громадського 
здоров’я та управління охороною здоров’я професора Віктора 
Андрійовича Огнєва.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА – НАЙКРАЩИМ ПРАЦІВНИКАМ ОСВІТИ

З 28 вересня по 1 жовтня на базі навчально-оздоровчо-
го комплексу «Червона калина» ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського 
(м. Тернопіль) відбулася Всеукраїнська олімпіада з симуляційної 
медицини з міжнародною участю серед студентів вищих медич-
них навчальних закладів. До змагань долучилися й іноземні гості 
з Литви та Польщі.

В олімпіаді також 
взяла участь коман-
да Харківського наці-
онального медичного 
університету у складі 
студентів І медично-
го факультету під ке-
рівництвом доцента 
кафедри медицини 
невідкладних станів, 
анестезіології та ін-
тенсивної терапії Ми-
коли Бітчука. 

За результатами змагань команда нашого вишу отримала на-
городу за перемогу в конкурсі «Поворот не туди» (надання невід-
кладної медичної допомоги при ДТП у складі бригади екстреної 
медичної допомоги). 

КОМАНДА ХНМУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ 
В ОЛІМПІАДІ З СИМУЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

Щиро вітаю вас із нагоди Дня працівників освіти! 
Учитель для кожного з нас назавжди залишиться неви-

черпним джерелом знань, завдяки якому ми обрали власний 
шлях у житті, познайомилися з духовними скарбами, що на-
копичило людство. 

Праця педагога – це вічний неспокій, пошук істини, муки 
творчості й радість перемог, емоційні підйоми та гіркі роз-
чарування. Це не просто професія, а спосіб життя, адже від 
кожного з вас залежить, яким буде світ і наша країна завтра. 

Професійна діяльність викладачів заслуговує на щире 
визнання і подяку. Їх робота в усі часи була подвижницькою: 
щоб бути справжнім учителем, потрібно віддавати і душевні, 
і фізичні сили, і час, відмовляючи в цьому собі й своїм близь-
ким. Це покликання, яке вимагає від людини всіх сил і зді-
бностей, служіння, яке не знає канікул і змін та поєднує в собі 
молодість душі і мудрість слова, щоденну нелегку працю і 
свято перемоги знань.

Кожне досягнення ваших учнів – це ваша заслуга! І яки-
ми б шляхами їм не судилося йти, їхні погляди завжди будуть 
звернені до alma mater, де вони залишили частку свого серця. 

Низький уклін вам, дорогі педагоги, за професіоналізм, 
витримку та терпіння, за любов до обраної професії, само-
відданість і багатство душі.

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

6–8 жовтня у м. Полтава відбувся чемпіонат України з гирьо-
вого спорту, де старший викладач кафедри фізичної реабілі-
тації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та 
здоров’я Володимир Поручіков виборов І місце серед дорослих 
у програмі довгий цикл (вагова категорія до 85 кг). У чемпіонаті 
взяли участь спортсмени 22 обласних команд України.

Володимир Поручіков є майстром спорту України з гирьового 
спорту, членом національної збірної команди України, призером 
чемпіонатів Світу та Європи з гирьового спорту.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ З ГИРЬОВОГО СПОРТУ
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ГАЗЕТА КОЛЕКТИВУ ХАРКIВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ



В АТМОСФЕРІ СВЯТА Й НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ

5–6 жовтня відбулася ювілейна науково-практична конфе-
ренція з міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефро-
логія – 2017», присвячена 50-річчю КЗОЗ «Обласний клінічний 
центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала».

У заході взяли участь урологи, нефрологи, трансплантологи, 
онкологи, андрологи, онкохірурги, акушери-гінекологи, сімей-
ні лікарі, дитячі хірурги, дитячі урологи, сексологи з різних регі-
онів України та з-за кордону, а саме Польщі, Вірменії, Білорусі, 
Грузії, Казахстану, Туркменістану, Азербайджану, Лівану, Сирії, 
Єгипту та ін.

Роботу конференції відкрив керівник Харківського облас-
ного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала 
професор Володимир Лісовий. Під час свого виступу Володи-
мир Миколайович зробив короткий екскурс до історії засну-
вання Центру, згадав видатних учених професора Аполінарія 
Григоровича Подрєза й професора Платона Лукича Шупика, 
що стояли біля джерел створення урологічної клініки в м. Хар-
кові. «Дуже вдячний учасникам ювілейної конференції за те, 
що долучилися до роботи наукового форуму, впевнений, що 
захід відбудеться в атмосфері свята й наукової творчості», – 
зазначив Володимир Миколайович, звертаючись до учасників 
 конференції.

З вітальним словом до присутніх звернувся Директор інсти-
туту урології НАМН України професор Сергій Возіанов: «Ство-
рення унікального медичного закладу – це велике досягнення, 

і головне, що добра слава про лікарів, які надають допомогу в цій 
установі, шириться всією країною. Користуючись нагодою, пе-
редаю учасникам конференції вітання від Асоціації урологів Ін-
ституту урології та сподіваюся на плідне й корисне спілкування, 
дискусії, обмін думками та обговорення різних точок зору з тих чи 
інших проблем урологічної галузі».

Наукова тематика заходу охоплювала актуальні питання 
урології, андрології, нефрології, зокрема, комбіноване лікуван-
ня пухлин сечостатевої системи, радикальну й реконструктив-
но-пластичну хірургію та урогінекологію, можливості сучасної 
візуальної та лабораторної діагностики, інфекційно-запальні 
захворювання сечової та статевої системи, сучасні методи лі-
кування сечокам’яної хвороби, сексуальність і репродуктивне 
здоров’я, питання замісної ниркової терапії та медико-соціаль-
ної реабілітації пацієнтів з хронічними хворобами нирок, а також 
роль сучасної фармакотерапії в урології, інноваційні технології 
в галузі тощо.

У рамках конференції була організована виставка сучасних 
засобів діагностики й лікування, зразків медичної та лаборатор-
ної техніки, проведена демонстрація новітніх інформаційних тех-
нологій у медичній практиці. 

Під час заходу пройшов VІ чемпіонат з футболу серед уроло-
гів України. Футбольне дійство, що вже стало традиційним, ви-
кликало жвавий інтерес серед учасників заходу та вболівальни-
ків. Тим паче, що команди привітали такі знані футбольні діячі, як 
заслужений тренер України, голова комітету національних збір-
них ФФУ Мирон Маркевич та український футболіст, тренер Сер-
гій Валяєв. За підсумками чемпіонату серед заявлених 8 команд 
перемогу одержала збірна Києва. Футбольний трофей спортсме-
нам-урологам вручили відомі українські футболісти Олександр 
Горяїнов та Сергій Валяєв.

Важливим досягненням наукового форуму стало укріплення 
науково-практичних зв’язків урологів України, інформування лі-
карів про новітні досягнення в діагностиці й лікуванні захворю-
вань сечостатевої системи, обмін досвідом та підвищення квалі-
фікації вчених і практиків. 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

У 2017 році Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології відзначає 50 років з дня свого заснування. На даний час 
це один з найбільш потужних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів в Україні, що надає висококваліфіковану медич-
ну допомогу урологічного і нефрологічного профілю. 

Створення і розвиток Харківського обласного клінічного центру урології та нефрології нерозривно пов'язані з ім'ям професора 
Володимира Івановича Шаповала. За його ініціативи та ціною колосальних зусиль в 1967 році в Харкові був створений перший у Ра-
дянському Союзі спеціалізований центр для надання допомоги урологічним хворим. 

На базі Нефроурологічного центру Харківської обласної клінічної лікарні у 2001 р. створено самостійний заклад охорони 
здоров’я – Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології, який очолив учень Володимира Шаповала – Володимир Лі-
совий. У 2003 р. Центру присвоєно ім’я його засновника професора Володимира Івановича Шаповала. 

У грудні 2003 р. за значний внесок в організацію та надання медичної допомоги населенню, впровадження нових методів діа-
гностики і лікування, високий професіоналізм колектив Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шапо-
вала відзначений найвищою нагородою – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

У 2006 р. Володимир Лісовий впровадив у Харківській області методику родичевої трансплантації нирки. За його ініціативою та 
безпосередньою участю на теперішній час в Україні створено найпотужнішу службу замісної терапії хворим на термінальну ниркову 
недостатність, яка може застосовувати всі існуючі технології допомоги одночасно 300 пацієнтам.

Наразі Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології ім. В.І. Шаповала – це потужний високопрофесійний ліку-
вальний заклад в Україні, який налічує 430 стаціонарних ліжок, понад 600 співробітників. У Центрі щорічно виконується близько 
8 тис. операцій, надається висококваліфікована допомога більш ніж 15 тис. мешканців Харківщини та інших регіонів. З 2003 р. спів-
робітниками Центру, одними з перших у країні, було втілено методику постійного амбулаторного перитонеального діалізу; роз-
винуто та переоснащено службу гемодіалізу (у 2009 р. в Лозівському районі Харківської області відкрито першу філію відділення 
гемодіалізу); організовано ендоурологічну службу в Харківському регіоні; засновано проблемну наукову лабораторію з андроло-
гії та репродукції людини – єдиний спеціалізований клінічний підрозділ у Харкові та Південно-Західному регіоні, що займається 
проблемами чоловічого безпліддя.

ЮВІЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ДОВІДКА 
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ВІТАЄМО

Патенти на винаходи
1.  Спосіб діагностики тяжкості пе-

ребігу бронхіальної астми у дітей. Авто-
ри: Ю.В. Одинець, Ю.В. Васильченко, 

Н.І. Макєєва, М.К. Бірюкова.

2.  Спосіб діагностики тяжкості пере-
бігу гострого бактеріального менінгіту, 
асоційованого з гіпоксією головного моз-
ку. Автори: А.В. Сохань, В.М. Козько, 

К.В. Юрко, Г.О. Соломенник, В.О. Тє-

рьошин.

3.  Спосіб ранньої діагностики судом-
ного синдрому у новонароджених з ме-
таболічним ацидозом. Автори: Т.О. Тес-

ленко, М.О. Гончарь, А.Д. Бойченко, 

І.Ю. Кондратова.

4.  Спосіб діагностики розвитку піз-
нього гестозу. Автори: М.О. Щербина, 

О.П. Ліпко, І.М. Щербина, О.І. Скорбач.

Патенти на корисні моделі
1.  Спосіб лікування дітей з розладами 

аутистичного спектру. Автори: Ю.Б. Гре-

чаніна, О.Я. Гречаніна, С.В. Білецька.

2.  Спосіб реабілітації хворих після ліку-
вання трубної вагітності метотрексатом з 
використанням кріоконсервованої плацен-
тарної тканини. Автори: О.Д. Демиден-

ко, І.О. Тучкіна, Л.А. Вигівська, І.А. Гузь, 

С.М. Копітько, С.В. Покришко.

3.  Спосіб генетичного прогнозуван-
ня артеріальної гіпертензії на тлі цукро-
вого діабету 2 типу у жінок в період по-
стменопаузи. Автори: Л.В. Журавльова, 

Т.С. Бутова.

4.  Ливарна стоматологічна базисна 
пластмаса Стомаліт. Автори: П.С. Запа-

ра, І.В. Янішен, Р.С. Назарян, С.Ф. За-

пара.

5.  Спосіб діагностики діабетичної не-
фропатії у дітей, хворих на цукровий діа-
бет. Автори: Н.І. Макєєва, В.М. Цимбал, 

В.О. Головачова.

6.  Спосіб діагностики схильності до 
хронічного генералізованого катарально-
го гінгівіту у дітей, хворих на муковісци-
доз. Автори: М.В. Ткаченко, Р.С. Наза-

рян, О.В. Піонтковська, Н.Є. Волкова, 

В.А. Шевчук, Н.В. Одушкіна.

7.  Матеріал стоматологічний силіко-
новий ПМ-СН. Автори: О.Л. Федотова, 

І.В. Янішен, А.В. Погоріла, О.В. Сідо-

рова, К.Ю. Андрієнко, В.С. Горюшко.

