
День знань є важливим і цінним для всіх поколінь, адже знання та якіс-
на освіта – це запорука успіху кожної людини, основа розвитку суспільства. 
Голов ними героями сьогоднішнього дня, безумовно, є ті, хто вперше пере-
ступив поріг нашого університету – мої особливі привітання першокурсникам! 
У вашому житті починається новий і дуже важливий період. Подолавши кон-
курсні випробування, ви стали студентами одного з кращих медичних вишів 
країни. Від усього колективу викладачів і співробітників ХНМУ вітаю вас із цією 
визначною подією!

У Харківському національному медичному університеті ви отримаєте якіс-
ну й затребувану освіту, яка забезпечить вам надійну базу знань і компетен-
цій для успішної кар'єри. Для цього в університеті створені необхідні умови: 
сучасний науково-освітній комплекс і потужний професорсько-викладацький 
склад. Сподіваюся, що ви з інтересом будете вчитися, займатися науково-до-
слідницькою діяльністю, докладете максимум зусиль, щоб стати освіченими 

людьми та гарними фахівцями.
Навчання в медичному виші – це напружена праця, але поруч з вами завжди будуть висококваліфіковані педагоги, доктора 

наук, професори. Ви познайомитеся з досягненнями провідних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл та отримаєте знання і 
навички, які допоможуть вам стати першокласними фахівцями.

Студентство – особливий етап в житті, наповнений цікавими справами й подіями, час романтики, кохання, світлих надій і, 
звичайно, нових знань. Вам належить відкрити радості пізнання і труднощі опанування обраної професії. Проте тільки від вас 
самих, від ваших зусиль і старання залежить результат.

Бажаю студентам відмінного навчання, цілеспрямованості, наукових і творчих перемог. Викладачам – нових ідей і профе-
сійних досягнень. Всім – успіхів і відмінного настрою в новому навчальному році!

²ç ùèðèìè ïîáàæàííÿìè, 
ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ!

Бодня Ігор Федорович (12.10.1923–08.02.1994) – 95 років з дня народження кандидата медичних наук, 
доцента, завідувача кафедри рентгенології і радіології ХМІ (1967–1978, 1981–1982).

Бурих Михайло Прокопович (04.11.1938–29.08.2005) – 80 років з дня народження доктора медичних 
наук, професора, завідувача кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії ХМІ, ХДМУ (1990–2005).

Вагнер Іван Карлович (26.10(7.11)1833 – січень 1892) – 185 років з дня народження доктора медицини, 
професора, завідувача кафедри анатомії медичного факультету Імператорського Харківського університету 
(1865–1888).

Грищенко Валентин Іванович (27.11.1928–03.01.2011) – 90 років з дня народження доктора медичних наук, професора, ака-
деміка НАН України (1988), заслуженого діяча науки і техніки України (1993), лауреата Державних премій УРСР (1977), СРСР (1986), 
України (2002), директора Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (1983–2011), завідувача кафедри акушер-
ства і гінекології № 1 ХМІ, ХДМУ, ХНМУ (1966–2011).

Данилевський Олександр Якович (10(22).12.1838–18.06.1923) – 180 років з дня народження доктора медицини, професора, 
члена-кореспондента Російської академії наук (1898), засновника вітчизняної біохімії, завідувача кафедр біохімії медичних факуль-
тетів Казанського (1863–1871) та Імператорського Харківського (1885–1893) університетів, начальника Військово-медичної акаде-
мії (1906–1910).

Латогуз Іван Кіндратович ( 08.10.1938–06.11.2006) – 80 років з дня народження доктора медичних наук, професора, заслу-
женого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри внутрішніх хвороб, лікувальної фізкультури та спортивної медицини ХМІ, 
ХДМУ (1988 – 2005).

Марченко Микола Петрович (12.11.1923–18.03.1990) – 95 років з дня народження доктора медичних наук, професора, 
завіду вача кафедри судової медицини ХМІ (1961–1988).

Паскевич Іван Федорович (12.10.1943–28.06.1985) – 75 років з дня народження доктора біологічних наук, професора, завіду-
вача кафедри біохімії ХМІ (1977–1985).

Пеньков Михайло Олександрович (8.11.1923–13.09.2001) – 95 років з дня народження доктора медичних наук, професора, 
завідувача кафедри офтальмології ХМІ (1968–1988).

Попов Митрофан Олексійович (17(29).11.1843–1907) – 175 років з дня народження завідувача кафедри анатомії медичного 
факультету Імператорського Харківського університету (1888–1897), декана медичного факультету Імператорського Харківсько-
го університету (1901), автора книги «Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования 
(1805–1905)».

Сукачева Ганна Іванівна (03.11.1928–12.08.2007) – 90 років з дня народження доктора медичних наук, професора, засновни-
ка та першого завідувача кафедри дитячих хвороб № 2 ХМІ (1984–1996).

Шарлай Роман Іванович (01(13).10.1898–30.01.1960) – 115 років з дня народження доктора медичних наук, професора, ди-
ректора ХМІ (1945–1949), завідувача кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб (1948–1953) та госпітальної терапії (1953–1960) ХМІ.

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ 
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ПОСВЯТА ПЕРШОКУРСНИКІВ

31 серпня в актовій залі Харківського національного медичного університету відбулося щорічне свято – урочиста церемонія по-
свячення першокурсників у студенти.

Розпочалася церемонія з привітання ректора університету Володимира Лісового: «Сьогодні ви стаєте на перший щабель освіт-
нього процесу – відтепер ви маєте багато працювати, знаходити час на спортивні, творчі заняття та особисте життя. Наші педагоги 
нададуть всі можливості засвоїти й отримати знання, але вам треба вчитися з ранку до вечора. Я думаю, що серед вас сидять майбутні 
видатні вчені, професори, міністри, організатори охорони здоров’я, і настане мить, коли в майбутньому наш славетний виш пишати-
меться вами».

На свято завітали й почесні гості: заступник голови ХОДА Михайло Черняк, віце-мер Світлана Горбунова-Рубан, які щиро привітали 
першокурсників медичного вишу. Після напутніх слів настала урочиста мить – молоді люди надали клятву першокурсника, що мораль-
но зобов’язала їх гідно нести звання студента Харківського національного медичного університету і відповідально ставитися до на-
вчання та обраної професії. У залі на церемонії посвячення також були присутні члени Вченої ради ХНМУ, професорсько-викладацький 
склад вишу, керівники деканатів і кафедр, які урочисто вітали новоспечених студентів.

Протягом усієї церемонії зі сцени лунали напутні слова, а гарного настрою присутнім додав концерт та святкова атмосфера, що 
відчувалася навкруги.

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

«ВІДКРИЙТЕ СВОЇ СЕРЦЯ І РОЗУМ НАЗУСТРІЧ ЗНАННЯМ»

Любі першокурсники! 
Сподіваємося, що ви швидко адаптуєтесь та відчуєте себе 

частиною нашої дружньої студентської родини. Повірте, уні-
верситет – це те місце, де ви зустрінете друзів на все життя. 
Тож зичимо вам наснаги у навчанні та терпіння у нашій нелег-
кій справі! Головне, щоб бажання вчитися та опановувати таку 
складну й цікаву професію лікаря було тривалим. Адже лікар 
вчиться й вдосконалює свої знання з року в рік протягом всьо-
го життя. Також сподіваємося, що і цього року в нашому на-
вчальному закладі засяють нові зірки, які помножуватимуть 
успіхи університету своїми міцними знаннями та численними 
талантами.

Намагайтеся взяти від студентських років якомога більше, бо 
це дійсно найкращий час вашого життя!

Êðèñòèíà Îñ³òàøâ³ë³, 
²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Вітаємо у нашій альма матер!
Ось і відбулася ваша посвята в студенти нашої  альма матер. 

Згадай те цю величну та зворушливу мить: святково прикраше-
на актова зала, фанфари, клятва, «Гаудеамус». Ви були такими 
усміхненими та схвильованими. До цього дня кожен із вас готу-
вався з особливістю та недарма! Адже тепер ви – студенти Хар-
ківського національного медичного університету. Що на вас че-
кає? Захоплююча пригода під назвою «життя студента-медика». 

Відверто кажучи, буде нелегко, адже треба встигати добре на-
вчатися, брати активну участь у житті університету, до того ж не за-
бувати про активний  відпочинок після напруженої  роботи. Проте, 
це все під силу, якщо бути наполегливим та рішучим у свої х діях.

Тож бажаю вам, любі першокурсники, сил та натхнення, енер-
гії та витривалості на шляху до най складнішої  й най престижнішої  
професії  людства. Пам’ятай те, все у ваших руках! 

²ëîíà Êîðí³ëîâà, ² ìåäè÷íèé  ôàêóëüòåò 

ДОЗВОЛЬТЕ ВІДРЕКОМЕНДУВАТИСЯ

Лікарем я хотів бути 
з дитинства, адже від-
чував, що можу реалі-
зувати свої можливості 
та здібності саме в цій 
галузі й науці. У мене 
дядько працює лікарем 
вже понад 20 років, се-
стра закінчує стома-
тологічний факультет 
ХНМУ, тож я розумію всі 

складності та перспективи професії. Сподіваюсь, що проведу час 
в університеті з користю для себе, навчусь багатьом речам. 

Áîãäàí Ïîíîìàðüîâ, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, Õàðê³âñüêà îáëàñòü

Я вважаю Харківський медуніверситет найпрестижнішим в 
Україні, тому мріяла вступити сюди все життя, всі свої 17 років. 
Професію лікаря обрала, оскільки, на мій погляд, вона зараз най-
престижніша. Мені подобається, що я зможу допомагати людям, 
надавати їм першу допомогу. Я сподіваюся, що буде дуже цікаво 
тут вчитися, тому що я вже під враженням від свята.

Â³êòîð³ÿ Áåðåæíà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, 
Äîíåöüêà îáëàñòü, ì. Êîñòÿíòèí³âêà

Професію лікаря я обрав тому, що мені подобається робити 
добро людям. Хочу рятувати їх, допомагати в складній ситуації. 

Сподіваюся, що вчитися буде не так складно, як кажуть, але ве-
село.

Â³êòîð Ñëþñàðºâ, ²V ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, ì. Õàðê³â

Мені подобається медицина, подобається допомагати лю-
дям, щоб вони не хворіли. У мене мама лікар, тому я знайомий з 
професією не з чуток і готовий до складнощів, проте буду нама-
гатися справлятися з ними.

Âàäèì Áîÿã³í, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, ì. Õàðê³â

Хочу побажати нам везіння, удачі й не лінуватися. А професію 
лікаря я обрала, щоб якось допомогти людям і, можливо, хоч тро-
хи змінити світ на краще.

Êàòåðèíà Òîïîëþê, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, ì. Õàðê³â

Я дуже хотіла вступити до медичного вишу та вчитися на сто-
матолога. Це складна професія, але цікава. Хочеться щось про-
бувати та дізнаватися щось нове. Мені з дитинства подобалася 
ця професія, я завжди хотіла бути лікарем, але тільки в 11 кла-
сі визначилася, ким саме. Справа в тому, що у мене в родині по 
батьковій лінії всі стоматологи, тож і я хочу продовжити традицію, 
а ХНМУ з усіх українських вишів мені сподобався найбільше. Чес-
но кажучи, я вже чекаю, коли почнеться навчання, хочу подивити-
ся, як все проходитиме, і сподіваюся, що все буде добре.

Ìàð³ÿ Çàêðåâñüêà, 
ñòîìàòîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, ì. ×åðí³ã³â

МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ!

ВАС ВІТАЮТЬ СТАРШОКУРСНИКИ
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МЕДИЧНИЙ ОСКАР

У нашій молодій державі зародилася нова традиція – вшановувати найкращих ме-
диків у День святого великомученика й цілителя Пантелеймона. Цього року вдруге 
відбулося відзначення найкращих медичних працівників України та нагородження їх 
«Медичним Оскаром» – відзнакою «Орден Святого Пантелеймона», яке пройшло в На-
ціональному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка 9 серпня. 

