
ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 

НАШІ НАДБАННЯ
19–21 квітня в Національному центрі 

ділового та культурного співробітництва 
«Український дім» відбулася XXXIII між-
народна спеціалізована виставка «Освіта 
та кар’єра – 2018». Це найбільша освітня 
виставка в Україні за кількістю реальних 
учасників та відвідувачів – у її роботі бе-
руть участь понад 7 000 відвідувачів.

Харківський національний медичний 
університет традиційно взяв участь в освіт-
ньому заході. Цього разу наш виш отримав 
ґран-прі у номінації «Інноваційний роз-
виток освіти та сучасні педагогічні техно-
логії», а також був удостоєний почесного 
звання «Лідер післядипломної освіти».

Така виставка дає можливість за-
кладам освіти презентувати найвагоміші 
творчі надбання та педагогічні новації, а 
випускникам загальноосвітніх шкіл визна-
чити шляхи набуття вищої освіти.

НАГОРОДА

На засіданні наукової спільноти медичного університету 
згідно з Ухвалою Вченої ради від 19 квітня 2018 року за особис-
тий вклад у зміцнення співпраці ХНМУ із зарубіжними наукови-
ми закладами в галузі охорони здоров’я було присвоєно зван-
ня «Почесний доктор Харківського національного медичного 
університету» доктору медичних наук, професору, Директору 
психіатричної клініки м. Мюстерлінген, контон Тюргау (Швей-
царія) Герхарду Дамману. 

Іноземний колега висловив щиру подяку щодо присвоєн-
ня почесного звання, за честь, що надав йому славетний ме-
дичний навчальний заклад: «Гордий отримати цю нагороду від 
відомого вченого, лауреата премії Web of Science Володимира 
Лісового. Вручення мені почесної нагороди свідчить про плідну 
й активну співпрацю між науковцями України та Швейцарії», – 
наголосив Почесний доктор ХНМУ Герхард Дамман.

ПОДІЯ

ßÐÌÀÐÎÊ ÊÓËÜÒÓÐ

За традицією фестиваль «Ярмарок культур» проходить в ХНМУ щорічно. Так, цього 
року культурно-просвітницький захід відбувся в медичному виші 15 травня за ініціативи 
Студентського самоврядування. 

Під час фестивалю учасники з 11 країн представляли культуру свого народу. Гості за-
ходу мали нагоду дізнатися цікаву інформацію про кожну країну, познайомитися з коло-
ритним вбранням та скуштувати різноманітні страви з національної кухні кожної країни. 
Також під час заходу можна було почути народні мотиви представлених країн і побачити 
національні танці.

ВІТАЄМО!

ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР ХНМУ

Аспірантка кафедри внутрішньої ме-
дицини № 2 і клінічної імунології та алер-
гології ім. академіка Л.Т. Малої Катерина 
Боровик отримала нагороду в щорічному 
конкурсі «Молодий новатор Харківщини» у 
номінації «Кращий винахід в галузі меди-
цини». 

Ціна договірна

Газета нагороджена срібною медаллю Всеукраїнського конкурсу «Вища школа»

Газета виходить з 24 червня 1928 року 
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ДО ДНЯ СВІТОВОЇ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ

НАША ШАНА

Є події, які, на жаль, сталися. Такою була Друга світова війна. 
Скільки ж життів згоріло у цьому невивченому уроці історії? Ка-
жуть, не збіглися інтереси багатьох націй. Територіальні питан-
ня потребували коригування. Можливо. Але чим можна пояснити 
масове знищення цілого народу? Чим можна пояснити бажання 
вбивати? 

Патологія людства гіпертрофована у світове запалення. Чер-
воні від крові стяги, чорні від ненависті очі. Це страшно. І коли су-
пердержави починають якісь суперечки, мені теж стає страшно. 
Бо що я в їхньому світі? Коли працює пропаганда, люди чомусь 
забувають про те, що в цілому ми однакові. Що в усіх є батьки, 
кохані, домівка...

У нас є завдання. Маленьке таке – не забувати, що стається, 
коли віриш лозунгам, скандуєш не думаючи, береш до рук зброю 
без розуміння нащо вона. 

У нас в ХНМУ 
пам'ятають тих, хто 
пішов на війну аби 
лікувати та воюва-
ти. Ми пам'ятаємо 
своїх героїв. Сьо-
годні ми згадали їх 
подвиги концертом, 
де знову про кожно-
го розповіли історії. 
І так буде кожного 
року. І кожного року 
буде хвилина, аби ТИ залишився наодинці зі своїми думками. Жи-
вий і неушкоджений, подумай – навіщо ти живеш, кому завдячуєш.

²ðèíà Ìàêñèìîâà, çàñòóïíèê äåêàíà ² ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó

МИ ПАМ’ЯТАЄМО СВОЇХ ГЕРОЇВ

7 травня в актовій залі ХНМУ відбувся театралізований вечір-
вшанування ветеранів Другої світової війни.

Захід розпочав ректор університету професор Володимир 
Лісовий: «Ми зібралися в залі, щоб вшанувати тих, хто пройшов 
через велику трагедію – Другу світову війну. Це День світової пе-
ремоги над нацизмом і День пам’яті та примирення. Сьогодні 
дехто хоче знову роздути тему націоналізму, нацизму, фашизму 
і зробити це дуже легко. Як свідчить сьогодення, перейти від ста-
ну мирного неба і мирного побуту до стану війни можна швидко, 
а ось вийти з нього – важко. І в сьогоднішній День пам’яті ми по-
винні вшанувати подвиг ветеранів, а також згадати тих, хто і піс-
ля війни розбудовував зруйноване, у тому числі і наш універси-
тет». Зокрема, Володимир Миколайович звернув увагу присутніх, 
що головний корпус, де ми вчимося і працюємо, після війни був 

напів зруйнований, проте саме наші студенти та викладачі, що 
повернулися з війни, працювали на відбудову корпусу. «Сьогодні 
ми живемо, на жаль, не в мирні часи, і наші співвітчизники зна-
ходяться в бойовій зоні на Сході країни і дають вам можливість 
насолоджуватися мирним небом. Я впевнений, що ми повинні 
пам’ятати і шанувати всіх, хто зберіг і продовжує берегти наше 
мирне життя», – наостаннє зазначив ректор медичного вишу.

Творча молодь Молодіжного центру на сцені актового залу 
відтворила атмосферу минулих років та вшанувала пам'ять геро-
їв Другої світової війни, щоденний подвиг медичних працівників, 
що разом з військовими пройшли важкими дорогами війни, від-
стояли мир, відновлювали країну з руїн та писали сторінки рідної 
alma mater. 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ВШАНОВУЄМО ПАМ'ЯТЬ ВЕТЕРАНІВ
Что такое победа? Прежде всего, это всенародная беда. 
День скорби советского народа по великому множеству погибших…
    маршал Иван Конев
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МЕДИЧНА РЕФОРМА 

Питання про хід реформування первинної ланки медичної 
допомоги в Харківській області обговорювали на нараді, що від-
булася в ХНМУ 26 квітня за участю представників обласної і місь-
кої влади, а також медичної спільноти регіону. 

У ході наради були обговорені питання щодо виконання по-
точних завдань реформи первинної ланки медичної допомоги 
на Харківщині, проблемні моменти, які виникають під час впро-
вадження медреформи, а також вплив вищої медичної школи на 
втілення передового досвіду реформ медичної галузі в сучасних 
умовах.

На початку наради 
заступник голови ХОДА 
Михайло Черняк розпо-
вів присутнім про те, як 
впроваджується рефор-
ма в Харківській області 
та озвучив нагальні робочі 
питання: «Це все робиться 
для того, щоб усі концеп-
туально розуміли мету, до 
якої ми йдемо. Під час роз-
робки реформи первинної 
ланки бралися за основу 
кращі світові практики ін-
ших країн, які ми, безумов-
но, адаптуємо під наші ре-
алії. Харківщина сьогодні 
є лідером за кількістю під-
писання декларацій, тобто 
є розуміння як лікарів, фа-
хівців, що дуже важливо, а 

також є вже активність від людей – вони розуміють, що і як вони 
роблять. Звичайно, існують деякі організаційні та прикладні пи-
тання, які ми поступово вирішуємо по ходу їх виникнення, адже 
для цього є всі необхідні ресурси: адміністративний, фінансовий, 
технічний тощо». 

Заступник міського голови з питань охорони здоров’я та со-
ціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан також 
ознайомила присутніх із тим, як впроваджується медреформа в 
Харкові. Вона зазначила, що на сьогодні в місті підписано понад 
123 тис. декларацій, а під час сесії міськради 18 квітня було при-
йнято рішення щодо переформатування всіх медичних закладів 
міста у некомерційні неприбуткові підприємства, триває серйоз-
на технічна робота, пов’язана з інвентаризацією, перереєстраці-
єю, статутами тощо. За словами Світлани Олександрівни, одним 

із найважливіших чинників продовження втілення реформи є ін-
формаційна кампанія щодо змісту реформи, її суті, технічних мо-
ментів, цілей та завдань, які треба донести до людей, особливо 
похилого віку. Задля цього в місті планується низка заходів, зо-
крема, проведення зустрічей, роз’яснення у друкованій пресі, на 
телебаченні тощо. 

Бачення завдань вищої школи у впровадженні медрефор-
ми озвучив учасникам наради проректор з науково-педагогіч-
ної роботі Юрій Резуненко. Він зазначив: «Реформа медичної га-
лузі, ініційована МОЗ, є комплексною і зачіпає багато аспектів у 
сфері охорони здоров’я, зокрема, питання фінансування, обслу-
говування населення, у тому числі запровадження державного 
гарантованого пакету медичних послуг. Не останню роль в ре-
формуванні охорони здоров’я відіграє й вища школа, хоча слід 
відзначити, що сьогодні вища освіта певною мірою відстає від по-
треб практики, прикладом цього є недостатня підготовка випус-
кників до майбутньої практичної діяльності, а саме з практичних 
питань економіки охорони здоров’я, медичного права, менедж-
менту і маркетингу, етики тощо. Це призводить до того, що ви-
пускники починають трудовий стаж недостатньо адаптованими 
до нових економічних і соціальних умов. Ми добре розуміємо, що 
ці знання студент має отримувати під час навчання в стінах ме-
дичного вишу, отже сьогодні працюємо в цьому напрямку – такі 
питання включені в навчальний план підготовки студентів. Роль 
закладів віщої освіти, на нашу думку, полягає саме в поєднанні 
освіти, практичної медицини та науки, а особливу увагу слід при-
діляти сьогодні підготовці висококваліфікованих лікарів загальної 
практики – сімейної медицини». 

Особливістю заходу для лікарів стала можливість вивчити 
досвід та кращі світові практики в галузі сімейної медицини. Так, 
у рамках міжнародного партнерського проекту «Ізраїльська ме-
дицина в Харкові – SMART-технології в сучасній медицині. Шко-
ла правильного лікування», що заснований ТОВ «Сан Медікал» 
та кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ 
біоетики та біобезпеки ХНМУ на конференцію було запроше-
но іноземного фахівця доктора Олену Тайчер, сімейного лікаря, 
власника приватної клініки в рамках медичного об'єднання (лі-
карняної каси) «Маккабі», Хайфа, Ізраїль. У ході доповіді  доктор 
Тайчер провела майстер-клас із сімейної медицини для лікарів 
«Сімейний лікар – дільничний терапевт або сучасний медичний 
менеджер?», під час якого вона поділилася знаннями щодо ролі 
сімейного лікаря в організації та наданні первинної медичної до-
помоги на прикладі досвіду держави Ізраїль.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà ôàõ³âåöü ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
Îëåíà Ãîë³êîâà

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

КОНТИНЕНТ МОЖЛИВОСТЕЙКОНТИНЕНТ МОЖЛИВОСТЕЙ
Сучасні досягнення людства роблять відстані між країнами 

коротшими, ідеї й проблеми – глобальними, можливості – не-
зрівнянними порівняно навіть з недалеким минулим.