8.  Застосування тетраамідокалікс[4]-
аренів з фармакофорними групами 
2,4-дихлорбензойної кислоти як засо-
бу з анальгетичною активністю. Автори: 
Н.М. Чаленко, Р.В. Родік, В.І. Кальчен-

ко, І.С. Чекман, Є.Я. Левітін, Г.О. Си-

рова.

9.  Стоматологічний відбитковий силі-
коновий матеріал Сіеласт К екстра. Авто-
ри: П.Л. Ющенко, І.В. Янішен, Д.М. Ко-

роль, О.Л. Федотова, А.В. Погоріла.

10.  Матеріал відбитковий силіконо-
вий Стомавид база. Автори: І.М. Ярина, 

І.В. Янішен, О.Л. Федотова, М.В. Со-

хань.

11.  Відбитковий стоматологічний 
матеріал Стомавид коректор. Автори: 
І.М. Ярина, І.В. Янішен, Р.В. Білобров, 

П.С. Запара, О.В. Мовчан, О.Л. Федо-

това, О.О. Бережна.

Àííà Ãîëäàíñüêà, 
êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³

Співробітниками ХНМУ одержано: 

АКТУАЛЬНО

27 вересня в Харківському національному медичному університеті за круглим сто-
лом зібрались фахівці в галузі психічного здоров’я з Харкова, Києва, Чернівців, пред-
ставники Ротарі клубів України і Німеччини, всеукраїнських громадських організацій, 
місцевих соціальних служб, щоб обговорити дуже актуальну для населення України тему 
психосоціальної допомоги громадянам, які постраждали від військового конфлікту в на-
шій країні. На цьому заході вперше публічно було представлено міжнародний ротарій-
ський проект «Let’s talk! Давай поговоримо!», метою якого є забезпечення фаховою, до-
ступною, безкоштовною для отримувачів та цілком анонімною соціально-психологічною 
підтримкою у режимі онлайн-консультування. 

Проект є логічним продовженням ді-
яльності німецької неприбуткової громад-
ської організації IPSO за спільної ініціативи 
керівника IPSO Інге Міссмаль, ротарійців 
й українських фахівців у галузі психосоці-
альної допомоги. З 2015 року розпочала-
ся підготовка консультантів під особистим 
керівництвом Інге Міссмаль. Фінансування 
проекту здійснюється завдяки ґранту від 
неполітичної благодійної організації Rotary 
International, за кошти якої профінансовано 
підготовку фахівців та 2 000 безкоштовних 
психологічних консультацій для громадян 
України, незалежно від їхнього місця проживання. Наразі навчання консультантів завер-
шено, і з 1 жовтня 2017 року в Україні розпочнеться етап практичної реалізації проекту.

25 консультантів з різних областей України – психологи, психотерапевти, яких було 
обрано в результаті ретельного відбору, будуть готові надавати допомогу особам, що 
потребують психологічної підтримки.

Онлайн-консультацію може отрима-
ти будь-яка особа, проте основною цільо-
вою групою є люди, які у той чи інший спо-
сіб постраждали від військових дій, члени 
їхніх родин, внутрішньо переміщені особи 
тощо. Консультацію можна отримати укра-
їнською та російською мовами.

Відмінною рисою підходу, що засто-
совується у консультуванні, є його сфоку-
сованість на особистих цінностях люди-
ни, культурних особливостях та конкретній 
життєвій ситуації. Однією з переваг цього 
проекту є також орієнтація на короткотри-
вале втручання для надання допомоги (3–5 
консультацій). Втім, якщо постраждала 
особа потребуватиме додаткових консуль-
тацій, обраний нею психолог надаватиме 
таку можливість.

Максимальна конфіденційність у спіл-
куванні між консультантом та клієнтом 
досягається завдяки застосуванню спе-
ціально розробленого з цією метою про-
грамного забезпечення. Усе, що потрібно 
зробити клієнтові – зареєструватися на 

сайті та призначити час консультації, діючи за запропонованим алгоритмом. Єдина не-
обхідна особиста інформація – адреса чинної електронної пошти. 

Саме на засіданні круглого столу й було продемонстровано алгоритм реєстрації на 
міжнародній платформі www.ipso-care.com та принцип роботи сайту www.ipso-ecare.com, 
за допомогою якого учасники АТО, члени їхніх родин, внутрішньо переміщені особи тощо 
можуть отримувати абсолютно анонімну і безкоштовну психосоціальну допомогу. На 
сайті потрібно створити свій особистий кабінет, обрати категорію із запропонованих на-
прямів, описати свої проблеми, якщо є така потреба, обрати консультанта (його стать, 
вік) та мову, якою зручніше спілкуватися. Після консультації можна оцінити рівень про-
фесіоналізму лікаря та якість надання допомоги.

Під час заходу відбулося онлайн включення з керівником IPSO, авторкою методики Інге 
Міссмаль, яка привітала учасників круглого столу й побажала успіху в розвитку проекту.

Присутні на засіданні круглого столу представники міської і обласної державних ад-
міністрацій виявили готовність підтримати ініціативу українських фахівців у галузі пси-
хічного здоров’я, надати допомогу в реалізації проекту «Let’s talk! Давай поговоримо!» і 
забезпечити максимальну доступність до інформації щодо проекту всім особам, які за-
цікавлені в отриманні спеціалізованої психологічної допомоги.

«Це дуже значущий проект для Харкова і всієї держави, тому що допомогу зможуть 
отримати жителі всієї України. Я вдячна, що так багато людей об'єднали зусилля заради 
допомоги іншим. Впевнена, що цей проект буде успішним», – зазначила заступник Хар-
ківського міського голови з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення 
Світлана Горбунова-Рубан.

Îëåíà Ëîáà÷

У ХНМУ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ 
ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ 
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ХНМУ НА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ФОРУМАХ

БАЛКАНСЬКИЙ КОНГРЕС БАЛКАНСЬКИЙ КОНГРЕС 
З ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИЗ ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ

Представники кафедри медичної генетики на чолі с профе-
сором Оленою Гречаніною взяли участь у ХІІ Балканському кон-
гресі з генетики людини, а також у VІІІ Національній конференції 
з питань рідкісних захворювань та сирітських препаратів, що від-
булися 8–10 вересня в Пловдиві, Болгарія. 

На заході були представлені новітні досягнення в галузі дис-
морфології генетики, нейрогенетики, генетики репродукції, пре-
натальної генетики, генетики раку тощо. Основні моменти вклю-
чали також обговорення поточних подій у технологіях omics і 
біоінформатики та їх застосування в повсякденній медицині. 

У ході наукового форуму були обговорені нові можливості 
для покращання діагностики, лікування та спостереження за па-
цієнтами з рідкісними захворюваннями, а також окреслені нові 
перспективи інтегративного підходу та міжнародного співробіт-
ництва в Болгарії, на Балканах і в Європі в цілому. Усні доповіді 
професора Олени Гречаніної, завідувача кафедри медичної гене-
тики Юлії Гречаніної та постерні доповіді колективу кафедри були 
відзначені Оргкомітетом конгресу. 

Цей спільний науковий захід й надалі сприятиме розширен-
ню контактів на регіональному та європейському рівнях.

ПЕРШИЙ УЗБЕКИСТАНСЬКИЙ ГАСТРОФОРУМПЕРШИЙ УЗБЕКИСТАНСЬКИЙ ГАСТРОФОРУМ

З 13 по 16 вересня в Узбекистані відбувся І Узбекистан-
ський гастрофорум «Гастроентерологія та гепатологія: досяг-
нення, проблеми, перспективи», який на запрошення Оргко-
мітету відвідала завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 
Лариса  Журавльова. 

Під час заходу розглядалося та обговорювалося широке коло 
теоретичних і практичних проблем сучасної гастроентерології, 
ендоскопії, гепатології, педіатрії, нутриціології та суміжних із га-
строентерологією дисциплін. 

У рамках візиту завідувач кафедри гастроентерології та фізі-
отерапії ТашІЛУ, декан терапевтичного факультету, головний фі-
зіотерапевт при МОЗ Узбекистану, професор Фіруза Хамрабає-
ва і професор Лариса Журавльова провели науково-практичний 
семінар «Актуальні питання діагностики і лікування захворювань 
шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи» в міс-
ті Бухара 14 вересня. А 15 вересня доповіддю «Оптимізація лі-
кування пацієнтів з патологією печінки та цукровим діабетом 2 
типу» Лариса Журавльова відкрила пленарне засідання І Узбе-
кистанського гастрофоруму. Того ж дня вона провела майстер-
клас «Одна залоза – дві проблеми: хронічний панкреатит у хворих 
на цукровий діабет». У своїх виступах професор ХНМУ не тільки 
посилалася на дані доказової медицини, а й ділилася результа-
тами власних досліджень, що викликало велику зацікавленість як 
науковців, так і лікарів практичної охорони здоров’я. 

Участь у такому міжнародному заході, який зібрав велику 
кількість учасників та широко висвітлювався у засобах масової ін-
формації, безумовно, стане ще однією ланкою у розвитку україн-
сько-узбецького співробітництва.

ÌIÆÍÀÐÎÄÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖIß ÌIÆÍÀÐÎÄÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖIß 
Â ÁÀÐÑÅËÎÍIÂ ÁÀÐÑÅËÎÍI

7–9 вересня науковці Харківського національного медичного університету взяли 
участь у роботі міжнародної конференції «Справедливість в охороні здоров’я – цінності 
в конфлікті», яка відбулася у м. Барселоні (Іспанія). 

Конференція була організована Європейською асоціацією центрів медичної 
етики та Інститутом біоетики ім. Борджа Університету Ramon Llull. У роботі цього-
річного заходу взяли участь близько 200 учасників з різних країн світу (Іспанії, Ні-
меччини, США, Румунії, Італії, Франції, Великобританії, України тощо). Варто за-
значити, що Україна була представлена тільки співробітниками нашої alma mater, 
зокрема, в роботі конференції взяли участь професор Тетяна Оспанова та професор 
Ірина  Сорокіна. 

Під час пленарних і секційних засідань обговорювалися питання детермінантів 
здоров’я (спосіб життя та здоров’я, якість життя, соціальні очікування та медикаліза-
ція життя, салютогенез й оздоровчі заходи), системи охорони здоров’я (етичні про-
блеми в різних моделях системи охорони здоров’я, роль первинної медичної допо-
моги в системі охорони здоров’я, етика медичних досліджень, розробка майбутніх 
систем охорони здоров’я), соціальної нерівності у здоров’ї, психічного здоров’я, тур-
боти про дітей, літніх людей й людей з інвалідністю, забезпечення гідного останнього 
часу життя, етики в практичній охороні здоров’я, науці та ін. Усні доповіді професора 
Ірини Сорокіної на тему «Роль біоетики в освітньому процесі медичних сестер у Хар-
ківському національному медичному університеті» та професора Тетяни Оспанової на 
тему «Якість життя на хронічні захворювання» викликали активну дискусію серед учас-
ників даного заходу.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ В АСТАНІМІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ В АСТАНІ

14–15 вересня науковці Харківського національного ме-
дичного університету взяли участь у роботі Міжнародної на-
уково-практичної конференції «Актуальні інфекції Центральної 
Азії: менеджмент інфекційних хвороб на етапі первинної меди-
ко-санітарної допомоги», яка відбулася у м. Астані (Республіка 
 Казахстан).

У роботі конференції взяли участь близько 580 фахівців у га-
лузі інфекційних захворювань та епідеміології з різних країн світу. 
Варто зазначити, що Україна була представлена тільки співробіт-
никами нашої alma mater, зокрема, в роботі форуму взяли участь 
завідувач кафедри епідеміології професор Тетяна Чумаченко та 
асистент кафедри епідеміології Марина Райлян. За стендову до-
повідь на тему «Інтенсивність епідемічного процесу туберкульо-
зу в Україні і стан вакцинопрофілактики» наші науковці отримали 
перше місце. 

Під час пленарних і секційних засідань обговорювались ак-
туальні питання біобезпеки, вакцинопрофілактики, зоонозів 
та лабораторної діагностики й профілактики кліщових транс-
місивних інфекцій, ГРВІ та грипу, паразитарних захворювань, 
ВІЛ-інфекції та ін.

