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АКТУАЛЬНО

Візит першої леді до Харкова
16 листопада у ХНАТОБі в рамках святкування Міжнародного дня студентів відбувся ІІ Мистецький фестиваль Gaudeamus
Opera, на який завітала дружина Президента України Марина
Порошенко.

Перша леді спільно із головою Харківської ОДА Юлією Світличною взяли участь у молодіжному фестивалі та зустрілися з
представниками студентського самоврядування Харківщини.
До цієї зустрічі долучилася й Рада ректорів закладів вищої освіти
Харківського регіону на чолі з заступником голови Ради – ректором Харківського національного медичного університету Володимиром Лісовим.
Звертаючись до студентів, пані Порошенко зазначила, що
саме молодь завжди знаходиться в авангарді історичних для нашої держави змін, і «саме студенти були першими, хто восени
2013 року не побоявся виступити проти тих, хто намагався вкрасти в нас мрію про європейське майбутнє».
У ході спілкування зі студентською молоддю Харківщини Марина Порошенко підкреслила, що завдяки відчайдушній і сміливій молоді українці продемонстрували усьому світові, що є великим, сильним і непереможним народом.

Шановні студенти!
Вітаю вас із чудовим святом – Міжнародним днем студентів!

Студентська пора – один з найбільш незабутніх періодів життя. Це час відкриттів, прагнень, сміливих ініціатив та їх втілення.
Переконаний, що роки навчання в університеті залишать у вас
найтепліші спогади, стануть шляхом до вершин професійної майстерності.
Наш виш по праву пишається своїми студентами та випускниками: ви активні, талановиті, впевнено заявляєте про себе в
навчанні, науці, громадському житті, творчості та спорті.
Студентство в усі часи було інтелектуальною та духовною елітою молоді, це потенціал майбутньої інтелігенції, завтрашній цвіт
нації. Саме від освітнього рівня, самостійності, соціальної зрілості молодих людей, готовності взяти на себе відповідальність багато в чому залежить розвиток і благополуччя суспільства.
У цей святковий день бажаю кожному з вас зберегти невичерпний оптимізм, цілеспрямованість, залишатися відкритими
всьому новому. Вчіться, дерзайте, мрійте: за вами – майбутнє!
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ІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС

USERN ȃ SCIENCE WITHOUT BORDERS

8–10 листопада у Харкові відбувся II Міжнародний Конгрес та
Фестиваль USERN за участю провідних учених світу. Захід проводився під патронатом голови Харківської облдержадміністрації, а
його організаторами стали – мережа USERN та Університетський
консорціум ВНЗ Харківської області. Заходи Конгресу тривали
протягом трьох днів у ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», Національному фармацевтичному університеті і Харківському національному медичному університеті. На базі цих навчальних
закладів було створено 5 наукових майданчиків, де читали лекції
й брали участь у дискусіях видатні вчені світового рівня.

8 листопада в м. Харкові урочистою церемонією відкриття
розпочав роботу II Міжнародний Конгрес USERN. З вітальним
словом до учасників наукового форуму звернувся президентзасновник USERN Німа Резаі. Він зазначив, що Харків та Україна
мають велику наукову історію, важливу для світової науки. Саме
в нашому місті розташовані найважливіші й великі університети, тож невипадково Харків було обрано для проведення такого
масштабного заходу.
У свою чергу перед присутніми виступила губернатор Харківщини Юлія Світлична. Вона наголосила на важливості проведення в регіоні такого заходу. Адже, за її словами, сьогодні
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Харківщина ще раз стверджується як науковий і світовий центр,
і тому виборола право проводити цей Міжнародний Конгрес,
який об’єднує в собі наукову та освітню інфраструктуру найвідоміших університетів світу. Юлія Світлична подякувала організаторам і президенту Конгресу за можливість ще раз довести, що
наука в Харкові – це бренд, яким, за її словами, варто пишатися
і надалі робити все, щоб заохочувати науковців для подальшої
наукової діяльності.
Головною темою цьогорічного Конгресу стала тема еволюції
в усіх сферах нашої життєдіяльності, у тому числі в науці та медицині. Перший день роботи міжнародного заходу став для його
учасників своєрідним науковим марафоном, де знані учені зі світовим ім’ям представили свої доробки в різних галузях науки.
Так, 9 листопада в рамках II Міжнародного Конгресу USERN
на базі нашого вишу працювали дві локації за участю провідних
учених світу, а саме зі Сполучених Штатів Америки, Німеччини,
Італії, Фінляндії та Словенії. У роботі локацій взяли участь Еван
Айхлер (США), Люччина Казі Уддін (США), Хелдер Алмейда Сантос (Фінляндія, он-лайн включення), Матьяж Перц (Словенія),
Міхаель Шенк (Німеччина) та Лівія Сантіні (Італія). Продовжили
роботу локацій виступи та постерні сесії молодих учених, а саме
Михайла Мірошниченка, Дмитра Бутова, Людмили Кривенко
(Україна) та Гілда Раджабі Дамаванді, Захра Вахеді (Іран).
Після двох днів напруженої роботи 10 листопада у Колонному залі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
відбулася церемонія закриття ІІ Міжнародного Конгресу USERN.
На урочисту церемонію завітали спікери, лектори, провідні й молоді науковці, що брали участь у роботі наукового форуму.
Очільники вишів, що долучилися до проведення Конгресу,
виступили з короткими спічами-зверненнями до учасників міжнародного заходу. Так, ректор Харківського національного медичного університету Володимир Лісовий зазначив: «Сьогодні
ми підбиваємо завершальний підсумок другого конгресу USERN.
Не минуло й двох років, як ця ідея об’єднала нас з доктором Німа
Резаі. І ми дуже вдячні за те, що міжнародний комітет обрав саме
Харківський Університетський консорціум для проведення цього

заходу». Володимир Миколайович також наголосив, що в ХНМУ
відбулося дві локації, де знані й, що найголовніше, молоді науковці змогли взяти участь і прослухати лекції провідних учених
світу. «Ми сподіваємося, що обмін досвідом надасть можливість
подальшого розвитку наших відносин. За що щиро дякую президенту USERN і всій спільноті, яка долучилася до свята науки,
що відбувалося в місті Харкові», – підкреслив ректор медичного
університету.
Настав урочистий момент вручення нагород молодим ученим, що брали участь у науковому конкурсі. Лауреатами стали
5 науковців з різних країн світу, а саме у номінації «Медичні науки»: доктор Лючина Казі Уддін – директор Лабораторії зв’язку
мозку та пізнання, директор Програми когнітивної та поведінкової нейробіології (кафедра психології Університету Майамі,
м. Майамі, США); у номінації «Біологічні науки»: Матьяж Перц –
професор факультету природничих наук і математики Мариборзького університету (м. Марибор, Словенія); у номінації «Фізичні науки»: Марія Магдалена Тітірічі – професор хімії стійких
матеріалів, кафедра матеріалознавства Лондонського університету ім. Королеви Марії (м. Лондон, Велика Британія); а також
доктор Валентіна Кауда – доцент кафедри прикладної науки та
техніки Туринського політехнічного інституту (м. Турин, Італія);
у номінації «Формальні науки»: Манліо де Домініко – спеціаліст
у галузі інформатики та математики, науковий співробітник Університету Ровіра і Вірхілій (Таррагона, Каталонія, Іспанія).
Наприкінці наукового форуму пройшла традиційна передача
права проведення наступного Конгресу, який відбудеться в Італії.
Президент USERN Німа Резаі передав символічний ключ представнику цієї країни Массімо Капаччіолі – професору кафедри фізики Неаполітанського університету ім. Фрідріха II.
USERN – science without borders (наука без кордонів) – це гасло Міжнародного Конгресу і його головна мета: спілкування молодих науковців України та світу з провідними іноземними вченими – стали запорукою успіху й плідної праці, що відбулася в
рамках Харківського Університетського консорціуму на базі провідних вишів нашої країни.

ФЕСТИВАЛЬ МАЛЮНКІВ

Картини, що відкривають світ
8 листопада в Premier Palace Hotel Kharkiv відбувся Міжнародний фестиваль малюнків пацієнтів дитячого віку. Цей захід
проводився у рамках ІІ Конгресу та Фестивалю USERN.
До
організаційного комітету для участі в
конкурсі
цього
року було надіслано 1 400 робіт
з 17 країн світу.
Було обрано 32
малюнки, з яких
13 авторів нагородили під час
Фестивалю
в
Харкові. Серед
призерів – діти з
України, Ірану, Індії, Російської Федерації, Болгарії, Катару, Литви, Туреччині, Румунії.
На початку заходу учасників привітали президент-засновник USERN Німа Резаі, професор Харківського національного медичного університету Олена Гречаніна, голова Харківського Університетського консорціуму Людмила Бєлова. Людмила
Олександрівна відзначила цікавість та неординарність самої ідеї
проведення такого чудового проекту й подякувала за це президенту USERN: «Ви створили диво, і нехай на мене не ображають-

ся наші мудрі вчені, молоді вчені, але мені здалося, що ця частина нашого свята найважливіша і найбільш зворушлива». Вітаючи
присутніх та учасників конкурсу, Людмила Бєлова зазначила: «Ми
дуже раді бачити наших маленьких друзів в Україні, в нашому
місті Харкові. За той короткий час, що був у нас, ми намагалися
хоч трохи показати вам те, чим ми пишаємося в Харкові. Ви змогли сьогодні побачити наш унікальний науково-освітній центр,
що створений і працює в Каразінському університеті, побували
в Палаці дитячої та юнацької творчості, і ваша чудова картина,
яку ми побачили сьогодні, – це запорука мирного життя. Узагалі,
ваші картини відкривають світ, а отже й наші душі. Я бажаю вам
здоров'я, щастя і миру на всій нашій планеті».
Переможцями цьогорічного конкурсу компетентне журі визнало: Aysa Rezvanfar, Rastin Azimi та Samira Khalili (Iran), Shivang
Kankray Upadhyay (India), Yulianna Nasinnyk, Evgen Mikulich, Vadim
Dunin (Ukraine), Yaroslav Zaharov (Russian Federation), Danaq
Boycheva (Bulgaria), Abdul Aziz Al Hemaidi (Qatar), Ümmügülsüm
Topcu (Turkey), Alina Sferle (Romania), Simona Grabauskien
(Lithuania).
Крім переможців конкурсу, участь у заході взяли близько 20
дітей, що були запрошені оргкомітетом Фестивалю з Ірану, України та інших країн і прибули до нашого міста у супроводі дорослих
(батьків, інших родичів, лікарів тощо). Усі переможці, а також юні
таланти Харківщини отримали медалі та цінні подарунки від організаторів арт-конкурсу.
Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

3
НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

Х Н М У – Л І Д Е Р В И Щ О Ї О С В І Т И У К РА Ї Н И
16–18 листопада у приміщенні столичного Національного центру ділового та
культурного співробітництва
«Український дім» відбулася
щорічна Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та
кар’єра – 2017».
Цього року в освітянському заході взяли участь
понад 70 вишів з різних країн світу та декілька десятків
провідних українських навчальних закладів. До участі у виставці долучився й Харківський
національний медичний університет і отримав ґран-прі в номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи»
та почесне звання «Лідер вищої освіти України».