Нагода пересвідчитися у справедливості цієї тези випала під 
час відвідування одного з кращих університетів Австралії – уні-
верситету Маккварі.

До складу делегації Харківського національного медичного 
університету входили Валерій М’ясоєдов, Дмитро Маракушин 
та Анатолій Журавльов, який наразі проживає в Австралії і пред-
ставляє інтереси нашого вишу.

Університет Маккварі було обрано метою візиту невипадко-
во, адже цей навчальний заклад являє собою таку модель поєд-
нання освіти, науки і практики, яка, власне, й вбачається метою 
реформи освіти в Україні.

Наша делегація 23 квітня під час відвідування університету 
зустрілася із заступником директора департаменту міжнародних 
відносин Guie Hartney (до речі, кількість співробітників департа-
менту складає понад 120 осіб, що свідчить про масштабність між-
народної діяльності університету Маккварі); директором універ-
ситетської клініки Carol Bryant; заступником декана факультету 
медицини та охорони здоров’я, відповідальним за наукові до-
слідження, професором Mark Connor; заступником проректора 
з наукової роботи професором Sakkie Pretorius та виконавчим 
директором, відповідальним за підготовку дослідників та парт-
нерство з міжнародної підготовки дослідників, доктором Ren Yi.

Наша програма візиту включала також:

–  ознайомлення з напрямами міжнародної діяльності універ-
ситету Маккварі, яка охоплює освітянську, наукову, соціальну та 
інші  складові; 

–  відвідання й ознайомлення зі структурою, організацією 
роботи, обладнанням університетської клініки, яка об’єднує ви-
соку фаховість персоналу з найсучаснішими медичними техно-
логіями; 

–  ознайомилення з напрямами наукових досліджень, які реа-
лізуються університетом Маккварі в цілому та факультетом меди-
цини та охорони здоров’я зокрема. 

Надзвичайно цікавим було відвідування університетської клі-
ніки, розташованої на території кампусу. Відкрита в 2010 році клі-
ніка є надсучасним медичним центром поєднання освіти, науки й 
охорони здоров’я. Клініка університету Маккварі (Macquarie 

University Hospital) в тандемі з Факультетом медицини та 

наук про здоров’я утворюють структуру, яка наразі має на-
зву Центр охороноздоровчих наук університету Маккварі 

(Macquarie University Health Sciences Centre) й позначається 
як MQ Health.

Клініка університету сьогодні – це:

–  застосування роботизованої системи da Vinci Xi Surgical 
System у коронарохірургії;

–  флюоресцентно візуалізовані лімфовенозні анастомози у 
пацієнтів з лімфедемою;

–  гамма-ніж, який використовується для таргетного лікуван-
ня множинних пухлин;

–  використання системи цифрової 3D-візуалізації для хірургії 
катаракти та вітроретинальної хірургії;

–  мультидисциплінарна клініка легенево-артеріальної гіпер-
тензії;

–  перший у світі центр, який виконує інноваційну електро-

пораційну терапію у пацієнтів з ХОЗЛ та хронічними бронхіта-
ми (електропораційна терапія пригнічує клітини, які продукують 
мокротиння, використовуючи проходження електричної енергії 
бронхіальними шляхами);

–  лабораторія ортопедичної біомеханіки (орієнтована, на-
самперед, на проблематику плечового суглоба);

–  два високопольні 3 тесла магнітно-резонансні томографи 
та позитронно-емісійний КТ.

Наша делегація взяла участь в обговоренні шляхів реалізації 
Меморандуму між ХНМУ та університетом Маккварі щодо спіль-
ної підготовки докторів філософії, а також перспектив розширен-
ня співробітництва за проблематикою, пов’язаною з освітніми та 
науковими проектами в галузі медицини та охорони здоров’я.

Одним із напрямів міжнародного співробітництва у підготовці 
дослідників високого рівня є програми Котютель (Cotutelle) та 

спільні PhD (Joint PhD).

Котютель та Спільне навчання аспіранта – це програма, у 
якій кандидат одразу навчається в ХНМУ та університеті Маккварі 
і проводить час в кожному університеті. Кандидату призначаєть-
ся науковий керівник у кожній установі, а після успішного завер-
шення програми кандидат захищає одну дисертацію, отримавши 
ступінь доктора філософії та два дипломи: українського та ав-
стралійського зразка (міжнародний диплом). 

Умови навчання

У ХНМУ тривалість навчання 4 роки, із них 1–2 роки в уні-
верситеті Маккварі (Австралія). Аспірант проводить (очно) до-
слідження, працює в лабораторіях, бібліотеці, збирає матеріал. 
Дисертація пишеться та захищається англійською мовою. За-
хист необхідний тільки в Україні. Для отримання австралійсько-
го диплому треба просто надати дисертацію. Наукові керівники 
з ХНМУ та університету Маккварі спільно керують написанням 
дисертації, постійно підтримують зв'язок один з одним. Очікуєть-
ся, що супервайзери організовують зустрічі телефоном/скайпом 
один з одним не рідше двох разів на рік, щоб переконатися, що 
вони направляють кандидата відповідним чином на написання 
однієї дисертації.

У період навчання в університеті Маккварі аспіранту забез-
печують фінансування транспортних витрат, проживання, а також 
надають стипендію.

MQ пропонує кандидатам, які відповідають їхнім критеріям 
вступу та стипендії, покриття комісійних за навчання, прожитко-
вого мінімуму, коли вони знаходяться на місці в MQ, а також по-
вернення вартості авіаквитків між Україною та Сіднеєм.

За можливістю долучення до програми Котютель, універси-
тет Маккварі поділяє іноземні навчальні заклади на три групи прі-
оритету щодо співробітництва: найвищий – 1 пріоритет, серед-
ній – 2 пріоритет й група 3 пріоритету.

Priority 1: Priority cotutelle and joint PhD partners
Priority 2: Preferred cotutelle and joint PhD partners
Priority 3: Prospective cotutelle and joint PhD partners
За результатами візиту делегації ХНМУ й обговорення питань 

співробітництва, Харківський національний медичний універ-

ситет віднесено до навчальних закладів другого пріоритету, 
тобто установ, з якими проводиться практична робота щодо ре-
алізації програми Котютель. З України в цій групі – лише ХНМУ та 
Києво-Могилянська академія.

Окрім офіційної частини візиту, ми мали змогу познайомити-
ся з Австралією – зеленим континентом з надзвичайно цікавими 
людьми, істроією, природою. Доброзичливість, працелюбність, 
амбітність, віра у власні сили – це те, що притаманно австралій-
цям, й те, що робить цю країну континентом можливостей у всіх 
галузях діяльності людини.

Хочемо подякувати ректорові нашого університету Володи-
миру Лісовому за ідею візиту й можливість втілення цієї ідеї в жит-
тя; керівнику й співробітникам міжнародного відділу ХНМУ за ор-
ганізаційний супровід візиту й особисті контакти в університеті 
Маккварі, що сприяли ефективному результату; Анатолію та Во-
лодимиру Журавльовим, які були і членами делегації, і чудовими 
гідами.

Âàëåð³é Ì’ÿñîºäîâ,
Äìèòðî Ìàðàêóøèí

Детальніше про університет Маккварі читайте в наступному 
номері.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

27 квітня в Харківському національному медичному університе-
ті перебувала делегація представників фірми «Боб Трейд» з Нігерії.

Гості відвідали відділ міжнародних зав’язків, де зустрілися з 
начальником відділу Анжелою Стащак, обговорили можливості 
розширення міжнародної співпраці у сфері освіти та культури. Пані 
Анжела розповіла гостям про критерії та правила прийому інозем-
них студентів на навчання до медичного вишу, а також про систе-
му академічної мобільності та співпраці з іноземними партнерами.

Після зустрічі в міжнародному відділі гості з Нігерії побували в 
музеї історії ХНМУ та дізналися багато цікавого та нового про іс-
торію однієї зі старіших вищих медичних шкіл країни.

Також програмою заходу було заплановано візит до Навчально-
наукового інституту з підготовки іноземних громадян та до VI і VII фа-
культетів з підготовки іноземних громадян. Учасники делегації по-
бували у фантомному класі, ознайомилися з навчальним процесом, 
а також мали змогу поспілкуватися з іноземними студентами. 

РОЗШИРЮЄМО СПІВПРАЦЮ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИРОЗШИРЮЄМО СПІВПРАЦЮ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ
Харківський національний медичний університет активно 

співпрацює з Андижанським державним медичним інститутом 
з 2015 року – з моменту підписання Договору про співпрацю. У 
рамках договору зроблені перші кроки щодо розвитку співпра-
ці, а саме представники Харківського медичного відвідали Ан-
дижанський виш з офіційним візитом, наш ЗВО приймав студен-
тів з метою проходження стажування на кафедрах ХНМУ, також 
відбувся курс щодо підвищення кваліфікації з кардіології для 
узбецьких колег.

Співробітництво з колегами з Узбекистану стрімко розви-
вається. Так, 27 квітня на базі Андижанського державного ме-
дичного інституту відбулася республіканська відеоконференція 
молодих учених «Актуальні проблеми медицини». Студенти І ме-
дичного факультету Дарина Сушецька та Вероніка Корнієнко під 
керівництвом професора кафедри клінічної фармакології та вну-
трішньої медицини Ірини Князькової гідно представили свої до-
повіді. Наукові роботи викликали жвавий інтерес серед молодих 
науковців Узбекистану.

4 травня у Харківському національному медичному універ-
ситеті пройшов телеміст між студентами нашого вишу та Анди-
жанського державного медичного університету. У ході онлайн-
спілкування між двома медичними вишами відбувся культурний 
обмін та знайомство з історією медичних шкіл України та Узбе-
кистану. Наприкінці відео-конференції сторони домовилися по-
глиблювати співробітництво та партнерство.

Ми сподіваємося, що партнерські відносини між нашими ви-
шами в майбутньому розвиватимуться й надалі.

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ ТРИВАЮТЬПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ ТРИВАЮТЬ

На адресу нашого університету надійшов лист-звернення від 
випускника Харківського медичного інституту Тамаса Фенівесі. Він 
закінчив ХМІ у 1958 році й належить до когорти перших випускни-
ків-іноземців, що почали навчатися у медичному виші з 1951 року.

«Стара любов не іржавіє»

Для мене велика честь бути членом Вашої спільноти випус-
кників. Я закінчив Ваш університет 60 років тому. Я любив Ваш 
університет і Ваше місто Харків, і як Ви повинні добре знати «ста-
ра любов не іржавіє».

Я виступив з доповіддю на студентській науковій конферен-
ції, як і 60 років тому, з дуже цікавою і ще не застарілою темою, 
над якою я працював, під назвою «Вплив куріння тютюну на пле-
тизмограму кисті людини». Моя перша наукова стаття була також 
опублікована російською мовою в журналі «Клінічна медицина» в 
1959 році під назвою «Вплив куріння тютюну на серцево-судинну 
систему» (огляд літератури).

Я почав працювати на третьому медичному факультеті в Уні-
верситеті Земмельвайс в Будапешті. Я став кардіологом. Тепер я 
викладач медицини у відставці, працюю неповний робочий день, 
займаюся викладацькою і амбулаторною допомогою, а також 
стаціонарною клінічною допомогою.

Я високо ціную доброту Анжели Стащак, яка допомогла мені 
приєднатися до Вас в якості випускника ХНМУ.