Делегати та учасники Міжнародного форуму обмінялися 
науковими даними та досвідом, обговорили стан і перспек-
тивні напрямки розвитку інфекційної допомоги населенню 
на сучасному етапі та розробили план подальшого вдоско-
налення дій щодо рішення актуальних проблем інфекційної 
патології.  

ЗУСТРІЧ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВАЗУСТРІЧ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА

6–7 жовтня професор кафедри філософії, директор Центру 
гендерної освіти ХНМУ Катерина Карпенко взяла участь у Пер-
ших щорічних зборах Німецько-українського академічного това-
риства (м. Аугсбург, Німеччина) як його дійсний член.

Учасники обговорили лекції професора Олега Гаврилишина 
«Політична економія незалежної України: Пізній старт, Фальстарт, 
чи Останній шанс?», а також короткі лекції докторантів з Німеччи-
ни та України.

Напрямки академічного співробітництва між ХНМУ та Тю-
бінгенським університетом і Центром молекулярної медици-
ни ім. Макса Дельбрюка (Берлін) у площині теоретичних і ме-
тодологічних здобутків гендерної медицини обговорювалися з 
президентом Німецько-українського академічного товариства 
 професором Ольгою Гаращук та референтом з питань міжнарод-
ної наукової кооперації Оксаною Зойменіхт.

Мета заходу полягала в обговоренні питань, що стосуються 
українсько-німецького академічного співробітництва і впливають 
на реформи системи освіти та науки в Україні.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

ПЕРШИЙ ДОСВІД РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КЛІНІЦІПЕРШИЙ ДОСВІД РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КЛІНІЦІ
У серпні вісім студентів 4-го і 5-го курсів I, II та III медичних 

факультетів Харківського національного медичного університету 
пройшли безкоштовне стажування в німецькій клініці Havelhöhe 
(м. Берлін, Німеччина).

«Привіт, нас звати Владислав Сирих і Катерина Сирих, і цьо-
го літа ми проходили стажування в Берліні. Дійсно, в нашому уні-
верситеті є можливість таких інтернаціональних навчань. Завдя-
ки міжнародному відділу ХНМУ ми почали підготовку до практики 
ще на початку літа та встигли спланувати не тільки навчання, а й 
відпочинок у столиці Німеччини.

17 серпня – перший день практики в Havelhohe Klinikum Berlin. 
Звичайно, емоції нас переповнювали, це ж все-таки німецька ме-
дицина і німецькі знання. Якщо говорити правду, то було страш-
но, що оцінюватимуть рівень підготовки і, зрозумівши, що він не 

такий високий, як хотілось би, не сприйматимуть нас серйозно.
Спочатку ми прийшли у відділення інтенсивної терапії о 8.00 

ранку. Тут вже кипіла робота, і ми не зовсім розуміли, куди нам 
бігти. На щастя, завідувач відділення лікар Адріан Штайметс од-
разу взяв нас під своє крило, і стажування розпочалося!

Перш за все нас запитали, що ж ми очікуємо від стажуван-
ня. Досить складне запитання, тому що конкретних очікувань не 
було... Ми відповіли, що хочемо бути поряд з лікарями та допо-
магати їм у повсякденній роботі. За час стажування ми працюва-
ли у відділеннях інтенсивної терапії № 1 та 2, операційному блоці, 
прий мальному відділенні, відділенні ультразвукової та ендоско-
пічної діагностики, ангіографічному відділенні.

Дуже здивувало те, що в Німеччині тебе сприймають не як 
студента, який нічого не вміє і не знає, а як молодого фахівця. 
Усі лікарі без винятку намагалися нам щось пояснити та чогось 
навчити. Під час стажування ми самостійно, під наглядом лікарів, 
опановували навички внутрішньоартеріального доступу, елек-
тричної кардіоверсії, неоперативної інтубації трахеї і, звичайно, 
УЗД. З апаратом УЗД ми взагалі дуже подружилися, тому що во-
зили його за собою по всіх відділеннях і оглядали пацієнтів. Док-
тор Адріан Штайметс навіть дозволив зробити трансезофагеаль-
ну УЗД діагностику серця перед кардіоверсією.

У цілому стажування нам дуже сподобалося, і, безумовно, 
воно запам’ятається на все життя, адже це був перший досвід ро-
боти в сучасній європейській клініці. З новими знаннями та мрія-
ми 31 серпня ми повернулися додому й почали наш останній на-
вчальний рік у медичному виші.

Дякуємо міжнародному відділу ХНМУ та Havelhohe Klinikum за 
можливість незабутнього досвіду та отримання 100-відсоткової 
мотивації. Якщо ви все ще вагаєтесь, чи наважитися на практику 
в іншій країні, то радимо вже почати збирати валізи і ні про що не 
турбуватися».

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
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ЮВІЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ – ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОГО ДЕРРЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ – ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОГО ДЕРЖАВИЖАВИ

27–28 вересня в Харківському національному медичному уні-
верситеті відбулася міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання акушерства, гінекології та дитячої гінеколо-
гії». Цьогорічний захід пройшов на честь 5-річчя кафедри аку-
шерства, гінекології та дитячої гінекології ХНМУ, в пам’ять 85-річ-
чя з дня народження заслуженого діяча науки і техніки України 
професора М.Г. Богдашкіна. 

У заході взяли участь акушери-гінекологи, дитячі гінекологи, 
педіатри, дитячі хірурги, підліткові терапевти, сімейні лікарі, ен-
докринологи, керівники структурних підрозділів та закладів охо-
рони здоров’я з регіонів, науковці з провідних науково-дослідних 
установ МОЗ України та НАМН. На конференції розглядалися пи-
тання сучасних акушерських проблем (у тому числі у неповно-
літніх), репродуктивного потенціалу та його збереження у моло-
ді, проблеми гінекологічних захворювань та сучасні технології їх 
діагностики, лікування і реабілітації в дитячому, підлітковому та 
репродуктивному віці, реабілітація в дитячій та підлітковій гінеко-
логії тощо.

Відкриваючи захід, до учасників конференції звернувся 
проректор з наукової роботи Валерій М’ясоєдов. Він привітав 
присутніх – громадськість, яка опікується проблемами репро-
дуктивного здоров’я населення України – у Харківському на-
ціональному медичному університеті, що вже понад 210 років 
ефективно поєднує науку, освіту і практичну діяльність. «Є ба-
гато форм поєднання, проте такі науково-практичні конферен-
ції належать до підґрунтя, що закладає основу для майбутнього 
здоров’я України й майбутнього реформування системи охо-
рони здоров’я. Ми розуміємо, що сьогодні відбувається багато 

складного в житті нашої країни, і реформування медичної галузі 
належить до цієї категорії. Проте не можна створювати щось, не 
спираючись на історичні коріння. Тому те, що цей захід присвя-
чений 5-річчю заснування кафедри, 85-річчю з дня народження 
одного з основоположників Харківської вищої медичної акушер-
сько-гінекологічної школи, свідчить про велике та світле май-
бутнє і нашої країни, і репродуктивного здоров’я. Дякую, що ви 
знайшли можливість відвідати науковий форум, і впевнений, що 
він сприятиме розмові не лише про наукові здобутки, а й про те, 
як нам проводити наші спільні дії далі». Валерій Васильович по-
дякував колективу кафедри і особисто її завідувачу – професору 
Ірині Тучкіній за ідею проведення такого заходу і його організа-
цію. Він також висловив сподівання, що дана конференція стане 
традиційною у нашому виші.

Під час заходу фахівців галузі нагородили почесними грамо-
тами від обласної та міської влади.

У рамках конференції відбувся майстер-клас «Застосування 
медичних песаріїв в акушерстві та гінекології» та онлайн-телеміст 
«Схід-Захід Разом» за участю колег з Буковини, Львова, Вінниці, 
Литви, Казахстану, Білорусі.

Проведення подібних наукових форумів дає можливість фа-
хівцям із різних країн та регіонів України обмінятися досвідом і 
поділитися власними напрацюваннями щодо інноваційних мето-
дів дослідження, діагностики й лікування у гінекології. Ці питання 
сьогодні є актуальними, адже саме від репродуктивного здоров’я 
нації, багато в чому, залежить майбутнє будь-якої держави.

Îëåíà Ãîë³êîâà, 
ôàõ³âåöü ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ 

ХАРКІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО

НАУКОВІ СЕМІНАРИ – ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ ФІЛОСОФІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІНАУКОВІ СЕМІНАРИ – ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ ФІЛОСОФІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
Протягом останніх років в Україні ведеться активний пошук 

шляхів реформування медичної галузі. Аналіз світового досвіду 
та орієнтація на міжнародні стандарти, зокрема європейську по-
літику та стандарти серії ISO, дозволили сформувати стратегію 
вдосконалення галузі охорони здоров’я в нашій країні. 

Невід’ємним елементом реформ є впровадження системи 
управління якістю (СУЯ) в сучасну медицину України. На осо-
бливу увагу заслуговують клініко-діагностичні лабораторії, адже 
відомо, що питома вага лабораторних досліджень у загальній 
структурі діагностичних процедур становить понад 50 %. Акту-

альність впровадження методів контролю якості в медичних ла-
бораторіях полягає в тому, що співробітник, ознайомлений з 
ними, самостійно та вчасно може виявляти помилки під час до-
сліджень, а також усувати їх. 

Як відомо, філософія TQM (загального менеджменту якості) 
передбачає постійне вдосконалення СУЯ, тому актуальним по-
стає питання щодо проведення навчальних семінарів серед спів-
робітників та керівників медичних лабораторій. Так, 14 вересня 
відбулося традиційне засідання Харківського медичного това-
риства клінічної лабораторної діагностики, де в рамках співпраці 
кафедри медичної та біоорганічної хімії ХНМУ та багатопрофіль-
ної клініко-діагностичної лабораторії «Обласної клінічної лікарні – 
Центра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 
працівники кафедри доцент Володимир Макаров й асистент 
Оксана Завада представили доповідь на тему «Впровадження 
системи управління якістю в медичних лабораторіях». У допові-
ді були розглянуті загальні відомості щодо системи менеджменту 
якості медичних лабораторій та визначення етапів впровадження 
системи управління якістю. 

Проведення теоретичних семінарів дозволить систематизувати 
уявлення щодо загальних принципів СУЯ та звернути увагу на най-
більш раціональні шляхи впровадження деяких питань у практику.

Ãàííà Ñèðîâà, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿, ïðîôåñîð 

6



Під фокусною темою «Точка творення» з 13 по 17 вересня три-
вав «Форум видавців у Львові», протягом якого відбулося понад 
1000 культурних та освітніх заходів. Зокрема, 24-й Національний 
книжковий ярмарок, який традиційно розташувався у Палаці Мис-
тецтв з представництвами 206 видавництв, 12-й Міжнародний лі-
тературний фестиваль, 23-й Конкурс і церемонія вручення премії 
«Найкраща книга», 6-а Благодійна акція «Третій вік: задоволення 
від читання», 8-й Всеукраїнський бібліотечний форум з цьогоріч-
ною темою «Бібліотек@ – від ідеальної до ефективної».

Серед учасників заходу – понад 1100 авторів, митців і куль-
турних діячів з України та інших країн, а також тисячі пересічних 
громадян, небайдужих до читання. Гості цьогорічної події мали 
змогу поспілкуватися з відомими у світі письменниками – це по-
над 50 авторів з 25 країн світу, та з такими, що вперше побува-
ли в Україні. Серед них Генрі Марш – лікар, кавалер Ордену Бри-
танської імперії, автор бестселерів, а його книга «Ні сонце, ані 
смерть. Зі щоденників нейрохірурга» незабаром опиниться у 
фонді нашої бібліотеки з автографом автора.

Однією з центральних подій Форуму стала урочиста церемо-
нія вручення премії «Найкраща книга». Цьогоріч книги обирало 
три Малих Журі, які засідали у Львові, Києві і Харкові. Визначен-
ня переможців у 15 номінаціях тривало 2 місяці, учасниками ста-
ли понад 88 видавництв та 428 книжок. Ґран-прі не присуджува-
лось, а переможцем у номінації «Сучасна українська проза» стала 
книжка нашого земляка Сергія Жадана «Інтернат», видавництво 
«Meridian Czernowitz». Примірник зі зверненням автора до читачів 
Наукової бібліотеки ХНМУ вже в нашому фонді.