Щ Е О Д Н А П Е Р Е М О ГА Д О П Е Р С О Н А Л Ь Н О Ї
КОЛЕКЦІЇ СПОРТИВНИХ ТРОФЕЇВ
Майстер спорту
України Володимир
Поручіков – неодноразовий призер
чемпіонатів світу та
Європи з гирьового спорту – додав у
свою персональну
колекцію спортивних трофеїв ще одну
перемогу: II місце у
складі збірної команди України та III місце в особистому заліку на
чемпіонаті світу з гирьового спорту, що відбувся в Сеулі (Підвенна
Корея) 15–19 листопада. У змаганнях Володимир продемонстрував справжній чемпіонський характер та виправдав надії своїх уболівальників. Ця перемога примножила спортивну славу України й
Харківського національного медичного університету.
Щиро вітаємо старшого викладача кафедри фізичної реабілітації
та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я
Володимира Поручікова з ще однією впевненою перемогою й зичимо йому нових звитяг на європейських і в світових змаганнях.

Н А Г О Р О Д А З А Н А Й К РА Щ И Й П О С Т Е Р
25–28
жовтня
у
м. Кал’ярі (Iталія) відбувся XІII Міжнародний
конгрес з педіатрії та
неонатології «The power
of Epigenetics Twins:
identical but different».
У
заході
взяли
участь науковці з Італії,
Греції, Португалії, Норвегії, Туреччини, Індії,
Німеччини, України та
Бельгії. Серед 94 постерів, присвячених дослідженням у педіатрії та неонатології, найкращим було визнано «Imbalance of pro- and antiinflammatory cytokines in community
acquired pneumonia of children with different levels of physical
development» – асистента кафедри медичної біології, аспіранта
кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Ольги Бородіної (науковий
консультант – професор Тетяна Фролова).

ВІДЗНАКА, ЩО НАДИХАЄ
17 листопада на
базі Харківського національного медичного
університету відбулося
перше засідання Регіональної ради Харківської області Відзнаки
за професіоналізм та
милосердя «Орден Святого Пантелеймона».
До складу Ради Харківського регіону увійшли представники
регіональної медичної спільноти, громадських організацій, органів влади, духовенства, культури та молоді загальною кількістю
11 осіб. Засідання відкрив ректор університету Володимир Лісовий як координатор ініціативної групи з формування Регіональної ради Харківської області та зазначив важливість і нагальність
створення вищої громадської медичної нагороди нашої країни.
Під час засідання було обрано голову Регіональної ради, заступника та секретаря, а також намічено план подальшої діяльності новоствореного громадського органу.

ВІТАЄМО

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО
Патенти на винаходи
Спосіб морфологічної діагностики пошкоджуючої дії хронічної внутрішньоутробної гіпоксії на кору наднирників плода. Автори: В.Д. Товажнянська, І.В. Сорокіна, Є.Д. Андросов.

Патенти на корисні моделі
1. Спосіб лікування хворих на псоріаз, поєднаний з артеріальною гіпертензією. Автори: А.М. Біловол, С.Г. Ткаченко, Є.Г. Татузян, А.А. Берегова, Н.Л. Колганова, В.Б. Ніколаєва.
2. Спосіб прогнозування активності остеопонтину у хворих з
гострим інфарктом міокарда, які страждають на ожиріння. Автор:
С.І. Борзова-Коссе.
3. Спосіб діагностики ступеня морфо-функціональних змін
решітчастої пластинки ока у хворих з міопією. Автори: А.О. Гуліда, П.А. Бездітко.
4. Спосіб виконання стоматологічних лікувально-гігієнічних
процедур у дітей з синдромом Дауна. Автори: О.В. Іскоростенська, Р.С. Назарян.
5. Спосіб моделювання синдрому полікістозних яєчників. Автори: І.Ю. Кузьміна, О.В. Ніколаєва, М.В. Жулікова.
6. Спосіб ранньої діагностики професійної пилової патології
бронхолегеневої системи у робітників ливарного виробництва.
Автори: О.Г. Мельник, В.А. Капустник, Є.Д. Андросов.
7. Спосіб діагностики спондилогенної вертебробазилярної судинної недостатності у осіб молодого віку за узагальненим показником спондилогенності. Автори: Н.О. Некрасова,
В.В. М’ясоєдов, О.Л. Товажнянська, І.А. Григорова.
8. Спосіб підсилення анальгетичної дії центрального генезу
мелоксикаму. Автори: Г.О. Сирова, Л.В. Лук’янова, Н.М. Ча-

ленко, Ю.М. Краснікова, В.В. Синельник, М.Р. Колесник,
Д.О. Матрунич.
9. Спосіб лікування аномальних маткових кровотеч пубертатного періоду. Автори: І.О. Тучкіна, А.А. Новікова, М.Ю. Тучкіна.
10. Спосіб оцінки втрачених калорій дітьми з ожирінням під
час фізичних навантажень. Автори: Т.В. Чайченко, О.С. Рибка.
11. Застосування тетраамідокалікс[4]аренів з фармакофорними групами 2,4-дихлорбензойної кислоти як засобу з антиексудативною активністю. Автори: Н.М. Чаленко, Р.В. Родік,
В.І. Кальченко, І.С. Чекман, Г.О. Сирова.
12. Спосіб нормалізації вмісту цитокінів в крові при вториннохронічному запаленні. Автори: О.М. Шевченко, В.О. Бібіченко.

Авторські свідоцтва
1. Карта реєстрації стоматологічного статусу дитини або підлітка
(додаток до історії розвитку дитини або медичної карти стаціонарного хворого). Автори: О.В. Гармаш, Є.М. Рябоконь, Т.В. Баглик.
2. Спосіб оцінювання ризику розвитку патології тканин пародонта й твердих тканин зубів у дітей та підлітків, які народилися
з діагнозом макросомія (додаток до історії розвитку дитини або
медичної карти стаціонарного хворого). Автори: О.В. Гармаш,
Є.М. Рябоконь, В.О. Коробчанський.
3. Анкета-опитувальник для оцінки якості життя хворих, які
перенесли інфаркт міокарда (додаток до історії хвороби). Автори: В.А. Огнєв, А.А. Подпрядова.
4. Анкета-опитувальник для оцінки якості життя хворих на
хронічний панкреатит (додаток до історії хвороби). Автори:
В.А. Огнєв, П.О. Трегуб.
Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ЗМІНЮЄТЬСЯ СВІТ –
ЗМІНЮЄТЬСЯ МЕДИЦИНА

НОВІ ОБРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ці медичні семінари були засновані ще у 1993 році та проходять майже щотижня в м. Зальцбург для лікарів різних спеціальностей, адже наш світ змінюється, а разом із ним змінюються й
вимоги до лікаря з точки зору як професійних, так й особистих
якостей. Тож поширення кола питань, які мають вирішуватися лікарем на робочому місці, призвело до появи таких тем семінарів, як «Медична освіта», «Лідерство в медицині», «Клінічні методи дослідження», «Закон та охорона здоров’я» та ін. Відбір на такі
заходи досить часто відбувається за аналізом успішності в семінарах, у яких брали участь спеціалісти за своїм фахом.
Так, Андрій Бондаренко відвідав семінар на тему «Методологія клінічних досліджень», що відбувався 2–8 липня поточного
року, а Віталій Гаргін став учасником семінару «Лідерство в охороні здоров’я», який проходив 10–16 вересня цього року. Обидва
представники ХНМУ у своїх групах показали найкращі результати в заключному тестуванні, при тому, що в обох семінарах рівень як лекторів, так і слухачів був дуже високий. Наприклад, навіть серед слухачів було чимало фахівців з індексом Хірша вищим
за 10. Серед лекторів із «Лідерства в медицині» маємо в цьому
сенсі відзначити Мартіна МакКі (Martin McKee) з індексом Хірша
103 (входить до числа найбільш цитованих авторів у світі), з ім’ям
якого пов’язано багато змін в сучасній медицині, у тому числі в
Україні. До того ж, участь у семінарі з Лідерства відбувалася за
спеціальним запрошенням організаторів.
Сподіваємося, що найближчим часом наші співробітники
ще активніше братимуть участь як у фахових, так і у міжфахових
семінарах. Нагадуємо, що докладна інформація та реєстрація,
а також подача заявки щодо участі в семінарі доступні на сайті
www.aaf-online.org.

16–17 жовтня директор Навчально-наукового інституту
якості освіти Ігор Завгородній та інженер з маркетології відділу
міжнародних зв’язків Анна Курач представили Харківський національний медичний університет на Форумі міжнародного співробітництва, який проводився у Медичному університеті – Варна
(Республіка Болгарія). Серед учасників форму були представники Болгарії, України, Франції, Італії, Польщі, Литви та інших країн.
Однією з ключових тем
цьогорічного заходу було
обрано «Міжнародне співробітництво для молоді –
Студентське життя та Еразмус+». Цей вибір пов'язаний
з тим, що м. Варна стало переможцем у конкурсі «Європейська молодіжна столиця
2017».
Основний акцент форуму
було зроблено на ролі партнерських відносин у розвитку сучасних освітніх, наукових та соціальних програм, а
також на процесі інтернаціоналізації університетів. Захід був спрямований на створення та розвиток стійкої співпраці з міжнародними партнерами, де основною
метою було вдосконалення освітнього процесу, науки, здоров’я та
якості життя у всьому світі.
Організатори показали життя і заняття студентів та молодих
учених протягом навчання. Під час форуму партнери мали змогу
відвідати факультети й кафедри Медичного університету – Варна, поспілкуватися з деканами та завідувачами кафедр, ознайомитися з лабораторіями й фантомними класами.
Представники ХНМУ зустрілися з проректором з міжнародного співробітництва МУ – Варна Тодоркою Костадиновою, директором департаменту міжнародних відносин Анетою Доковою та
співробітниками відділу. Під час зустрічі обговорювалося багато
важливих питань щодо розширення сфер співпраці між нашими
університетами. Також була організована зустріч із заступником
декана факультету Громадського здоров’я Кларою Георгієвою.
Крім робочої програми, для учасників форуму були організовані морська прогулянка, візит до музею історії медицини, знайомство з традиціями та історією Болгарії.
Форум міжнародного співробітництва відкрив нові обрії для
його учасників щодо обміну досвідом та обговорення можливостей створення спільних освітніх, наукових та соціальних проектів
як в рамках програми Еразмус+, так і спираючись на двосторонні
договори про співпрацю між партнерами.