Бажаю Вам успіхів у Вашій клінічній роботі і в досліджен-
нях, а також тривалого, активного і щасливого життя. Я не можу 
обіцяти Вам взяти участь у святкуванні 60-ї річниці закінчення 
 університету.

Òàìàñ Ôåí³âåñ³, ïðîôåñîð ìåäèöèíè Òðåòüîãî ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Óí³âåðñèòåòó Çåììåëüâàéñ, Áóäàïåøò

НАШІ ВИПУСКНИКИ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ИСТОРИИ

Продолжаем знакомство с экспозицией музея истории. 
Представляем вниманию читателя отдельные фотографии, 
посвященные Харьковскому медицинскому институту в годы 
Второй мировой войны 1939–1945 гг.

Из книги отзывов

«Огромное спасибо за чрезвычайно интересный рассказ 
об истории университета. Ни в одном вузе еще не приходилось 
видеть экспозиции, подобранной с большим чувством. Боль-
шое спасибо. С чувством белой зависти,

Ôèðñòîâ Ì.Ñ., 
ïðåïîäàâàòåëü Ìîñêîâñêîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà»

ОБ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА – ПОПУЛЯРНО, ИНТЕРЕСНО, ДОСТУПНООБ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА – ПОПУЛЯРНО, ИНТЕРЕСНО, ДОСТУПНО
(к 50-летию музея истории ХНМУ)

Партизанский врач Н.К.Маевская и дважды 
Герой Советского Союза С.А.Ковпак

Генерал-лейтенант м/с, профессор В.Н.Шамов ведет совещание 
в институте переливания крови (Саратов, 1942)

Члены подпольной группы профессора 
А.И.Мещанинова (сидит в центре)
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Традиційно у квітні кожного року в медичному університе-
ті проводиться науково-методична конференція «Сучасний стан 
та перспективи підготовки лікарів-інтернів у Харківському наці-
ональному медичному університеті». Цього року конференція 
була присвячена 51-річчю започаткування інтернатури в Україні 
та проведена 11–12 квітня на базі ХНМУ.

У роботі конференції взяли участь співробітники вишу та 
працівники органів практичної охорони здоров’я: керівники клі-
нік, лікарень, поліклінік міста, центральних районних лікарень, 
амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, завідува-
чі відділень, які є відповідальними за підготовку лікарів-інтернів 
на базах стажування. Програма конференції включала пленарне 
та секційні засідання для керівників лікарів-інтернів на кафедрах 
університету. На секційних засіданнях були прочитані лекції про-
фесорами та доцентами, проведені клінічні розбори тематичних 
хворих з демонстрацією сучасних методів діагностики та лікуван-
ня, заслухані питання особливостей підготовки лікарів-інтернів 
на сучасному етапі з кожного фаху, про хід та результати підго-
товки інтернів, обговорювались перспективи покращання якості 
навчання інтернів. 

Семінар для керівників інтернів за фахом «Педіатрія» та «Нео-
натологія» відбувся на базі кафедри педіатрії № 1 та неонатоло-
гії. Особливістю цьогорічного семінару стала його тематика, яка 
була присвячена орфанним захворюванням у дітей. У своєму ві-
тальному слові завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології 
професор Маргарита Гончарь зазначила, що питання охорони 
здоров’я дітей ніколи не зійдуть з порядку денного практичної 
медицини й медичної науки. На сьогодні орфанні захворювання 
у дітей – це виклик часу та погляд у майбутнє. Тому саме цій те-
матиці були присвячені доповіді співробітників кафедри доцен-
та Олени Омельченко – «Орфанні захворювання у дітей, сучасні 
підходи до діагностики та лікування», професора кафедри Оле-
ни Ріги – «Паліативна допомога при орфанних захворюваннях у 
дітей, траєкторія хвороби» та Ольги Логвінової «Світовий досвід 
щодо питань діагностики та лікування інтерстиційних захворю-
вань у дітей». 

Друга частина семінару була присвячена демонстрації хво-
рих з рідкісною патологією: туберозним склерозом, синдромом 
Вільямса–Кемпбелла, міодистрофією Дюшена, особливостя-
ми імунітету у дітей з трисомією по 21-й хромосомі, які успіш-
но представили молоді науковці кафедри – клінічні ординатори 
Наталія Орлова, Єлізавета Петренко, Марія Приходько та лікар-
інтерн Дар’я Кузнєцова. Жвавий інтерес присутніх викликала 
доповідь асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб Яни Ко-
лесник: «Критерії діагностики несприятливого перебігу інфекцій-
ного мононуклеозу у дітей». 

Надання якісної медичної допомоги населенню, серед іншо-
го, забезпечується наявністю достатньої кількості висококваліфі-
кованих кадрів. Обмін практичним досвідом, власними думками 
під час науково-практичних форумів забезпечує й нові підходи до 
підготовки лікаря на післядипломному етапі.

Ëàðèñà Òåëüíîâà, äîöåíò êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹ 1 òà íåîíàòîëîã³¿,
Äàð’ÿ Êóçíºöîâà, ë³êàð-³íòåðí 

ПІДГОТОВКА 
ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

У МЕДИЧНОМУ ВИШІ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Незважаючи на вдосконалення сучасних методів діагности-
ки і застосування інноваційних препаратів, лікування пацієнтів з 
алергічними захворюваннями залишається серйозною пробле-
мою. В Україні, як і в усьому світі, постійно збільшується кількість 
хворих на бронхіальну астму, алергічний риніт, харчову алергію, 
кропив'янку, атопічний дерматит, харчову гіперчутливість. 

П р о б л е м -
ні питання, 
пов'язані з на-
данням медич-
ної допомоги 
пацієнтам з по-
ширеною алер-
гічною патологі-
єю, обговорили 
провідні фахівці 
в галузі алерго-

логії, педіатрії, імунології з Києва, Львова, Запоріжжя, Харкова 
під час VI Всеукраїнської науково-практичної конференції алер-
гологів Слобожанщини «Актуальні питання виявлення і лікування 
алергічних захворювань», що пройшла у квітні в Харкові. Її органі-
заторами стали Харківський національний медичний університет, 
Товариство імунологів і алергологів Харківського регіону, Управ-
ління охорони здоров'я ХОДА, Управління охорони здоров'я Хар-
ківської міськради.

Відкрив роботу конференції академік НАН України, дирек-
тор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини, голова Това-
риства імунологів та алергологів Харківського регіону професор 
Анатолій Гольцев. Він звернув увагу слухачів на важливу роль то-
лерогенного потенціалу дендритних клітин (ДК) і алергії, вказав-
ши, що ДК відіграють важливу роль у формуванні «фізіологічного 
коридору» роботи імунної системи. Вони є своєрідним містком 
між вродженим і набутим імунітетом, який забезпечує одночасно 
«напругу» імунної системи для захисту від всієї мікробіоти навко-
лишнього світу і толерантність, що не допускає розвитку алергії 
та аутоімунних захворювань. ДК відіграють важливу роль як в ін-
дукції, так і в підтримці маніфестації алергії.

Спеціаліст відділу медичної допомоги Головного управління 
Департаменту охорони здоров'я в Харківській області Олена Іва-
нова наголосила на розповсюдженості алергічних захворювань, 
що охопили понад 20 % населення планети. Поширеність алер-
гічних хвороб щорічно зростає, посилюється тяжкість клінічного 
перебігу, іноді вони стають причиною інвалідизації. Вплив алергії 
на іншу патологію призводить до різкого зниження якості життя 
пацієнтів, що перетворило алергію на глобальну медико-соціаль-
ну проблему. 

На конференції були заслухані звіти головних спеціалістів об-
ласті щодо стану алерго-імунологічної служби (Тетяна Хіміч) і на-
дання медичної допомоги дітям з алергопатологією в Харківсько-
му регіоні (Людмила Адарюкова). У доповідях виступаючих були 
всебічно відображені актуальні питання алергології та клінічної 
імунології як в галузі педіатрії, так і у дорослого населення. Зо-
крема, професор Вікторія Клименко висвітлила питання особли-
востей лікування бронхіальної астми у дітей, зазначивши, що це 
гетерогенне захворювання з хронічним запаленням дихальних 
шляхів, яке супроводжується гіперреактивністю бронхів. Про-
фесор Тетяна Бездітко нагадала, що основною метою лікування 
хворих на бронхіальну астму є досягнення контролю над симп-
томами захворювання, що дає можливість підтримувати високий 
рівень фізичної активності хворих та мінімізувати майбутні ризи-
ки загострення. У свою чергу професор Володимир Бабаджан за-
значив, що при діагностиці алергії з метою визначення специфіч-
них алергенів і виключення перехресної сенсибілізації необхідно 
використовувати спеціальні лабораторні тести. 

Особлива увага під час конференції приділялась питан-
ням профілактики алергічних захворювань, які включають до-
кладне збирання алергологічного анамнезу, ретельну оцінку 
об'єктивного статусу та індивідуальний підбір препарату, що є 
основою профілактики можливих ускладнень. Завершилася кон-
ференція активним обговоренням з підбиттям підсумків і прий-
няттям резолюції.

Òåòÿíà Áåçä³òêî,
ïðîôåñîð êàôåäðè ïðîïåäåâòèêè âíóòð³øíüî¿ ìåäèöèíè ¹ 2 òà ìåäñåñòðèíñòâà

АЛЕРГІЯ – ГЛОБАЛЬНА МЕДИКО-
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СВІТУ
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НАУКОВА РОБОТА

ВІТАЄМО 

23–25 квітня в Тернополі відбувся XXII Міжнародний конгрес 
студентів і молодих учених, що був організований ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачев-
ського МОЗ України». 

Захід про-
водився в кон-
г р е с - ц е н т р і 
«Червона кали-
на», смт Друж-
ба Теребовлян-
ського району 
Тернопільської 
області. Краса і 
тиша цього міс-
ця створювала 
всі умови для 
п р о д у к т и в н о ї 
роботи і гарно-

го відпочинку. Для участі в конгресі було подано більше ніж півти-
сячі тез, серед яких є роботи з Польщі і Казахстану. 

На першому пленарному засіданні відбулось урочисте відкрит-
тя конгресу, а з привітальним словом до учасників звернувся ректор 
університету Михайло Корда. Також цікавою була відкрита лекція 
доцента кафедри нормальної та топографічної анатомії з оператив-
ною хірургією (Актобе, Казахстан) Л.І. Іванова «Анатомическое нау-
котворчество студентов в ЗКГМУ им. Марата Оспанова». 

У перший день конгресу працювали такі секції: «Внутрішні 
хвороби», «Експериментальна медицина», «Хірургія, малоінва-
зивна хірургія, дитяча хірургія», «Ортопедія», «Травматологія», 
«Медицина надзвичайних ситуацій», «Реаніматологія, анестезіо-

логія», «Інфекційні хвороби», «Дерматовенерологія», «Неврологія 
та психіатрія», «Профілактична медицина, соціальна медицина та 
ООЗ, медична інформатика, медичне право». Остання була моєю 
секцією, тому це було найхвилюючим моментом конгресу.

Узагалі було представлено 14 дуже цікавих і різноманітних 
доповідей. Кожен учасник намагався донести нові наукові віян-
ня свого університету, тому на обговореннях звучали найгостріші 
питання від кураторів та учасників. Тема моєї доповіді – «Морфо-
логічні зміни нирок при сполученому впливі хімічних та фізичних 
чинників» була представлена від двох кафедр ХНМУ – гігієни та 
екології № 2 й патологічної анатомії, за авторством Олени Літов-
ченко, Ірини Наумової, Ольги Власенко. Робота містила головні 
результати багаторічної творчої роботи між колективами двох ка-
федр, що включали в себе визначення стану органів під впливом 
різних екологічних чинників. 