Святковий день розпочався з молебня у Софійському соборі з залученням україн-
ських церков. Члени Поважної Ради, цьогорічні номінанти й лауреати Ордену помолили-
ся за мир, здоров'я усіх українців, у тому числі й за здоров’я медиків і хворих. Богослу-
жіння очолив Святійший Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет. 

Після молебня відбулося засідання Поважної Ради, де голова Лічильної комісії Пав-
ло Гриценко відзвітував перед Поважною Радою про роботу комісії та оголосив резуль-
тати підрахунку голосів. Зі свого боку, Поважна Рада затвердила імена переможців, які й 
отримали почесну відзнаку під час урочистої церемонії. Під аплодисменти переможцям 
вручалися ордени, медалі та грошові винагороди. Усіх номінантів вітали як кращих із 
найкращих, серед яких й два представники Харківщини, зокрема, Харківського медич-
ного вишу – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної акаде-
мії медичних наук України, завідувач кафедри хірургії № 1 Валерій Бойко, що став пере-
можцем у номінації «Новатор охорони здоров’я».

Щиро вітаємо Валерія Володимировича з почесною відзнакою! Бажаємо творчої 
наснаги та подальших досягнень на ниві охорони здоров'я України.

НОВА ТРАДИЦІЯ ВШАНУВАННЯ НАЙКРАЩИХ МЕДИКІВНОВА ТРАДИЦІЯ ВШАНУВАННЯ НАЙКРАЩИХ МЕДИКІВ

ВІДЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ОСКАРОНОСЦІВВІДЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ОСКАРОНОСЦІВ
Приємно відзначити, що Харківський регіон завжди в ліде-

рах, і, крім перемоги на Національному рівні, діяльність Харків-
ської Регіональної ради також визнана найкращою в країні. Тому 
саме члени Регіональної ради, номінанти та переможці конкурс-
ного відбору долучилися до участі в розширеному засіданні Ре-
гіональної ради Харківської області Відзнаки за професіоналізм 
та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», що відбулося 21 
серпня в Харківському Будинку вчених. 

Урочистості відкрила голова Регіональної ради Відзнаки, го-
лова Харківської обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров’я Альона Благовещенська: «Ми сьогодні зібра-
лися в цьому залі, щоб сказати один одному добрі слова і відзна-
чити найкращих фахівців своєї справи. Дійсно, Відзнака – це про-
ект національного масштабу, і сьогодні є головною громадською 
нагородою для медичних працівників, що базується на вдячності 
пацієнтів і визнанні колег. Упевнена, що в наших колективах пра-
цюють спеціалісти, гідні «Медичного Оскара» – найвищої нагоро-
ди в країні».

За дорученням Харківської обласної державної адміністрації 
повагу переможцям і учасникам конкурсу висловив заступник на-
чальника управління охорони здоров’я Геннадій Бондарчук, а го-

лова Ради молодих учених при ХОДА Наталія Куфтеріна зазна-
чила, що за поданням нашого регіону цього року вперше була 
впроваджена нагорода для молодих лікарів, і заявки, подані від 
Харківщини, були надпотужними.

Привітав переможців та медичну спільноту з почесною від-
знакою проректор з науково-педагогічної роботи Харківського 
національного медичного університету Іван Летік та побажав ко-
легам небайдужості, натхнення й вболівання за справу, якій ме-
дики служать усе своє життя. 

Представники ме-
дичної спільноти Харків-
щини, які брали участь 
у конкурсі, також були 
нагороджені грамота-
ми Управління охорони 
здоров’я ХОДА та Де-
партаменту охорони 
здоров’я міської ради, 
подяками Харківсько-
го міського голови, від-
знаками Харківської 
єпархії – Благословен-
ними грамотами, по-
дяками голови Харків-

ської обласної ради, грамотами Профспілки працівників охорони 
здоров’я України та грошовими винагородами. І дуже символіч-
но, що напередодні Дня міста Харкова найкращі та найвідоміші 
харків’яни отримали вищу нагороду від громади міста.

Участь у Національному проекті з визначення найкращих 
представників галузі охорони здоров’я має надзвичайно велике 
значення для суспільного життя області, адже це підвищить пре-
стиж професії медичного працівника, а громадськість дізнається 
про професійний та життєвий шлях талановитих і високопрофе-
сійних медичних працівників нашого регіону.
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У Культурно-діловому центрі «Рубаненко і парт-
нери» відбулося урочисте відкриття документаль-
ної виставки «Великі земляки: представники нау-
кових медичних шкіл Харкова», що пройшло 17 
серпня в рамках заходів, присвячених Дню Неза-
лежності України та Дню міста. 

Метою проекту стало відродження славетних 
імен учених-лікарів Харківщини. До заходу долу-
чилися й представники Харківського національ-
ного медичного університету, які взяли безпосе-
редню участь в організації виставки. Зокрема, на 
відкритті виступив перший проректор з науково-
педагогічної роботи професор Валерій Капустник, 
який наголосив на важливості збереження історії 
медичного Харкова для майбутніх поколінь ліка-
рів: «Сьогодні завдяки цій виставці ми маємо мож-
ливість поширити і в той же час взяти за приклад 
те самовіддане служіння простому народу, яке 
ми бачимо в особі видатних зачинателів наукових 
шкіл. Вони заслужили таке ставлення перш за все 
своєю роботою, і якщо ми сьогодні ще раз занури-
мося в історію і подивимося, як вони працювали і 
що зробили для медицини, науки й міста, то ста-
немо тільки багатшими й безсумнівно отримаємо 
натхнення для подальшої професійної діяльності 
на благо нашої Батьківщини».

До присутніх звернулася заступник міського 
голови з питань охорони здоров’я та соціально-
го захисту населення Світлана Горбунова-Рубан: 
«Цей проект символізує, що в нашому місті дуже 
багато справжніх харків'ян, які дорожать іміджем 
міста, власне містом і один одним. Виставка свід-
чить про те, що харківська медична школа як факт 
історично відбулася і про неї можна розповідати 
 нескінченно».

У кожного, хто завітав на виставку, була мож-
ливість ознайомитися з тим величезним плас-
том чудових людей, які стояли біля джерел хар-
ківської медицини і харківської вищої медичної 
школи. Адже Харківський медичний виш на сьо-
годнішній день є правонаступником медично-
го факультету Харківського Імператорського 
університету, тому що школи, які зародилися в 
його стінах у 1804 році, розвивалися і розвива-
ються наступними поколіннями вчених і лікарів – 
патріо тами медицини.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ІСТОРІЯ МЕДИЧНОГО ХАРКОВА 
В ДОКУМЕНТАХ І ФОТО

ДОКУМЕНТАЛЬНА ВИСТАВКА

Ознайомлення з сучасними європейськими й німецькими підходами та 
методиками розробки й викладання магістерських програм із громадського 
здоров’я та управління у сфері охорони здоров’я, вивчення критеріїв оцінюван-
ня компетентності фахівців з громадського здоров’я та обговорення можливої 
співпраці між вищими навчальними закладами Німеччини, Великої Британії 
та України – все це було у центрі уваги під час навчального візиту украї нської 
делегації до провідних університетів Федеративної Республіки Німеччина 
(м. Берлін,  м. Франкфурт) та Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 
(м. Лондон), що відбувся з 7 по 15 липня. 

До складу делегації були запроше-
ні представники Міністерства охорони 
здоров’я України, Центру тестування та 
Центру громадського здоров’я МОЗ Украї-
ни, а також науковці шести провідних укра-
їнських університетів, зокрема, й директор 
Навчально-наукового інституту якості освіти 
ХНМУ професор Ігор Завгородній.

У рамках програми делегація відвіда-
ла Protestant University of Applied Sciences 
(м. Берлін), де ознайомилися з особливос-
тями підготовки медичних сестер-бакалав-
рів та асистентів медичних сестер у галузі 
«Акушерство», науково-дослідною діяльніс-
тю, зокрема, з питань підтримки сім’ї після 
пологів, здоров’я матері, особливостями 
психологічного супроводу родин з недоно-

шеною дитиною. 
Делегати також взяли участь у семінарі в Akkon University of Human Sciences 

(Берлін), де вивчили напрямки діяльності у сфері громадського здоров’я, у 
тому числі методики спостереження, реакції та формування плану боротьби, 
захист здоров’я населення, безпеку під час роботи, безпеку пацієнта, підтрим-
ку та розвиток охорони здоров’я, превентивні заходи, управління, фінанси, ін-
формаційну підтримку, науково-дослідний напрямок. У галузі громадського 
здоров’я тривала предметна розмова з керівником Берлінського офісу DAAD 
Kai Franke щодо можливості двосторонніх обмінів.

Під час зустрічі у Medical University Berlin на чолі з директором Інститу-
ту громадського здоров'я професором Tobias Kurth, заступником директора 
Інституту тропічної медицини та міжнародного здоров'я професором Frank 
Mockenhaupt та керівником Charite – Medical University Berlin професором Lutz 
Steiner учасники програми ознайомилися з особливостями організації на-
вчального процесу, географією студентів, які навчаються у школі, особливос-
тями дистанційного навчання та організацією підготовки гнучких навчальних 
планів, структурою навчального плану підготовки бакалаврів громадського 
здоров’я.

Вивченню особливостей кадрового забезпечення поточного санітарного 
та епідеміологічного нагляду за об’єктами лікування, закладами громадсько-
го харчування, організації протиепідемічних та карантинних заходів у регіо-
нальних Центрах громадського здоров’я була присвячена зустріч у Robert Koch 
Institute на чолі з начальником відділу інфекційної хвороби епідеміології докто-
ром Osamah Hamouda. 

Візит до Frankfurt School of Finance & Management на чолі з віце-президен-
том із міжнародних консультативних послуг Mrs Fatma Dirkes був присвячений 
ознайомленню з практикою проведення навчальних модулів у режимі online, 
створенню «networking» – формуванню робочих мереж однодумців для рішен-
ня нагальних проблем, практиці гостьових спікерів,  коучінг-методів організації 
навчального процесу.

Учасники групи здобули навички викладання питань етики в системі гро-
мадського здоров’я та вивчення вимог до підготовки та захисту навчально-на-
укової бакалаврської роботи у Fulda University of Applied на чолі із президентом 
університету професором Karim Khakhzar.

Візит до London School of Hygiene & Tropical Medicine та Imperial College 
London сприяв налагодженню наукових та навчальних зв’язків із фахівцями 
цього закладу, ознайомленню з особливостями поточного та підсумкового 
контролю, зокрема, з використанням тестових технологій online-опитування та 
проведенням екзаменаційної бесіди зі студентами, які навчаються за магістер-
ськими програмами в галузі громадського здоров’я.

Участь представника нашого вишу в такому заході сприятиме розвитку 
навчальних та науково-методичних засад підготовки фахівців з громадського 
здоров’я, наближенню структури та змісту підготовки до європейських стан-
дартів.

Çà ìàòåð³àëàìè 
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СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

Проблеми здоров’я дітей, сучасні методи лікування та про-
філактики найпоширених захворювань, а також інновації в пе-
діатрії розглядалися під час проведення XX Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ак-
туальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), що від-
булася у Харківському національному медичному університеті 
19–22 вересня.

Цього року цей традиційний для медичної спільноти захід 
став ювілейним і був присвячений 90-річчю члена-кореспонден-
та НАН, АМН України, професора Віктора Михайловича Сідельни-
кова, який був уродженцем Харківщини і зробив вагомий внесок 
до віт чизняної педіатрії, зокрема, в фундацію та розвиток школи 
педіатричної кардіології в Україні.

У заході взяли участь представники МОЗ України, НАН Украї-
ни, місцевої влади, Асоціації педіатрів України, провідні науковці 
та педіатри медичних закладів України й закордонні фахівці.