Àíæåëà Ñòàùàê, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

Цього року співробітники ХНМУ професор кафедри інфекційних хвороб Андрій Бондаренко та професор кафедри патологічної анатомії Віталій Гаргін взяли участь у фахових семінарах Відкритого медичного інституту в Австрії.

ОБМІНЯЛИСЯ ДОСВІДОМ З ПОЛЬСЬКИМИ КОЛЕГАМИ
З 8 по 11 листопада співробітники кафедри суспільних наук –
завідувач кафедри Ігор Робак, директор Центру медичного краєзнавства Ганна Демочко й старший викладач кафедри Володимир Альков – відвідали Академію ім. Яна Длугоша у м. Ченстохова
(Республіка Польща) та взяли участь у міжнародній науковопрактичній конференції «Провінційний лікар».

Представників нашого університету тепло зустріла ректор
Академії професор Анна Випич-Гавронська. Сторони обмінялися пам’ятними подарунками, науковою літературою та підписали
договір про співробітництво між закладами. У ході візиту також
відбулася зустріч з керівниками підрозділів Академії, де україн-

ська делегація презентувала результати своєї діяльності та інформувала закордонних представників про можливості двосторонньої співпраці.
Конференційні дні були напруженими та плідними – Ганну Демочко та Володимира Алькова запросили прочитати лекції докторантам третього року навчання (спеціальність «Історія»). Після
лекційних заходів пройшла зустріч із представниками Інституту
історії Історико-філологічного відділу Академії професором Тадеушем Срогошем та професором Анджеєм Стройновським.
У результаті зустрічі досягнуто домовленостей щодо співпраці
науковців двох вишів.
На секції конференції «Провінційний лікар» доцент Ганна
Демочко виступила з доповіддю «Професор Броніслав Пржевальський – полонізований українець чи українізований поляк»,
а старший викладач Володимир Альков представив учасникам
секції доповідь «Найбільша провінційна приватна психіатрична
клініка Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ століття: організація та причини успіху». Усі доповіді супроводжувалися яскравими
та змістовними презентаціями, які дали змогу показати міцні історичні зв’язки між Україною та Польщею.
Наприкінці останнього конференційного дня пройшла урочиста вечеря, відбувся обмін думками, налагоджені контакти із
зацікавленими особами.

Ãàííà Äåìî÷êî, äèðåêòîð Öåíòðó ìåäè÷íîãî êðàºçíàâñòâà
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З НАГОДИ П’ЯТОЇ РІЧНИЦІ ВИДАННЯ

АЛЬМАНАХ ЯК СПАЛАХ ЕМОЦІЙ
У нашому університеті працює чимало талановитих людей, відомих своїми науковими відкриттями, унікальними
фаховими досягненнями, а також неабиякими творчими здібностями. І для того, щоб надати можливість співробітникам
та студентам ХНМУ поділитися своїми переживаннями, почуттями, думками в поезії, прозі й художніх доробках, ректор
університету Володимир Лісовий запропонував створити видання Альманаху «Початок століття». Протягом усіх років існування сторінки Альманаху були відкриті для всіх: і для тих,
хто робить перші кроки в мистецтві, і для тих, хто вже має
певні здобутки.
Сьогодні можна стверджувати, що цей проект
став по-справжньому затребуваним. Приємно відзначити, що з кожним
роком кількість авторів
збільшується, нині їх вже
більше 200. За 5 років опубліковано понад 500 поезій, 44 прозаїчні твори,
більше 300 творів образотворчого мистецтва, фото,
рукоділля тощо.
Найбільш активні учасники Альманаху – співробітники кафедр філософії,
гістології, цитології та ембріології, медичної та біоорганічної хімії, дитячої хірургії та дитячої анестезіології,
неврології № 2, стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології, урології, нефрології та андрології, фтизіатрії та пульмонології, клінічної анатомії та оперативної хірургії, загальної
практики – сімейної медицини. Також чимало талановитих
співробітників у підрозділах університету. Це, насамперед,
редакційно-видавничий відділ, відділ кадрів, планово-фінансовий відділ, бухгалтерія, бібліотека, юридичний відділ.
Щодо студентства, то рейтинг «талановитості» виглядає наступним чином: ІІ медичний, І медичний, стоматологічний, ІІІ
медичний, ІV медичний, VI факультет з підготовки іноземних
студентів.

член Національної спілки художників України, Петро Джерелянський – поет, публіцист, Гаррі Сетьян – заслужений артист
України, співак, поет, композитор, соліст Національної опери
України.

Триває підготовка шостого випуску Альманаху. Ми запрошуємо до участі всіх, хто бажає творити, удосконалювати
свою творчість, щоб надалі продовжувати її на сторінках професійних видань, стверджуючись у мистецтві та приносячи
славу своїй alma mater.
Активну участь в Альманасі беруть випускники різних
років, а також професійні митці: Ніна Вербук – живописець,

Ñâ³òëàíà Êðàñí³êîâà,
ãîëîâíèé ðåäàêòîð Àëüìàíàõó «Ïî÷àòîê ñòîë³òòÿ»

Запрошуємо до участі в 6-му випуску Альманаху
Шановні колеги, студенти, співробітники-аматори та знавці прекрасного, які бажають поділитися своїми думками, художніми фантазіями, фотокомпозиціями!
Запрошуємо вас взяти участь у 6-му випуску Альманаху «Початок століття».
Усі творчі матеріали (у паперовому та електронному вигляді), а також резюме та особисте фото надавати на кафедру мовної
підготовки іноземних громадян Світлані Олександрівні Красніковій (707–73–39, 707–73–66) або надсилати за електронною адресою almanah_knmu@ukr.net.
Увага! Усі фотоматеріали повинні бути обсягом не менше 3–4 МБ.
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КОНФЕРЕНЦІЯ З ФІЛОСОФІЇ

НАУКОВИЙ БРЕЙН-РИНГ

ПОДОРОЖ ДО СКОВОРОДИНІВКИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

ВІТАЄМО ЛІДЕРІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ!

8 листопада в Національному літературно-меморіальному
музеї Григорія Сковороди у с. Сковородинівка Харківської області відбулася наукова конференція з філософії, присвячена творчому і філософському шляху Григорія Савича Сковороди. У заході
взяли участь студенти різних вищих навчальних закладів м. Харкова, а також студенти нашого вишу.

20 жовтня в Харківському національному медичному університеті за ініціативою Ради Студентського наукового товариства
відбулася наукова інтелектуальна гра "Scientific brain-ring".
Особливістю заходу було те, що на початку гри кожна команда отримувала спеціальні монети, які вона мала витрачати на питання. Завдання складалися
з 9 блоків та трьох
рівнів складності в
кожному з них. За
перемогу боролися
7 команд юних науковців.
Під час напруженої інтелектуальної
боротьби декілька
разів змінювався лідер, проте ґрунтовні знання з медичних
дисциплін та ефективна стратегія вибору питань допомогли команді І медичного факультету "Breaking
point" здобути І місце. ІІ місце посіла команда «Макрофаги» ІІІ медичного факультету, ІІІ місце розділили команди "Profit" ІІ медичного факультету та «Харківські котятка» (змішана команда).
Також у грі взяли участь команди «Гострі скальпелі» (науковий гурток кафедри хірургії № 3), «Втеча з ХНМУ» (ІІ медичний факультет) та команда кафедри анатомії людини.
Усі учасники отримали сертифікати. Переможці були нагороджені медалями та дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня.
Вітаємо переможців та чекаємо всіх бажаючих на наших наступних заходах!

Студенти ХНМУ представили цікаві та змістовні доповіді, що
супроводжувалися презентацією матеріалів, присвячених філософській та літературній спадщині видатного українського любомудра та митця. Учасники конференції прогулялися маєтком
Григорія Сковороди, а також побували на його могилі та урочисто
вшанували пам’ять Григорія Савича.
Ми були у захваті від побаченого. Осіння природа дуже гармонує з історичним місцем. Нам було дуже цікаво послухати історію маєтку, побачити краєвиди та пройти стежками, якими ходив
Григорій Сковорода. Особливо сподобався величний дуб, якому
вже сотні років: неможливо уявити, скільки спогадів та таємниць
він зберігає в собі.
Äàð’ÿ Ô³ëÿºâà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Çà ìàòåð³àëàìè Ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО «ЕРИ МИЛОСЕРДЯ»!
Покликання всіх медичних працівників – допомагати людям,
рятувати життя та нести користь у суспільство. Саме тому в Харківському національному медичному університеті функціонує команда
волонтерів «Ера милосердя» («Era caritas»),
яка на даний момент нараховує понад
п’ятдесят учасників. Це
добровольці, які безкорисливо допомагають усім, хто потребує
цього, проводять благодійні акції в університеті та за його межами.
Цього місяця робота волонтерів відбувалася за двома напрямками. У вихідні дні
координатори формували групи волонтерів, з якими відвідували
Харківський обласний центр паліативної медицини «Хоспіс» та
Будинок дитини № 3. Команда щоразу приносила із собою пода-

рунки, смачні гостинці, усі необхідні речі, про які заздалегідь просить персонал закладу, та, звичайно, хороший настрій.
У хоспісі волонтери допомагають персоналу роздати обід та
за потребою нагодувати пацієнтів. Невід’ємною частиною відвідування хоспісу є спілкування. Щоразу студенти розповідали про
свої пригоди та ділилися про те, що нового відбулося у світі, слухали цікаві історії про життя бабусь і дідусів та душевні пісні й вірші у їхньому виконанні.
Відвідуючи Будинок дитини, члени команди ніби знову поринають у дитинство. Коли дозволяли погодні умови, волонтери виходили з малечою на прогулянки, каталися на каруселях та грали
в рухові ігри на дворі. В інших випадках проводили час у кімнатах,
де займалися інтелектуальним розвитком дітей, бавилися іграшками та багато розмовляли. Щоразу ці малі янголята дарують
безліч емоцій та бажання повертатися до них знову й знову.
Кожен студент університету може приєднатися до команди
волонтерів, знайти тут нових друзів та більше ніколи не матиме
часу сумувати у вихідні дні.