Під час прове-
дення Форуму від-
крився Центр Ми-
трополита Андрея 
Шептицького (на 
фото). Він розташу-
вався в унікальній 
будівлі, побудованій 
за проектом німець-
кої компанії Behnisch 
Architekten. Вона не 
має аналогів в Укра-

їні і є частиною кампусу Українського католицького університету. Тут 
розмістилися кілька конференц-залів, коворкінги та клуби, навчаль-
ні аудиторії, кафетерій, ігровий майданчик для дітей тощо. Ключове 
місце відіграє бібліотека, розміщена на більшості площ Центру. Нині 
сюди перевозять книжкову колекцію, яка налічує близько 160 тис. 
примірників, серед них є унікальні рідкісні книги та стародруки. 

Відійшли від стереотипів і в плануванні навчальних аудито-
рій – сьогодні це відкриті, світлі простори, що облаштовані су-
часними меблями та мультимедійною апаратурою, з прозорими 
скляними стінами й кабінетами адміністративного поверху, де з 
часом розміститься ректорат. Центр працюватиме не лише для 
викладачів і студентів університету – бібліотекою зможе користу-
ватися кожен, хто оформить абонемент.

Під час відвідування цього закладу було приємно зустріти 
Міністра культури України Євгена Нищука. «Центр Шептицького 
дійсно вражає, а Укра-
їнський католицький 
Університет вкотре під-
тверджує свій статус од-
ного із найпрогресивні-
ших навчальних закладів 
України. Тому не див-
но, що саме на базі УКУ 
ми отримали унікальне 
місце, яке має усі шан-
си стати комфортним 
для міждисциплінарно-
го діалогу… про викли-
ки, які стоять як перед 
Україною, так і усім світом у ХХІ столітті. Переконаний, цей за-
клад стане місцем зустрічі людей культури, освіти, науки. Я дякую 
усім причетним до його створення та сподіваюсь на продуктивну 
співпрацю», – сказав Міністр.

До відкриття Центру було урочисто презентовано виставку 
«Шептицький посеред нас», присвячену життю і діяльності Ми-
трополита. Завдяки інтерактивним мультимедійним екранам 
присутні можуть ознайомитися з його життєвим шляхом, поба-
чити раритетні речі та прочитати вислови щодо соціальних, полі-
тичних, культурних і філософських тем, а в одній із секцій – навіть 
почути його голос.

Крім того, відбувалися зустрічі з ключовими спікерами та 
«зірковими» учасниками, професійні екскурсії, вуличні акції, 
«змістовне» дозвілля. Заходів 8-го Бібліотечного форуму, органі-
зованого Українською бібліотечною асоціацією, було так багато, 
що всі їх неможливо було відвідати. 

Львів у цей час став місцем зустрічі видавців, авторів, читачів, 
керівників та провідних фахівців бібліотек, науковців, викладачів 
ВНЗ, провайдерів інформаційних послуг та всіх небайдужих до 
розвитку нашої держави громадян.

Директор наукової бібліотеки Ірина Киричок і вчений секре-
тар Наталя Гаєва намагалися відвідати всі значні події та отрима-
ти найбільше вражень. Особливо важливою була зустріч з пред-
ставниками профільних видавництв «Нова книга» (м. Вінниця) та 
«Медицина» (м. Київ) з питань створення і запровадження у прак-
тику цифрових підручників. Піднімалися важливі питання дотри-
мання авторського права, прав і обов’язків сторін, можливостей 
програмного забезпечення, книгозабезпеченості навчальних 
дисциплін та багато інших. Головне, що всі учасники дискусії ви-
словили думку про нагальність запровадження навчальної літе-
ратури у цифровому форматі в практику роботи бібліотек ВНЗ. 

А ще після участі у «Форумі видавців у Львові» фонд Науко-
вої бібліотеки поповниться сучасними художніми творами, у тому 
числі з автографами авторів. Вам цікаво, якими? Ми чекаємо 
на Вас.

Íàòàëÿ Ãàºâà, ó÷åíèé ñåêðåòàð Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè 

ФОРУМ ВИДАВЦІВ У ЛЬВОВІ
ТОЧКА ТВОРЕННЯ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сер-
цево-судинні захворювання є основною причиною передчасної 
смертності в усьому світі, головними вбивцями населення всіх 
цивілізованих країн.

Привернути увагу до цієї проблеми покликаний Всесвітній 
день серця (World Heart Day), який відзначається щорічно 29 ве-
ресня за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я 
(ВООЗ) під гаслом «Серце для життя». Його ключові завдання – 

нагадати людям, як піклуватися про власне здоров'я, інформува-
ти щодо серцево-судинних захворювань і переконувати в необ-
хідності їх профілактики. Це важливо, адже більшість факторів, 
що сприяють розвитку хвороб серця і судин, цілком і повністю за-
лежать саме від нашої поведінки. До факторів ризику виникнення 
серцево-судинних захворювань та інсульту належать підвищення 
артеріального тиску, рівня холестерину і глюкози в крові, курін-
ня, недостатнє споживання овочів і фруктів, зайва вага, ожиріння 
і фізична інертність.

29 вересня кафедра клінічної фармакології і внутрішньої меди-
цини та представники Студентської ради Харківського національ-
ного медичного університету в рамках VI Конгресу «Профілактика. 
Антиейджинг. Україна» долучилися до відзначення Всесвітнього 
дня серця і провели акцію «Збережи своє серце здоровим». Під 
час заходу всім бажаючим вимірювали артеріальний тиск, рівень 
холестерину і глюкози в крові, визначали сумарний серцево-су-
динний ризик і давали рекомендації щодо корекції способу життя.

Çà ìàòåð³àëàìè Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ÕÍÌÓ

ЗБЕРЕЖИ СВОЄ СЕРЦЕ ЗДОРОВИМ
29 ВЕРЕСНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СЕРЦЯ
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ІСТОРИЧНИЙ БЛОКНОТ

Крізь тисячоліття з давніх давен і аж до нашого часу збере-
глася давня славетна професія – викладач. 

Ще в часи Давньої 
Греції слово «педагог» 
перекладалося як «той, 
що веде дитину». У його 
обов’язки входило не 
тільки надання учню та-
ких базових вмінь, як 
читання, складання чи-
сел, вміння правильно 
та гарно писати, а й су-
провід свого вихованця 
протягом його дитин-
ства. Потім навчання 
дитини продовжували 
вчителі зі шкіл. 

Однак, на жаль, у 
стародавньому світі пе-
дагог ще не сприймав-

ся як професіонал, тому подальший поштовх для цієї професії 
відбувався вже у Середньовіччі. Саме у той час учительство від-
окремлюється в особливу суспільну групу, а викладацька діяль-
ність стає професійною. Таким чином, Середньовіччя подарувало 
нам новий тип учителя – професіонала – людини, що займалася 
інтелектуальною працею та отримувала за свою діяльність гро-
шову плату. Саме в середньовічну епоху стали закладатися осно-
ви для формування новоєвропейського типу університетського 
викладача. 

Учительське середовище стало значущим складовим еле-
ментом прошарку середньовічних інтелектуалів. По суті, вони 
стали новою інтелектуальною елітою. І оскільки сьогодні ВНЗ пе-
реповнені студентами, які бажають отримати нові знання, вчи-
тель відіграє важливу роль у житті майбутніх поколінь. І хто знає, 
став би Олександр Македонський настільки видатним воїном і 
царем, якби не уроки його мудрого наставника – Аристотеля. 

Безумовно, важлива професія педагога пройшла тернистий 
та довгий шлях, поступово займаючи своє заслужене місце під 
 сонцем.

Àííà Ìîðîç, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ВИКЛАДАЧІ У ДАВНИНУ

ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

«Ніхто не може навчитися в
людини, яка не подобається».
  Ксенофонт

Хто ж, як не ми – студенти, більшу частину свого часу в уні-
верситеті проводимо саме в контакті з викладачами? І кому, як не 
нам, знати, які наші викладачі?

Щодня ми бачимо їх різними, іноді заклопотаними та дещо 
роздратованими через розлиту на спідницю в метро каву, а на 
першій парі необхідно читати лекцію, тому часу, щоб поверну-
тися додому та переодягтися немає, та ще турбує думка про 
«невимк нену праску». Проте попри все викладач одягає свій біло-
сніжний халат, бере із собою привітний настрій та мчить на лекцію 
до студентів.

Саме такою привітною та люб’язною постала перед нами 
Олена Вікторівна Мірошніченко. Вона вперше познайомила мою 
групу зі світом гістології та вразила вмінням поєднувати свої про-
фесійні якості, суворий погляд, дисципліну й одночасно тепле 
та дружнє ставлення до студентів. Завжди бездоганно прибра-
на, макіяж, красиві світлі локони – іншою Олену Вікторівну уявити 
важко. Вона є одним із викладачів нашого університету, які слугу-
ють еталоном краси та прикладом наслідування для молоді. Оле-
на Вікторівна дарує не лише міцні знання, свій досвід, мотивацію 
до вивчення предмету, а й хороший настрій та позитивні емоції.

Трапляються в нашому університеті й суворі та залізні духом 
викладачі, до яких на пару йдеш з тремтячими руками та хви-
люєшся: «Аби тільки не 2». Саме їхні предмети студенти щоно-
чі перечитують по кільканадцять разів, замість перегляду фільму 
шукають тематичні відео на сайтах та врешті-решт усі теми для 
розмов зводяться до обговорення цієї дисципліни. Але з часом 
приходить розуміння того, що все в наших руках, і навіть крига 
розтане від палаючих до жаги знань очей та світлого розуму.

Проте викладачів об’єднує любов до своєї роботи й бажан-
ня поділитися досвідом, знаннями та мудрістю зі своїми учнями. 
Ми дякуємо вам за це! Та в свою чергу обіцяємо з гордістю нести 
набуті знання протягом свого життя.

Òåòÿíà Ñâåíòîçåëüñüêà, ñòóäêîð (²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

ЛЮБОВ ДО СВОЄЇ РОБОТИ

Кожна людина, з'явившись на світ, дуже скоро зустрінеться 
з педагогом. Спочатку, ще малюком, піде в дитячий садок і по-
знайомиться зі своїм першим вихователем. Потім до школи веде 
перша вчителька, яка стає опорою в новому світі знань. Під час 
усієї дороги навчання безліч вчителів передаватимуть дитині свої 
знання та вміння.

День вчителя в Україні святкують у першу неділю жовтня. З 
року в рік, випускаючи з гнізда зміцнілих ластівок у великий світ і 
знову приймаючи новий потік, вчитель стає для кожного студента 
справжнім другом, порадником у прийнятті важливих рішень та 
вимогливим наставником. 

День вчителя – чудове свято, коли ми можемо висловити 
свою подяку нашим педагогам за їх непросту й благородну пра-
цю, увагу і терпіння, за бажання бачити нас, своїх учнів, успішни-
ми і щасливими. Учитель – важлива людина в житті кожного. Він 
відкриває для нас багато нового і цікавого, навчає потрібним і ко-
рисним навичкам, допомагає орієнтуватися в житті. 

Користуючись нагодою, хочу сказати слова вдячності нашим 
вчителям за їхнє терпіння і важку працю заради успішного май-
бутнього кожного. Вітаємо вас з професійним святом, бажаємо 
міцного здоров'я і всього найкращого!

Òóð÷àí Ðàô³ã êèçè Ãàä³ðîâà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

УЧИТЕЛЬ – ОДНА З НАЙБЛАГОРОДНІШИХ ПРОФЕСІЙ

Ми всі пам’ятаємо свою першу вчительку, невпевнені кроки 
навчання у середній та старшій школі, пригадуємо веселі, спо-
внені надії студентські роки. 