На початку конференції присутніх привітав проректор з на-
укової роботи ХНМУ Валерій М’ясоєдов. Він зазначив, що хар-
ківська педіатрична школа має видатну історію й відома багать-
ма знаними професорами й науковцями, які стояли біля джерел 
її становлення в нашій країні. 
«Саме ці люди створили това-
риство дитячих лікарів, напрям-
ком роботи якого була наукова 
розробка актуальних питань пе-
діатрії, фахове вдосконалення 
лікарів-педіатрів, організацій-
но-методична та консультатив-
на допомога органам практич-
ної охорони здоров’я. Дитяча 
кардіологія була одним з на-
прямків, за яким здійснювалось 
співробітництво з усіма науко-
вими школами країни, зокрема, 
з тією школою, представником 
якої був Віктор Михайлович Сі-
дельников. Сьогодні розвиток 
медичної науки, системи охо-
рони здоров’я можливий лише 
за умови тісної співпраці нау-
ковців, освітян, практиків, представників влади та бізнесу, а та-
кож міжнародної співпраці. Упевнений, що все це матиме місце 
на сьогоднішній конференції і зробить Сідельниковські читання 
яскравою подією не лише в педіатричному, а й загалом у медич-

ному житті нашої країни», – зазначив Валерій Васильович. 
Із привітанням до присутніх звернувся головний спеціаліст 

відділу освіти та науки МОЗ України Олександр Волосовець. Він 
сказав: «Сьогодні тут зібралася педіатрична спільнота, що несе 
відповідальність за здоров’я майбутніх поколінь – це найважли-
віше для будь-якої країни. Харківська школа – це велика історія й 
традиції, це імена, завдяки яким відбулася вітчизняна педіатрія. 
Саме тут була започаткована одна з перших педіатричних кафедр 
на теренах України. Я певен, що сьогоднішній форум стане тим 
простором знань, який загатить вітчизняну педіатрію, наблизить 
нас до реалізації міжнародних протоколів, поліпшить знання на-
ших практичних лікарів, які оволодіють новими методиками, по-
бачать нові майстер-класи й поїдуть в регіони з новими знання-
ми, щоб нести здоров’я нашим людям».

Також у своїй доповіді Олександр Петрович звернув увагу на 
нагальні проблеми сьогодення педіатрії в Україні, зокрема, на-
вів статистичні дані щодо поширеності дитячих захворювань. Він 
зазначив, що за останні 20 років значно збільшилася кількість 
хвороб органів дихання, сечової системи, новоутворень, ендо-
кринних патологій, вроджених аномалій розвитку. Передусім це 
стосується областей, що більше за інших постраждали від Чор-
нобильської аварії, за ними йдуть промислові гіганти, зокрема, 
Дніпропетровська та Харківська області. Так, на Харківщині за 
останні два десятиріччя на 83 % зросла захворюваність на дитячі 
хвороби порівняно із 40 % в Україні в цілому. Олександр Петрович 
також наголосив, що велику тривогу медиків викликають неін-
фекційні хвороби – сьогодні понад 100 тис. дітей і підлітків в країні 
мають надмірну масу тіла й ожиріння. У перспективі вони стануть 
жертвами смертельного квартету – ожиріння, атеросклероз, іше-
мічна хвороба серця, цукровий діабет ІІ типу. Уникнути цього, на 
його думку, можна, якщо вжити сьогодні адекватних заходів, по-
ширювати відповідну соціальну рекламу, працювати над наукови-
ми дослідженнями та втілювати їх у практику. 

Пан Волосовець зазначив, що зараз у державі спостеріга-
ється дефіцит кадрів у педіатрії, проте, згідно із соцопитування-
ми, у 70 % випадків люди хочуть вести дитину до дитячого лікаря, 
тобто вони довіряють лікарям. «Тому ми маємо зробити все, щоб 
ця допомога була якісною, незважаючи ні на що. Звичайно, ре-
формування системи охорони здоров’я не може відбуватися без 
реформування медичної освіти. За цим велике майбутнє, адже 
Україна – європейська держава, і ми будемо лікувати дітей саме 
за європейськими стандартами».

Îëåíà Ãîë³êîâà, 
ôàõ³âåöü ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

НАУКОВИЙ ФОРУМ, ЩО ЗБАГАТИТЬ ВІТЧИЗНЯНУ ПЕДІАТРІЮНАУКОВИЙ ФОРУМ, ЩО ЗБАГАТИТЬ ВІТЧИЗНЯНУ ПЕДІАТРІЮ
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Заслуженный художник Украины Катиб Мамедов стал ав-
тором групповой скульптурной композиции у парадного входа 
Харьковского национального медицинского университета, кото-
рая была торжественно открыта летом этого года. Произведения 
этого мастера украшают аллеи, скверы городов Украины и за-
рубежья, а с Харьковом связана его личная и творческая жизнь. 
Когда-то, не доехав до Ленинграда, он вышел из поезда, влюбил-
ся в город и сдал билеты. До поступления в Художественно-про-
мышлен ный ин с титут много работал, затем стал студентом, сей-
час – преподаватель в Харьковской академии дизайна и искусств. 
В годы учебы Катиб Мамедов жил в студенческом общежитии, 
окна которого выходили туда, где ныне стоит построенный им 
самим дом-мастерская. Знакомство с известным скульптором 
и его мастерской стало для нас, редактора нашей газеты и кор-
респондента многотиражки Каразинского университета, чем-то 
вроде исторической хроники разных времен и народов.

Д.К.: Катиб Сафарович, расскажите, пожалуйста, нашим чи-
тателям, как зародилась идея создания скульптурной компози-
ции и как она создавалась? 

К.М.: Все началось с конкурса на лучший эскиз групповой 
скульптурной композиции, который был объявлен в Харьков-
ском национальном медицинском университете по инициати-
ве ректора Владимира Николаевича Лесового, и моего участия 
в нем. Когда мой эскиз был признан лучшим и утвержден на 
ученом совете, я начал работать над каждой скульптурой от-
дельно. Это творческий процесс, поэтому вариантов компози-
ции было несколько: сначала появилась идея о трех студентах, 
которые бегут в университет по ступеням, символизируя путь к 
знаниям. Здесь представители африканского континента и Ин-
дии органично соединились в скульптурной группе с образом 
очаровательной украинки. Затем идею о вечном студенте подал 
Владимир Николаевич. Фигура этого студента с книгой стала 
символом непрерывного стремления к знаниям. Пятая скульп-
тура появилась в образе мусульманской девушки в хиджабе. 
Так вырисовался окончательный вариант скульптурной компо-
зиции, которая создавалась с натуры, были отобраны реальные 
студенты: они и стали конкретными прообразами для коллектив-
ного памятника интернациональному студенчеству медицинско-
го университета.

В.З.: Получается, все скульптуры имеют конкретное пор-
третное сходство с реальными студентами, а что касается веч-
ного студента? Это собирательный образ или он тоже написан 
с натуры?

К.М.: Конечно, с натуры, как все. Был выбран студент из 
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 
тщательно подобран костюм, который, кстати, мы нашли в теа-
тре, чтобы все соответствовало эпохе и стилю ХІХ века, вплоть 
до пуговиц.

Д.К.: Скажите, пожалуйста, с чем связан выбор материала 
для скульптурной композиции? Почему Вы не использовали, на-
пример, камень?

К.М.: У каждого материала есть свои задачи. По словам Ми-
келанджело, если изваяние из камня сбросить с горы, то, с ка-
кой бы высоты не упала скульптура, она должна остаться целой. 
В бронзе можно сделать тонкие вещи. При создании данной ком-
позиции основной нашей задачей было показать ее в движении. 

Бронзовое литье, по моему мнению, самый лучший материал 
для создания контактной и как бы движущейся скульптуры – он 
вечный, податливый и тягучий.

В.З.: Много ли у Вас ушло времени на создание данной ком-
позиции и долго ли Вы вынашивали идею?

К.М.: Сам процесс создания занял полгода вместе с 
эскизами. Вариантов, как я уже говорил, было множество. Сна-

чала родилась идея, за-
тем эскиз из пластилина, 
который потом формиру-
ется в глине. Над созда-
нием скульптуры трудятся 
несколько человек, и про-
ходит эта кропотливая ра-
бота в несколько этапов. 
Моя задача – сама идея, 
портреты студентов, со-
здание эскиза из пласти-
лина и глины. Контроль 
всего процесса от нача-
ла до конца тоже на мне, 
а это и обработка, и шли-
фовка, и чеканка, и тони-
ровка, а также установ-
ка памятника. Никогда не 

знаешь, какая проблема на том или ином этапе может возник-
нуть. Так, например, для установки композиции из трех студен-
тов нам понадобилась консультация архитектора.

Д.К.: Какое место занимает в Вашем творчестве данный 
проект?

К.М.: Для художника-создателя самая большая награда, 
когда творческий процесс удался и приносит удовольствие не 
только автору, но и людям. Я вижу обратную связь и востребо-
ванность моих работ. В данном случае композиция пользуется 
популярностью у студентов, жителей города и туристов. Это и 
есть награда, я счастлив и благодарен коллективу медицинского 
университета за доверие, надеюсь, я его оправдал. 

В.З.: Вы имеете непосредственное отношение к студентам и 
учебному процессу, что для Вас главное в общении со студентами?

К.М.: Общение со студентами подпитывает энергетику, 
дает эмоцию и вдохновение. С молодежью всегда интересно, 
я искренне радуюсь за своих учеников и стараюсь отдавать все 
силы, чтобы помочь проявиться таланту. В моей семье тоже есть 
студенты, у меня три сына, два 
из которых получают высшее 
образование. Так, старший 
сын учится в медицинском 
университете, любит зани-
маться музыкой, играет на ги-
таре, несмотря на плотный 
график учебы, для музыки на-
ходит время. Средний сын 
учится в Академии дизайна и 
искусств, а младший в школе. 
Я своим детям даю свободу 
выбора, чтобы они занимались 
своим делом с любовью и по 
зову души. 

В.З.: Любовь к 
выбранному делу и профес-
сии прививают, в том числе 
педагоги, которые становят-
ся настоящими наставниками, 
встреча с кем из учителей стала знаковой в Вашей жизни, кто 
ваял из Вас мастера? 

К.М.: В основном я сам себя вылепил своим трудом, любо-
вью к творчеству и жизни. Но, конечно, были и у меня настоящие 
учителя, которые сыграли большую роль в моем становлении как 
художника. Это скульпторы Петр Павлович Юрченко, Любовь Иг-
натьевна Жуковская, Анатолий Павлович Бережной, художник-
керамист Владимир Петрович Шаповалов. Но в первую очередь, 
это, конечно, мои родители, природа родного края и любовь. Я 
живу и дышу творчеством, это мой стиль жизни и по-другому я 
не умею.

Âèêòîðèÿ Çàõàðåâè÷ è Äàðüÿ Êîñòåâà

Я живу и дышу творчеством…
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БЛИЦ-ОПРОС

Современная библиотека выполняет много функций, явля-
ясь пространством для обучения, доступа к информации, встреч 
и творчества. Библиотека как «пространство для обучения» дает 
пользователям возможность учиться и открывать для себя что-
то новое. Библиотека как «вдохновляющее пространство» дарит 
посетителям насыщенное информативное поле и мощную мо-
тивацию. Концепция библиотеки как «пространства для встреч» 
основана на активном участии посетителей при проведении 
творческих мероприятий, где участники коворкингов обменива-
ются яркими впечатлениями и получают положительные эмоции. 
Вот об этих новых эмоциях и впечатлениях о недавно открытом в 
нашем университете библиотечном комплексе мы и узнали от ее 
постоянных посетителей.

«Хочу выразить огромную благодарность администра-
ции университета, руководству Научной библиотеки за 
неоценимый вклад в развитие и создание великолепных усло-
вий для студентов в рамках обучения. Мое первое впечатление 
об обновленном комплексе было совершенно неожиданным: 
потрясающий дизайн, просторные аудитории, мгновенный 
доступ к самой разнообразной литературе, в особенности к 
англоязычной. Невероятно благоприятная обстановка, кото-
рую создают профессионалы своего дела, оказывают мгно-
венную консультацию по самым разным вопросам. Являясь 
постоянным читателем и пользователем, предпочитаю зани-
маться в аудитории для аспирантов. В настоящий момент, не 
являясь студентом, с огромным удовольствием посещаю би-
блиотеку и совершенно откровенно могу сказать, что наличие 
прекрасных условий, отношения и оснащения создает возмож-
ности для непрерывного роста профессиональной деятель-
ности».