Було надзвичайно приємно на оголошенні результатів почути 
свою доповідь серед призерів. За це я надзвичайно вдячна кура-
тору роботи асистенту кафедри гігієни та екології № 2 Олені Лі-
товченко й науковому керівнику професору Ігорю Завгородньо-
му. Я посіла ІІ місце, і в мене була чудова нагода відсвяткувати 
перемогу на дружній вечері із запашними стравами, музикою і 
веселими тостами від організаторів. Приємно відзначити, що де-
легація  Харкова налічувала 27 осіб, і всім вдалося проявити себе 
не тільки як молоді науковці, але і як комунікабельна молодь.

Під час офіційного закриття конгресу відбулася презентація 
найкращих доповідей, серед яких «Сhange of interhemispheric 
asymmetry with mental pressure» (Дмитро Скорий, ХНМУ), а далі 
пройшло нагородження переможців. Загалом організація та про-
ведення конгресу залишили вкрай приємні враження.

²ðèíà Íàóìîâà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт у місті Ки-
єві, який відбувся навесні, став для нас фінальним етапом трива-
лої кропіткої роботи, яку ми проводили під керівництвом Оксани 
Наконечної, Тетяни Горбач, Антона Ткаченко та Галини Губіної-
Вакулик на базі кафедри біохімії ХНМУ. 

У центрі на-
шої уваги в ході 
дослідження був 
вплив екстракту 
чорної сморо-
дини на міокард 
щурів при моде-
льованій гострій 
ішемічній хворо-
бі серця. Під час 
доповіді у Наці-
ональному ме-

дичному університеті ім. О.О. Богомольця ми були в захваті від 
теплої та дружньої атмосфери, цікавої та змістовної дискусії та 

рівня підготовки наших колег із різних медичних ЗВО країни. 
Проте особливо приємно було відчувати велику зацікавленість 
саме нашими дослідженнями, тож запитань від опонентів луна-
ло  багато. 

Члени журі відзначили можливість швидкого впровадження 
результатів нашої роботи у клінічну практику та актуальність до-
слідженої нами проблеми. Такі приємні емоції хочеться пережити 
знову! Серед учасників нашої секції ми були першими, а у загаль-
ному заліку посіли почесне ІІ місце. 

Приємною несподіванкою стала захоплююча подорож до сві-
ту історії медицини у Національному музеї медицини України, яку 
ми здійснили завдяки організаторам – завідувачу кафедри фізі-
ології НМУ ім. О.О. Богомольця Ігорю Карвацькому, Наталії Мо-
торній та Олені Виноградовій. Конкурс закінчився, але залишив 
неймовірні враження та бажання продовжувати займатися дослі-
дженнями на кафедрі біохімії, де створені чудові умови для вда-
лого старту в науковій діяльності. 

Òåòÿíà Ùîëîê, Àííà Ìîë÷àíîâà,
² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Патенти на Винаходи
1. Спосіб лікування гнійно-запальних процесів протимі-

кробними засобами. Автори: В.Б. Давиденко, Ю.В. Пащенко, 

М.М. Мішина, В.В. М’ясоєдов, С.Ю. Штикер, С.Г. Маланчук, 

Н.В. Давиденко.

2. Спосіб лікування хронічного періодонтиту постійних зубів. 
Автори: Н.О. Жданова, Є.М. Рябоконь.

Патенти на Корисні моделі
1. Спосіб оцінки ступеня небезпеки вогнища туберкульозної 

інфекції. Автори: О.О. Говардовська, О.С. Шевченко, М.Ф. Но-

вохатська.

2. Спосіб лікування гіпертонічної хвороби з супутнім цукро-
вим діабетом 2 типу. Автори: В.В. Златкіна, В.Д. Немцова.

3. Спосіб оцінки ступеня тяжкості гострого бактеріального 
менінгіту. Автори: В.М. Козько, Я.В. Зоц, А.В. Сохань, Г.О. Со-

ломенник, А.В. Гаврилов.

4. Спосіб комплексного лікування трофічних виразок нижніх 
кінцівок венозного генезу з застосуванням вакуумної та клітинної 
терапії. Автори: В.І. Лупальцов, С.С. Кітченко, І.А. Дехтярук, 

А.І. Ягнюк, М.С. Котовщиков.

5. Спосіб діагностики гемодинамічно зумовленої ендотелі-
альної дисфункції при спондилогенній вертебробазилярній не-
достатності. Автори: Н.О. Некрасова, І.А. Григорова, Г.Є. Кос-

тюковська, О.Л. Товажнянська.

6. Спосіб потенціювання кофеїном антиексудативної дії пі-
роксикаму. Автори: Г.О. Сирова. Л.В. Лук’янова, Н.М. Чален-

ко, Ю.М. Краснікова.

7. Спосіб діагностики патології трахеобронхіального де-
рева. Автори: В.І. Старіков, А.Ю. Гаврилов, І.А. Сєнніков, 

Є.С. Трегуб.

Àííà Ãîëäàíñüêà, 
êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³

КОМУНІКАЦІЇ МІЖ МОЛОДИМИ НАУКОВЦЯМИ – ШЛЯХ У МАЙБУТНЄКОМУНІКАЦІЇ МІЖ МОЛОДИМИ НАУКОВЦЯМИ – ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ

ДОСЛІДЖЕННЯ НА КАФЕДРІ – ДОСЛІДЖЕННЯ НА КАФЕДРІ – 
ЧУДОВИЙ СТАРТ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ЧУДОВИЙ СТАРТ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:
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ОЛІМПІЙСЬКІ ЗМАГАННЯ

Вітаємо олімпійців з генетики 

16–18 квітня на кафедрі медичної генетики відбувся ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної генетики. 

Учасників олімпіади привітали завідувач кафедри медичної 
генетики Юлія Гречаніна, завідувач кафедри клінічної імунології 
та алергології з секцією медичної генетики НМУ ім. О.О. Бого-
мольця професор Андрій Курченко. В олімпіаді взяли участь 25 
студентів з 10 вищих медичних навчальних закладів України.

16 квітня відбувся перший тур ІІ етапу олімпіади, який скла-
дався з 60 тестових питань. 17 квітня пройшов другий тур, що 
включав аналіз каріограм, фенотипів та вирішення ситуаційних 
задач. Також цього дня відбулося засідання малої генетичної ака-
демії, де взяли участь молоді вчені Об'єднання «Медична гене-
тика» та студенти–учасники олімпіади. 18 квітня була проведена 
школа з медичної генетики та оголошено результати студент-
ської олімпіади «ГЕНЕТИК–2018».

Переможцями олімпіади  стали:
І місце – Ангеліна Конар (Харківський національний медич-

ний університет);
ІІ місце – Ксенія Ткачишина (Національний медичний універ-

ситет ім. О.О. Богомольця) та Анна Васильєва (Вінницький націо-
нальний медичний університет);

ІІІ місце – Наталія Сидоренко (Запорізький державний ме-
дичний університет), Дмитро Рудой (Одеський національний ме-
дичний університет) та Ольга Стельмах (Тернопільський держав-
ний медичний університет).

У командній першості місця розподілились наступним чином:
І місце – Харківський національний медичний університет;
ІІ місце – Національний медичний університет ім. О.О. Бого-

мольця;
ІІІ місце – Одеський національний медичний університет.
Усі учасники олімпіади були нагороджені дипломами, серти-

фікатами та пам'ятними подарунками.

Þë³ÿ Ãðå÷àí³íà, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè

Визначилися найкращі студенти 

з імунології та алергології

18–20 квітня на базі Харківського національного медичного 
університету був проведений II етап Всеукраїнської олімпіади 
зі спеціальності «Клінічна імунологія та алергологія». Олімпіада 
була організована колективом кафедри внутрішньої медицини 
№ 2, клінічної імунології та алер-
гології ім. академіка Л.Т. Малої.

Учасників олімпіади тепло 
привітав завідувач кафедри 
професор Павло Кравчун, за-
відувач кафедри клінічної іму-
нології та алергології з секцією 
генетики Національного медич-
ного університету ім. О.О. Бо-
гомольця Андрій Курченко та 
професор кафедри внутрішньої 
медицини № 2, клінічної імуно-
логії та алергології Івано-Фран-
ківського національного ме-
дичного університету Наталія 
Чернюк. Павло Кравчун висту-

пив з промовою «Внесок академіка Л.Т. Малої в розвиток медич-
ної науки». Далі з короткою лекцією виступив професор кафедри 
Володимир Бабаджан «Алерген-компонентна діагностика і ліку-
вання перехресної алергії».

Перший тур змагань проходив 18 квітня – письмовий тес-
товий контроль знань і вмінь з клінічної імунології та алергології 
відповідно до навчальної програми (50 тестів). Другий тур зма-
гань – вирішення клінічного завдання (2 ситуаційні задачі) з ін-
терпретацією імунологічних методів дослідження, постановкою 
діагнозу, призначенням лікування та вирішення завдання з при-
значення лікування невідкладного стану з алергології/імунології. 
Після вирішення завдань гості олімпіади відвідали музей історії 
ХНМУ, художній музей та прогулялися нашим містом.

19 квітня відбулося продовження II туру змагань – співбесіда 
з членами журі на клінічній базі кафедри внутрішньої медицини 
№ 2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої – 
у Харківській міській лікарні № 27. Того ж дня відбулося підбиття 
підсумків, де учасників привітав помічник проректора з наукової 
роботи Микола Щербань.

В олімпіаді взяли участь 37 студентів з 14 вищих медичних 
закладів України: Києва, Вінниці, Дніпра, Запоріжжя, Івано-Фран-
ківська, Львова, Луганська, Одеси, Полтави, Сум, Тернополя, 
Харкова. Всі учасники продемонстрували високий рівень теоре-
тичних знань і володіння практичними навичками з клінічної іму-
нології та алергології. За результатами олімпіади перше місце в 
особистому заліку посів студент Тарас Барановський (Національ-
ний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ), друге 

місце розділили студенти Давид Тевзадзе (Львівський націо-
нальний університет ім. Данила Галицького) та Володимир Панов 
(Дніпропетровська медична академія МОЗ України), третє міс-

це посіли студенти Віолетта Комар (Харківський національний 
медичний університет), Вікторія Маланчук (Івано-Франківський 
національний університет) та Маргарита Громова (Донецький 
національний університет). У командному заліку були отрима-
ні наступні результати: перше місце посіла команда студентів 
Івано-Франківського національного медичного університету, на 
другому місці розташувалась команда Харківського національ-
ного медичного університету, на третьому – команда Дніпропе-
тровської медичної академії МОЗ України. 

Усі учасники олімпіади були нагороджені дипломами, сер-
тифікатами, блокнотами та авторучками. Враховуючи високий 
рівень виконання деякими студентами окремих завдань, які при 
цьому за сумою балів не увійшли до числа переможців, журі від-
значило таких учасників, як кращих в окремих номінаціях. Ці учас-
ники олімпіади одержали заохочувальні грамоти.

Âîëîäèìèð Áàáàäæàí, ïðîôåñîð êàôåäðè âíóòð³øíüî¿ ìåäèöèíè ¹ 2, 
êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ òà àëåðãîëîã³¿ ³ì. àêàäåì³êà Ë.Ò. Ìàëî¿

Зустрічаємо переможців олімпіади 

з психіатрії та конференції з нейронаук

25–27 квітня на базі Харківського національного медично-
го університету відбувся II етап Всеукраїнської олімпіади зі спе-
ціальностей «Психіатрія та наркологія» (для студентів медичних 
університетів) та «Медична психологія» (для медичних та класич-
них університетів.