У такий день що-
разу згадуємо наших 
вчителів, їх настанови, 
добрі поради та щирі 
посмішки. Ці спога-
ди навіюють почуття 
ностальгії за минулим 
і водночас гордості, 
шани та вдячності тим, 
хто передавав нам 
свої знання, навчав 
бути чесними, поряд-

ними і працьовитими людьми, гідними своєї Батьківщини. 
Історія святкування дня вчителя йде корінням у 1966 рік, коли 

в Парижі відбулася конференція про статус вчителів. П'ятого жов-
тня, починаючи з 1994 року, більш ніж у ста країнах це професійне 
свято відзначають викладачі та працівники сфери освіти. Саме ця 
дата нагадує про велику заслугу педагогів у процесі освіти на всіх 
рівнях. Ще в 1944 році Елеонора Рузвельт на конгресі в Сполу-
чених Штатах Америки переконала всіх, що потрібно обов'язково 
створити професійний день для вчителів. 

Міжнародний день вчителя – дата, коли в усьому світі пред-
ставники цієї нелегкої професії збираються разом, згадують 
різні ситуації зі шкільного життя, приймають поздоровлення 
від своїх колег.

Щиро зичимо нашим викладачам творчого натхнення, тер-
піння, а також не забувати, що вони теж колись були студентами.

Àííà Êîðí³ºöü, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ПРОФЕСІЙНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
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ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

14 жовтня на День Покрови Пресвятої Богородиці в Україні 
відзначається День Українського козацтва. Цікавим є той факт, 
що козаки настільки глибоко й щиро шанували образ Покрови 
Божої Матері, вірили в її силу й урочисто святкували цей день, 
що в народі закріпилася й друга назва свята – Козацька Покрова.

Упевнена, що не існує в Україні такої людини, яка б не знала 
про козаків, адже про них створено безліч фільмів, пісень, істо-
рій, їх зображення є на українських грошах та поштових марках. 
Навіть у нашому державному гімні вшановується незламний ко-
зацький рід. 

На мою думку, козак – це герой, який готовий віддати влас-
не життя за долю і процвітання Батьківщини, це оборонець прав, 
віри, звичаїв та гідності кожного, хто живе під небом України.

З кожним роком все більше українців відзначають День Коза-
цтва та недарма вважають його головним чоловічим святом кра-
їни. Тому в саме в цей день ми вітаємо наших чоловіків: татусів, 
братів, дідусів, адже саме вони є нашими найсильнішими, най-
відважнішими захисниками!

²ëîíà Êîðí³ëîâà, I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ГОЛОВНЕ ЧОЛОВІЧЕ СВЯТО УКРАЇНИ

Найперше, що спадає на думку – це воїни, сильні та мужні. 
Напевно, це ті, що вміють стріляти, навіть вбивати, але застосо-
вують своє вміння лише тоді, коли це вкрай потрібно. 

Ті, хто захищають – вони хоробрі, адже на війні лише одна лі-
нія, і розділені нею люди стріляють один в одного. Інколи влуча-
ють, це страшно, по-справжньому страшно. 

Вони ставлять своє життя на ваги заради нашої з вами без-
пеки. От такий зроблено вибір. До речі, рідко коли про когось з 
них знає та переймається більше коло людей, ніж їхня родина та 
друзі. От такі вони самовіддані.

Завдяки їм ми не можемо навіть уявити, як складно десь там, 
ніби дуже далеко, на межі життів.

Однак захисники Вітчизни – не тільки воїни. Це й ті, хто від-
стоює честь держави на різноманітних змаганнях, це ті, хто несе 
нашу культуру людям з інших країн. І це також ті, хто кожного дня 
рятує життя українців: проводячи профілактичні заходи, екстрені 
операції – ті, хто у білих халатах.

Насправді, кожен захищає нашу країну, просто всі по-різному: 
хтось зі зброєю в руках, хтось з пером, а хтось зі скальпелем. 

Дякуємо вам щиро-щиро, з усією повагою – тим, хто захи-
щав, і тим, хто захищає.

Зі святом наших захисників, сил вам та мужності!

Ìàð³ÿ Êîëåñíèê, I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ТІ, ХТО ЗАХИЩАЮТЬ – 
ХТО ВОНИ, ЯКИМИ ПОВИННІ БУТИ?

ІСТОРИЧНИЙ БЛОКНОТ

Українських козаків часів Запорізької Січі давно знають в 
усьому свiтi. Деякi вважають їх символом й навiть дивом України, 
адже та вiдвага, військова майстерність, непереможний дух, що 
були притаманнi нашим пращурам, дійсно вражають. Про козакiв 
вiдомо багато, а ось як вони лiкувалися?

Кажуть, що козаки ніколи не хворіли «рядовими» недугами, 
а лікувалися хіба що від ран та після перебування в полоні. Про-
те на війні як на війні. Ніхто із запорізьких козаків, навіть якщо не 
брав участі в бойових діях, не був застрахований від вогнепаль-
них ран, опіків, переломів. Уміння терпіти не тільки душевний, 
але й фізичний біль високо цінувалося серед козаків. Говори-
ли зазвичай так: «Боляче, коли шкіру з живої людини знімають, 
а це – як комарик вкусив!», а про козацьких лікарів складали 
легенди.

Широко застосовувалося лікування землею, яку обмотували 
павутиною, і вона зупиняла кровотечу, але тут були свої секрети. 
Кажуть, що у давні часи дике поле Січі було під енергетичним за-
хистом порогів Дніпра. Вода, що проходила через пороги, несла 
потужну енергетику, очищала довкілля, людей.

Для зупинки кровотечі козаки використовували все, що опи-
нялося під рукою: цукор, мед, тютюн, сажу, пережований хліб. 
Рану ретельно присипали сіллю, вважаючи, що вона хоч і пече 
спочатку, проте сприяє загоєнню. Так само для загоєння рани 
вони могли прикласти до хворого місця розтерту зі слиною зем-
лю. Також козацькі лікарі використовували різні трави. До наривів 
та опіків прикладали листя подорожника, лопуха, м’яти, робили 
примочки з ромашки, старі рани присипали порошком з корене-
вища болотної лепехи. Крiм того, перевіреним засобом, здатним 
зупинити кровотечу, був деревій. Найчастіше рану заливали со-
ком свіжого деревію або просто прикладали до неї розім’яте лис-
тя рослини.

Вогнепальні рани нерідко після промивання чистою водою 
з джерела закладали свинячим салом або мозком щойно вбитої 
тварини. Використовували запорізькі цілителі так само і горілку, 
яку, до речі, брали в похід тільки з медичних потреб. Так, від лихо-
манки вони використовували горілку з попелом або порохом. На 
основі горілки готувалися різні настої, якими промивали свіжі та 
гнійні рани. Лікарські трави козаки курили у люльках. Наприклад, 
полин заспокоював нерви, поліпшував гостроту зору.

Кілька козацьких рецептів збереглося і до наших днів. При 
знесиленні після тривалих походів, після важких поранень козаки 
застосовували у рівних частинах траву конюшини і листки щавлю. 
Їх сушили на сонці з 11-ї до 12-ї години дня впродовж 20 хв. Три 
пригорщі заливали 1,5–2 л води, доводили до кипіння і настоюва-
ли впродовж 2–3 год. Пили настій теплим тричі на день. Додавала 
сил і заспокоювала дика ромашка: дрібку висушених квіток зали-
вали чашкою гарячої «мідної» води, настоювали півгодини. Щоб 
приготувати «мідну» або «залізну» воду, у кип’яток клали залізні 
або мідні ошурки, настоювали, поки вода не охолоне.

Привертає увагу те, що секрет козацької медицини криється 
у єдності людини й природи. Так, перед тим, як зібрати трави для 
лікування, травник розмовляв з кожною рослиною, просив допо-
моги в неї. Козаки спали на траві, від землі брали силу. При при-
готуванні ліків тричі читали «Отче наш». 

Сподіваюся, що ця iнформацiя стане в пригоді сучасним 
лiкарям. Можливо, колись саме козацька припарка чи настiй по-
легшать стан безнадiйному хворому.

Àíàñòàñiÿ Áàñêàêîâà, II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

МЕДИЦИНА ПО-КОЗАЦЬКИ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

С детства нам говорили, что каждый из нас – это особен-
ная, уникальная, неповторимая личность. Взрослея, мы убежда-
лись в истинности данного утверждения. Все мы действитель-
но разные: по внешности, характеру, предпочтениям, стилю 
одежды и, к сожалению или к счастью, мы отличаемся также со-
стоянием нашего здоровья. Проходя мимо красивой, жизнера-
достной девушки на улице или увидев симпатичного парня за со-
седним столиком в кафе, ты даже предположить не можешь, что 
кто-то из них тяжело болен. 

Похожая ситуация случилась со мной этим летом. Я была в Ки-
еве на фестивале музыки «Atlas Weekend», наслаждалась живой 
музыкой, нереальной атмосферой и сумасшедшей энергетикой 
вокалистов. Очередной раз я стояла возле сцены и с восторгом 
наблюдала, как John Newman с головой окунулся в музыку, дыша 
каждой нотой и пропуская ее сквозь себя, дарил людям позитив 
и наслаждение его творчеством. Кто бы мог подумать, что ров-
но через два дня я наткнусь на статью, где говорилось о том, что 
у известного артиста с 
мировым именем об-
наружили рецидив до-
брокачественной опу-
холи головного мозга. 
Я не могла поверить 
своим глазам, и это 
действительно не 
укладывалось в голо-
ве. Он танцевал, пел, 
говорил с нами, был в 
прекрасном располо-
жении духа. В интер-
вью он сказал, что бо-
лезнь не сможет убить 
его творчество. Тогда 
я поняла, как выглядят 
сильные люди. После этого случая в моей жизни я задумалась 
о том, что таких людей тысячи. Я не могла понять, где они берут 
силы, чтобы бороться, жить, заниматься любимым делом и не 
отчаиваться. Со временем пришла к выводу, что только они зна-
ют, сколько стоит право на жизнь. Календарь содержит десятки 
дат, которые посвящены людям с определенными заболевания-

ми. Одна из них – 15 октября – День белой трости. Это символ 
тех, кто, увы, не способен познать всю красоту окружающего 
мира и увидеть своих родных, любимых, тех, кто может слышать 
шум моря, но никогда не сможет насладиться красотой бушую-
щих волн, тех, кто может чувствовать тепло солнечных лучей, но 
никогда не почувствует, как это, когда они слепят тебе глаза. 

История белой трости, как символа слепоты, берет нача-
ло в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой 
профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который после не-
счастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую 
жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу с по-
мощью трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не 
реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в 
белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все 
незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позже и 
стран СНГ. И сейчас мы довольно часто можем видеть среди про-
хожих таких людей. Каждый раз при встрече с ними в голове по-
является только одна мысль: «Как они это делают?». Я не думаю, 
что они чем-то отличаются от нас. Они так же, как и мы, готовят 
себе еду, ходят по улицам, посещают концерты, женятся, рожа-
ют детей, работают. Все мы знаем, что у большинства людей с 
определенными нарушениями зрения или слуха хорошо развиты 
другие сенсорные системы. Ярким примером тому является не-
мецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Он был глухим, но пи-
сал такие произведения, которые до нашего времени считаются 
вершиной искусства и ценятся во всем мире. Очень часто слепые 
люди имеют отличный слух, прекрасно поют и даже рисуют. Счи-
тать их неполноценными и пытаться оградить себя от них – это 
пик глупости. Каждому из нас стоит поучиться у таких людей хра-
брости, мудрости, любви к жизни, упорству, настойчивости, це-
леустремленности, силе воли и желанию преодолевать любые 
преграды, чтобы жить. Я удивляюсь, как они, находясь в таком 
положении, способны не только сами идти с высоко поднятой 
головой, но еще и помогать другим, поддерживать их и вселять 
веру. Общество не должно считать их беспомощными, слабыми 
и беззащитными. О том, чтобы презирать людей с проблемами 
зрения вообще и речи быть не может. А проходить мимо, когда 
им нужна поддержка – недопустимо. Ведь ты никогда не знаешь, 
что с тобой будет завтра, и кто на чьем месте может оказаться. 