Ìàðüÿì Õàññàí, 
âðà÷-èíòåðí

«Когда я впервые пришел в обновленный корпус библио-
теки, был приятно удивлен, так как не ожидал увидеть ее на-
столько преображенной, до сих пор остаюсь под впечатле-
нием. Роль библиотеки в моей жизни сложно переоценить, 
поскольку провожу здесь много времени. Стараюсь прихо-
дить сюда чуть ли не каждый день, чтобы готовиться к заня-
тиям в комфортных условиях. Приятнее всего мне находить-
ся в читальных залах, где царит замечательная атмосфера, 
способствующая получению новых знаний и их наилучшему 
усвоению, здесь очень комфортно учиться. Часто беру тут ин-
формацию для подготовки к занятиям, уточняю какие-либо 
вопросы, когда они возникают, либо использую полученную 
информацию для углубления в какую-либо тему, когда занима-
юсь научным проектом». 

Ìàêñèì Þøêåâè÷, 
I ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

«Обновленный комплекс приводит в восторг с самого на-
чала, современный дизайн и техника не может не порадовать 
студента. Библиотека стала не только местом встреч, но и мо-
тивирует работать больше и лучше. Находясь в новых стенах, 
получаешь огромное эстетическое удовольствие, ощущаешь 
гордость, что такое библиотечное пространство есть в нашем 
университете. 

Для библиотеки я всегда отводил отдельное место, так как 
уважаю знания в любом формате и человеческий труд. Я иног-
да поражаюсь стойкости сотрудников, которые много сил отдают 
рутинной работе, связанной с огромным количеством информа-
ции, и понимаю, что я бы так вряд ли смог. Поэтому думаю, что 
даже маленькая помощь может порадовать любого человека. А 
работа волонтера как раз и заключается не только в физичес-
кой помощи, но также позволяет сотрудникам библиотеки знать, 
что они могут положиться на студентов, это тоже вдохновляет на 
дальнейшую работу. 

Что касается технической оснащенности библиотеки, то это 
отдельный разговор – где есть компьютер или розетка, там и я. 
Поэтому любое место в библиотечном пространстве для меня 
сегодня комфортно. Единственное пожелание – поставить кулер 
с водой.

Я человек очень гибкий к новым условиям и могу приспосо-
биться к любым нововведениям. Большое количество компьюте-
ров с подключением к сети Интернет позволяет в любой момент 
прийти в библиотеку и сесть на свободное место, которого хва-
тит на всех. Единственное неудобство – это программное обес-
печение – на большинстве техники хотелось бы заменить Linux на 
Windows, так как там больше функционала и привычнее работать.

Сегодня библиотека становится нашим вторым домом, так 
как здесь можно получить информацию в любом виде быстро и 
удобно. Здесь также можно просто отдохнуть от суеты и учебы, 
хоть на мгновение поразмыслить о следующих шагах или же во-
плотить в жизнь свои инициативы с друзьями и коллегами».

Êèðèëë Äåãòÿðü, 
I ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

«Я впечатлен обновлением интерьера в корпусе. На мой 
взгляд, библиотека играет ключевую роль в процессе обучения, 
поэтому я с удовольствием стал волонтером, задача которого 
заключается в помощи сотрудникам библиотеки в свободное 
от учебы время. Сегодня наша библиотека шикарно обновлена, 
поэтому сложно определить самое любимое место – приятно 
находиться в любой ее части. Здесь очень удобно и комфортно 
получать доступ к информации, осваивать новые знания, расши-
рять кругозор. Это очень важно, так как я уверен, что моя про-
фессия и карьера напрямую зависят от знаний, которые я здесь 
получаю сегодня и буду получать в будущем».

Äàíèèë Ñûòíèê, 
²²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯБИБЛИОТЕЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Без практичних вмінь і навичок неможливе оволодіння професією лікаря. Цього року у рамках програми академічного обміну 
45 студентів ІІІ та ІV курсу нашого університету пройшли літню виробничу практику на базах університетів-партнерів ХНМУ. 

Практика студентів за кордоном – унікальна можливість застосувати отримані в альма матер вміння і знання на практиці, прожи-
ваючи певний час в іншій країні і осягаючи науку медицини за її правилами. Під час проходження виробничої літньої практики наші іно-
земні колеги пояснювали клінічні діагнози, розповідали зі свого досвіду цікаві випадки. Студенти були присутніми на обході пацієнтів і, 
в цілому, мали можливість не тільки набути досвід для своєї майбутньої лікарської діяльності, але й нагоду ознайомитися з культурою 
та традиціями іншої країни, системою охорони здоров’я та знайти нових друзів. У Вроцлаві, Тегерані, Тбілісі, Варні, Магдебурзі та Йе-
дітепе студенти удосконалили свої навички спілкування англійською мовою. 

Студенти із задоволенням поділилися подробицями щодо поїздки, своїми емоціями та інформацією про накопичений досвід.

ЛІТНЯ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА КОРДОНОМЛІТНЯ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА КОРДОНОМ

Цього року в липні відбувся наш візит до столиці Грузії – Тбілісі. Нас гарно зустріли представники 
Тбіліського державного медичного університету, показали нам місто, розповіли деякі цікавинки про 
свою Батьківщину.  А вже за кілька днів розпочалося проходження медичної практики на базі першої 
університетської клініки. Ми щиро вдячні всім, хто докладав зусиль до того, щоб показати нам щось 
нове, навчити професійним навичкам та продемонструвати аспекти грузинської системи охорони 
здоров’я. 

Протягом місяця ми навчилися використовувати свої теоретичні знання на практиці, здобули ба-
гато нових знань та вмінь у галузі хірургії, терапії, педіатрії, акушерства та гінекології. До того ж, нас 
не оминуло знайомство з традиціями грузинського народу, екскурсії столицею та короткі мандрів-
ки до інших міст країни. Зі впевненістю можемо сказати, що цей час був просто незабутнім, і тепер 
в нас є бажання приїхати сюди ще не раз, адже ми не тільки з користю провели місяць у Тбілісі, а й 
знайшли багато нових друзів, з якими будемо підтримувати зв’язок і надалі. Цей місяць був для нас 
неймовірно корисним як для майбутніх лікарів, бо ми впевнені, що здобуті вміння неодмінно знадо-
бляться нам у нашій майбутній професії. Тож ми щиро вдячні Тбіліському державному медичному 
університету за гостинний прийом, досвід та за нових друзів. 

ªëèçàâåòà Êóäðÿâöåâà, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

ПРАКТИКА У ТБІЛІСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІПРАКТИКА У ТБІЛІСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

На жаль, наш світ переповнений національними стереотипа-
ми, і така гарна країна, як Іран потрапила у пастку упереджень. 
Тільки побачивши цю країну зсередини, можна відчути всю красу 
східного життя. Ми, шість студентів з різних факультетів, отрима-
ли таку змогу і хочемо поділитися з вами нашим досвідом.

Коли університет надав нам можливість проходити практику 
за кордоном, зрозуміло, нас це зацікавило. З усіх наданих варі-
антів Тегеран ми обрали з кількох причин. По-перше, Іран – це 
велика стародавня країна з дуже довгою історією, безліччю відо-
мих історичних персон, таких, наприклад, як Омар Хайям та Аві-
ценна. По-друге, студенти, які їздили туди минулого року, захо-
плено розповідали про високий рівень тегеранської медицини та 
загалом медичної освіти в країні. Це звучало дуже незвично, і нам 
закортіло побачити там те, чого немає в український медицині. 
І, звичайно, нас дуже приваблювала закритість країни. Усі ці фак-
тори пробудили в нас бажання побачити стародавню, але дуже 
загадкову країну.

За умовами програми нам надавалося безкоштовне жит-
ло, часткове харчування (обід у шпиталях) та трансфер з аеро-
порту до гуртожитку. Квитки до Тегерану, частина харчування 
та дозвілля вже були на наших плечах. Ми проходили практи-
ку з 4 дисциплін: внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, аку-
шерства з гінекологією для дівчат та урології для хлопців. Наша 
програма відрізнялася гнучкістю, і ми мали змогу обговорюва-
ти з нашим куратором (якого ми швидко полюбили та почали 
називати нашим іранським батьком) різні нюанси, вносити ко-
рективи до лекцій, просити більше певних маніпуляцій та прак-

тики у будь-якій галузі. Таким чином, наприклад, нам організу-
вали цілий день, присвячений отоларингології, ми побували в 
ЛОР-клініці, бачили неочікувано велику різноманітність опера-
цій у цій сфері. Крім обов’язкових занять, нам дозволялося хо-
дити на чергування до шпиталів у свій вільний час. Більш за все 
нам сподобалось відділення екстреної допомоги в хірургічній 
лікарні, велика кількість різних пацієнтів, які надали нам дозвіл 
проводити первинну хірургічну обробку. До речі, нас найбільше 
хвилювало, що пацієнти не будуть підпускати до себе, і ми не 
зможемо проводити необхідні дослідження, але іранські люди 
відрізняються відвертістю та доброзичливістю, тому ми не мали 
з цим жодних проблем.

Рівень клінік в Ірані дуже високий, починаючи від устатку-
вання і закінчуючи професіоналізмом лікарів. Таким чином, нам 
вдалося поасистувати також на різноманітних операціях та ма-
ніпуляціях таких, як бронхоскопія, ФГДС, інтубація дітей, опера-
ції на відкритому серці у новонароджених, безліч абдомінальних 
операцій, катетеризація магістральних судин, ринопластика, не-
великі ургентні втручання у відділені швидкої допомоги, велика 
кількість оглядів пацієнтів  та невеликих маніпуляцій.

Годували нас у лікарнях кожного дня. У меню завжди був рис 
і до нього додавалося ще щось (національні іранські страви, на-
зви не запам'яталися). Їжа була смачною, а порції великими, що, 
безсумнівно, радувало.

З англійською у нас проблем не було, але не завжди були по-
руч люди, які її розуміють. Якщо виникали такі проблеми, то ми 
зверталися до лікарів (там всі лікарі володіють англійською), і тоді 
вони перекладали, втім, ми самі навіть вивчили кілька простих 
слів на фарсі (перська мова).

Проте одним навчанням щасливий не будеш. Кожного разу, 
коли у нас з’являвся вільний день чи два, ми намагалися подо-
рожувати країною. Так, нам вдалося побувати на Каспійсько-
му морі, гірському водоспаді, у стародавньому місті Ісфахані 
та декількох гірських національних парках, не кажучи вже про 
місцеві Тегеранські цікавинки та музеї. Іран – велика і дуже різ-
нобарвна країна, яка безсумнівно заслуговує бути побаченою. 

У цілому практика в Тегерані запам'яталася нам досить висо-
ким рівнем організації занять, професіоналізмом лікарів, приві-
тністю іранців і величезною кількістю рису в раціоні. Безумовно, 
ми отримали безцінний досвід і знання.

Ìàðèíà Ñ³ë³íà,
II² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

ПРАКТИКА В ТЕГЕРАНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІПРАКТИКА В ТЕГЕРАНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
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Нам пощастило проходити медичну практику в одному з най-
більших міст Туреччини – Стамбулі. Кількість населення цього 
міста складає понад 15 млн людей, це третина від усього насе-
лення України. 