В олімпіаді взяв участь 71 студент із 19 закладів вищої медич-
ної освіти України. 

СТУДЕНТСЬКІ ОЛІМПІАДИ – ТРАДИЦІЙНА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВСТУДЕНТСЬКІ ОЛІМПІАДИ – ТРАДИЦІЙНА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
У Харківському національному медичному університеті відбулася низка традиційних студентських олімпіад із різних дисциплін. Під 

час цих заходів студенти мали можливість перевірити свої знання та на практиці довести результати свого навчання у виші.
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Олімпіада складалася з 2 частин: теоретичної (виконання 
тестових завдань та вирішення кросворду за основними розді-
лами медичної психології або психіатрії і наркології) й практичної 
(вирішення клінічних ситуаційних задач; оцінка результатів об-
стеження пацієнта, описання психічного статусу або психологіч-
ного портрету, визначення тактики ведення хворого та основних 
рекомендацій).

Усі учасники заходу продемонстрували високий рівень тео-
ретичних знань і володіння практичними навичками. Переможця-
ми олімпіади стали:

з фаху «Психіатрія та наркологія»:

І місце – Катерина Попкова (Запорізький державний медич-
ний університет);

ІІ місце – Наталія Закернична (ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ 
 України»);

ІІІ місце – Юліана Ільїна (Національний медичний універси-
тет ім. О.О. Богомольця) та Марія Тимощук (Харківський націо-
нальний медичний університет);

з фаху «Медична психологія»:

І місце – Вікторія Сухарєва (Сумський державний університет);
ІІ місце – Аліна Чередник (Українська інженерно-педагогічна 

академія);
ІІІ місце – Поліна Кузьміна (ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України») та  Давид Цибенко (ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія»).

У командній першості перші місця посіли:
з фаху «Психіатрія та наркологія» – команда Національно-

го медичного університету ім. О.О. Богомольця; з фаху «Медич-

на психологія» – команда Вінницького національного медичного 
університету ім. М.І. Пирогова.

У рамках олімпіади 27 квітня була також проведена Всеукра-
їнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Акту-
альні питання нейронаук», у роботі якої взяли участь 72 особи з 
8 ВНЗ (Харківський національний медичний університет, Харків-
ський національний університет ім. В.Н. Каразіна, ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевсько-
го МОЗ України», Запорізький державний медичний університет, 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Київ-
ський національний університет ім. Тараса Шевченка, ПВНЗ «Ки-
ївський медичний університет», Донецький національний медич-
ний університет).

Переможцями конференції стали:
І місце – Ірина Гаврилюк (ВДНЗУ «Українська медична стома-

тологічна академія»);
ІІ місце – Аліна Лежнюк (Запорізький державний медичний 

університет) та Савелій Глущенко (Харківський національний ме-
дичний університет);

ІІІ місце – Микита Грицина, Дмитро Дмитренко (Донецький 
національний медичний університет) та Анастасія Ольхова (Хар-
ківський національний медичний університет).

Крім того, на олімпіаді та конференції були відзначені пе-
реможці в окремих номінаціях, які отримали пам’ятні пода-
рунки.

Ãàííà Êîæèíà, 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïñèõ³àòð³¿, íàðêîëîã³¿ òà ìåäè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿

Найкращі олімпійці з латинської мови 

та медтермінології

26–27 квітня студенти ХНМУ взяли участь у ІІ етапі Всеукраїн-
ської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Латинська 
мова та медична термінологія», що відбулася у ВДНЗУ «Україн-
ська медична стоматологічна академія» у Полтаві. 

У заході взяли участь 78 студентів із 17 медичних вишів краї-
ни, також уперше олімпіада була проведена і для іноземних сту-
дентів.

За результатами конкурсу учасники нашого університету по-
сіли такі місця:

–  Руденко Анна, стоматологічний факультет – ІІ місце серед 
студентів, що навчаються за спеціальністю «Стоматологія»;

–  Рохіт Радха Крішна Піллаі, VII факультет – ІІ місце серед 
іноземних студентів;

–  Махаджан Каніш, VI факультет – ІІІ місце серед іноземних 
студентів.

Вітаємо студентів з гідною перемогою та пишаємося резуль-
татами нашої роботи.

Íàòàëÿ Äåðåâ'ÿí÷åíêî, 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ëàòèíñüêî¿ ìîâè òà ìåäè÷íî¿ òåðì³íîëîã³¿ 

«МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» – ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ

У 1992–1994 роках вузівська газета виходила під назвою 
«Медвузівець». Протягом цих років її незмінним редактором 
була Діна Дем’яненко, а багатотиражка мала постійних корес-
пондентів і дописувачів із числа студентів та викладачів. 

На шпальтах газети популярністю користувалися рубрики: 
«Кафедра – провідний осередок вузу», «Вдосконалюємо нав-
чальний процес», «Називаємо найкращих», «Новини медично-

го», «З історії української культури», «На терезах сесії», «Твор-
чість наших читачів», «Сміхотерапія» тощо. Деякі з них «живуть» 
і понині, проте поява нових обумовлена сучасними змінами в 
суспільстві. І ось уже протягом 90 років «Медичний університет» 
залишається не тільки творчою історією університету, а і його 
літописом з поглядом у майбутнє.

Â³ä ðåäàêö³¿

ТВОРЧИЙ  ЛІТОПИС  УНІВЕРСИТЕТУТВОРЧИЙ  ЛІТОПИС  УНІВЕРСИТЕТУ
(до 90-річчя газети)

9



СУМУЄМО

Пішов з життя Герой України, академік НАН та НАМН України, 
заслужений діяч науки України, двічі лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор 
Олександр Федорович Возіанов.

Олександр Федорович Возі-
анов – видатний український уче-
ний хірург-уролог, один із лідерів 
урології світу. Його наукові роз-
робки становлять вагомий внесок 
у фундаментальну та прикладну 
медицину. Ним, уперше в країні, 
широко впроваджено радикальну 
операцію з приводу раку перед-
міхурової залози. О.Ф. Возіанов 
уперше розробив класифікацію 
передпухлинних станів, раку пе-
редміхурової залози і сечового 
міхура та алгоритм діагностики 
аденоми, передраку і раку перед-
міхурової залози з впроваджен-

ням імуногістохімічного моніторингу.
Також велике значення мають дослідження з визначення клі-

тинних і молекулярних механізмів розвитку раку сечового міху-

ра і впливу на цей процес радіаційного забруднення середови-
ща після аварії на ЧАЕС. Олександр Федорович є засновником 
першої в Україні лабораторії термодіагностики та першого відді-
лення екстракорпорального дроблення каменів нирок. Він – піо-
нер ендоурології, автор понад 600 наукових праць, у тому числі 
55 монографій, підручників та посібників, а також 19 винаходів. 
О.Ф. Возіанов створив урологічну наукову школу в Україні, є од-
ним із фундаторів Академії медичних наук України. 

За плідну трудову й наукову діяльність Олександр Федоро-
вич нагороджений золотою зіркою «Герой України» з врученням 
ордена «Держави», орденом «Ярослава Мудрого» V ступеня, від-
знакою Президента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 
Відзначений іноземними нагородами: орденом Гіппократа, ме-
даллю Папи Римського Іоанна Павла ІІ, Російським «Орденом 
М.І. Пирогова» (зі стрічкою), орденом Італійської республіки «За 
заслуги», «Американським Орденом Відзнаки», «Орденом Пе-
тра Великого» І ст. (Росія), американською «Золотою медаллю» 
за внесок у світову та українську медицину. Заслуги Олександра 
Федоровича Возіанова у розвиток медичної науки широко визна-
ні в Україні та за кордоном.

Колектив Харківського національного медичного університе-
ту висловлює глибоке співчуття рідним, друзям та близьким по-
кійного з приводу тяжкої втрати.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА ВОЗІАНОВА

УЧЕНЫЕ ХНМУ

15 мая 2018 года – юбилейная дата, про которую, к сожале-
нию, мы должны писать в сослагательном наклонении – в этот 
день Антонине Федоровне исполнилось бы 85 лет. Не верится, 
что уже несколько месяцев о нашем учителе мы можем говорить 
только в прошедшем времени. 

Не верится, потому что Антонина Федоровна всегда была 
полна оптимизма, нацелена на новые достижения, была для 
своих учеников примером постоянного поиска чего-то ново-
го – методов, технологий, встреч. При этом, один раз попав 
в орбиту Антонины Федоровны, мы навсегда оставались под 
ее влиянием независимо от того, работали ли мы рядом или 
нас разделяли тысячи километров. Ее тяга к новому, молодо-
му вылилась в организацию и проведение уникального фору-
ма – школы молодых специалистов, которая, проходя с конца 
восьмидесятых годов раз в два года в Одессе, стала местом 
посвящения в специальность, в большую семью коллег уже 
для нескольких поколений патологоанатомов. «Нет, стоп. А что 
ты хотел? Если ты растешь – на тебя больше давят. Чем выше 
горы – тем сильнее ветры».

Можно смело говорить, что Антонина Федоровна опере-
дила свое время, создав целое направление в патологической 
анатомии, посвященное перинатальной патологии. Бум работ 
западных коллег в этой области, начавшийся в двухтысячных, 
отстал от работ Антонины Федоровны и ее учеников, заложив-
ших основные идеи направления в семидесятые годы, уже тог-
да понимавших важность тесного сотрудничества с акушера-
ми-гинекологами для здоровья будущих поколений. И тесная 
взаимосвязь с Валентином Ивановичем Грищенко вылилась в 
получение уникальной премии АМН СССР им. В.Ф. Снегирева 
(их было вручено 8 за всю историю). «Спасибо премии, я смо-
гла в круизе посмотреть всю Европу. Единственное, что купи-
ла – скульптуру Квазимодо в Париже. Так его пограничник чуть 
не отобрал».

Понимая давление, которое окружающий мир оказывает 
на молодежь, Антонина Федоровна, которая всегда была в кур-

се литературных и театральных новинок, старалась поделить-
ся своей необычайной тягой к прекрасному даже в трудные 
девяностые. Она понимала трудности каждого и старалась по-
мочь их разрешить. Иногда думается, что слово «толерант-
ность» – это ее личное изобретение. «Послушай, что ты хочешь. 
Ты вырос в семье с папой и мамой, видел их любовь, ты впитал 
от них, что такое хорошо. Не все это получили. Могут делать и 
ошибки. Но у них может быть и другой мир, и ты этот мир можешь 
и не понимать».

Антонина Федоровна очень трогательно относилась к сво-
ему коллективу. Старалась помочь каждому, чего бы ей это не 
стоило. «Слушай, ты – руководитель. Я стала заведующей кафе-
дрой примерно в таком возрасте, как ты сейчас. Объявили суб-
ботник, и лаборанты на него не пришли. Я заставила их написать 
объяснительные. Они написали. Заявления об уходе. Все. Ты 
знаешь, их всех Григорий Львович брал. Что делать? Пошла и из-
винилась перед всеми». 

Спектр и качество гистохимии, которые внедрила Антонина 
Федоровна с этими лаборантами, до сих пор уникален. «Где вы 
делали гистохимию? У себя на кафедре? По рукам! Если у вас 
такая гистохимия, с вами можно иметь дело. Пишем грант!!!» 
(так сказали несколько лет назад в одной из стран западной 
Европы).

К чему все наши достижения, если мы не можем помочь 
самым близким людям? Антонина Федоровна спокойно относи-
лась к своему здоровью, старалась не показывать нам свои не-
дуги. «Зуб? Какой зуб? Я его в Босфор выбросила».