Òåòÿíà Ñâåíòîçåëüñüêà

СТУДЕНТИ-МЕДИКИ НА ФЕСТИВАЛІ «ТЕАТРОНІК»
Однією з найяскравіших культурних подій року став театральний фестиваль малих форм.
На харківських сценах
виступали актори міжнародного рівня
з різних кінців
світу. Проте
жоден захід
не обходиться без волонтерів. І цього
разу сполуч-

ною ланкою на фестивалі стали студенти Харківського національного медичного університету.
Що входить у функції волонтера? Супроводити, ненав'язливо
допомогти й непомітно розчинитися, залишивши приємне враження. Волонтери фестивалю «Театронік» стали повноправними
учасниками, які допомагали з пересуванням містом, підтримували світську бесіду з досвідченими театральними діячами.
Гості гідно оцінили роботу волонтерів. І якщо після фестивалю похвали й захоплення рівнем роботи волонтерського корпусу
продовжують надходити на адресу Будинку актора, а деяких волонтерів з радістю чекають в гості іноземні артисти театру й кіно,
то можна з упевненістю заявити, що участь студентів-медиків на
фестивалі «Театронік» прикрасила закулісне життя.

ßðîñëàâ Ìîâ÷àí
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СПІВПРАЦЯ – СПРАВЖНЯ СИЛА!
У лавах обранців серед студентства Харківщини для поїздки
в Литву та обміну досвідом з литовськими колегами були активісти нашого вишу – голова Студентського самоврядування ХНМУ
Герман Бережний та лікар-інтерн, голова громадської організації
«Здорова нація – майбутнє України» Яна Білецька.
«Ми щасливі відвідати Литву, перейняти досвід, поспілкуватися з місцевими жителями, відвідати з офіційним візитом Міністерство закордонних справ Литовської республіки, познайомитися з віце-міністром Дарюсом Скусявичюсом та міністром
Лінасом Лінкявічусом. На цю зустріч, окрім нас, також були запрошені воїни АТО, які проходять курс реабілітації в Литві, що
вкотре підтверджує: співпраця Україна–Литва справжня сила!
Нам дуже пощастило: ми жили в сім'ї лікаря-неонатолога й мали
змогу обговорити медицину, освіту та ситуацію в Україні в цілому.
Дуже зворушує, що литовці переймаються за нашу країну, вони неодноразово казали, що люблять українців, розуміють нас, бо самі
пройшли через випробування, коли виходили зі складу СРСР.

Окрім офіційних візитів та зустрічей було багато неформального спілкування та екскурсій. Ми відвідали Вільнюс, Тракай, Друскінінкай та Каунас. І те, що Литва входить до складу ЄС, помітно
навіть за містом», – поділилися своїми враженнями наші активісти.

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

СПІЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ВИШІВ
З 6 по 17 листопада в рамках договору про співпрацю з Тегеранським університетом медичних наук у нашому університеті перебували 9 студентів медичного факультету цього ВНЗ,
які проходили практику з медичної генетики, акушерства та
гінекології.
Приїзду
студентів
передувала тривала підготовка,
відбувалася
взаємодія на рівні відділів міжнародних зв’язків
обох університетів та кафедр, на яких відбувалася практика.
Насиченою
була
програма перебування в
університеті студентів з
Ірану. Практичне навчання відбувалося на базі профільних кафедр: акушерства та гінекології № 1; акушерства та гінекології № 2; акушерства, гінекології
та дитячої гінекології та кафедра медичної генетики. Окрім про-

ходження практики, студенти з Ірану взяли участь у ряді заходів,
які проводилися в університеті. Так, 8–10 листопада їм випала нагода взяти участь у ІІ Міжнародному Конгресі та Фестивалі Міжнародної науково-освітньої дослідницької мережі (USERN).
За результатами проходження практики іранські студенти
отримали сертифікати, які їм вручив проректор з науково-педагогічної роботи професор Володимир Марковський.
Адаптуватися до нових реалій життя і навчання гостям з Ірану
всебічно допомагали співробітники відділу міжнародних зв'язків
та студенти ІІ медичного факультету, на чолі з деканом Максимом
Хаустовим. У вільний час наші гості мали змогу ознайомитися із
пам’ятками історії, архітектури та садово-паркового мистецтва
Харкова, відвідали Центральний парк розваг Харкова та Фельдман ЕкоПарк.
Для студентів з Ірану це була можливість ознайомитися із
системою охорони здоров'я та вищої медичної освіти України в
цілому, а також знайти нових друзів, поринути в культурні особливості й традиції нашого міста та країни.

Âàëåð³ÿ Êîëºñí³êîâà,
ñòàðøèé äèñïåò÷åð â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â

КОНКУРС ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ

КРОК ДО МАЙСТЕРНОСТI

10 листопада на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії вперше відбувся міжнародний конкурс «Крок
до майстерності – 2017» серед майбутніх хірургів-стоматологів.
Конкурс проведено з метою підвищення професійного інтересу до хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, мотивації до навчання і освоєння практичних навичок. У заході взяли участь 20 студентів з України, Таджикистану, Туркменістану та
Азербайджану.
Учасникам було запропоновано для виконання 7 конкурсних
завдань: «Калейдоскоп – фото-тест», «Чорна скринька», «Реконструкція», «Невідкладні стани», «Клінічний випадок», «Красиво
шити» та «Зашинуй-ка».
Переможцями конкурсу стали: серед студентів ІV курсу І місце – Олександр Любченко, ІІ місце – Аміль Алієв, ІІІ місце – Едвард
Логвиненко; серед студентів V курсу І місце – Владислав Бобро,
ІІ місце – Дар'я Доценко, ІІІ місце – Дмитро Шевчук. Оцінювали та
підтримували учасників члени журі: головний позаштатний спеці-

аліст зі стоматології ХОГА, головний лікар обласної стоматологічної поліклініки Євген Волосов, завідувач кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ професор Сергій Григоров, професор кафедри
хірургічної стоматології та ЩЛХ Геннадій Рузін, декан стоматологічного факультету, доцент Віктор Ніконов, директор ООО фірми
«Регард» Ігор Морозов, президент Харківського осередку Асоціації стоматологів України професор Євген Рябоконь. Усі студенти отримали сертифікати учасника та подарунки від головного
спонсора призового фонду ООО фірми «Регард».
Конкурс проведено з великим успіхом, відмічено зацікавленість студентів. Навчання може бути захоплюючим, тому запрошуємо бажаючих взяти участь у конкурсі «Крок до майстерності – 2018».

Ë³ëÿíà Ðåêîâà,
äîöåíò, çàâó÷ êàôåäðè õ³ðóðã³÷íî¿ ñòîìàòîëîã³¿ òà ÙËÕ

Êàòåðèíà Âàêóëåíêî,
äîöåíò êàôåäðè õ³ðóðã³÷íî¿ ñòîìàòîëîã³¿ òà ÙËÕ
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«СВЕРХЛЮДИ. ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
Среди обычных смертных ходят легенды о существовании
необычного, полного тайн и секретов, удивительного и магического клана. Говорят, что особи, относящиеся к этому сообществу, значительно отличаются от всех остальных, и чтобы попасть в их ряды, нужно сделать практически нереальное. Если вы
хотите стать одним из них, вам потребуется в течение целых 11
лет 5 раз в неделю (а особо мужественным и 6 раз) посещать
невероятно жуткое, страшное и мрачное место. Вам необходимо учить наизусть огромные поэмы, разбираться в непонятных
формулах, изучать отличие климата тропического и субтропического поясов, отказаться от рваных джинсов и пирсинга и, что
самое страшное, слушаться своего «главаря», дабы освободиться от этих оков ровно в назначенный срок. Но самое интересное
заключается в том, что на этом тернистый путь к заветной мечте только начинается. Впереди нечто ужасное, темное, как ночь,
вызывающее дрожь в коленях и холод по коже, раньше невиданное существо под названием ВНО. И лишь пройдя 3 (а особым
«счастливчикам» – 4) уровня этой игры на выживание, вы можете гордо заявить о себе в рядах великих, бесстрашных, ничему и
никому не покоряющихся сверхлюдей. Преодолев все преграды,
вы наконец становитесь тем, кем мечтали стать с детства, ради
чего вы все эти годы упорно шли сквозь алгебру, экономику, информатику и историю, ради того, чтобы с высоко поднятой головой и мешками под глазами носить звание «СТУДЕНТ».
Говорят, что студенческие годы самые лучшие, а школьные
друзья – самые надежные. Одни утверждают, что школа – это
самая яркая страница жизни, другие же уверены, что университет – начало взрослого бытия, а все, что было до – пыль, которую со временем развеет ветер. Дабы расставить все точки над
«і», мне пришлось набраться мужества и встретиться с самым
отверженным кланом – кланом студентов-медиков.
«Еще в школьные годы, примерно в классе так восьмом, я думала, что мое призвание – быть дизайнером одежды. Я обожала
рисовать и считала, что у меня довольно-таки неплохо получается это делать. Но вскоре, как обычно бывает у всех подростков,
мнение резко изменилось. Иными словам – перегорело. Когда на
носу была сдача экзаменов и ВНО, а после – подача документов,
выбор стал между педагогическим (специальность «логопед»)
и медицинским. Что взяло гору – видите сами. Почему именно
так? Наверное, я просто хотела помогать людям, быть кому-то
полезной и нужной. Банально? Возможно, но это действительно так. Сейчас я, конечно, скучаю по школе, по людям, которые
были тогда со мной рядом, и по тем моментам, которые они дарили мне ежеминутно. Отдать преимущество школьным или университетским годам я не могу. Ведь все зависит не от учебного заведения, а от людей, разделяющих с тобой это время, и от
приключений, которые происходят в твоей жизни постоянно, вне
зависимости от числа, месяца и даже года на календаре.