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Åêàòåðèíà Òàðàíåö, 
ñòóäêîð (² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò) 

«ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ»

18 вересня 2017 р. після тяжкої хвороби пішов з життя кандидат медичних наук, доцент кафедри стома-
тології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Олександр Васильович Самсонов.

Олександр Васильович народився в с. Ташлик, Оренбурзької області. Після закінчення медичного 
училища с 1975 по 1979 р. навчався в Куйбишевському медичному інституті.

36 років свого трудового життя він присвятив викладанню в Харківському національному медич-
ному університеті. З 1981 р. працював на кафедрі стоматології  дитячого віку асистентом, а потім до-
центом кафедри.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, після чого 
отримав звання доцента.

Протягом багатьох років Олександр Васильович  виховав ціле покоління молодих лікарів-стомато-
логів, які завжди  зберігатимуть світлу пам’ять про свого вчителя.

Колектив Харківського національного медичного університету, співробітники Університетського 
стоматологічного центру, кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імп-
лантології сумують з приводу втрати свого колеги, вчителя, друга і товариша. Його строгість і добро-
зичливість, готовність завжди допомогти у скрутну хвилину, іскристий гумор, тепле ставлення до колег 
назавжди залишаться у наших серцях.

Світлої пам’яті Олександра Васильовича Самсонова
(18.10.1951–18.09.2017)

СУМУЄМО
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ЖОВТНЕВЕ ЕСЕ

На вулиці холоднішає, день вкорочу-
ється, сонечко вже не припікає, а школярі 
та студенти знову йдуть за новою порцією 
знань, отже, настала осінь. 

Із собою 
вона при-
несла жов-
те, червоне, 
буре й пур-
пурне листя, 
гриби та про-
ливні дощі. 
Ще один 
із важли-
вих атрибу-
тів цієї пори 
року – теплі 
м’які светри, 
які ми вдя-

гаємо вранці, гарячий шоколад, що ми із 
задоволенням куштуємо поряд із батька-
ми, друзями, коханими. Восени ми розто-
плюємо каміни та сідаємо ближче один до 
одного. Іноді жовтень радує нас бабиним 
літом, коли ми востаннє цього року насо-
лоджуємося теплими і сонячними днями. 

Осінь – це пора думок, коли після па-
лаючого й пристрасного літа ми остигає-
мо та знову поринаємо із думками у на-
вчання, але ніщо не може змусити нас 
почати приймати рішення, базуючись на 
мимовільних емоціях, як ми завжди роби-
мо влітку. 

Восени починається новий навчальний 
рік, в певному сенсі нове життя, час, коли 
можна спробувати почати все з чистого 
аркуша: стосунки, дружбу, почати вже на-
решті вчитися та займатися спортом. 

Пора думок

Якось дивно повторюється історія. Був час, коли після заборони царем української 
мови у Києві об’єдналася справжня українська еліта. Двадцять гонорових інтелектуалів 
утворили таємну організацію Київська Стара Громада. Її члени поклялися діяти для Укра-
їни щодня: віддавали десять відсотків прибутку на українські справи. 

Які саме справи? А ті, які не можна було 
афішувати, за які можна було й до Сибіру за-
гриміти. Зокрема, на Чернечій горі поблизу 
Канева придбали землю (на ім’я громадівця 
К. Гамалії) й опікувалися могилою поета. У ро-
дини Т. Шевченка викупили права на видання 
творів поета. Українське видавництво очолю-
вав М. Драгоманов, готував рукописи Хведір 
Вовк (кавалер Ордена Почесного легіону). 
10 березня 1878 року в Женеві випустили ки-
шенькове видання «Кобзаря» накладом усього 
1000 примірників, основою якого стали тексти 
французького видання. Надавали матеріальну 
допомогу родичам Кобзаря – Фотію Красиць-
кому, Федору, Маркіяну та Левку Шевченкам.

Члени Старої Громади вдома спілкували-
ся виключно українською, виховували власних 
дітей гідними українцями. У громадівців був 
звичай: якщо хтось із них помирав, дітей-сиріт 
брали у свою родину побратими.

Одним із найзавзятіших громадців був батько знаного українського поета Максима 
Рильського – Тадей Рильський, який, будучи студентом Київського університету, пото-
варишував із В. Антоновичем, П. Чубинським. Вони вийшли з польського студентського 
земляцтва й утворили гурт хлопоманів: вивчали історію України, записували фольклор. 
Кожного літа ходили пішки Україною: навчали дітей грамоти, дорослим допомагали 
укладати папери до суду, інших органів. Тадей Рильський став активним членом підпіль-
ної Київської Старої Громади. Таде ́й Розеславович – католик, який ніс на своїх плечах 
труну Тараса Шевченка.

Батько Т. Рильського виділив синові третину спадку відразу після закінчення ним уні-
верситету. Більшу частину життя він провів у родовому маєтку в с. Романівка. Там Тадей 
Рильський власним коштом збудував та утримував парафіяльну школу, у якій були кабі-
нети фізики та хімії, де він сам учителював. Зимовими вечорами у школі навчали писем-
ності дорослих.

В юності Тадей Розеславович одружився зі своєю троюрідною тіткою Людгардою з 
роду Рильських, онучкою Антонія та правнучкою Шимона Рильських. Дітей у них не було, 
дружина передчасно померла. 37-річний удівець закохався у неписьменну селянську ді-
вчину Меланію Чуприну і в 1878 р. одружився з нею. Її предків звільнив із кріпацтва ще 
Теодор Рильський, дід Тадея Розеславовича. З поліцейського доносу: «Рыльский 8 фев-
раля 1880 года женился на дочери крестьянина, причем был выполнен в точности весь 
свадебный обряд, бывающий у крестьян». Діти, народжені Меланією, без урахування по-
зиції батьків, мусили стати православними, бо такими були вимоги чинного тоді законо-
давства Російської імперії до народжених у двообрядових родинах. Саме тому й Максим 
був хрещений за православним обрядом.

Іван Франко вважав Тадея Рильського одним «із ліпших знавців українського народ-
ного життя». Пізніше Максим Рильський написав: «Гордість наповнює серце при думці, 
що я син того Тадея». 

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà Îêñàíà Ñàìîëèñîâà, 
âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè

«ХОЧЕМО БУТИ 
КОРИСНИМИ НАРОДОВІ»

Тихо осінь ходить гаєм.
Ліс довкола аж горить.
Ясен листя осипає,
Дуб нахмурений стоїть.

І берізка над потоком
Стала наче молода.
Вітер, мовби ненароком,
Їй косиці розпліта…

(Í. Ïðèõîäüêî)

Îêñàíà Øàê³ðîâà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

Жовтень

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

У жовтні свій ювілей святкують: комендант гуртожитку № 2 Надія Петрівна Брахнова, лаборант кафедри мі-
кробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова Світлана Вікторівна Волкова, асистент кафедри тера-
певтичної стоматології Наталія Вікторівна Горбатовська, старший лаборант кафедри філософії Ніна Михайлівна 

Городова, коректор редакції наукових журналів Емма Євгенівна Депрінда, сторож гуртожитку № 3 Микола Яков-

левич Дорошенко, паспортист відділу з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи Віолетта Микола-

ївна Дьоміна, доцент кафедри клінічної фармакології Ірина Анатоліївна Ільченко, водій автотранспортних засобів 
служби по органiзацiї, експлуатацiї та ремонту автотранспорту Олександр Васильович Кисленко, доцент кафе-
дри мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова Наталія Іллівна Коваленко, сторож гуртожитку 
№ 3 Валентина Олексіївна Макієнко, начальник навчально-методичного відділу Віра Миколаївна Прудіус, сто-
рож гуртожитку № 6 Надія Петрівна Ревенко, доцент кафедри офтальмології Алла Юріївна Савельєва, прибираль-
ник службових приміщень корпусу Трінклера, 12 Наталія Миколаївна Садовая, викладач кафедри української мови, 
основ психології та педагогіки Антоніна Андріївна Семашко, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Алла 

Миколаївна Татаркіна, електрогазозварник будiвельної групи Петро Григорович Терещенко, провідний економіст 
планово-фінансового відділу Надія Костянтинівна Третякова, доцент кафедри громадського здоров’я та управ-
ління охороною здоров’я Світлана Георгіївна Усенко, старший лаборант кафедри хірургії № 2 Антонина Кирілівна 

Шерстнюк, сторож корпусу «А» господарського відділу Дмитро Миколайович Юрчик.

ЮВІЛЯРИ
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Місто Харків як культурна столиця на-
дає студентам безліч можливостей щодо 
розвитку здібностей та пізнання світу че-
рез художньо-естетичні образи і розши-
рення культурного кругозору. 

Наш лектор – доцент кафедри філо-
софії Леонід Олександрович Гончаренко – 
запропонував нам чудову ідею походу до 
театру. Вистава – це завжди життєва істо-
рія, а театр – один із проявів прекрасно-
го, те, чого людина прагне душею свідомо 
й підсвідомо. Спостерігаючи за акторами 
на сцені, можна побачити щось спільне із 
собою, розпізнати друзів, побачити те, що 
у звичайному житті не привертає уваги.

І ось 12 жовтня студенти І курсу II і III 
медичних факультетів нашого вишу відві-
дали виставу «Клінічний випадок» у Хар-
ківському академічному російському дра-
матичному театрі ім. О.С. Пушкіна. 

Вистава була неймовірно цікавою. 
Вона є обов’язковою для перегляду, осо-
бливо, якщо ви не вважаєте себе театра-
лом. Актори грали чудово. У всіх студентів 
постановка викликала бурю позитивних 
емоцій, і ми досхочу насміялися. Жарти, 
несподівані повороти сюжету – все це ба-
гаторазово винагороджувалося оплеска-
ми глядачів.

Ця п’єса – класика жанру, розумна, 
філігранно побудована й талановито на-
писана одним із найпопулярніших сучас-
них англійських драматургів Реєм Куні. Він 
належить до тих нечисленних авторiв, які 
пишуть по-справжньому мудрі комедії, 
де все переплутується, нагромаджується 
у неймовірно складні конструкції брехні, 
переодягань, а потім розплутується і зна-
ходить щасливе вирішення історії. Коме-
дія положень, де керує випадок, та сюжет, 
побудований на збігу обставин і безглуз-
достях, був і є улюбленим жанром гляда-
чів. Студенти отримали справжнє задово-
лення від вистави, адже це один із кращих 
засобів відпочити від напруженого на-
вчання. 

Споруда й зала театру, його гарний і 
величний інтер'єр, неймовірні декорації – 
все це відтворювало дивну атмосферу, 
захоплювало й заворожувало, а тому сту-
денти багато фотографувалися на згадку.

Такі події культурно збагачують май-
бутніх лікарів, які тягнуться до мистецтва, і 
це тішить. Тепер будемо з нетерпінням че-
кати на нові зустрічі з театром – цим хви-
люючим світом життєвих дійств.

Îëåêñàíäðà Àâäººíêî, 
III ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Чудова пора 
нових відкриттівОтечественная хирургия второй половины ХIХ  в. богата 

выдающимися именами. Среди них выделяется имя Аполли-
нария Григорьевича Подреза – профессора Императорского 
Харьковского университета, пионера кардиохирургии, основа-
теля харьковской научной урологической школы, 165-летие ко-
торого мы будем отмечать в ноябре текущего года.

Тружеником науки называли А.Г. Подреза современники, и 
всей своей жизнью он подтверждал это определение. Уроже-
нец Купянского уезда Харьковской губернии Аполлинарий Гри-
горьевич происходил из обедневшей дворянской семьи и в гим-
назии обучался за казенный кошт. Окончив в 1870 г. с отличием 
гимназический курс, он был принят на медицинский факультет 
Харьковского университета, где успешно учился и рано проявил 

интерес к научной работе. В 1875 г. А.Г. Подрез закончил медицинский факультет Харь-
ковского университета, получив диплом с отличием на звание лекаря и уездного врача. 
Факультет оставил его стипендиатом при факультетской хирургической клинике, которой 
в те годы руководил профессор В.Ф. Грубе, пользовавшийся известностью в России и за 
ее пределами.