Антонина Федоровна, Вы сделали все, чтобы мы чув-
ствовали себя уверенно в этом мире. С ощущением теплой 
волны, накатывающей на нас каждый раз при мысли о Вас, 
мы знаем: в том, что мы состоялись как человеческие су-
щества, есть огромная Ваша Заслуга. Спасибо Вам. Шефа, 
с днем рождения!

Âèòàëèé Ãàðãèí 

ШЕФА, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

10



ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

Підтримка дітей, що найбільше потребують уваги і тепла – 
добра традиція для волонтерів Харківського національного ме-
дичного університету. 

3 травня представники студентського самоврядування на-
шого вишу відвідали вихованців загальноосвітньої школи-ін-
тернату для розумово відсталих дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування у м. Куп'янську Харківської 
області. 

Студенти провели «Квест-змагання», «Олімпійські ігри» та 
цікаву гру «Риболовля». Маленькі олімпійці активно виборювали 
перше місце. Усі учасники отримали цінні призи та подарунки. 

20 школярів, що взяли участь у «Квест-змаганні», досліди-
ли свою школу та розгадали усі загадки, за що, як найкмітливіші, 
отримали призи – набори «Юних хіміків». Конкурси проходили ве-
село, дитячий сміх лунав звідусюди.

Під час від'їзду діти щиро запрошували своїх нових друзів 
приїхати знову. Студенти у свою чергу побажали дітям здоров’я, 
успіхів та впевненості у власних силах, натхнення і щасливого 
майбутнього.

Îëåêñàíäðà Ñîêîë, 
ãîëîâà Ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ²²² ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó

Представники студентської волонтерської організації 
«Human East» з Вищої школи економіки (м. Ліль, Франція) відві-
дали Обласну дитячу клінічну лікарню № 1 і Український науково-
дослідний інститут протезування, протезобудування та віднов-
лення працездатності. 

Головною метою візиту студентської волонтерської організа-
ції, що відбувся 19 квітня, стало знайомство з медичними уста-
новами, де проходять лікування важкохворі діти, а також надан-
ня найбільш необхідних компонентів для їх лікування. Студенти 
медичного вишу V факультету з підготовки іноземних студентів 
з Марокко, а саме Анас Абуліатім, Амін Рахмани та Аюб Асбох – 
взяли активну участь у роботі з французькими волонтерами, які 
висловили свою щиру подяку за волонтерську допомогу студен-
тів-медиків.

Îëåêñàíäð Ìîðîçîâ, 
çàñò. äåêàíà V ôàêóëüòåòó ç ï³äãîòîâêè ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â

12 травня 2018 року виповнюється 95 років з дня народжен-
ня доктора медичних наук, професора Валентини Дмитрівни Зін-
ченко-Гладких, яка тривалий час завідувала кафедрою опера-
тивної хірургії та топографічної анатомії Харківського медичного 
інституту. 

Валентина Дмитрівна на-
родилася 12 травня 1923 р. 
в сім’ї робочих в м. Єнакієве 
Донецької області. Рано за-
лишилася сиротою. В 1940 
році стала студенткою 1-го 
курсу лікувального факуль-
тету Харківського медично-
го інституту, який успішно за-
кінчила у 1946 р. і з яким було 
пов’язане все її життя. У ХМІ 
вона пройшла шлях від сту-
дентки до професора. Після 
закінчення інституту Вален-
тина Дмитрівна у цьому ж році 
вступає до аспірантури на ка-
федру оперативної хірургії та 
топографічної анатомії ХМІ, 
яку на той час очолював док-

тор медичних наук, професор І.М. Фаєрман.
У 1951 р. Валентина Дмитрівна захистила кандидатську ди-

сертацію «Анатомічне обґрунтування оперативних доступів до 
люмбального відділу симпатичного стовбура». Науковим кон-
сультантом був професор С.Л. Мінкін – завідувач кафедри за-
гальної хірургії Харківського медичного інституту. Після за-
кінчення аспірантури в 1949 р. Валентину Дмитрівну обрали 
асистентом кафедри оперативної хірургії та топографічної ана-
томії, в 1959 році – доцентом цієї ж кафедри. В 1965 році вона за-
хистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медич-
них наук. Тема дисертації: «Матеріали до обґрунтування м’язової 
пластики на гомілці». Того ж року її обрали професором кафедри, 
і на цій посаді вона працювала до 1974 року, а у 1974–1990 ро-
ках завіду вала кафедрою оперативної хірургії та топографічної 
анатомії. З 1990 по 1998 рік була професором цієї ж кафедри. 
В 1966–1974 рр. працювала деканом педіатричного факультету 
ХМІ. У 1998 р. пішла на заслужений відпочинок.

Пишу свої спогади з глибоким болем в душі, бо серед нас не-
має Валентини Дмитрівни – вона пішла з життя 1 січня 2008 року 
на 85-му році. Я – учениця професора В.Д. Зінченко-Гладких, у 
1978–2006 рр. обіймала посаду доцента кафедри оперативної 
хірургії та топографічної анатомії. У роки мого навчання на педі-
атричному факультеті ХМІ професор В.Д. Зінченко-Гладких була 
деканом нашого факультету. Я пам'ятаю струнку, молоду, краси-
ву жінку, чудового педагога, видатного вченого, яка за своє жит-
тя багато зробила для вирішення актуальних питань прикладної 
морфології. На той час вона завідувала кафедрою оперативної 
хірургії та топографічної анатомії, читала нам цікаві академічні 
лекції, що запам’яталися на все життя – я захопилася оператив-
ною хірургією і це захоплення триває. Після закінчення інституту я 
прийшла на кафедру до Валентини Дмитрівни молодим асистен-
том і працювала під її керівництвом протягом 30 років. 

Валентина Дмитрівна була надзвичайною людиною, видат-
ним ученим. Я навчалася у неї інтелігентності, професіоналізму, 
любові до життя, до нашої дисципліни «Оперативної хірургії та 
топографічної анатомії» й особливому ставленню до студентів. 
Вона вчила мене ставитися до них як до рівних, частіше хвалити, 
відзначати їх чесноти та інше, що завжди допомагає мені в моїй 
викладацькій діяльності й сьогодні. Любов до клінічної анатомії, 
дарована мені Валентиною Дмитрівною, дає можливість заціка-
вити студентів і дати зрозуміти, що без клінічної анатомії немає 
медицини.

Валентина Дмитрівна була неймовірно вимоглива до себе й 
до своїх учнів, володіла глибокими знаннями, надзвичайною по-
рядністю і працездатністю, що зробило її високоавторитетним 
фахівцем у нашому ЗВО та за його межами.

Усі, кому доводилося спілкуватися з Валентиною Дмитрів-
ною, і зараз пам'ятають її високі людські та професійні якості, які 
залишаться назавжди в серцях і справах її учнів, колег та друзів. 

Æàííà Ëîãâ³íîâà, 
äîöåíò êàôåäðè àíàòîì³¿ ëþäèíè, çàâ. ìåòîäè÷íèì êàá³íåòîì ÍÍ² ßÎ ÕÍÌÓ

ДОБРА ТРАДИЦІЯДОБРА ТРАДИЦІЯ

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОДОПОМОГАІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОДОПОМОГА

ПОДЯКА ВЧИТЕЛЮПОДЯКА ВЧИТЕЛЮ
УЧЕНІ ХНМУ
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ДЕНЬ ЄВРОПИ 

Щорічно кожної третьої суботи травня, починаючи з 2003 
року, в Україні святкується День Європи. Україна – єдина держа-
ва не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається це свято. 
У 2018 році День Європи в Україні припадає на 19 травня.

Днем народження 
Європейського Союзу 
вважається 9 травня. 
Саме у цей день 67 ро-
ків тому міністр закор-
донних справ Франції 
Робер Шуман предста-
вив усьому світові своє 
бачення майбутнього 

єдиної Європи – ключ до миру та добробуту на континенті у той 
час, коли люди ще не відійшли від травм минулої війни, а Європа 
вже стояла на порозі третьої світової війни.

Відправною точкою на шляху до встановлення Дня Євро-
пи вважається Декларація Шумана. 9 травня 1950 року в Парижі 
Робер Шуман закликав Францію, Німеччину та інші європейські 
країни об’єднати їхні вугільну та сталеливарну галузі промисло-
вості (основи нарощування військово-промислового комплек-
су) та віддати їх в управління нової наднаціональної структури. 
Це стало «наріжним каменем Європейської федерації». Завдяки 
об’єднанню економічних зусиль і розподілу досягнутих результа-
тів європейські країни уникнули накопичення військової могут-
ності одна проти одної, що і забезпечило мир в Європі. 

День Європи – щорічне свято миру та єдності в країнах Європей-
ського союзу, Ради Європи. Цікавим є той факт, що існує два окремі 
Дні Європи, які відзначаються 5 та 9 травня, створені Радою Європи 
та Євросоюзом. Перший, присвячений дню створення Ради Європи 
(5 травня 1949 року, затверджений як свято у 1964 році). Другий – 
дню проголошення Декларації Шумана (відзначається з 1985 року).

До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку 
спрямованість та носило обмежений характер. Згодом до святку-
вання Дня Європи залучилися держави – кандидати на вступ в ЄС.

Маючи прагнення інтегруватися в європейське співтовари-
ство, Україна почала відзначати це свято як спосіб приєднання 
до тих цінностей, яких дотримуються в ЄС.

Водночас дослідники зазначають, що Україна є єднальною 
ланкою євразійського й європейського просторів, у чому й поля-
гає її історична місія на континенті. Одним із головних місць, де 
має відбуватися святкування Дня Європи в Україні, можна назва-
ти геодезичний знак, який символізує центр Європи. Ще у 1887 
році в Закарпатті (яке тоді перебувало у складі Австро-Угорщини) 
у Верхнетісянській улоговині на правому березі річки Тиси було 
встановлено двометровий геодезичний знак, що позначає гео-
графічний центр Європи. Координати цього географічного цен-
тру Європи: 47 ° 563″ північної широти і 24 ° 1130″ східної довготи.

Отже, День Європи в Україні – символ спільних цінностей та 
інтересів.

Îðèíà Òåðåùåíêî, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

НЕПРОСТИЙ ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИНЕПРОСТИЙ ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Уже тринадцятий рік поспіль у травні в Україні прийнято відзначати День вишиванки. Цьогоріч 
святкування випало на 17 число.

І власне розпочати хотілося б із започаткування цієї традиції. Ідея щодо проведення акції під на-
звою «Всесвітній день вишиванки» прийшла до студентки факультету історії, політології та міжнарод-
них відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Лесі Воронюк. А чому б 
і ні? Дівчина запропонувала такий собі флешмоб у своїй альма матер на підтримку нашого етнічного 
одягу. Підтримали цей задум лише кілька десятків студентів та декілька викладачів, але вже зараз 
свято набуло величезного розголосу не тільки на території України, а й далеко за її кордонами! 

Для чого все це? Основною ідеєю заходу стала підтримка традицій та українських цінностей й 
популяризація їх серед молоді. І на сьогоднішній день вишиванка – це не лише щось стародавнє, що 
припадає пилюкою в бабусиній скрині, а одяг, котрий виглядає стильно, красиво і завжди в тренді. 

Як же відзначають цей день? Ви можете просто вдягнути щось з елементами вишивки на навчання/
роботу/прогулянку або ж, діставши вишиту сорочку/сукню із шафи, долучитися до основних заходів у 
вашому місті. Наприклад, вийти на «вишиванкову ходу» центральними вулицями, танцювати на вечор-
ницях, підспівувати народних пісень на концертах, прослухати цікаві лекції або ж долучитися до різно-
манітних акцій чи просто відвідати ярмарок із безліччю неймовірних речей здебільшого ручної роботи.