Мои друзья всегда злятся, когда я говорю, что нам, студентам-медикам, учиться намного сложнее. Конечно, грызть гранит науки в любом учебном заведении сложно, но в ХНМУ я четко
уяснила, что учеба в школе – это цветочки. В первое время сложно привыкнуть к большому количеству материала, новой терминологии, новой системе обучения и оценивания. Начинаются
бессонные ночи, у тебя «каша в голове», но на занятиях с каждым
разом все как будто раскладывается по полочкам. В этом мне
помогают мои одногруппники. Когда я увидела их впервые, мне
было сложно предположить, что мы настолько сильно сдружим-

ся. Я благодарна им за поддержку, понимание, уважение и неравнодушие к чужим проблемам. Я ценю секунды, минуты, дни,
проведенные вместе с ними, ведь каждый из них по-своему
интересен, привлекателен, является хорошим собеседником
и настоящим другом. Жизнь студента – это экзотическое блюдо, где сочетаются, казалось бы, совсем противоположные
ингредиенты, определяющие в конечном итоге специфический и неповторимый вкус. Ведь только студент за 24 часа может успеть: проснуться в 6 утра, пожалеть себя бедненького,
посмотрев с завистью на спящего соседа, собрать волю в кулак и все-таки пойти на пары, получить удовлетворительные
оценки (ну, или как уже получится), сходить на кружок/курсы,
потом вернуться домой, подготовиться к парам, отдохнуть (посмотреть фильм или послушать музыку), встретиться с друзьями, устроить «общажный движ» и при всем этом, поспав часа
4 или даже меньше, неплохо выглядеть с утра и суметь с первого раза попасть ложкой кофе в чашку. Ведь девиз студентов – «Выучить. Выжить после ночи. Не забыть до пары то, что
выучил вчера». Хотя каждый из нас прежде всего хочет стать
востребованным и высококвалифицированным специалистом.
Поэтому в связи с нашим праздником я хочу пожелать всем
студентам побольше сил, терпения, успеха, хорошего сна и
вечной улыбки фортуны, дабы не только на экзамене, а и по
жизни вытаскивать нужный билет».

Àíàñòàñèÿ Êâîêà, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
«У меня как раз тот случай, когда профессия стала воплощением мечты детства. Меня никогда не интересовали другие специальности, ведь, еще будучи маленьким мальчиком, я был уверен, что стану врачом.
Сейчас, осуществив свою мечту и поступив в медицинский
университет, я часто вспоминаю школу, и, как бы там ни было,
скучаю по тем временам. В школе было много ярких моментов.
Я никогда не забуду, как
мы ездили с классом в
Крым, Карпаты, Киев. Такие путешествия однозначно сближают и навсегда остаются где-то
глубоко внутри, чтобы
спустя энное количество времени напомнить
о себе и вызвать легкую
ностальгическую улыбку
давно минувших дней.
Это такие приятные детские воспоминания. Ты
сидишь, пересматриваешь фото, и перед глазами всплывают картины,
как вы с одноклассниками
катались на лыжах, купались в море или наблюдали, как местные жители
отмечают Рождественские праздники, со своими традициями,
обрядами, которые вызывали у нас восторг и безумный интерес в больших, наивных детских глазах. Однако, как ни крути,
это прошлое, а в настоящем, в ближайшие года 4, и в будущем –
я далеко не школьник, я – студент.
Университетские годы – это бесспорно новая ступень в жизни каждого человека, где ты приобретаешь новые знания, заводишь полезные знакомства, становишься непосредственным
участником ярких и незабываемых событий. В университете мы
действительно узнаем, что такое жизнь, настоящая любовь и
преданная дружба, мы учимся радоваться чужим победам, признавать свои ошибки и самостоятельно преодолевать трудности. Студент-медик учится мало спать, много запоминать и принимать то, что свободное время в его жизни осталось в прошлом.
Несмотря на все это, он успевает за ночь написать от руки историю болезни на 30 листов, выучить все виды лихорадок, выпить
бокал чая с друзьями, а на утро придумать оригинальную отговорку, почему опоздал на пару, а вместо «сменки» закинул в рюкзак домашние тапки. Здесь напрашивается девиз студентов-медиков: «Проснуться, выжить, уснуть». У меня бы не получилось
соблюдать эту мантру без помощи и поддержки моих одно-
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группников, ибо при первой встрече с ними меня посетила одна
единственная мысль: «Учеба скучной быть не обещает». Да это и
правильно. Ведь молодость одна, и проводить ее только за кипой
книг и конспектов – глупо и неразумно. Так что, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех студентов с праздником и пожелать
легкой учебы, сил и успехов. Пусть все всегда вам будет по плечу,
не унывайте и цените студенческие годы».
Âàäèì Èâàíîâ, I ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
«После 11 класса, как и все подростки, я стояла перед сложным
и, пожалуй, самым важным выбором в своей жизни. Было страшно
промахнуться или ошибиться, пойти не по той дороге. Меня долго
терзали сомнения – переводчик-лингвист или все-же медицина?
До конца не понимая причины выбора, я склонилась ко второму варианту. Почему? Не знаю, почувствовала, что на данном этапе жизни – это мое, то, чего мне хочется, к чему тянет, к чему лежит душа.
Несмотря на то, что в семье есть медработники, я довольна, что
этот выбор сделала сама, независимо от чужого мнения. Я понимаю, что нужно много учиться, чтобы стать хорошим врачом, ведь
эта профессия требует большой ответственности, так как связана
с самым ценным, что есть у человека – его здоровьем. Сейчас я
пытаюсь выжать максимум из каждого дня в университете и в плане учебы, и в плане развлечений. По школе особо не скучаю, считаю, что университетские годы все же прекраснее и насыщеннее,
несмотря на то, что здесь в разы сложнее.
Сейчас каждый день меня ждет сумасшедший круговорот студенческих будней. Во-первых, нам нужно запомнить
очень большое количество информации за короткое время, вовторых, нам толком некогда гулять и развлекаться, спать и даже
есть (часто ты делаешь это на ходу, в беготне с одной кафедры
на другую). Вообще, студенты – уникальные люди, они в силах
выучить за одну ночь до экзамена то, что по программе учится
семестр или даже год. Все серые моменты учебы могут с легко-

стью скрасить любимые
и неповторимые одногруппники. Когда я
только познакомилась
с ними, я сразу поняла,
что у нас будет крутая
группа, и нам никогда
не будет скучно вместе. В итоге так и оказалось (1-я группа 2015
год – one love). Сейчас же у меня другая
группа, и могу сказать,
что это очень умные,
веселые и энергичные
ребята. Те, кто думает,
что
студенты-медики
не умеют развлекаться, глубоко ошибаются.
Ведь кому, как не нам,
знать, что такое «отвести душу» в конце рабочей недели. И к слову, у нас есть возможность сделать это в День студента. Я от чистого сердца поздравляю всех учащихся с этим событием, желаю сил, терпения, вдохновения, рвения к учебе, и, конечно,
толстый кошелек, дабы хорошенько отпраздновать свой день.
Покажите всем остальным, как надо отдыхать, и помните: таких,
как мы, больше нет, ведь самые лучшие – мы и только мы».

Äàÿíà Òû÷íàÿ,
² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà ñòóäêîð
Åêàòåðèíà Òàðàíåö
(² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)

ВІТАЄМО СТУДЕНТСЬКУ СПІЛЬНОТУ ЗІ СВЯТОМ !

ЦІНУЙ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ

НЕЗАБУТНІЙ ЧАС

На мою думку, бути студентом дуже престижно, адже
це означає, що ти навчаєшся у вищому навчальному закладі та докладаєш максимум зусиль для досягнення своєї мети
в майбутньому.

Уже другий рік поспіль я святкуватиму цей день зі своєю групою. Зазвичай ми збираємося після пар у затишному місці та згадуємо приємні моменти, кумедні ситуації, переглядаємо спільні
фотографії. І хоча навчатися разом нам ще 5 років, проте я замислююся над тим, що час летить дуже швидко, і не встигнемо
озирнутися, як будемо стояти в мантіях із дипломами в руках. Почнуться важкі робочі будні, сімейне життя, повсякденні клопоти,
ми більше ніколи не повернемося в наш університет студентами
й не відчуємо хвилювання перед екзаменом або ж радості після
складання сесії.
Усе частіше згадуються слова моєї бабусі: «Цінуй студентські
роки, вони – найкращі!», і я цілком із нею погоджуюся, бо студентське життя – це час для здійснення всіх мрій, час відкритих перспектив та віри в себе.

Усі колись були студентами чи будуть, а хтось студент саме
зараз. Студентство – це чудова пора. «Звісно, якщо ти не студент
медичного університету», – скажуть медики. Проте для нас цей
час є більш цікавим та незабутнім, ніж для інших. Ми вчимося рятувати життя, що може бути краще? Хтось скаржиться: «Поки всі
відпочивають – я вчу, поки всі розважаються – я вчу».
У студентів-медиків є вільний час – ці безцінні хвилини сну
або просто байдикування, які видаються вкрай рідко. Проте із часом і ці хвилини відпочинку набридають. На канікулах нам сумно, і ми не знаємо, чим себе можна зайняти. Чому? Бо наше студентське життя – це безперервний колообіг. Ми постійно чимось
зайняті, щось вчимо. Наш тиждень розпланований щосекундно,
і ми навіть не помічаємо, як минає час. Тож даремно кажуть, що
медики навчаються найдовше – для нас час плине дуже швидко.
Взагалі студентство – це незабутній час. Думаю, всі пам’ятають
свій перший день в університеті, коли ніхто не знає, де знаходяться аудиторії, як звати викладачів і куди взагалі йти. Це перше знайомство з групою, враження від першої лекції, першої п’ятірки та
двійки й звичне: «Навіщо я сюди вступив?». Студентство – це «ой,
скажіть, що я у лікарні», «а я запізнюся», «а давайте скажемо, що
нічого не задавали», «що взагалі на сьогодні вчити?», «скиньте конспект», «я нічого не знаю», «як звуть викладача?», «які у нас пари?»,
«краще б я у школі лишився, а ще краще – у дитсадку».
Згадайте, як ви вперше зустрілися зі своїми одногрупниками та стовідсотково подумали: «Боже! З ким мені навчатися?»,
а зараз ви так до них звикли, що вже не уявляєте буднів без цих
рідних облич. Як усім не подобався якийсь викладач, а потім його
майже боготворили. Як старшокурсники лякали «перваків» екзаменами. Як ви витратили свою першу стипендію за декілька днів.
Як уперше пішли на студентську «тусовку». Та багато інших «уперше»… Приємно дивитися на зустрічі випускників через десять,
двадцять, тридцять років. Бо друзі, яких ти зустрів в університеті,
найчастіше залишаються з тобою назавжди. Ми не можемо сказати, що з нами буде через декілька років, не можемо навіть сказати, що буде завтра, але ми знаємо, що є зараз. Ми – студенти!
Це наше життя, наша молодість. І ми повинні провести її так, щоб
потім ні про що не шкодувати, знати, що ми недаремно прожили
життя, і що студентська пора не оминула нас стороною!