Завдяки міжнародному відділу ХНМУ ми здобули можливість 
проходити практику в лікарнях єдиного у Туреччині приватно-

го медичного факультету, який 
налічує 3 медичних комплекси, 
розташовані в Азіатський час-
тині Стамбула. Лікарні Універ-
ситету Йедітепе входять до 10 
найкращих лікарень міста. Ми 
проходили практику у двох з 
них – Університетській лікарні 
Університету Йедітепе (Yeditepe 
Üniversitesi Hastanesi) та Спеці-
алізованій лікарні Університету 
Йедітепе (Yeditepe Üniversitesi 
İhtisas Hastanesi). Перша з них 
була заснована у 2005 році, дру-
га – у 2018 році. Обидві лікарні 
знаходяться у чудовому стані, 
готові до надання необхідної ме-

дичної допомоги населенню Стамбула, а, враховуючи таку кіль-
кість мешканців, їх було на прийомі у лікарів немало. Спеціалізо-
вана лікарня Університету Йедітепе тільки нещодавно розпочала 
свою діяльність, тож вона під час нашої практики не працювала в 
повному обсязі, бо для максимальної реалізації її потенціалу по-

трібен час. Декого з нас направили проходити цикл з внутрішньої 
медицини. Лікарня, що була відкрита раніше, не відчувала нестачі 
пацієнтів, тут ми проходили 2 з 3 циклів: педіатрію та акушерство. 

Переважна більшість лікарів дуже гарно володіла англійською 
мовою, тож усі запитання від нас вони зустрічали з бажанням на-
дати повну відповідь, розповісти про турецьку систему охорони 
здоров’я, пояснити те, що ми розуміли не до кінця. Доброзичли-
вість лікарів була дуже помітною, деякі з них запрошували нас на-
солодитися турецькою кавою, розповідали про свої професійні 
здобутки та життєвий шлях. Також потрібно відзначити, що з де-
якими студентами ми спілкувалися під час обговорення клінічних 
випадків і тактик лікування. Під час таких розмов було дуже при-
ємно усвідомлювати, що рівень наших знань та якість освіти до-
зволяє це робити на однаковому рівні. 

Окремо потрібно розповісти про культурну складову цьо-
го міста. Ми пізнали три зовсім різні частини Стамбула: євро-
пейську, азіатську та прилеглі острови. Тут кожна людина зна-
йде своє – від повільного та розміреного життя на островах до 
бурхливих торгів на гранд-базарі, від відвідування величних іс-
торичних пам’яток до насолоди сучасною архітектурою міста, 
від спілкування з корінним населенням до знайомства з людьми 
з різноманітних частин світу. У Стамбулі не потрібно дивуватися, 
якщо почуєш рідну мову або зовсім тобі невідому, але потрібно 
завчити пару слів, якщо хтось захоче поспілкуватися з тобою ту-
рецькою. Тож, якщо ви вирішите відвідати Стамбул, будьте гото-
ві до культурного різноманіття, насиченого графіку та незабутніх 
вражень! 

Äìèòðî Ñêîðèé, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

ПРАКТИКА В УНІВЕРСИТЕТІ ЙЕДІТЕПЕПРАКТИКА В УНІВЕРСИТЕТІ ЙЕДІТЕПЕ

Выбирая Баку в качестве города для прохождения производ-
ственной практики, мы не знали, чего ожидать, переживали по 
поводу того, как нас встретит страна с совершенно другой куль-
турой, религией. Но любые сомнения и переживания развеялись 
буквально после того, как мы приехали. 

Все 4 практи-
ческих цикла про-
ходят в универси-
тетских клиниках, 
оборудованных на 
высшем уровне. На 
каждый цикл нам 
предоставлялся ку-
ратор, который про-
водил с нами время, 
демонстрировал па-
циентов, знакомил 

с заведующими отделений и врачами. Ни минуты мы не были 
предоставлены сами себе в стенах клиники. Несмотря на то, что 
в летний период пациентов в клиниках остается не так много, мы 
увидели много редких заболеваний и интересных клинических 
случаев.  Нам выпала возможность поприсутствовать практичес-
ки на всех диагностических мероприятиях, проводимых в клини-
ке, и побывать во всех отделениях.

Практика. В ходе цикла по хирургии каждой из нас посчаст-
ливилось ассистировать на операции как полноценному члену 

хирургической бригады. Проводились такие хирургические вме-
шательства, как флебэктомии, кистэктомии, экстирпация матки, 
брюшинно-промежностная экстирпация прямой кишки, опера-
ция по поводу газовой гангрены и др. В ходе цикла по акушер-
ству мы смогли поприсутствовать на родах, кесаревых сечениях, 
операциях по поводу миомэктомии.

Условия жизни. Жить было достаточно комфортно. 
Нам предоставили комнату на 4 человека в общежитии для 
иностранных студентов. Общежитие коридорной системы, душ 
на первом этаже, очень чистый, горячая вода в будние дни с 6 
до 11, в выходные круглосуточно. Также на первом этаже рас-
положено уютное кафе, в котором вкуснейшие блюда и очень 
доброжелательный персонал.

Досуг. Свободного времени было достаточно. 
Ответственные за практику проректор по работе с иностранными 
студентами Надир Зейналов и доктор Мушфиг Оруджев посто-
янно были с нами на связи, оказывали любую помощь, а также 
каждые выходные организовывали культурную программу по 
историческим местам, таким как Гобустан – место поселения 
первобытных людей и Атешгях – храм огнепоклонников. 

Практика в Баку запомнилась отличным опытом, новыми зна-
ниями и увлекательным отдыхом. Люди в этом городе безумно 
гостеприимные, добрые и улыбчивые. Вопреки всем предубеж-
дениям, можно гулять по городу до позднего вечера и ничего не 
бояться, тем более что в Баку есть, что посмотреть! 

Âèêòîðèÿ Àðàëîâà, I ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

ПРАКТИКА В БАКУПРАКТИКА В БАКУ

С 18 по 29 июня нам посчастливилось проходить летнюю практику в Баку, столице Азербай джана.
Азербайджанский медицинский университет – один из крупных государственных вузов в 

Азербай джанской  Республике (Azərbaycan Tibb Universiteti) и считается одним из самых лучших. 
Практику мы проходили в отделении университетской стоматологической  поликлиники 

(Azərbaycan Dö vlət Tibb Univerisitetinin Stomatolojı Poliklinikası). Это первая клиника Азербай джанского 
медицинского университета (АМУ), которая была создана в сентябре 2002 года. Здесь, кроме под-
готовки высокоспециализированных врачей -стоматологов, также оказывают качественные меди-
цинские услуги населению. 

Как сообщил директор клиники АзерТАдж, д-р. мед. наук Алгыш Сафаров, все профильные 
кафедры стоматологического факультета АМУ находятся в этом медицинском учреждении. В це-
лом, в клинике расположены 6 кафедр и 9 отделов. Все учебные и врачебные кабинеты оснащены 
самым современным диагностическим и лечебным оборудованием, изготовленным во Франции, 
Германии, Японии, Турции. Врачи университета делились своими знаниями и опытом, объясняли 
нам все свои дей ствия и разбирали клинические случаи.

Мы в восторге от столь продуктивной  практики, а 2 недели пролетели незаметно для нас.
Спасибо огромное за такой  прием Азербай джанской  стороне и нашему университету за воз-

можность прохождения практики в Баку. Надеюсь, это не в последний раз!
Åëåíà Ìèêóëèíà, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

ПРАКТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕПРАКТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
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Завдяки програмі академічного обміну студенти IV курсу про-
йшли літню практику на клінічних базах одного з кращих універ-
ситетів західної України – Тернопільського державного медично-
го університету ім. І.Я. Горбачевського. 

Неабияке вра-
ження справила 
можливість асисту-
вати на операціях 
у хірургічному від-
діленні «Тернопіль-
ської міської ко-
мунальної лікарні 
швидкої допомоги» 
під керівництвом 
професора Олек-

сандра Шідловського, а в центрі мініінвазивних оперативних тех-
нологій університету ми отримали перший досвід роботи з сучас-
ним лапароскопічним обладнанням.

З європейським рівнем надання допомоги гінекологічним 
хворим нас ознайомив доцент Олександр Франчук. Нам була 
надана можливість опікати пацієнток у пологовому залі, пра-
цювати в перев'язувальних і малій операційній гінекологічного 
 відділення.

Дружній колектив співробітників відділення дитячої гемато-
логії на чолі з куратором Емілією Бурбелі навчив аналізувати по-
казники мієлограми, цитологічного дослідження лімфатичних 
вузлів, оцінювати функціональну активність імунного статусу, по-
ділився досвідом курації важких гематологічних хворих.

Терапевтичне відділення запам'яталося професіоналізмом 
лікарів, підтримкою куратора Надії Яреми в лікуванні, консульта-
ції хворих з вадами, ішемічною хворобою серця. Ми спостерігали 
за пацієнтами зі штучним клапаном серця, водієм ритму, дізна-
лися нове в описі електрокардіограм.

На практиці ми також мали насичений вільний час. Відділ 
практики Тернопільського університету нас приємно здивував. 
Перш за все нас запросили на екскурсію містом. Дуже приємне 
враження отримали від атмосфери міста та, звичайно, головної 
пам’ятки «Тернопільський став». За своїм розміром він неосяж-
ний. А водна прогулянка на заході сонця – це просто щось непе-
ревершене.

У місті є багато різних парків, які ми відвідали. На вихідних 
нас запросили відвідати етногалерею «Спадок», у якій зібрана 
ексклюзивна колекція вишиванок та речей українського побуту – 
це було дуже пізнавально та незвично. Деякі вишиванки з колек-
ції навіть занесені до всесвітнього спадку ЮНЕСКО. Також мали 
екскурсію безпосередньо в Тернопільському університеті, де нам 
показали адміністративну будівлю і корпус, у якому студенти від-
відують заняття з анатомії та судової медицини. Цікаво було те, 
що, крім анатомічних препаратів, університет надає можливість 
вивчати дисципліни в інтерактивній формі на великих сенсорних 
дошках у форматі 3D. 

Висловлюємо слова подяки відділу практики Тернопільсько-
го медичного університету за гостинність, відділу практики та від-
ділу міжнародних зв'язків Харківського національного медичного 
університету за підтримку і надану можливість.

Àë³íà Ëºñíà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

ПРАКТИКА В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІПРАКТИКА В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

З 29 червня по 27 липня ми, студенти I та II медичних факультетів Антон Бобров, Олена Ко-
любаєва, Анна Молчанова, Ксенія Мунгієва, Олена Суходольска та Тетяна Щолок завдяки на-
шому Університету мали змогу пройти лікарську практику за кордоном, а саме у Вроцлавському 
медичному університеті. 

Це був безцінний досвід не тільки в галузі медицини, а й в практиці іноземних мов. Ми про-
ходили практику в чотирьох відділеннях. На хірургії після обходу пацієнтів ми надягали хірургічні 
костюми та йшли до операційної, де не тільки спостерігали хід різноманітних операцій, а й асис-
тували. Ці емоції неможливо передати словами, коли ти як частина команди допомагаєш ряту-
вати життя людини. У відділенні внутрішніх хвороб ми вимірювали показники об‘єктивного стану 
пацієнтів, працювали з електронними історіями хвороб та аналізували їх, обговорювали план лі-
кування. Куратори намагалися показати нам якомога більше рідкісних захворювань. На педіатрії 
ми відвідали посттрансплантаційне відділення, де проходили лікування дітки з онкологією крові. 
Було дуже цікаво подивитися на особливості догляду за такими пацієнтами, а також уперше в 
житті ми побачили техніку виконування трансплантації кісткового мозку. У відділенні акушерства 
спостерігали за пологами, окрім того, побачили кесарів розтин та роботу неонатологів одразу ж 
після пологів, ознайомилися з тим, як проводять УЗД вагітних. 

Авжеж, крім проведення часу в лікарні, ми подорожували, дізнавалися про культуру Поль-
щі, відвідували екскурсії, відкривали для себе щось нове та рухалися вперед до нових знань та 
 відкриттів.

Êñåí³ÿ Ìóíã³ºâà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

ПРАКТИКА У ВРОЦЛАВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІПРАКТИКА У ВРОЦЛАВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

У рамках спільного наукового проекту делегація медичного вишу відвідала Ін-
ститут медицини праці університет ім. Отто-фон-Геріке (м. Магдебург, Німеччина).