Щороку до свята долучається все більше й більше людей, що об’єднані любов’ю до українських 
традицій. А як щодо тебе, приєднаєшся?

²ðèíà Ìàëàí÷óê, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ВИШИВАНКА ЗАВЖДИ В ТРЕНДІ!ВИШИВАНКА ЗАВЖДИ В ТРЕНДІ!

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ

З 20 по 22 квітня відбулася історико-краєзнавча екскурсія 
місцями, пов’язаними з політичною, бойовою та науковою ді-
яльністю члена Української Центральної Ради, професора ХМІ 
Валентина Дмитровича Отамановського. Представники сту-
дентського самоврядування, кафедри суспільних наук та Цен-
тру медичного краєзнавства ХНМУ ім. професора В.Д. Отама-
новського відвідали Музей Української революції 1917–1921 рр. 
(м. Київ), який розміщується саме в тій будівлі, де здійснювала 
свою діяльність Українська Центральна рада. 

Працівники музею провели розгорнуту екскурсію, де озна-
йомили студентів із нещодавно відкритими цікавими фактами 
політичної та наукової діяльності видатного українця. Особливо 
хвилюючим моментом стало наше знайомство з оригінальними 

д о к у м е н т а -
ми Універса-
лів Централь-
ної Ради, які 
дивом збе-
реглися в 
еміграції та 
повернулися 
на Батьківщи-
ну лише піс-
ля розпаду 
СРСР. 

Крім того, 
ми здійснили 

екскурсії до Національного музею медицини України (м. Київ), 
експозиції якого вразили студентів-медиків своєю ексклюзив-
ністю та масштабом. Наступними були екскурсії до Вінницького 
обласного краєзнавчого музею та Національного музею-садиби 

М.І. Пирогова 
(м. Вінниця). 
Цікаво, що 
лише напе-
редодні на-
шого візиту 
тіло видатно-
го медика по-
вернулося з 
п р о ц е д у р и 
ребальзаму-
вання, у здій-
сненні якого 
брали участь 

харківські фахівці. Під час перебування в кожному з музеїв нами 
передано книги про видатних представників Харківської вищої 
медичної школи.

Îëåêñ³é Òðîöåíêî, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

ЕКСКУРСІЯ ШЛЯХАМИ ЧЕСТІ, ЕКСКУРСІЯ ШЛЯХАМИ ЧЕСТІ, 
МУЖНОСТІ ТА ОБОВ’ЯЗКУМУЖНОСТІ ТА ОБОВ’ЯЗКУ
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Когда картины заговорят? Когда 
лазурный берег океана с обложек могу-
щественной природы вновь отпечатается 
в глазах миллионов? Когда те самые глаза 
вольнодумного наблюдателя начнут ося-
зать неосязаемое, чувствовать бесчув-
ственное, серое, мнимое, незыблемое? 
Международный день музеев. Двадцать 
четыре часа диалога между экспонатом и 
зрителем. 

Мона Лиза. Она так одинока порою. 
Не хватает внимания, понимания ис-
тинной сути данного шедевра. При не-
нарочном взгляде на ее улыбку вмиг 
забываешь о всех тяготах повседневной 
жизни, забываешь о земном и чуждом 
тебе. Ожидание. Вам не терпится пробу-
дить прекрасную женщину ото сна. Хо-
чется поскорее прильнуть к ее плечам, 
наслаждаться ее улыбкой вечно. Тепло. 
Как много душевности и беззаботности 
в одном только взгляде. Вольнолюбивая, 
гордая и всегда робкая, Джоконда ждет 
встречи с каждым ценителем ее красоты. 
Улыбка. Такая младенческая и такая ко-
варная, такая обольстительная и такая 
нежная. Печаль в глазах ее. Как много о 
человеке говорят его глаза. Чистая синяя 
пелена набрасывается на черную приро-
ду намерений, взглядов. Обманчив этот 
мир. Но только не здесь. В этот день все 
по-настоящему. Ручей. Вы видите его 
чистоту? Природа. Она повсюду. Куда 
отвести взгляд, чтобы не заметить игри-
вую на солнце зелень, блеск изумрудных 
сосен, малахитовые листья ели? Вокруг 
нас жизнь. Она искрится без остановки. 
Картины чувствуют радость бытия и го-
ресть существования: они живут в наших 
сердцах, но существуют в закоулках на-
шего разума. Настанет долгожданный 
миг воссоединения двух антагонистов. И 
явится каждый в музей. Человек превоз-
несется над своим прежним видением, 
прочитает по губам, осознает важность 
присутствия и нахождения именно здесь, 
именно сейчас. Как больно порою ломать 
вдребезги свое прошлое и жить настоя-
щим. Без этого никак. Храм творчества и 
уединения жаждет этого поступка от каж-
дого, кто осмелится переступить порог 
красочной святыни. Безумие. Испытание 
эмоциями в сердце. 

Заговорили. Они шепчут. Кричат. Пла-
чут. Громко смеются. Рука художника кос-
нулась твоего сердца. Беспамятство. 
Судорожный восторг. Догадки вмиг пре-
вратились во что-то ясное, четкое и лако-
ничное. Чистота силуэта пишущего отра-
жается в душе его творения. День музеев. 
Как много недосказанности до и как мало 
ее после. 

Ñîôèÿ Áîéêî, 
ñòóäêîð (IV ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)

ГОЛОС УЛИЦГОЛОС УЛИЦ
18 МАЯ – ДЕНЬ МУЗЕЕВЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДИТЯЧИХ ТАЛАНТІВ

У місті Харкові мешкає дівчинка на ім’я Вероніка Кривенко, якій зараз 9 років. У неї 
є улюблене захоплення – художня гімнастика, якою вона почала займатися з 4 років, і 
відтоді її неможливо відірвати від занять цим видом спорту. Бувало все, у тому числі і ді-
вочі сльози, і фізичний біль після занять, але все одно бажання припиняти тренування не 
з'явилось жодного разу. 

Художня гімнастика – важкий вид спорту, 
який потребує як терпіння та витривалості, так 
і кропіткої та виснажливої роботи на тренуван-
нях. Після звичайних занять у школі Вероніка 
ще кожен день присвячує тренуванням по 3–4 
години. А під час шкільних канікул графік трену-
вань стає ще більш важким, і заняття тривають 
понад 6 годин кожного дня. Також два рази на 
рік Вероніка бере участь у тренувальних збо-
рах, які проводяться на базі спортивних таборів 
під егідою Управління у справах молоді та спор-
ту Харківської облдержадміністрації. На зборах 
юні спортсменки разом зі своїми тренерами 
тренуються майже без відпочинку.

Проте художня гімнастика складається не 
тільки з виснажливих тренувань, які не помітні 
стороннім глядачам та вболівальникам, а ще й 
з яскравих виступів та участі у змаганнях. Саме 
в них і проявляється вся краса цього виду спор-
ту – від яскравих купальників до стрункості та 
гнучкості власне гімнасток. За період занять 

цим видом спорту Вероніка неодноразово брала участь у міських, обласних та міжна-
родних змаганнях. Зокрема, це були такі турніри, як Всеукраїнський відкритий турнір з 
художної гімнастики «Весняна веселка» (м. Харків), Всеукраїнський турнір з художньої 
гімнастики «Весняні ластівки» (м. Харків), Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики 
«Kinder Mix» (м. Лозова), Відкритий чемпіонат м. Харкова з художньої гімнастики (м. Хар-
ків), Міжнародний турнір з художньої гімнастики (м. Одеса), Відкритий турнір СК «ЗЕВС» 
з художньої гімнастики, присвячений пам’яті тренера Л.І. Колесової (м. Дніпро) та бага-

то інших. Зазвичай Вероніка посідала 
призові місця й отримувала за це ме-
далі та цінні подарунки. Проте бували 
й невдачі, і тоді дитина, гідно прийняв-
ши поразку, збиралась та розпочинала 
тренування з новим завзяттям задля 
нових перемог.

У 2017 р. у м. Одеса відбулися між-
народні змагання, у яких брали участь 
юні спортсменки з України, Білорусії, 
Молдови, Ізраілю, США, ОАЕ. На цих 
змаганнях серед нагороджених була 
і наша героїня (посіла II місце) – Ве-
роніка Кривенко, донька співробітни-
ка кафедри внутрішніх та професійних 
хвороб та кафедри судової медицини, 
медичного правознавства імені за-
служеного професора М.С. Бокаріуса 
ХНМУ Олександра Івановича Кривенко 
та співробітниці клініки НДІ гігієни пра-
ці та професійних захворювань ХНМУ 
Марії Сергіївни Кривенко. 

А вже у лютому 2018 року Вероні-
ка на Відкритому турнірі СК «ЗЕВС» з 
художньої гімнастики, присвяченому 
пам'яті тренера Л.І. Колесової, у м. Дні-
про здобула кубок за найкращій ре-
зультат серед понад 200 учасників. 

На даний момент дівчинка готу-
ється до наступних змагань, щоб гідно 
представити своє місто та спортивний 
клуб. Незважаючи на те, що у Вероніки 
практично не залишається часу на роз-
ваги, вона гарно навчається, має улю-
блені предмети. Також Вероніка дуже 

полюбляє малювати та читати, чим користується кожної зайвої хвилинки.
Вероніка Кривенко із задоволенням бере участь у різноманітних заходах, які не один 

рік поспіль проводяться в ХНМУ профспілковим комітетом. А у найбільш значущому для 
дітвори «Святковому концерті до Дня захисту дітей: Любі діти України» вже тричі поспіль 
брала участь як самостійно, так і у складі своєї команди «СК Пульсар».

Òåòÿíà Ïîë³ùóê, 
ãîëîâà êyëüòóðíî-ìàñîâîi êîìiñi¿ ïðîôêîìó ñïiâðîáiòíèêiâ ÕÍÌÓ

ЮНІ ТАЛАНТИ НАШОГО МІСТАЮНІ ТАЛАНТИ НАШОГО МІСТА
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СТУДЕНТСЬКА РАДА ХНМУ

Спортивний сектор Студентського самоврядування та кафе-
дра фізичної реабілітації і спортивної медицини з курсом фізич-
ного виховання та здоров’я 21 квітня провели ігри з футболу в 
спорткомплексі «Хвиля».

У змаганні взяли участь студенти І та ІІ медичного факульте-
тів, гра закінчилася з рахунком 7:5. Також відбулася гра з футболу 
в спортивному залі ХНМУ, де змагалися гравці з І та VІІ медич-

них факультетів 
з результатом 
8:10. 

Д я к у є м о 
нашим студен-
там за активну 
участь у захо-
ді спортивно-
го сектора, а 
також велика 
подяка кафе-
дрі фізичної  
р е а б і л і т а ц і ї  
за допомогу в 
організації  за-

ходу. Завзятий  дух перемоги, щирі емоції  запам‘ятаються учас-
никам надовго, тож із нетерпінням чекаємо на спортсменів у на-
ступних змаганнях.

ЗАВЗЯТИЙ ДУХ ПЕРЕМОГИЗАВЗЯТИЙ ДУХ ПЕРЕМОГИ
МАРАФОН 

З метою популяризації бігу в Україні, об'єднавши професій-
них бігунів, любителів і початківців, 29 квітня відбувся Харківський 
Міжнародний марафон. Це масштабне свято спорту пройшло в 
нашому місті вже вп’яте, а для участі у ньому цього року зареє-
струвалось близько 10 000 учасників.

Програма марафону складалася з кількох забігів: марафон 
(42 км), напівмарафон (21 км) та забіги по 10 км, що проходили 
найкрасивішими місцями Харкова – вулицями Сумською, Пуш-
кінською, проспектом Науки, парком ім. М. Горького та садом 
ім. Т. Шевченка. 