²ëîíà Êîðí³ëîâà, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Õðèñòèíà Îñ³òàøâ³ë³, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ЗАПОБІГТИ, ДОПОМОГТИ, ВРЯТУВАТИ

ОБЕРЕЖНО: СЕЗОННІ ГРВІ ТА ГРИП!
Грип – вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Це захворювання має симптоми, схожі з
іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ),
проте є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми
ГРВІ вимагають особливої уваги.
Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може
лише за 4–5 днів призвести до
смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень
грипу.
Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом, коли
хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 м навколо хворого. Навіть із легкою
формою грипу хвора людина становить небезпеку для оточуючих
протягом усього періоду прояву симптомів – в середньому 7 днів.
Симптоми, що вимагають лікування вдома

При появі перших симптомів грипу хвора людина обов'язково
повинна залишатися вдома, щоб не провокувати ускладнення
власної хвороби і не наражати інших людей на небезпеку, смертельну для деяких з них. Це такі симптоми:
– підвищена температура тіла;
– біль у горлі;
– кашель;
– нежить;
– біль у м'язах.
Симптоми, що вимагають термінової госпіталізації
Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою її життя. Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо наявні наступні симптоми:
– сильна блідість або посиніння обличчя;
– ускладнення дихання;
– висока температура тіла, що не знижується тривалий час;
– багаторазове блювання та випорожнення;
– порушення свідомості – надмірна сонливість чи
збудженість;
– біль у грудній клітці;
– домішки крові у мокротинні;
– зниження артеріального тиску.
Продовжувати лікування вдома за наявності цих симптомів небезпечно. Затримка з госпіталізацією може призвести до
смерті хворого.
Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко
уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих правил.
Навіть, якщо ознак хвороби немає:
– уникати скупчень людей, аби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, при тому, що деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів;
– користуватися одноразовими масками за необхідності,
щоб захистити себе чи оточуючих від зараження;
– регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання – як у помешканні, так і в робочих приміщеннях, щоб не
залишати навколо себе живі віруси й бактерії, що можуть зали-

шатися активними у продовж кількох годин після перебування у
приміщенні хворої людини;
– повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми –
для підвищення опірної здатності організму;
– мати чисті руки – інфекція потрапляє в організм через рот,
ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками;
– користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками – як після миття рук, так і для того, щоб прикрити
обличчя під час кашлю, а також при нежитю.
Якщо з'явилися ознаки хвороби, додаються ще декілька
нескладних заходів:
– залишатися вдома при перших ознаках хвороби – не йти на
роботу або, якщо захворіла дитина, не вести її до школи чи дитячого садочка, щоб не провокувати погіршення стану хворого й
не наражати оточуючих на небезпеку, яка може виявитися смертельною для деяких з них;
– не бігати до лікаря з найменшого приводу – у випадку грипоподібної хвороби ви ризикуєте спровокувати погіршення власного стану й створити небезпеку зараження для інших людей, що
може мати смертельні наслідки для деяких з них: якщо вас непокоїть стан вашого здоров'я, обов'язково звертайтеся до лікаря,
але викликайте його додому;
– ізолювати хворого – виділити окрему кімнату й посуд, визначити одну людину для догляду і, за можливістю, триматися на
відстані 2 м від хворої людини; прикривати рот і ніс під час кашлю
та чхання.
Вакцинація – найефективніший засіб захисту
Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей відвернути
смертельні наслідки хвороби.
Лікувати грип можна за допомогою препаратів з доведеною
активністю проти вірусу грипу — лише вони здатні вплинути на вірус завдяки припиненню його розмноження в організмі. Вчасне
використання противірусних препаратів за призначенням лікаря
здатне скоротити період хвороби, полегшити її перебіг та запобігти розвитку ускладнень.
Важливо знати, що для лікування
грипу не застосовують:
Антибіотики – вони не створюють жодної протидії вірусам,
оскільки призначені виключно для боротьби з бактеріальними
інфекціями. Вживання антибіотиків не за призначенням лише
ускладнить боротьбу з хворобами в майбутньому. Антибіотики
можуть використовуватися тільки за призначенням лікаря для лікування таких ускладнень грипу, як пневмонія й бронхіт тощо.

Гомеопатичні препарати – немає жодних науково обґрунтованих доказів їхньої ефективності проти вірусу грипу, тому в
усьому світі вони не рекомендовані для лікування будь-яких небезпечних для життя інфекцій, у тому числі й грипу. Використання
препаратів з недоведеною ефективністю за таких умов вважається ознакою безвідповідального ставлення до життя хворих.
Імуностимулятори, імуномодулятори – також відсутні науково обґрунтовані докази їхньої ефективності проти вірусу грипу.
Водночас їхня дія під час хвороби може за певних умов навіть виявитися шкідливою.
Народні засоби – лікування виключно народними засобами є
неефективним і небезпечним, оскільки жодні трав'яні відвари, чаї
та настоянки на вірус грипу не діють. Однак народні засоби можуть згодитися для пом'якшення симптомів грипу – за умов грамотного використання без зловживань.
Þð³é Ðåçóíåíêî, ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ (ë³êóâàëüíî¿) ðîáîòè
Ïåòðî Áîäíèê, ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ êóðñ³â ÖÇ ì. Õàðêîâà
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МИКОЛА РУДЕНКО:
ГОЛОС ІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО НЕБУТТЯ
Несподівані повороти долі, складні перипетії, навмисне вилучення з літературного процесу за радянських часів… Про Миколу Даниловича Руденка багато читачів навіть не чули.
Митець народився 1920-го
року в с. Юр’ївка на Луганщині. Його біографія розпочалася дуже правильно за канонами кадровиків-соціалістів:
батько – шахтар, мати поралася на городі й виховувала
трьох дітей.
У шестирічному віці хлопчик пережив страшну трагедію: загинув його батько. Із
цього часу Миколка став напівсиротою, а сім’ю обступили невилазні злидні. Пізніше
під час дитячої бійки Миколці
перебили зоровий нерв – і він
осліп на ліве око.
Восьмикласником М. Руденко посів перше місце на Всеукраїнському літературному конкурсі серед школярів, що надало
право вступу до Київського університету. Проте навчання у виші
перервалося призовом до армії (студентом він пробув лише місяць). Микола Данилович згадував: «Я потрапив до армії тільки
тому, що схитрував на медичному огляді». Не міг юний комуніст
ховатися за спини товаришів – усіх призовуть, а він сам «із бабами буде». Служити довелося в Москві, серед «блакитних беретів»
Берії в охороні дачі Сталіна. Від початку війни з Німеччиною рядовий Руденко атакував начальство рапортами з проханням відправити його на фронт, проте «дзержинці» на фронт не рвалися,
тому його тихо вислали на курси політруків до Ново-Петергофа.
Так Руденко опинився на передовій блокадного Ленінграда. Потім – поранення, тривале (цілий рік) лікування в шпиталі, повернення на фронт і демобілізація капітана Руденка аж 1946-го року.
Згодом М. Руденко повернувся до Києва, хотів учитися, його
влаштували на російську філологію, бо за роки війни він відвик від
української мови, але висидіти лекцію здоров’я вже не дозволяло. Крім того, на цей час Микола Данилович мав дружину й сина.
Він почав працювати редактором у видавництві «Радянський
письменник» і присвятив себе поезії. Засів за словники, удосконалював свою українську.
На тлі соціалістичного «ширпотребу» твори Миколи Даниловича засяяли. «Руденко вступав у літературу тоді, коли радянські
літератори, з волі партії та особисто Сталіна, більше відрізнялися
зачісками, убранням, іконостасами орденів, аніж творчим обличчям», – писав І. Качуровський. М. Руденка благословили на посаду секретаря письменницької парторганізації, запропонували
крісло головного редактора журналу «Дніпро». Чого ще бажати?
Він – депутат Київської міської ради, мав квартиру в Києві, службове авто, шофера, дачу в Конче-Заспі.
Так, ім’я Миколи Руденка – на чільному місці всієї тогочасної
критики, у нього стабільне соціальне становище, він належить до
літературного істеблішменту, добробут і репутація якого активно оберігається там, де література одержавлена й поставлена на
службу правлячій партії. І ось несподівано для багатьох Микола
Руденко залишає цю сходинку в офіційній літературній ієрархії, а
згодом опиняється в ролі дисидента. У 1975 р. митця виключають
зі Спілки письменників, у 1977 р. заарештовують та присуджують
7 років в’язниці та 5 років заслання на Північ.
Що ж відбулося з Миколою Даниловичем і чим він так розгнівив владу? М. Руденко дозволив собі піти проти О. Корнійчука – близького друга Берії! Справа в тім, що Руденко з дитинства
любив роман Зінаїди Тулуб «Людолови». Письменниця написала
листа з Казахстану, що після онкологічних операцій хворіє на бруцельоз, живе в жахливих умовах. М. Руденко шукав, як допомогти
З. Тулуб. О. Корнійчук сказав прямо: «Не лізьте не в свої справи!
[…] І вона хоче, щоб ми її, гадину, підтримували! Вона ж – ворог
народу!».
А ще Микола Руденко дослідив «Капітал» і знайшов у ньому
помилки… Письменника вигнали з КПРС, виключили зі СПУ. Сім’я
Руденка зруйнована, ані машини, ані дачі. Він почав працювати
сторожем у Конче-Заспі.