Уже протягом 7 років триває спільна наукова діяльність у рамках договору про 
співробітництво між кафедрою медицини праці Магдебурзького університету та ка-
федрами нашого вишу: внутрішніх та професійних хвороб, а також гігієни та екології 
№ 2. У рамках діючого договору виконано науковий проект з оцінки рівня професій-
ного вигорання працівників швидкої допомоги й викладачів закладів вищої освіти. 
З української сторони науковими керівниками є професори Валерій Капустник та 
Ігор Завгородній, а з німецької – професор Ірина Бекельман.

У ході візиту студенти-гуртківці кафедри гігієни та екології № 2 ІІІ курсу І та ІІ ме-
дичних факультетів Мирослав Тимбота, Максим Стиценко та Катерина Третьякова 
здобули практичні навички в обробці статистичних даних, математичному моде-
люванні, аналізі кластерних систем. Також вони здобули навички роботи з діагнос-
тичним обладнанням та аналітичними системами. Під час перебування в Інституті 
студентами опікувалася директор Ірина Бекельман, яка сама безпосередньо бере 
участь у реалізації проекту.

Студенти мали змогу познайомитися з культурною спадщиною Німеччини та по-
бувати на оглядових екскурсіях історичними центрами міст Магдебург, Гамбург та Берлін.

Участь у такому стажуванні сприятиме закріпленню наукових зв’язків між нашим університетом та закордонними колегами. 
Ñòóäåíòè-ãóðòê³âö³ êàôåäðè ã³ã³ºíè òà åêîëîã³¿ ¹ 2

ЗАКРІПЛЮЄМО НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ КОЛЕГАМИЗАКРІПЛЮЄМО НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ КОЛЕГАМИ
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ЗАПОБІГТИ, ДОПОМОГТИ, ВРЯТУВАТИ

Восени збільшується кількість випадків отруєнь грибами. 
Серед основних причин – вживання неїстівних грибів або не-
правильно приготовлених умовно їстівних, старих або зіпсо-
ваних їстівних, а також тих, що мають двійників або змінилися 
внаслідок мутації.

Щоб запобігти отруєнню грибами:

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

•Збирайте і купуйте тільки відомі вам їстівні гриби.
•Не збирайте гриби, які ростуть поблизу транспортних ма-

гістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, у хі-
мічно та радіаційно небезпечних зонах.

•Уникайте невідомих грибів, особливо з циліндричною ніж-
кою, в основі якої є потовщення «бульба», оточене оболонкою, 
а також грибів з пошкодженою поверхнею, старих, в’ялих, чер-
вивих або ослизлих; не збирайте пластинчасті види, оскільки 
отруйні гриби маскуються під них; уникайте «шампіньйонів» та 
«печериць», у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка бі-
лого кольору.

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

би промивайте, у маслюків та мокрух знімайте з капелюшка 
слизьку плівку.

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

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

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

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

отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. Водночас 
отрута розчиняється у взаємодії з алкоголем, що призводить 
до сильного отруєння.

•Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, міс-
тять мікродози отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька 
днів підряд, також може статись отруєння.

•Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть 
призвести до дуже тяжкого захворювання – ботулізму.

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

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

Перша допомога при отруєнні грибами:

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

2. Випийте міцний чай, каву або трохи підсолену воду, від-
новивши водно-сольовий баланс.

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

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

Дотримання цих правил може зберегти ваше здоров’я та навіть 
життя, адже отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій постій-
но проводить профілактично-роз’яснювальну роботу з насе-
ленням щодо небезпеки вживання у їжу дикорослих грибів, 
нагадує правила їх збирання та приготування, перевіряє місця 
продажу грибів. Проте найпевніший спосіб вберегти життя та 
здоров’я – зовсім виключити з раціону дикорослі гриби.

Þð³é Ðåçóíåíêî, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÖÇ ÕÍÌÓ,
Ïåòðî Áîäí³ê, ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ êóðñ³â ÖÇ ì. Õàðêîâà 

ЯК УБЕРЕГТИ СЕБЕ ВІД ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ?
Патенти на Винаходи

1. Спосіб діагностики структурно-функціонального стану цито-
плазматичних мембран. Автори: М.Є. Жерновая, І.А. Вишницька, 

В.І. Жуков, І.О. Комаревцева, О.А. Наконечна, Є.Д. Андросов.

2. Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей з синдромом Дауна. Ав-
тори: О.В. Іскоростенська, Р.С. Назарян.

3. Спосіб корекції імунометаболічного профілю у дорослих, хворих 
на рекурентні депресивні розлади. Автори: Г.М. Кожина, І.Ф. Тєрьо-

шина.

4. Спосіб корекції метаболічних показників у дорослих хворих на 
харчові токсикоінфекції. Автори: В.О. Тєрьошин, Н.Ф. Меркулова, 

Г.О. Соломенник, Г.І. Граділь, А.І. Гордієнко.

5. Спосіб доклінічної діагностики цукрового діабету 2 типу у дітей з 
надлишковою вагою та ожирінням. Автори: Т.В. Чайченко, О.С. Рибка.

6. Аплікаційний сорбційний засіб для лікування ранових інфекцій. 
Автори: Г.М. Чернякова, В.В. Мінухін, Є.П. Воронін, Л.В. Носач, 

О.О. Вовк.

7. Стоматологічний відбитковий полівінілсилоксановий матері-
ал. Автори: І.М. Ярина, І.В. Янішен, Р.В. Білобров, П.С. Запара, 

О.В. Мовчан, О.Л. Федотова, О.О. Бережна.

Патенти на Корисні моделі
1. Спосіб лікування хворих на еритематозно-геморагічну бешиху. 

Автори: Є.Д. Андросов, В.О. Тєрьошин, І.В. Жерновой, Н.Ф. Мер-

кулова, О.В. Круглова.

2. Спосіб лікування хворих з наявністю синдрому екологічного іму-
нодефіциту. Автори: Є.Д. Андросов, В.О. Тєрьошин, М.Є. Жерно-

вая, А.Ю. Ігнатова, І.В. Руденко.

3. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеато-
гепатит, поєднаний з дисбіозом кишечнику. Автори: Є.Д. Андросов, 

О.В. Круглова, В.О. Тєрьошин, Г.І. Граділь, Я.В. Бондаренко.

4. Спосіб медичної реабілітації хворих на хронічний калькульозний 
холецистит після операції холецистектомії. Автори: Є.Д. Андросов, 

В.О. Тєрьошин, О.В. Круглова, А.В. Гаврилов, І.В. Жерновой.

5. Спосіб корекції функціонального стану системи фагоцитуючих 
макрофагів у хворих з синдромом психоемоційного вигорання. Авто-
ри: Є.Д. Андросов, В.О. Тєрьошин, О.В. Круглова, О.І. Могиле-

нець, А.В. Сохань, К.М. Компанієць.

6. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатоге-
патит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику на тлі дис-
біозу. Автори: Є.Д. Андросов, В.О. Тєрьошин, О.І. Могиленець, 

Г.О. Соломенник, Я.В. Бондаренко, К.М. Компанієць.

7. Спосіб лікування холедохолітіазу. Автори: В.В. Бойко, Ю.В. Ав-

досьєв, В.В. Макаров, В.Г. Грома, А.Л. Сочнєва.

8. Спосіб вибору об’єму оперативного лікування у пацієнтів із за-
хворюваннями гепатикохоледоху, ускладненими механічною жовтяни-
цею. Автори: В.В. Бойко, Ю.В. Авдосьєв, А.Л. Сочнєва, М.С. Ма-

зорчук.

9. Спосіб хірургічного лікування гемангіом у дітей з використан-
ням високочастотного електрокоагулятора. Автори: В.П. Вівчарук, 

Ю.В. Пащенко.

10. Спосіб реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладне-
ний діабетичною полінейропатією, постраждалих внаслідок ліквідації 
аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Автори: А.А. Калюж-

ка, А.Г. Істомін, І.В. Катаржнова, О.М. Роздільська, О.В. Омелья-

ненко, Ю.Л. Калюжка, О.Л. Сивенко, В.Ю. Калюжка, О.О. Плєхова.

11. Спосіб профілактики запальних захворювань тканин пародон-
та у дівчат-підлітків з порушеннями менструальної функції. Автори: 
Є.А. Ключка, І.І. Соколова.

12. Спосіб оцінки ступеня травматизації паренхіми нирки у хворих 
на нефролітіаз. Автори: В.М. Лісовий, В.І. Савенков, Д.А. Левчен-

ко, О.В. Арсеньєв.

13. Спосіб визначення генезу розвитку стриктур мисково-сечо-
відного сегменту у хворих на гідронефроз. Автори: В.І. Савенков, 

І.В. Сорокіна, М.С. Мирошниченко.

14. Спосіб підсилення протизапальної дії мелоксикаму. Автори: 
Г.О. Сирова, О.В. Савельєва, Т.С. Тішакова.

15. Спосіб лікування фіброміоми матки. Автори: І.О. Тучкі-

на, І.А. Гузь, Т.В. Рубінська, Н.Ш. Рогачова, І.М. Меренкова, 

О.О. Вовк.

16. Спосіб профілактики атипової гіперплазії ендометрія в пери-
менопаузі у жінок з абдомінальним ожирінням. Автори: І.О. Тучкі-

на, І.А. Качайло, І.А. Гузь, Є.В. Благовещенський, С.М. Копітько, 

О.О. Вовк.

17. Спосіб оцінки ремоделювання міокарда у хворих на артеріальну 
гіпертензію в поєднанні з ожирінням за рівнями несфатину-2 та іриси-
ну. Автори: О.В. Шапаренко, П.Г. Кравчун.

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³
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…А ведь Френсис Скотт оказался прав. С первым осенним холод-
ком жизнь начнется сначала... Читатель, ощущаешь ли ты на себе ву-
аль осени? Окутала ли она твою шею, перехватила ли твое дыхание? 
Мой рассудок точно подчинен отныне только ей. Только моей новой 
осени. А что чувствуешь ты, впервые примерявший белый халат? Уже 
застегнул все пуговицы своих нравов, усмирил жаркий ветер пылкого 
самолюбия? Так много ждёт тебя впереди.

Осень. Прекрасная пора мечтаний. Сколько же надежд она уносит 
вслед за собой. Стоит только оглянуться – и ты уже не просто перво-
курсник, а часть огромной открытой системы. Она всегда отворена 
для целеустремленных, жадных к знаниям людей. 

Юность. Новая страница жизненного календаря. Для каждого, 
впустившего в свое сердце чудотворный холодок, этот лист станет по-
следним зеленым обрывком, последним неуверенным и неопытным 
шагом. Совсем скоро листва станет желтой, золотистой, а следом – 
красной. Линия этого цвета всегда будет сопровождать твое сердце, 
первокурсник. Четырехмерный орган вмиг наполнится желанием стать 
частью той команды, что ранее открыла его всему миру без остатка. 
Именно ты. Единственный в своем роде. Уникальный философский ка-
мень – загадка человечества. В твоих руках – твоя разгаданная тайна. 
Открыв себя, человек отворяет дверь к пониманию целого мира.

Осень. Аромат дождливого шлейфа. Он поглотит чужое, оставив 
истинно твое. Природа обладает уникальной способностью видения. 
Она раз за разом приводит на порог нашего медицинского универси-
тета личностей. Громкое слово для громких людей. Многие доходят 
до страниц этой газеты, но немногие здесь остаются. Такова осень. 
Дожди омывают проулки совести. Нельзя отдаваться делу только 
по уму. Правда теряет смысл при виде жалких умственных доказа-
тельств, не имеющих душевного одобрения. Твоя душа обязана су-
ществовать воедино с теми намерениями, с которыми я сейчас пишу. 
Для тебя.