Именно своим учителем молодой ассистент в 1876 г. был командирован на сербско-
турецкую войну, где в течение полугода 24-летний врач заведовал хирургическим отделе-
нием госпиталя, а по возвращении оттуда был отправлен на Кавказский фронт (русско-
турецкая война, 1877), где 10 месяцев работал на перевязочных пунктах и в госпиталях.

Возвратившись в Харьков, А.Г. Подрез сдал экзамены на степень доктора медицины 
и в 1879 г. успешно защитил диссертацию «О вытяжении нервов. Экспериментальное и 
клиническое исследование». В это время он уже работал ординатором в Харьковском во-
енном госпитале, тогда же его назначили врачом Харьковской женской гимназии.

1879–1883 гг. ознаменовались в жизни А.Г. Подреза заграничной командировкой в 
Австрию и Францию. Здесь он прошел прекрасную и разностороннюю школу научной и 
практической хирургии, что позволило ему по возвращении приступить в качестве при-
ват-доцента к ведению курса болезней мочеполовых органов в учебном плане по предме-
ту частная хирургия. Этот курс А.Г. Подрез читал с 1884 по 1897 г., проводя практические 
занятия для студентов IV и V курсов в своей частной хирургической лечебнице. Одновре-
менно Аполлинарий Григорьевич стремился сделать свою лечебницу учебной базой уни-
верситета, на что получил согласие от министерства и попечительного совета только в 
1887 г. Назначение А.Г. Подреза в том же году сверхштатным экстраординарным профес-
сором факультетской хирургической клиники означало, что в Харькове была официально 
открыта Университетская клиника урологии.

В то время проф. А.Г. Подрез был уже признанным авторитетом в мире хирур-
гии не только в России, но и за рубежом. Оставаясь добрым и сердечным человеком, 
внимательным учителем, отзывчивым и преданным другом, он зарекомендовал себя «глу-
боко знающим участливым и искусным врачом, редким по эрудиции и технике хирургом». 
Обращаясь к ученикам, он не раз призывал их: «Любите и изучайте науку, служите верой и 
правдой науке и человечеству, будьте гуманны и живите в согласии друг с другом».

Именно служению науке и отдал А.Г. Подрез свою жизнь. За сравнительно короткий 
период практической деятельности он опубликовал 46 работ по хирургии военного и мир-
ного времени, а во многих вопросах хирургии стал первооткрывателем. Прежде всего 
необходимо признать, что он, несомненно, является одним из основоположников отече-
ственной урологии. Им написано первое отечественное руководство по урологии на рус-
ском языке (около 900 стр.), которое выдержало 2 издания (1887, 1896) и в течение более 
20 лет было единственным отечественным учебным пособием для студентов и врачей в 
Российской империи. А.Г. Подрез стал основоположником хирургии селезенки в нашей 
стране. Он провел первую в России операцию по удалению патологически измененной 
селезенки, а также впервые в нашей стране удалил высоко расположенную опухоль пря-
мой кишки, первым при стриктуре уретры произвел ее резекцию, первым предложил ис-
пользование резинового катетера, что вошло в историю как операция Подреза-Вишнев-
ского. Особо надо отметить, что А.Г. Подрез сделал первую в России операцию на сердце 
по поводу слепого ранения револьверной пулей (1897), в связи с чем вошел в историю 
медицины как пионер кардиохирургии. Будучи весьма опытным и искусным хирургом, 
А.Г. Подрез не боялся на показательные операции брать себе в ассистенты молодых вра-
чей и даже студентов, был внимателен к молодежи, в среде которой за ним закрепилось 
имя «папаша» за его доброжелательность и готовность помочь.

Короткая, но яркая жизнь А.Г. Подреза трагически оборвалась в ноябре 1900 г. В по-
следний год физическое и моральное здоровье 48-летнего профессора заметно ухудши-
лось. Во время прогулки верхом с друзьями А.Г. Подрез потерял сознание и, упав, уда-
рился головой о камень. Этот удар оказался смертельным, в тот же вечер, не приходя 
в сознание, Аполлинарий Григорьевич скончался. Похороны любимого профессора пре-
вратились в печальное и торжественное шествие вдоль ул. Пушкинской и Ветеринарной, 
несмотря на дождь, процессию провожали толпы харьковчан.

В бумагах покойного было найдено духовное завещание, написанное А.Г. Подрезом в 
1898 г., согласно которому он все свое имущество, в том числе дом и частную лечебницу 
по улице Пушкинской, завещал Харьковскому университету.

Ныне кафедра урологии и андрологии Харьковского национального медицинского 
университета носит имя Аполлинария Григорьевича Подреза.

Æàííåòà Ïåðöåâà, äèðåêòîð Îáðàçöîâîãî ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê óíèâåðñèòåòà

АПОЛЛИНАРИЙ ПОДРЕЗ – ОДИН ИЗ ОСНОВОПО-
ЛОЖНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УРОЛОГИИ

ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ ХНМУ СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ
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ЗАПОБІГТИ, ДОПОМОГТИ, ВРЯТУВАТИ

ЯК УБЕРЕГТИ СЕБЕ ВІД ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ?
Восени збільшується кількість випадків отруєнь грибами. 

Серед основних причин – вживання неїстівних грибів або не-
правильно приготовлених умовно їстівних, старих чи зіпсованих 
їстівних, а також грибів, що мають двійників або змінилися вна-
слідок мутації.

Щоб запобігти отруєнню грибами:

•Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях 
(магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках).

•Збирайте і купуйте тільки відомі вам їстівні гриби.
•Не збирайте гриби, які ростуть 

поблизу транспортних магістралей, 
на промислових пустирях, колиш-
ніх смітниках, у хімічно та радіаційно 
небезпечних зонах.

•Уникайте невідомих грибів, 
особливо з циліндричною ніжкою, 
в основі якої є потовщення «буль-
ба», оточене оболонкою; з пошко-

дженою поверхнею, старих, в’ялих, червивих або ослизлих; не 
збирайте пластинчасті види, оскільки отруйні гриби маскуються 
під них; уникайте «шампіньйонів» та «печериць», у яких пластинки 
нижньої поверхні капелюшка білого кольору.

•Не куштуйте сирі гриби на смак.
•Викидайте забруднену нижню частину ніжки гриба. Про-

мивайте гриби, у маслюків та мокрух знімайте з капелюшка 
слизьку плівку.

•Дикорослі гриби підлягають кулінарній обробці у день зби-
рання, інакше в них утворюється трупна отрута.

•На початковому етапі обробки кип’ятіть гриби у воді 
7–10 хв, після чого відвар злийте. Лише тоді гриби можна варити 
або смажити.

•Обов’язково вимочуйте або відварюйте умовно їстівні гри-
би, які збираєтесь засолювати (грузді, вовнянки та інші, котрі міс-
тять молочний сік), щоб позбутися гірких речовин, які уражають 
слизову оболонку шлунка.

•Не давайте гриби дітям, літнім людям та вагітним.
•Деякі гриби (зеленушка, синяк-дубовик та ін.) містять отруй-

ні речовини, які у шлунку не розчиняються. Водночас отрута роз-
чиняється у взаємодії з алкоголем, що призводить до сильного 
отруєння.

•Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, міс-
тять мікродози отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька днів 
поспіль, також можна отруїтися.

•Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть при-
звести до дуже тяжкого захворювання – ботулізму.

•Гриби, які тривалий час зберігалися, обов’язково 
прокип’ятіть 10–15 хв.

Симптомами отруєння є нудота, блювання, біль у живо-
ті, посилене потовиділення, судоми, зниження артеріально-
го тиску, мимовільне сечовиділення, пронос, розвиток симпто-
мів серцево-судинної недостатності. Первинні ознаки отруєння 
з’являються через 1–4 год після вживання грибів. Біль та нудота 
повторюються декілька разів через 6–48 год, а смерть настає че-
рез 5–10 днів після отруєння. 

Перша допомога при отруєнні грибами:

1. Викличте «Швидку медичну допомогу». Не зволікайте, 
чекаючи на лікарів, – промийте шлунок: випийте 5–6 склянок 
кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки, ви-
кличте блювання, натиснувши пальцями на корінь язика; коли 
промивні води стануть чистими, прийміть 4–5 пігулок активова-
ного вугілля.

2. Випийте міцний чай, каву або трохи підсолену воду, відно-
вивши водно-сольовий баланс.

3. З’ясуйте, хто ще вживав страву з грибів, яка призвела до 
отруєння, та проведіть профілактичні заходи.

Забороняється у разі отруєння вживати будь-які ліки та їжу, 
це може прискорити всмоктування токсинів у кишечнику.

Дотримання цих правил може зберегти ваше здоров’я та на-
віть життя, адже отруєння грибами дуже важко піддається ліку-
ванню.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій постійно 
проводить профілактично-роз’яснювальну роботу з населенням 
щодо небезпеки вживання у їжу дикорослих грибів, нагадує пра-
вила їх збирання та приготування, перевіряє місця продажу гри-
бів. Проте найпевніший спосіб вберегти життя та здоров’я – зо-
всім виключити з раціону дикорослі гриби.

Þð³é Ðåçóíåíêî, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÖÇ ÕÍÌÓ,
Ïåòðî Áîäíèê, ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 

êóðñ³â ÖÇ ì. Õàðêîâà 

АРТ-ТЕРАПІЯ

Протягом останніх місяців в Україні спостерігається підви-
щення захворюваності на ботулізм – з початку 2017 року зафіксо-
вано більш ніж 100 випадків захворювання, 9 з них – смертельні. 
Захворювання розвивається внаслідок отруєння ботулотокси-
ном – однією із найсильніших у природі отрут, що викликає ура-
ження центральної та вегетативної нервової системи. Розлад і 
зупинка дихання є однією із провідних причин смерті.

На початку липня 2017 року Програма розвитку ООН у якості 
гуманітарної допомоги поставила в Україну 25 курсів антитокси-
ну проти ботулізму канадського виробництва. Перші чотири фла-
кони було використано для термінового лікування пацієнтів у Кі-
ровоградській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Харківській 
областях.

Пасивний імунітет

З кроку вони перейшли на рись, розвернувшись навколо під-
ніжжя фортеці. Проспівали труби, і коли перша лінія атакуючих 
наблизилася на відстань польоту стріли, в низькому небі з про-
тяжним вереском зіткнулися летючі жала, пущені по обидва боки. 
Стражі, що стояли щільними рядами біля кріпосних воріт, зімкну-
ли щити і опустили сталеву щетину копій. День вибухнув крика-
ми поранених. Деякі наїзники загинули, коли металеві вістря ро-
зірвали їх тіла. Хвиля за хвилею вони йшли в атаку і кожного разу 
розбивалися об ці скелясті береги. Однак, врешті-решт, перед 
ними не залишилося жодного захисника.

Душу заледенів гул бойових барабанів, гуркіт требушетів, 
свист тисячі каменів, які злетіли вгору. Вони зі стуком падали на 
стіни, ламали їх і перетворювали її захисників на криваве місиво. 
У фортечних стін виросли сходи і нагорі зав'язалася битва. Дони-
зу посипалося каміння та горщики з палаючою смолою. Біля воріт 
натовп нападників орудував величезним тараном. Дерево тріща-
ло під ударами, а мідні засуви вже гнулися. Допомога прийшла 

з променями сонця, що сходило. Під натиском легіону закутих у 
броню воїнів наїзники відступали...

...Їй наснився сморід тліючої плоті, крові та сечі, що били в ніс. 
У повітрі відчувався їдкий запах дезінфектантів. Вона розплющила 

очі. Повіки майже не слухалися. Усе 
було як в тумані та до того ж двої-
лося в очах. Навколо стояли люди в 
білих халатах. Вона була підключе-
на до численних приладів і вся об-
плутана дротами. У цьому світі спо-
чатку не було звуків, але потім вона 
почула тихий мірний писк кардіо-
монітору. Хотіла запитати, де вона, 
що з нею, але не змогла видавити 
з себе aні слова. З її рота виходи-
ла трубка, що зв'язувала її з апара-
том, який розмірено нагнітав в ле-
гені кисневу суміш. Вона «висіла на 
респіраторі».