Я знав поетів, що колись без міри
Були відважні в пошуках своїх.
Тяжка трагедія сліпої віри
Спустошила і скам’янила їх…
9 листопада 1976 року Микола Данилович провів пресконференцію для іноземних журналістів, бунтар оголосив про
створення Української групи сприяння виконанню Ґельсінських
угод. Було подано інформацію про голод 1933 року, про репресії
1930-х, знищення УПА, репресії проти шістдесятників, список політичних таборів і українських політв'язнів. Того ж вечора квартира М. Руденка на другому поверсі в Пущі-Водиці під Києвом була
закидана цеглою, 23–24 грудня 1976 року було проведено обшук,
під час якого підкинуто 39 доларів США. Митця позбавили волі,
відправили в психіатричну лікарню, а потім на лаву підсудних:
57-річний інвалід-орденоносець отримав 12 років концтаборів.
Так, фізичні й душевні муки були нестерпними, важко зібратися із
силами, щоб їх витерпіти, не впасти у відчай, однак поет твердо
переконаний у праведності обраного шляху. І саме це допомогло
йому нести свій важкий хрест:
А я – немов підвішений на дибі:
В щоденних муках просвітку нема.
Та знаю: мукам тим скажу спасибі,
Бо доля їх не видає дарма.
У 1978 р. спеціальним розпорядженням Головліту УРСР були
вилучені з обігу (бібліотек і торгівлі) всі твори письменника. В
ув’язненні він створив збірки поезій «Прозріння», «За ґратами»;
за допомогою дружини твори потрапили за кордон. За це Раїса
Руденко отримала 5 років мордовських концтаборів, їхню київську квартиру було конфісковано – повертатися було нікуди.
М. Горбачов підписав указ про позбавлення Руденка радянського громадянства. У грудні 1987 року родина емігрувала до
США, де письменника удостоїли званням члена Української Вільної Академії Наук. Там видано роман «Орлова балка» й поему
«Хрест».
У квітні 1990 року Микола Руденко, відновлений у громадянстві та реабілітований, повернувся до Києва, 1993-го року отримав Шевченківську премію, у 1995 р. видав нову книгу «Ковчег
Всесвіту». У 2000 р. Указом Президента України Леоніда Кучми
за активне й послідовне відстоювання ідеї побудови незалежної Української держави, багаторічну плідну правозахисну й літературну діяльність письменнику Миколі Даниловичу Руденку
присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.
1 квітня 2004 року митця не стало.

Моїх чуттів розвіяна руїна
Нагадує в пісках померлу річку.
Та є ще Бог…
І є ще Україна…
Для них я збережу у грудях свічку.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè
Ñâ³òëàíà Àíòîíîâè÷
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ÐÀÇÎÌ ÌÈ – ÑÈËÀ!
21 листопада наша країна відзначає День гідності та свободи,
який об’єднав дві події: Помаранчеву революцію та революцію
Гідності. Цим днем ми висловлюємо шану патріотизму й хоробрості людям, які захищали наші демократичні цінності, свободу,
інтереси та права. Уперше українці вийшли на Майдан 22 листопада 2004 року. Цей день і є початком Помаранчевої революції
в Україні. Пізніше, у 2005 році, Ющенко заснував День Свободи.
Згодом Президентом став Янукович. Він відмінив День свободи й
об’єднав його з Днем соборності. У листопаді 2013 року українці
знову вийшли на Майдан. З кожним днем людей ставало більше
й більше, їх було майже 100 тис. Протести відбувалися також і в
Харкові. 29 листопада того ж року влаштували великий мітинг із
закликами відставки Президента та нових виборів до парламенту. 30 листопада було найжахливішим – для розгону євромайданівців було застосовано силу. Ситуація погіршувалася з кожним
днем. Відбувалися криваві сутички, було вбито багатьох майданівців, які стали героями Небесної сотні. Ми повинні шанувати тих
людей, що боролися за наші права й свободу.

Îëåêñàíäðà Àâäººíêî
Заснувавши це свято, Президент підтвердив, що Україна –
країна нескорених! Тому ми вшановуємо патріотизм і мужність
громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав
і свобод людини й громадянина. Кожен з нас повинен присвятити хоча б частинку свого серця Батьківщині й зрозуміти, що гідна
людина – та, яка може захистити не тільки власні інтереси, а й усієї нації, свого народу. Тільки разом ми – сила!

ªâãåí³ÿ Ñèïëèâà
Люди – це рушійна сила. Кожен з нас відіграє свою роль, і від
кожного залежить доля нашої держави. Я вважаю, що саме такі
свята допомагають суспільству знайти правильну відповідь й обрати вірний шлях.
Ми маємо шанувати історичні події та робити певні висновки,
щоб у майбутньому не допустити помилок, які можуть призвести
до жахливих наслідків.

Ëþäìèëà Ñåäíºâà
Є багато людей, а тому й думок, які різняться між собою. Для
когось День Гідності й Свободи означає вшанування пам’яті людей, які брали активну участь у житті незалежної України, а для
когось – звичайний день.
Особисто для мене це важливий день, тому що я, як мешканка Центральної України, досить активно переймалася подіями
на Майдані. Так, неважливо, де ти мешкаєш, на Заході чи Сході

України, важливе
тільки твоє ставлення до даної ситуації, але думка
про те, що ти знаходишся в епіцентрі подій, не дає
спокою. Відчуття
того, що твоїх знайомих, однолітків
бездушно охоплює
вир революцій, не
залишить байдужим кожного з нас. Патріотичний прояв людей викликає відчуття
поваги, гордості та вдячності.

Äàð’ÿ Òêàëè÷
Ми мусимо пам’ятати цей день заради всіх загиблих, постраждалих, у підтримку всіх бійців на фронті… Для кожного українця слова Революція Гідності – це болісні та щемливі спогади.
Дні, коли сім’ї без зброї в руках вийшли на мирний протест. З нагоди пам’ятного дня в містах та інших населених пунктах проходять урочистості та меморіальні заходи.

Ìàð³ÿ Äîðîø
Кожен із нас по-своєму розуміє поняття «гідність». Для одного – це просто відстоювати свою точку зору, переконувати в
її правильності. Другий гідністю вважає гордість і непокору. У
моєму розумінні, гідність є однією з найважливіших рис кожної
людини й суспільства в цілому, адже людина, що має почуття
особистої гідності, за будь-яких обставин посяде відповідне
місце в суспільному середовищі. А держава, громадянам якої
притаманна національна гідність, матиме авторитет і повагу
у світі.

À¿äà Áàçÿí
Ми маємо самостійно будувати й розвивати нашу державу.
Адже тільки ми можемо це зробити так, як потрібно нам. Тільки
від нас залежить майбутнє нашої країни. Як казав Святослав Вакарчук: «Годі думати про те, яку країну залишили нам наші предки, час задуматися над тим, якою ми залишимо країну для наших
дітей». Думаю, ми всі гідні того, щоб жити у вільній, розвинутій
країні. Тож давайте робити все можливе для цього!

ßðîñëàâà Ìàéñòðåíêî

ПАМ’ЯТНІ ДНІ

МЕДИЧНИЙ ВИШ ВШАНОВУЄ ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
День Гідності та Свободи – свято в Україні, що відзначається
щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій:
Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013
року).
З нагоди пам’ятних днів у Харківському національному медичному університеті пройшли інформаційно-просвітницькі заходи
для збереження
та донесення до
майбутніх поколінь об’єктивної
інформації про
доленосні події
в Україні початку XXI століття.
Так, цього
дня на кафедрі
суспільних наук
у межах викладання
історії
України та історії української культури висвітлюються питання та демонструються документальні стрічки, пов’язані з ушануванням подвигу
учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної
Сотні. У Науковій бібліотеці з цією темою читачів знайомить виставка «Шляхом гідності та свободи».

Напередодні Дня Гідності та свободи на кафедрі філософії
відбулися круглі столи: «Філософські та патріотичні ідеї в сучасній
українській поезії», «Національні ідеї в філософській думці України». Також співробітниками кафедри проведені заняття з української філософської думки біля
пам’ятників Тарасу Шевченку та Григорію
Сковороді. Студенти І та ІІ курсів відвідали Художній музей,
де ознайомилися з картинною
палітрою та художньою майстерністю Івана
Репіна та Костянтина Трутовського. Зокрема, велике захоплення та інтерес викликала картина художника Трутовського «Надягають вінок» (1877), де вінок – один із найдавніших символів нашої нації. Цей витвір умілих рук став «книгою душі», в якій мовою
квітів висловлені почуття і ставлення до подій, що відбуваються у
житті кожної людини.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ

МИЛОСЕРДЯ: МИЛЕ СЕРЦЕ – ВОНО
ЗАВЖДИ ПРАГНЕ ДОПОМОГТИ ЛЮДИНІ
Я вступила до
медичного університету. Що я відчуваю? Любов. Вона
долає всі перешкоди, підіймає людину
до небес. Чи можу я
дати мученику крила? Це питання доволі часто виникає в
голові лікаря. Одна
людина
повинна
вилікувати мільйони. Душа. Вона не має права страждати, однак
кожного дня їй завдають болю. Лікар лікує не хворобу. Він лікує
душу.
Микола Амосов. Геніальний хірург. Щодня його сильні руки
тримали таке тендітне, ніжне серце. Атлант, який не дозволяв
небу впасти. Структурна одиниця організму чи шлях, пройдений
вічністю? Душа не вмирає, але вмирає людина. Пацієнт потребує
допомоги. Він лягає під скальпель хірурга. Що змушує людину
довіряти своє життя комусь іншому? Упевненість у професіоналізмі чи тепло, яким сповнена посмішка лікаря? Мабуть, посмішка на першому місці. Філософи зі мною погодяться – страждання
іноді настільки сильно тримають людину, що воля споглядає на
неї не блискучим інструментом, а сонячними променями надії з
вуст лікаря. Білі халати дають можливість пізнати внутрішнє середовище організму пацієнта. Однак душа набагато глибше.
Чехов. Неперевершений діагност. Побачити людину – пізнати
її світ. Антон Павлович за професією лікар, але за покликанням –
письменник. Що змусило його змінити свій життєвий шлях? Чому
він не відкрив для себе людину, доки не взяв перо?
Так само Булгаков, який своїми творами випередив епоху на
декілька десятиліть. Чому ці люди обрали для себе професію лікаря? Відповідь знаходиться набагато далі, ніж серце. Стискаючи
його у своїх руках, лікар тримає життя людини до останнього. Він,
як письменник, створює власний роман, дарує частинку своєї
душі пацієнту. Лікар оживляє організм людини через її душу. Червоною кров стане тільки тоді, коли наповниться киснем.
Милосердя. Воно змусило мене приєднатися до лав майбутніх медиків. Воно кожного дня закриває лікарю очі на іноді жахливі умови праці, на маленьку зарплатню. Миле серце. Воно дарує
ту теплу усмішку лікарю, який згодом лікує нею пацієнта. Нехай
же серце кожного з нас завжди буде випромінювати любов і трішечки тепла холодною зимою.
Ñîô³ÿ Áîéêî, IV ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

ПІКНІК З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ –
ПІЗНАЄМО ОДИН ОДНОГО КРАЩЕ
7 жовтня представниками
сектору співпраці з іноземними студентами був організований пікнік "Be closer to culture".
Захід проходив на Вялівському водосховищі, де представники різних країн ділилися один з одним знаннями про
перлини своєї країни, розповідали про культурні цінності й
національні свята. Особливого
забарвлення цьому дню надала колоритна атмосфера осені,
а вечір порадував нових друзів
теплою атмосферою, веселими танцями, душевними піснями та невимовно смачною
їжею. Кожен учасник відчув, як
це чудово, коли новий день приносить в твоє життя чудових людей,
з якими час проходить непомітно, а на серці стає тепло й затишно.