Наш виш та-
кож делегував 
своїх учасників: 
наш виш пред-
ставляли 24 сту-
денти та викла-
дачі, що взяли 
участь у міні-ма-
рафоні на 10 км. 
Упродовж усієї 
дистанції бігунів 
гаряче підтриму-
вали понад 100 
студентів у фан-
зоні, що була роз-

ташована на маршруті марафону в Шевченківському районі.

ХАРКІВ – БІГОВА СТОЛИЦЯ УКРАЇНИХАРКІВ – БІГОВА СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ

9 травня у Лісопарку відбувся пробіг, приурочений до Дня Пе-
ремоги.

Активну участь у спортивному заході взяли співробітники 
університету, а саме викладач кафедри медичної та біологічної 
фізики і медичної інформатики Олексій Рукін, який одержав пе-
ремогу на дистанції 20 км, а також старший викладач кафедри 
фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізично-
го виховання та здоров’я Олена Лукавенко, що посіла ІІ місце на 
дистанції 5 км. 

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ СВЯТКОВОГО ПРОБІГУ!ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ СВЯТКОВОГО ПРОБІГУ! Успішно пройшло тренування зі спортивного орієнтування 
команди «Венесуела», що відбулося за підтримки спортивного 
сектора Студентського самоврядування в лісопарку на базі «Ди-
намо» 22 квітня. 

Новоприбулі сту-
денти освої ли читання 
карти, вміння користу-
ватися компасом і на-
вички орієнтування в 
лісі. Також молодь змо-
гла застосувати отри-
мані знання на практиці, 
прой шовши задану дис-
танцію. 

Основний  склад ко-
манди під керівництвом 
старшого викладача ка-
федри фізичної реабілі-
тації і спортивної меди-
цини з курсом фізичного 
виховання та здоров’я 
Олени Лукавенко готу-
вався до спартакіади 

серед ЗВО м. Харкова зі спортивного орієнтування, що відбулася 
4 травня. 

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà ãîëîâà ìåä³à-ñåêòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè 
Êñåí³ÿ Ìóíã³ºâà

ВИШКІЛ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯВИШКІЛ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР

21 квітня у м. Одеса відбувся Міжнародний фестиваль творчих до-
сягнень «Чайка», у якому взяли участь понад 95 хореографічних колек-
тивів із Одеси, Києва, Черкас, Сум, Дніпра, Харкова, Тернополя, Полта-
ви та інших областей України. 

Хореографічні колективи Молодіжного центру ХНМУ вкотре проде-
монстрували високу майстерність та отримали відзнаки фестивалю. Ан-
самбль народного танцю «Радість» (художній керівник Маргарита Ми-
ронова) отримав два перших місця, ансамбль танцю «Феєрія» став двічі 
лауреатом I ступеня та Ансамбль бального танцю «Art-dance» (художній 
керівник Ксенія Посох) отримав диплом лауреата I та II ступеня.

Вітаємо учасників творчих колективів та їхніх керівників із черговою 
перемогою! Бажаємо невичерпного натхнення, подальших успіхів та но-
вих фестивальних перемог.

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

ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ ХНМУ – ПРИЗЕРИ МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ ХНМУ – ПРИЗЕРИ МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ
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24 квітня в актовій залі медичного вишу відбулося свято кра-
си «Міс університету». 

Цього року позмагатися за 
першість виявили бажання 7 
студенток, які вступили до бою 
за титул «найкрасивішої та най-
талановитішої», демонструючи 
при цьому не лише свої таланти 
та красу, але й рівень інтелекту-
ального розвитку. 

У залі зібралося багато гля-
дачів, які прийшли підтримати 
наших красунь. Конкурс вклю-
чав в себе кілька етапів, се-
ред яких «відео-візитка» кожної 
учасниці, шоу талантів, конкурс, 
де красуні могли проявити свої 
інтелектуальні здібності, тема-
тичний танцювальний номер від 
учасниць та на завершення кон-
курс дизайну корони.

Після закінчення конкурс-
ної програми журі оголосили остаточне рішення, у якому стало 
відомо, що корону й титул «Міс університету – 2018» отримала 
студентка II медичного факультету Марія Тіщенко. Першою віце-

міс стала Ілона Крючкова (III медичний факультет), другою віце-

міс – Крістіна Ліва (Медичний коледж ХНМУ). «Приз глядацьких 

симпатій» отримала Крістіна Байкова (I медичний факультет). 
Титулу «Міс Перлина вечора» удостоєна студентка Вероні-
ка Шевченко (IV медичний факультет). У номінації «Міс Доско-

налість» перемогла Ізабелла Щасливець (Медичний коледж 
ХНМУ), а у номінації «Міс Ангел» – Ліна Бушама (Lina Bushama) – 
студентка VII факультету з підготовки іноземних студентів ННІПІГ.

Переможниці отримали відзнаки та подарунки від спонсо-
рів – студентського профкому ХНМУ, ТРЦ «Французький буль-
вар», РЦ «Шато-Ледо» та магазину медодягу «In White».

Вітаємо учасниць конкурсу, щиро бажаємо не зупинятися на 
досягнутому та продовжувати підкорювати Олімп конкурсів краси.

Âàðâàðà Íîâîñüîëîâà

«МІСТЕР УНІВЕРСИТЕТУ – 2018»

МІС УНІВЕРСИТЕТУ–2018

ÍÀÉÊÐÀÑÈÂ²Ø² ÒÀ ÍÀÉÒÀËÀÍÎÂÈÒ²Ø² ÊÐÀÑÓÍ² ÍÀØÎÃÎ ÂÈØÓ

14 травня в актовій залі медичного вишу відбувся конкурс «Містер університет – 
2018», організований за підтримки Профспілкової організації студентів ХНМУ 

Харизматичні та розумні, привабливі та здібні хлопці університету зійшлися на сце-
ні, щоб дізнатися, хто з них гідний носити титул найкращого. 

У цей день у залі була святкова атмосфера. Глядачі палко підтримували конкурсан-
тів, а хлопці радували їх своїми талантами зі сцени.

Журі, до складу якого увійшли виключно дівчата, відчули всю складність непросто-
го вибору, проте у підсумку призові місця розподілилися наступним чином: містером 
університету журі обрало Ганема Дорайда (Ліван, VІ факультет з підготовки іноземних 
студентів); віце-містером університету став Єгор Ярославський (стоматологічний фа-
культет).

У номінаціях переможцями стали:
«Містер Media Star» – Сиддхаргх Сингх (Індія, VІ факультет з підготовки інозем-

них студентів); 
«Містер-Інтелект» – Ілля Чубов (IV медичний факультет);
«Містер Стиль» – Станіслав Гонта (I медичний факультет);
«Містер Фото» – Станіслав Гонтар (I медичний факультет);
«Містер Імпровізація» – Єгор Ярославський (стоматологічний факультет);
«Містер Креатив» – Євген Вареников (II медичний факультет);
«Мистер Солідарність» – Ганем Дорайд (VІ факультет з підготовки іноземних сту-

дентів); 
«Містер Оригінальність» – Абделлах Врейдан (Ліван, VІІ факультет з підготовки 

іноземних студентів).
Вітаємо найхаризматичніших хлопців нашого вишу та бажаємо їм майбутніх перемог!

Îëåêñàíäð Êèñëîâ

ГІДНИЙ ТИТУЛУ НАЙКРАЩИЙ

22 березня у клубі Radmir Main Place відбувся традиційний для нашого вишу конкурс краси «Queen of KhNMU» із тематикою «Queen 
of Spades», організований Студентським самоврядуванням Харківського національного медичного університету. У конкурсі взяли 
участь сім дівчат нашого університету, а саме:

Ілона Крючкова (ІІІ медичний факультет);
Анастасія Кузьминська (ІІ медичний факультет);
Swati Singh (VII факультет);
Аліна Валентьєва (ІІІ медичний факультет);
Вікторія Квітко (І медичний факультет);
Аліна Натрус (ІІ медичний факультет);
Дарина Якухіна (ІІІ медичний факультет).
Титул «Queen of KhNMU» здобула Аліна Натрус, ІІ місце посіла – Аліна Ва-

лентьєва, в номінації «Краще шоу» перемогла Swati Singh.
Усі дівчата отримали цінні подарунки від Студентського самоврядування ХНМУ та 

партнерів конкурсу. Захід відвідало близько 250 наших студентів, і всі вони отримали 
велике задоволення від шоу.

Â³êòîð Øàïîøíèê

КОНКУРС КРАСИ

QUEEN OF KHNMU
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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ! ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ! 

У травні свій ювілей святкують: доцент кафедри фізіології Роман Васильович Алексєєнко, доцент кафедри ме-
дичної та біологічної фізики і медичної інформатики Лілія Василівна Батюк, доцент кафедри травматології та ортопедії 
Дмитро Денисович Бітчук, комірник відділу матеріально-технічного постачання Наталія Борисівна Гвоздюк, викладач 
кафедри медицини катастроф та військової медицини Микола Афанасійович Гопцій, двірник гуртожитку № 5 Катери-

на Петрівна Гуріна, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Алія Ануарбеківна Дмитріє-

ва, директор ННІЯО ХНМУ Ігор Володимирович Завгородній, слюсар-сантехнік служби по організації, експлуатації та 
ремонту будівель, споруд та комунікацій Василь Олексійович Кльопов, доцент кафедри медичної та біоорганічної хімії 
Світлана Миколаївна Козуб, доцент кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Ольга 

Василівна Кудінова, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Сергій Володимирович Кузнєцов, лаборант ка-
федри дерматології, венерології та СНІДу Марія Матвіївна Лагута, прибиральник службових приміщень господарчого 
відділу Інесса Олексіївна Пивовар, асистент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Наталія 

Петрівна Польотова, секретар-стенографіст наукового відділу Олександра Іванівна Скорик, сторож господарчого від-
ділу Петро Якович Сокольцов, доцент кафедри неврології № 1 Людмила Володимирівна Тихонова, декан ІІ медично-
го факультету Максим Миколайович Хаустов, асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 Ольга Валентинівна 

Юркова, ст. диспетчер деканату V факультету з підготовки іноземних студентів ННІ ПІГ ХНМУ Тамара Петрівна Ярмак.

«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 29.05.2018. 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 5/29.
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

«Оскар ХНМУ»
БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ 

Студенти Харківського національного медичного університету дебютували на Першому весняному благодійному балі «Оскар 
ХНМУ», що відбувся 23 квітня у Kharkiv Premier Palace. Цей захід було організовано за підтримки Студентської ради нашого вишу. 

Крім студентів ХНМУ, до свята весни й добра приєдналися студенти Харківського національного університету внутрішніх справ, а 
також курсанти Національної академії національної гвардії України.

Кожного року мільйони організацій, університетів та шкіл проводять заходи, на яких віденський вальс є невід’ємною частиною свя-
та. І цього року Харківський національний медичний університет не залишився осторонь, адже студенти й гості змогли відчути атмос-
феру чарівності та вишуканості.

Наші учасники протягом двох місяців сумлінно відвідували репетиції, відточували свою майстерність у кожному «па» під керівни-
цтвом талановитих хореографів. Результатом стало неймовірне свято краси та грації, проте головне – благородна мета балу, яка по-
лягає в тому, щоб подарувати добро та надію на світле майбутнє маленьким пацієнтам: всі зібрані кошти будуть передані в 16-у міську 
дитячу лікарню до відділення дитячої гематології.

Сподіваємося зустріти і вас під сяйвом софітів наступного року!
Â³êòîð Øàïîøíèê, ãîëîâà Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè
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