«Криза минула. Ви в надій-
них руках. Ми ввели вам антиток-

син», – сказав їй лікар. Пацієнтку чекав ще довгий процес одужан-
ня. А ще вона мала дізнатися, що ледве не померла від ботулізму.

Àíäð³é Áîíäàðåíêî, ïðîôåñîð êàôåäðè ³íôåêö³éíèõ õâîðîá

Імунітет [лат. immunitas – звільнення] – прояв спрямова-
них на збереження сталості внутрішнього середовища захис-
них реакцій організму проти генетично чужорідних речовин 
(антигенів). Штучний пасивний імунітет створюють введен-
ням в організм готових захисних речовин (антитіл).

ДОВІДКА
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КРАЇНА ВЕСЕЛОГО НАРОДУ

С 14 по 16 сентября в курортной зоне Затока прошел ежегод-
ный фестиваль «Країна веселого народу», в котором непосред-
ственное участие принимала сборная команда КВН ХНМУ «Осто-
рожно, харьковчане!».

Данное меропри-
ятие было очень коло-
ритным и объедини-
ло команды из разных 
уголков Украины. Еже-
дневно участников ожи-
дала «импровизация», 
которая как раз и пока-
зывала уровень подго-
товки и смекалку.

Сборная «Осторож-
но, харьковчане!» про-
явила себя на фести-
вале с лучшей стороны. 
На их счету – три «побе-
ды дня» в своем блоке, 
что весьма достойно, 
поскольку ребята со-
ревновались с очень 
опытными командами. 
Помимо этого, они от-
воевали II место и про-
должили традицию по-

беждать в разминке: этот конкурс был очень напряженным, в нем 
участвовало 22 команды, однако законный кубок I места получи-
ли именно харьковчане.

На фестиваль были приглашены актеры «Дизель Шоу», ко-
торые в свое время тоже прошли этот путь, а теперь своим 
примером вдохновляют молодые команды на новые сверше-
ния. Ребята могли сфотографироваться с ними и обменяться 
опытом. 

В целом на фестивале царила очень легкая и добрая атмос-
фера, все очень сдружились, что немаловажно на подобных ме-
роприятиях. Мы надеемся, что на этом все не закончится, а по-
лученный опыт, которого становится с каждым днем все больше, 
уже в следующем году позволит привезти не только кубок за I ме-
сто разминки, но и гран-при фестиваля.

Âàëåðèÿ Ïîëîííèê, ó÷àñòíèöà êîìàíäû ÊÂÍ «Îñòîðîæíî, õàðüêîâ÷àíå!»,
Àíäðåé Íèêîíîâ, ïðåçèäåíò êëóáà ÊÂÍ ÕÍÌÓ,

 ðóêîâîäèòåëü êîìàíäû ÊÂÍ «Îñòîðîæíî, õàðüêîâ÷àíå!» 

«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÅ!»

АКТИВНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Уже не один рік поспіль у Харкові проводяться масштабні 
спортивно-масові заходи, основною ідеєю яких є популяризація 
спорту та активного способу життя. 

Не пропуска-
ють такі знакові по-
дії і співробітники 
Харківського наці-
онального медич-
ного університету. 
Будучи не байду-
жими до спорту, 
вони завжди гото-
ві поповнити ряди 
марафонців. Зо-
крема, у традицій-

ній Спартакіаді з легкоатлетичного кросу, що була організована 
Обласним комітетом Харківської обласної профспілки працівни-

ків охорони здоров’я України, взя-
ли участь та посіли призові місця 
Олексій Рукін – викладач кафе-
дри медичної та біологічної фізи-
ки і медичної інформатики, Оле-
на Лукавенко – старший викладач 
кафедри фізичної реабілітації та 
спортивної медицини з курсом 
фізичного виховання та здоров'я і 
Віталій Ткаченко – асистент кафе-
дри інфекційних хвороб.

Олексій Рукін також став пе-
реможцем у наступних змаганнях: 
«Пробіг в Фельдман Екопарк» (на 
10 км) і біг на стадіоні «День ста-
єра», організованих Харківською 
громадською організацією ве-

теранів спорту «СВС», а також у традиційному Пробігу пам’яті 
Б.П. Зельцермана (на 20 км), який організувало Управління з пи-
тань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської ради.

Учасники змагань вкотре довели, що активний спосіб життя 
притаманний представникам нашого вишу.

²ííà Íå÷èòàéëî, 
ïðîâ³äíèé ðåäàêòîð ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

СПІВРОБІТНИКИ ХНМУ 
ПОПОВНЮЮТЬ РЯДИ МАРАФОНЦІВ

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Усім відомо, що 17 вересня ми відзначаємо День молоді 
й спорту. На честь цього свята у парку ім. М. Горького за ініціати-
вою Управління у справах сім'ї та молоді за підтримки Харківської 
міської ради та Департаменту сім'ї, молоді та спорту були прове-
дені змагання у вигляді спортивного батлу. 

Звісно, такий 
день не міг пройти 
без участі найак-
тивніших студен-
тів ХНМУ. Нашу ко-
манду представили 
спортсмени та чле-
ни спортивного сек-
тора Студентсько-
го самоврядування 
ХНМУ: Ілля Ляшко, 
Дмитро Лукавенко, 
Авіла Феліпе Бар-
сага, Ігор Востіков, 

Дмитро Вєрємєй, Ольга Власенко, Любов Луценко, Катерина 
Бабічєва, Катерина Третьякова, Анна Невмержицька, Олена Су-
ходольська, Єлизавета Красноярська і капітан команди «Люди 
в білому» – Роман Михасів. Загалом у конкурсі взяли участь 8 
команд. Були проведені змагання у різноманітних напрямках 
спорту (баскетбол, футбол, підтягування, качання пресу), також 
відбувся мозковий штурм учасників, де потрібно було швидко зо-

рієнтуватися та під музику зробити одні рухи всій команді одно-
часно, створити різноманітні фігури «з себе» (літак, робот, поїзд, 
космос, американ-
ські гірки, торговий 
центр, вогнище, 
вулкан, море, Ей-
фелева вежа). 
Конкурс тривав 4 
години, але час 
промайнув дуже 
швидко. Головне те, 
що упродовж цьо-
го часу команда не 
втрачала бойового 
духу і виклалася на 
всіх змаганнях на-
повну. Учасники команди познайомилися вже на самих змаган-
нях, проте це не завадило їм стати одним цілим. І ось настав той 
момент, на який усі так чекали: почалось нагородження, інтрига 
зберігалася до останнього моменту, тому всі були дуже напруже-
ні. Отже, саме люди, котрі мають здоровий дух у здоровому тілі – 
перемогли! Звісно, це команда ХНМУ «Люди в білому». 

Усі були дуже задоволені результатом, адже наші студенти 
знову довели, що в ХНМУ навчається найспортивніша та найак-
тивніша молодь міста Харкова. 

Êñåí³ÿ Ìóíã³ºâà

ДЕНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
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НАУКОВИЙ ПІКНІК

МЕДИЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ У ДОСТУПІ

16 вересня команда Харківського національного медично-
го університету вже традиційно взяла участь у VII Наукових пік-
ніках, які відбулися на щойно відновленій центральній алеї парку 
ім. Т.Г. Шевченка.

Цього разу студенти, молоді науковці та колективи кафедр 
медичної біології, медичної та біоорганічної хімії, медичної гене-
тики, терапевтичної стоматології, ортопедичної стоматології, ме-
дицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної тера-
пії, внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології, 
психіатрії, наркології та медичної психології яскраво демонстру-
вали медичні експерименти.

Відвідувачі заходу мали змогу перевірити відбитки пальців 

на наявність спадкових хвороб, зібрати конструктор із частин 
тіла, перевірити якість продуктів харчування, взяти участь у арт-
терапії, відтворити генеалогічне дерево, зробити ЕКГ, ознайоми-
тися з правилами догляду за порожниною рота та правилами на-
дання першої медичної допомоги.

Великою увагою відвідувачів користувалися матеріали при-
ймальної комісії ХНМУ, які також були представлені на заході.

Злагоджена участь команди нашого вишу проходила за-
вдяки підтримці керівництва Харківського національного ме-
дичного університету, а також деканатам І та ІІ медичних фа-
культетів, Раді студентського наукового товариства та Раді 
молодих учених.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СТОЛИЦЯ
28 вересня відбувся масштабний флешмоб під лозунгом: «Молодь читає – Харківщи-

на процвітає» за підтримки Управління культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації та Департаменту науки і освіти ХОДА. Даний захід був приурочений до свят-

кування Всеукраїнського дня бібліотек. Біля ХНАТОБу зібралися студенти 26 вищих на-

вчальних закладів нашого міста, які одночасно читали книжки, чим наочно зміцнили імідж 

Харкова як інтелектуальної столиці. Не залишилися осторонь і студенти Харківського на-

ціонального медичного університету, які виявили жагу до знань та із захопленням вислов-

лювали своє ставлення до книги. «Книга для нас, як серце для людини»,– зізналися май-

бутні лікарі. 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФЛЕШМОББІБЛІОТЕЧНИЙ ФЛЕШМОБ
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ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА – 2017ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА – 2017

19 жовтня в актовій залі університету відбувся щорічний твор-
чий конкурс «Дебют першокурсника», який у черговий раз довів, 
що в Харківському національному медичному університеті навча-
ються талановиті й креативні студенти.

Участь у Фестивалі – це нові друзі, творча атмосфера репети-
цій та унікальна можливість самовиразитися й заявити про себе 
та свій особливий талант. У нинішньому році талантів на сцені не 

 бракувало. Поповнилися новими учас-
никами вже знані творчі хорео графічні 
колективи «Арт-Денс» (худ. керівник 
Ксенія Посох), «Феєрія» та «Радість» 
(худ. керівник Маргарита Миронова), 
«A-Fam» (худ. керівник Альона Кот), ко-
лектив художньої гімнастики «Грація» 
(худ. керівник Марина Прокопенко).

Першокурсники танцювали, співа-
ли, грали на музичних інструментах. 
Основу виступів складали українські 
пісні, національні танці, що сприяли 
пізнанню краси народного мистецтва, 

збереженню національних культур.
Виступи молоді залишили у присутніх світлі та радісні вра-

ження. Сподіваймося, що цей яскравий конкурс, такий щирий і 
талановитий, стане справжнім дебютом в їхньому майбутньому 
студентському житті. 

Дякуємо всім учасникам концерту за організацію свята!
Âàðâàðà Íîâîñüîëîâà

«Ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî ÕÊ ¹ 2098 – 839 ÏÐ â³ä 05.03. 2014 ð.

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

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

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 26.10.2017. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.
Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.-âèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 10/26.
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».
61166, ì. Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 40,
ò. (057) 719-49-13, 717-76-51

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 178 â³ä 15.09.2000
Çà òî÷í³ñòü âèêëàäåííÿ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå 

àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóºìî é íå ïîâåðòàºìî. Òî÷êà 
çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç ïîçèö³ºþ 
ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóê ëèøå ç äîçâîëó ðåäàêö³¿ ãàçåòè.

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

ІНФОРМАЦІЙНА АКЦІЯ З НАГОДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ДНЯ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

МОВОЮ ФОТОМОВОЮ ФОТО

Çà ìàòåð³àëàìè Öåíòðó ãåíäåðíî¿ îñâ³òè òà Ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÕÍÌÓ

24–25 вересня у м. Одеса відбувся Всеукраїнський конкурс виконавців гумору, сатири 
та фольклору імені Андрія Сови — 2017. 

До участі у заході долучилися творчі колективи з Києва, Миколаєва, Херсону, Сум, 
Дніпродзержинська. Цей яскравий конкурс проходив протягом трьох днів у приміщен-
ні Одеської філармонії. Від Харківського національного медичного університету участь у 
заході взяли два вокальні колективи – дует «Панацея» і тріо «Зоряна» (художній керівник 
Ірина Вус). За результатами конкурсу лауреатами першої премії стали обидва вокальні 
 колективи нашого вишу.

ВОКАЛЬНІ КОЛЕКТИВИ ХНМУ – ЛАУРЕАТИ ПЕРШОЇ ПРЕМІЇ
ВІТАЄМО
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