ФЛЕШМОБ

СВЯТО ОБІЙМІВ У ХНМУ

26 жовтня за ініціативи Студентської ради Харківського національного медичного університету відбулося свято обіймів,
яке було приурочено до Міжнародного дня дружби. У цей день
студенти з табличками «Обійму
безкоштовно», «Free hugs» могли
обійняти будь-кого в стінах університету, подарувати свою щиру посмішку та зарядити оточуючих позитивом. У флешмобі взяли участь
також і викладачі, працівники університету, які з радістю ділилися
своїми теплими обіймами зі студентами. Особливо свято добра
сподобалося іноземним студентам початкових курсів, які мали
змогу стати ближче один до одного та познайомитися з вітчизняними студентами.

Çà ìàòåð³àëàìè Ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

МІСТИЧНЕ СВЯТО

HALLOWEEN
31 жовтня в ХНМУ
відбулася наймістичніша подія року – святкування Halloween.
Задля цього сектор
по роботі з іноземними
студентами та медіасектор студентського
самоврядування ХНМУ
об`єднали зусилля та
організували
розважальний квест, головним мотивом і
завданням якого стало знаходження протиотрути для дружини божевільного лікаря. У заході було задіяно 9 кафедр та Наукова бібліотека.
Учасники вдало пройшли всі випробування квесту та виконали головне
завдання.
Окрім цього, на другому поверсі
головного корпусу університету проводився конкурс з боді-арту, де кожний студент мав змогу відчути себе в
ролі митця або моделі для створення
моторошного гриму. Наостанок було
організовано перегляд фільму жахів
«Закляття».
Дякуємо всім, хто взяв участь в організації та проведенні містичних заходів!

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà ãîëîâà ìåä³à-ñåêòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè Êñåí³ÿ Ìóíã³ºâà
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КЛУБ ВЕСЕЛИХ ТА КМІТЛИВИХ

Ó ÕÍÌÓ ÐÎÇÏÎ×ÀÒÎ ÍÎÂÈÉ ÑÅÇÎÍ ÊÂÊ

24 жовтня в актовій залі Харківського національного медичного університету було розпочато новий сезон КВК.
У змаганнях взяли участь 6 команд: «ІІ курс I медичного факультету», «From» (II медичний факультет), «Антверпен» (I и IV
медичні факультети), «Епідемія сміху» (IV медичний факультет),
«Не твоя» та «Толерантна команда» (стоматологічний факультет).
Одразу 2 кубки знайшли своїх володарів, а саме «Толерантна команда» отримала Кубок університету. Переможцем змагання за
Кубок ректора стала команда «From». Інші призові місця розподі-

лилися наступним чином: команда «ІІ курс I медичного факультету» посіла ІІ місце, «Епідемія сміху» – ІІІ місце.
Університетський КВК об’єднує не тільки веселих жартівників, а ще й кмітливих, інтелектуально розвинутих людей із творчими поглядами на життя. Усі вони переконані, що бути смішним –
це власна позиція, яку потрібно демонструвати вміло й доречно.
А КВК – це не просто стиль життя, це стан душі.

Àíäð³é Í³êîíîâ,
ïðåçèäåíò êëóáó âåñåëèõ òà êì³òëèâèõ ÕÍÌÓ

ВІТАЄМО!

ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ З ХОРЕОГРАФІЇ «DAY OF DANCE – 2017»
У Міжнародному фестивалі-конкурсі з хореографії «Day of dance – 2017»,
що відбувся у Львові 27–29
жовтня, взяли участь творчі колективи університету:
ансамбль бального танцю
«Art-dance» та ансамбль народного танцю «Радість».
У конкурсі змагалися 53
хореографічні колективи з
Харківської, Львівської, Київської, Донецької, Хмельницької, Луганської областей та творчі колективи з
Литви. Студентські колективи університету гідно представили
наш виш та здобули нагороди. Зокрема, ансамбль бального танцю «Art-dance» став лауреатом I премії та отримав кубок, дипломи, подарункові сертифікати.

Перемогу в конкурсі здобув ансамбль народного танцю «Радість», який отримав кубок Ґран-прі, дипломи, сертифікати, святкові подарунки. Керівники колективів Ксенія Посох і Маргарита
Миронова були нагороджені подяками за вагомий внесок у розвиток дитячої та юнацької творчості України.

ПРИЗЕРІВ МІЖНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ «REILL-FEST»

ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ ХНМУ,
ЩО ОДЕРЖАЛИ ЧЕРГОВУ ПЕРЕМОГУ

4–5 листопада в місті Харкові у рамках Європейського проекту
EAAF з культури
«Парад Фестивалів» пройшов міжнародний
фестиваль-конкурс
«REILL-FEST»,
у
якому взяв участь
ансамбль народного танцю «Радість.
На конкурсі творчі номери представили понад 3 000 учасників з різних куточків України. Оцінювало конкурсантів компетентне журі, у складі якого були представники Болгарії, Грузії, Словаччини, України.
За результатами конкурсного відбору серед 12 колективів
у номінації «Народна хореографія» (вікова категорія F) було обрано три призові місця, серед яких ансамбль «Радість» посів почесне друге місце й отримав кубок, медалі та диплом лауреата
ІІ ступеня.

12 листопада в
Харкові в палаці культури «Залізничників»
відбувся II Всеукраїнський фестивальконкурс
хореографічного
мистецтва
«DK Dance». У заході
взяли участь хореографічні
колективи
Харківського національного медичного
університету, а саме
ансамбль народного танцю «Радість» та ансамбль танцю «Феєрія» (художній керівник – Маргарита Миронова).
Університетські творчі колективи отримали перемогу та перші місця у номінації «Народний танець» – ансамбль «Радість» та
ансамбль «Феєрія». Колективи разом з керівником були нагороджені дипломами І ступеня, медалями та кубками.
Професійне журі оцінило рівень майстерності студентівмедиків та оригінальність творчих номерів й подарувало спеціальний приз від спонсорів – безкоштовні тренування у клубі
альпіністів.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА

«ВИ ВЧИТЕСЯ БУТИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ…»
15 листопада в стінах Харківського національного медичного університету
відбулися урочистості з нагоди Міжнародного дня студента.
Захід відкрив ректор університету Володимир Лісовий, звернувшись до
студентської молоді нашого вишу зі словами: «Ви вчитеся бути професіоналами, реалізуєте себе в різних іпостасях – дослідницькій діяльності, художній
самодіяльності, спорті, волонтерських проектах. Проте, звичайно, головне для
студента – це навчання. Тому бажаю вам, перш за все, цілеспрямованості, натхнення та завзяття у реалізації ваших найзаповітніших мрій».
Під час свята відбулося урочисте нагородження 93 студентів університету
за значні досягнення у навчанні, науці, суспільній діяльності, спорті та творчій
діяльності.
Цього дня в нашій alma mater лунав дитячий сміх – діти із Куп'янської школи-інтернату завітали до медичного вишу, щоб привітати наших студентів зі
святом. На початку концерту представники Студентського самоврядування
провели для гостей квест зі скарбами, які були заховані на різних кафедрах.
Так, на кафедрі фармакології разом із професором Тамарою Єрмоленко вивчили фармакологічний віршик та отримали свій перший подарунок. На кафедрі суспільних наук на діточок чекав старший викладач Олексій Троценко, де
учасники гри отримали другий скарб, після цього на кафедрі біологічної хімії
вони дізналися від доцента Володимира Гопкалова багато цікавого про вітаміни та отримали останній подарунок. Квест завершився, і діти поринули у світ
настільних ігор та отримали майстер-клас із фотографії. Під час концерту наші
підшефні здивували публіку своїм виступом з танцювальними та акробатичними елементами.
Святкову атмосферу для присутніх також створили творчі колективи Молодіжного центру, зокрема, танцювальні ансамблі «Радість», «A – Fam», «Арт-Денс»,
«Феєрія», колектив художньої гімнастики «Грація» та вокальні колективи ХНМУ.
Вітаємо студентів зі святом, бажаємо їм успіхів і досягнень у навчанні та науці!
Âàðâàðà Íîâîñüîëîâà, êåð³âíèê ãóðòêà åñòðàäíèõ òà ìàñîâèõ ñâÿò

16
ЮВІЛЯРИ
У листопаді ювілей святкують: асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Вадим Анатолійович Амелін, лаборант кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Юлія
Вікторівна Голубовська, доцент кафедри біологічної хімії Тетяна Вікторівна Горбач, асистент кафедри урології, нефрології та андрології Максим Анатолійович Грушка, професор кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Вячеслав
Борисович Давиденко, асистент кафедри педіатрії № 1 та неонатології Наталя Вікторівна Коновалова, комендант гуртожитку № 6 Світлана Миколаївна Кропивна, асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 Наталія Юріївна Курічова, старший інспектор підготовчого відділення для іноземних громадян Надія Анатоліївна Левченко, викладач підготовчого відділення для іноземних громадян Ольга Дмитрівна Марченко, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 і
клінічної імунології та алергології Юлія Миколаївна Мозгова, асистент кафедри патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна
Лілія Гаррієвна Огнєва, комірник вiддiлу матерiально-технiчного постачання Ганна Петрівна Олійник, асистент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Наталя Сергіївна Пономаренко, доцент кафедри психіатрії,
наркології та медичної психології Галина Олександрівна Самардакова, доцент кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Борис Євгенович Сігаєв, завідувач кафедри онкології Володимир Іванович Старіков, лаборант кафедри клінічної лабораторної діагностики Олексій Миколайович Тюпка.

Городская осень Ричарда Макнейла

«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

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 28.11.2017. 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 11/28.
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