Осенняя вспышка эмоций, буря наваждений, шквал суеты, 
забытые стрелки часов. Потерянная ночь, потом еще и еще. Огля-
нешься – и ждет тебя карета скорой помощи, с криком сирены, 
вызывая на выезд. Однако к этому времени успей насладиться новой 
осенью! Посмотри в зазеркалье оконной рамы, разбуди воображе-
ние, поговори с собой наедине. Момент запечатлен. Он будет сопро-
вождать тебя на протяжении целой медицинской жизни. Но не стоит 
играть с огнем. Не следует поддаваться волшебным чарам златовла-
сой кудесницы. Самое время для написания выходного контроля...

Холодок. Его тихий, совсем робкий голос покорит тебя с пер-
вой ноты. Мягкое эхо отголосков из прошлого. Они будут пресле-
довать тебя. То, что остается за кадром, непременно становит-
ся главной изюминкой картины. Полотно жизни настолько усыпано 
всевозможными событиями, датами, часами встреч. Однако впредь 
твоя главная задача – помнить те капли на стеклах, которые создали 
эту новую осень для тебя. Этот новый этап для тебя. 

Прими за честь быть художником своей жизни. Раскрась эту осень 
теплыми воспоминаниями, светлой грустью, сказочной мечтой. Ра-
створись в полумраке этих стен, стань их частью. Уже почувствовал 
легкий холодок? Повелевай им. Повелевай своей новой осенью.

Ñîôèÿ Áîéêî, ñòóäêîð (IV ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

ОСЕНЬ ВСЕГДА ПРИВОДИТ В 
МЕДУНИВЕРСИТЕТ ЛИЧНОСТЕЙ

ДОСВІД СТАРШОКУРСНИКІВ

Вітаємо першокурсників зi вступом до Харківського на-
ціонального медичного університету! На вас чекає складний 
та дивовижно цікавий шлях становлення себе в царині меди-
цини. Беззаперечно, вже сам вступ до медичного навчаль-
ного закладу вимагає неабияких зусиль. Проте чималим 
емоційним потрясінням для студентів-медиків стане процес 
навчання, який уже із самого початку може впливати на їхні 
почуття і навіть характер. 

На життєвому шляху завжди будуть траплятися люди, 
ситуації або речі, які надихатимуть вас на успіх, але від сьо-
годні ви повинні самі стати взірцем успішності, яка почнеть-
ся з банальних п’ятірок, а закінчиться врятованими життями 
безлічі людей. Попереду багато роботи, інколи безсонних 
ночей, витрачених зусиль і нервів, та все недарма! Усе життя 
лікаря — це здобуття нових знань і досвіду, який іноді зму-
шує відмовитися від старого й звичного, невтомний пошук, 
боротьба із собою за формування власної особистості у мо-
ральних межах, що є припустимими та усталеними для про-
фесії. Ці критерії тисячоліттями були та зараз залишаються 
надвисокими. Суспільство вимагає від людей, яким довіряє 
життя і здоров’я своїх громадян, кришталевої чистоти та ви-
сокої моральності і має на це повне право. Сформувати ці 
надвисокі моральні межі та не виходити з них за будь-яких 
умов і спокус, якими б вони не були – надзавдання для су-
часного лікаря. Хтось великий казав: «Коли підіймаєшся на 
велику гору, треба здолати багато маленьких вершин». До-
поможуть вам у цьому наступні якості. 

1. Ви налаштовані діяти.

Якщо ви програєте, ви зосереджуєтеся на своїх цілях та 
далі рухаєтеся вперед. Ви робите висновки після кожного 
спотикання. Зрештою, це те, що справді дасть вам резуль-
тати.

2. Шлях до успіху – неупередженість.

Ви знаєте, що чим більше ви знаєте, тим більше усвідом-
люєте, що ви все ще повинні навчатися. Це дозволяє вам 
скористатися можливостями, які вам пропонують.

3. Ви встановлюєте цілі.

Ідеться про те, щоб дивитися на життя як на своєрідні 
сходи. Ви не можете дістатися до вершини, якщо не пройде-
те всі сходинки, чи не так?

4. Ви не даєте собі потрапити в пастку минулого або 

своїх невдач.

Пам’ятайте, що все, що ви робили в минулому, приве-
ло вас туди, де ви є зараз. Ви знаєте, що витрачений час на 
думки про те, що ви могли або повинні були зробити, не при-
несе вам успіху.

5. Ви завжди робите все, що можливо.

Ви використовуєте свої сильні сторони як основу. Крім 
того, ви довіряєте навичкам, які роблять вас більш компе-
тентними, та використовуєте їх, щоб робити те, що вам по-
добається.

Долайте кожну вершину і вірте в себе, успіх прийде 
 неодмінно!

Àíàñòàñ³ÿ Áàñêàêîâà, ñòóäêîð (²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

БУДЬ ГОТОВИЙ СТАВАТИ УСПІШНИМ

ПЕРША ЛЕКЦІЯ

У Харківському національному медичному університеті стартував новий навчальний рік. Традицій-
ну лекцію для першокурсників, що відбулася 3 вересня, презентувала доцент кафедри громадського 
здоров’я та управління охороною здоров’я Наталія Мартиненко.

Вона привітала молодих колег зі вступом до студентського життя й початком навчання в нашій alma 
mater. Лекторка зазначила, що в усі часи ставлення суспільства до лікарів було особливим і вимоги до лі-
каря були суворими. Так, у Стародавній Індії вважали, що успішний лікар має бути здоровим, охайним, 
скромним, терплячим, носити білий, надушений пахощами одяг, а мова його повинна бути тихою, приєм-
ною і підбадьорливою. Справжній лікар повинен був мати відкрите, співчутливе серце, суворо правдивий 
характер, спокійний темперамент і завжди намагатися робити добро. Філософським сталенням до виник-
нення та  лікування хвороб уславилися лікарі Стародавньої Греції. «Батько медицини» Гіппократ, син лікаря 
й повитухи, представник 17-го покоління лікарів у своїй родині, підкреслював: «Там, де є любов до людей – 
там буде і любов до лікарського мистецтва». 

Наталія Мартиненко коротко розповіла студентам-першокурсникам про історію формування медич-
них шкіл у Харкові та заслуги видатних професорів, про їх внесок у розвиток медичної науки, розбудову 
системи медичної допомоги населенню міста, області та України. 

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

ВСТУП ДО СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ
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Організм людини працює чітко та без збоїв тільки в тому випадку, 
коли кожен його орган добре виконує свою функцію. Те ж саме мож-
на сказати про будь-яку організацію, якісна робота якої залежить від 
того, наскільки злагоджено та професійно працюють усі її структурні 
 підрозділи. 

Річ у тому, що в кожному за-
кладі є відділи, які на перший по-
гляд здаються непомітними, але 
без них може загальмуватися ро-
бота всього колективу. Одним із 
таких гвинтиків великого механіз-
му – Харківського національно-
го медичного університету – без 
зайвого сорому можна вважати 
службу з інформаційного забез-
печення. Ця структура більш ві-
дома загалу як редакція газети 
«Медичний університет». Проте 
не всі знають, що робота цього 
підрозділу є набагато складні-
шою та різноманітнішою, а, голо-
вне, дуже відповідальною. Уявіть, 
саме звідси виходить «у світ» вся 
інформація стосовно подій в уні-
верситеті, і від того, наскільки 
своєчасно це зроблено та пра-
вильно подана інформація може 

залежати не тільки імідж, а й репутація вишу. Адже сьогодні, у час стрім-
кого розвитку цифрових технологій, інформація розповсюджується з 
надзвичайною швидкістю. Тому сайт університету, наповненням якого 
також опікуються саме співробітники служби, є обличчям університету, 
за яким, як відомо, зустрічають, а вже потім, якщо перше знайомство 
сподобалося, виявляють зацікавлення у продовженні стосунків. І хоча 
це така собі алегорія, проте життя доводить, що воно насправді є так. 
Сьогодні сайт університету відвідують як співробітники та студенти на-
шого вишу, так і сторонні особи, яким цікава його діяльність – таким чи-
ном вони завжди в курсі подій, що вирують в університеті. 

Інше джерело актуальної інформації, яку також доносить до спіль-
ноти ХНМУ служба з інформаційного забезпечення – університетська 
газета, про яку було згадано вище. Ця ювілярка по людським міркам 
сьогодні має поважний вік – в поточному році видання відзначає 90 ро-
ків із дня заснування. За цей час з газетою відбувалися трансформації, 
які відображали стан суспільства та місцеві події, проте для працівників 
і студентів вона завжди була рупором та інформатором медичної спіль-
ноти вишу, можливістю більше дізнатися про життя колективу, розказа-
ти щось цікаве про себе чи своїх колег і друзів, спробувати себе в якості 
дописувача. Мабуть тому газета і зараз користується популярністю се-
ред працівників вишу не менше, ніж десятки років тому. Незважаючи на 
поширеність інтернету, наше видання є цікавим, яскравим, зовні деко-
му нагадує глянцевий журнал, а головне не тільки не поступається сай-
ту нашого закладу, а й органічно поєднується з ним. Обидва інформа-
ційні ресурси доповнюють один одного, надаючи повну картину всього, 
що відбувається у виші. 

Треба розуміти, що робота служби – досить складний і трудоміст-
кий процес, який потребує високого професіоналізму, постійного зна-
ходження в тонусі й тримання «руки на пульсі». Адже кожна новина, 
замітка чи велика стаття – це результат копіткої роботи багатьох спів-
робітників, які організують процес написання, висвітлюють інформа-
цію з місця події, беруть інтерв’ю, розшифровують диктофонні записи, 
пишуть матеріал, перевіряють фактаж, редагують та корегують тексти, 
координують роботу дописувачів та собкорів газети, моніторять сто-
ронню пресу, співпрацюють з місцевими та українськими кореспонден-
тами, розміщують на сайті контент з фотоматеріалами. 

Така робота потребує від працівників служби щоденного знахо-
дження в інформаційному полі, величезних затрат енергії, оперативно-
го реагування, комунікативності та вкладання частинки власної душі в 
кожний випуск. Адже ми справді робимо все, щоб славетна газета «Ме-
дичний університет» ставала з кожним роком ще цікавішою і корисні-
шою нашим читачам, для яких, власне, ми й працюємо, і які завжди від-
повідають нам взаємністю.

Îëåíà Ãîë³êîâà, 
ôàõ³âåöü ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

БІЙЦІ ІМІДЖЕВОГО ФРОНТУ – 
АБО ДЛЯ ВАС, ЧИТАЧІ! Продолжаем знакомство с экспозицией музея исто-

рии. Представляем вниманию читателя отдельные фото-
графии, посвященные работе Харьковского медицинского 
института в послевоенное время.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

«З великою повагою та найкращими побажаннями до 
Харківщини, до університету та музею. Змістовно, розум-
но, корисно для всіх, хто вміє розуміти цей світ. Розвивай-
тесь і нехай в цьому допомагає Вам Бог».

Ç ïîâàãîþ, Â. Ãðèãîðîâè÷,
çàñòóïíèê Äåïàðòàìåíòó ïî êîíòðîëþ ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 

ÌÎÇ Óêðà¿íè

Первая послевоенная государственная 
экзаменационная комиссия (слева направо 

профессоры С.Л. Минкин, М.Н. Соловьев, 
В.Ф. Матвеева, И.Р. Брауде, Ю.М. Орленко (1945))

Первомайская демонстрация. Слева направо рек-
тор ХМИ Р.И. Шарлай, проф. В.А. Белоусов (1951)

Проф. В.Ф. Матвеева на приеме 
в областной больнице (1960)

Студенты на работах по восстановлению морфокорпуса 
ХМИ (пр. Науки, 4). На переднем плане будущий к.м.н., 
заведующий кафедрой радиологии И.Ф. Бодня (1950-е)

«МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» – 
ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ (до 90-річчя газети)

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ИСТОРИИ 
(к 50-летию музея истории ХНМУ)
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СЛОВО ВЫПУСКНИКА

Хотелось бы сказать спасибо всем преподавателям и со-
трудникам университета, потому что каждый сыграл свою роль 
в процессе нашего обучения. Конечно, значимость роли каждо-

го различная, 
но важны все 
люди: скажу ал-
легорично – без 
одной малень-
кой шестеренки 
весь механизм 
мог бы не за-
работать. Се-
годня я дово-
лен на 100%, на 
положительных 
эмоциях. Мне 

нравилось учиться в нашем университете. Например, если я 
выходил утром с плохим настроением, я подходил к главному вхо-
ду, смотрел на герб ХНМУ на главном входе и у меня появлялись 
приятные эмоции, прилив энергии, желание учиться. Бывали, ко-
нечно, моменты, когда в чем-то разочаровывался, но в итоге все 
получилось хорошо. Среди любимых преподавателей – Алексей 
Николаевич Шелест, который всегда говорил очень интересные 

вещи, над 
которыми мож-
но подумать, а 
вообще, вос-
торг вызывают 
все преподава-
тели. 

Абитуриен-
там хочу поже-
лать, чтобы они 
смогли решить 
те вопросы, 
которые не по-

лучилось решить нам, чтобы они сохранили наследие и хорошие 
традиции нашего университета, а главное, настойчивости, чело-
веколюбия и гуманизма. 

Âëàäèñëàâ Âåëåíòååíêî, II ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

Эмоции словами не передать, они меня переполняют. Хочу 
сказать спасибо в первую очередь своим родителям – без них у 
меня ничего бы не получилось. Также хочу поблагодарить дека-
нов Дмитрия Игоревича Маракушина и Светлану Александровну 
Красникову, а также заместителей деканов. Без их помощи у нас 
тоже ничего не получилось бы, они очень сильно нас поддержи-
вали. Спасибо родному ХНМУ за все! 

Абитуриентам я хотела бы пожелать только учиться, учиться 
и еще раз учиться, потому что без учебы этот университет закон-
чить трудно. Надо стараться, постоянно заниматься, не спать но-
чами – так наши 5 лет и пролетели, мы даже не заметили, но ни о 
чем на жалеем и будем вспоминать с любовью и наш универси-
тет и город Харьков. 

Ãîçåëü Ìàòÿêóáîâà (Òóðêìåíèñòàí), 
V ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

Эмоции сегодня – это радость, облегчение, потому что мы 
смогли, мы это сделали. Хотелось бы сказать спасибо любимым 
преподавателям – Николаю Анатольевичу Ващуку, Сергею Федо-

ровичу Запаре, Антону Сергеевичу Шапкину, Геннадию Петрови-
чу Рузину, Алле Владимировне Погорелой. Мы очень благодарны 
им за те знания, которые они нам дали, мы вдохновлены и будем 
стараться оправдать доверие, а знания применить на практике. 

Абитуриентам хотели бы пожелать сил, терпения и вдохнове-
ния, чтобы они верили в свою профессию, потому что учиться слож-
но, работать будет еще сложнее, поэтому надо любить свое дело.

Âèêòîðèÿ Êîçêà, Òàòüÿíà Ìîøà, Ìàðèÿ Øàïîøíèêîâà,
ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

Ми щасливі та задоволені: 6 років – це було дуже довго. Спа-
сибі за теоретичні знання, які нам дав університет, а практичні на-
вички зазвичай отримують здебільшого на роботі. Окремо хоті-
лося б подякувати декану Анатолію Олександровичу Терещенку 
та заступнику декана Миколі Анатолійовичу Ващуку – це люди, які 
приймали нас на перший курс, і по суті багато нам дали. Серед 
викладачів хотілося б виділити Наталю Миколаївну Котовщикову, 
Галину Юріївну Панченко, Анатолія Вікторовича Гаврилова – дуже 
веселий викладач. 

Абітурієнтам хочемо сказати наступне. Якщо в душі є покли-
кання, тоді варто сюди вступати і навчатися, якщо ні – тут робити 

нема чого. Якщо 
мета – отрима-
ти велику зарп-
латню, то це не 
про професію 
лікаря, про таке 
не треба одра-
зу думати, тіль-
ки альтруїзм. 
Ми б порадили 
робити усвідом-
лений вибір, а 
щоб не обирати 
«кота в мішку», 

треба ще до вступу до вишу відвідати лікарню, поцікавитися, як 
там працюють медики, і тільки якщо сподобається, свідомо йти в 
медчиний університет, аби потім на VI курсі не жаліти. 

Àíàñòàñ³ÿ Øàáàò³íà, Íàçàð³é Çáîðîâñüêèé, 
Äàðüÿ Ïðèõîäüêî, Îëåã Íåñòåðîâ, 

I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Мы пришли сюда учиться с радостью и заканчиваем с такими 
же эмоциями. Мы – медсестры, которые пришли улучшить свои 
знания, чтобы помогать врачам в их деятельности. Хотим сказать 
спасибо всем преподавателям, которые многому нас научили и 
искренне помогали нам. Особенно хочется выделить профессо-
ра Ольгу Семеновну Бильченко, которая дала нам много знаний, 
поблагодарить сотрудников деканата, которые помогали сове-
тами и всем, чем могли. Мы собираемся идти дальше, в маги-
стратуру, чтобы еще больше углубиться в эту профессию. Конеч-
но, были трудности – ту программу, которую другие факультеты 
учат длительное время, мы изучали в более сжатые сроки. Одна-
ко преподаватели всегда идут навстречу, все понимают и дают то 
количество информации, которое для нас необходимо, за что им 
большое спасибо. Абитуриентам хотелось бы пожелать в первую 
очередь удачи, а дальше держаться, ведь учиться в нашем уни-
верситете – это очень тяжелый труд. Поэтому удачи, терпения, 
целеустремленности и веры в себя. 

Àëèíà ßðîùóê, III ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò, «Ìåäèöèíñêîå äåëî»

ÑÒÎ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÌÎÖÈÉ!

ЮВІЛЯРИ

У вересні ювілей святкують: діловод Галина Михайлівна Балабайченко, асистент кафедри інфекційних хвороб Анатолій Вікто-

рович Гаврилов, доцент кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Вікторія Василівна Данилова, завідувач архіву загального 
відділу Людмила Геннадіївна Дейнека, професор кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Ольга Василівна 

Зайцева, професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Ірина Іванівна Князькова, прибиральник службових 
приміщень господарчого відділу Людмила Іванівна Кобзар, прибиральник службових приміщень Надія Василівна Козлова, лабо-
рант кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Світлана Пилипівна Кононіхіна, двірник гуртожитку № 3 Анатолій Кузьмич 

Косенко, сторож господарчого відділу Юрій Вікторович Мартиненко, ст. лаборант кафедри медичної та біологічної фізики і медичної 
інформатики Вікторія Петрівна Радунцева, методист I категорії ННІЯО ХНМУ Алла Валентинівна Рогова, асистент кафедри хірур-
гічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Антон Олександрович Селін, доцент кафедри громадського здоров’я та управлін-
ня, охороною здоров’я Наталія Миколаївна Удовиченко, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 Володимир Олександрович 

Федоров, доцент кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Станіслав Юрійович Штикер, асистент кафедри ортопедичної 
стоматології Ігор Миколайович Ярина.
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

«ВИПУСКНИК 2018» – НОВА ГЕНЕРАЦІЯ МЕДИКІВ

У Харківському національному медичному університеті існує 
багато власних традицій. Одна з них – проведення свята випуск-
ників зі врученням дипломів вишу, яке цього року відбулося в 
Харківському національному академічному театрі опери та бале-
ту ім. М.В. Лисенка 25 червня. 

Урочисту церемонію відкрив ректор медичного універси-
тету Володимир Лісовий: «Сьогодні зворушливе свято, яке на-
стає для нас кожного року, і завжди ми дуже хвилюємося. Хочу 
висловити особливу подяку педагогічному колективу, для яко-
го сьогодні підсумовується результат 5-, 6-річної роботи саме 
з вами. Наші випускники працюють у всіх куточках земної кулі 
і всюди примножують славу нашого університету, харківської 
вищої медичної школи, міста Харкова, Слобожанщини, Украї-
ни. Сподіваюсь, що ви також завжди будете гордо нести зван-
ня випускника Харківського національного медичного універ-
ситету і пишатися тим, що закінчили саме наш виш. Окремо я 
хочу привітати ваших батьків – для них це свято мабуть є біль-
шим, аніж для всіх інших, адже 6 років тому вони з вами обрали 
саме Харківську вищу медичну школу. Особливо я хочу зверну-

тися до батьків наших студен-
тів-іноземців, тому що саме 
вони відправили своїх дітей в 
далеку країну і сьогодні отри-
мали їх уже як підготовлених 
спеціалістів- лікарів».

Із напутнім словом до но-
воспечених медиків звернула-
ся голова Харківської облдер-
жадміністрації Юлія Світлична. 
У своїй промові вона відзна-
чила: «Ми дочекалися радісної 
події і вітаємо вас із отриман-
ням дипломів. Сьогодні ми ра-
діємо разом з вами, і мені, як 
харків’янці, приємно знати, що 
в Харківській області є один з 
найпотужніших медичних ви-
шів, який має власні традиції, 
історію та гарні сучасні надбан-
ня. Мені також приємно відзна-
чити, що професія лікаря є од-
нією з найповажніших професій 
у світі. Шановні фахівці! Я вітаю 
вас із цим днем і бажаю, щоб 
ваш подальший життєвий шлях 
був дуже кваліфікованим, про-
фесійним, і ви досягли найви-
щих вершин у своєму профе-
сійному житті. Шановні батьки! 
Я дякую вам за те, що ви наби-
ралися терпіння та підтриму-
вали своїх дітей на цьому дуже 
відважному і шановному шля-
ху. Шановні викладачі! Я дякую 
вам за те, що ви готуєте ви-
сокоякісні і професійні кадри. 
Сьогодні ми маємо велику нову 
генерацію – вступаємо в но-
вий етап формування охорони 
здоров’я і саме вам, випускни-
кам, бути його провідниками. Я 
впевнена, що ви зарекоменду-
єте себе дуже гарно, адже ма-
єте надзвичайно якісну освіту, 
яку отримали в одній із най-
кращих медичних шкіл Украї-
ни. Крім того, ви маєте змогу 
досягти безумовних вершин у 
своїй професійній діяльності, 
тому що час змін – це завжди 
час можливостей». 

Від імені депутатського кор-
пусу держави випускників при-
вітав народний депутат України 
Олександр Біловол, від міського 

голови – заступник Харківського міського голови з питань охоро-
ни здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбуно-
ва-Рубан, від медичної спільноти – гендиректор ХМСМГЦ-ЦР (О) 
Олена Гречаніна. Усі вони відзначили, що це свято – визначна по-
дія в житті кожного випускника та побажали їм наснаги й профе-
сійних успіхів на життєвому шляху лікаря. 

Молодих фахівців-медиків привітали наставники та виклада-
чі, зокрема, декани факультетів, які побажали їм гідно нести по-
чесне звання лікаря, бути взірцем доброти та милосердя й збе-
регти на все життя ту клятву Гіппократа, яку вони дали під час 
свята. 

Святкового настрою урочистостям додав концерт із висту-
пами колективів ХНМУ та Слобожанщини. Завершальним акор-
дом заходу були щирі та теплі слова випускників, які звернулися 
зі сцени театру до усіх, хто допоміг їм опанувати складну і важли-
ву професію медика та отримати почесне звання лікаря – однієї з 
затребуваних та людяних професій сьогодення.

Îëåíà Ãîë³êîâà, 
ôàõ³âåöü ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ
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АБІТУРІЄНТ–2018АБІТУРІЄНТ–2018

Протягом вступної кампанії 2018 року до приймальної комісії 
ХНМУ надійшло 4 352 заяви, загальний конкурс по університету 
склав 4,73 заяви на одне місце.

До Харківського національного медичного університету в 
2018 році усього було зараховано 690 першокурсників. За освіт-
нім ступенем «Магістр» на базі повної загальної середньої осві-
ти зараховано 502 особи, з них на місця навчання за державним 
замовленням – 402 студенти, у тому числі на спеціальність «Ме-
дицина» – 353 студента, на спеціальність «Педіатрія» – 45 та на 
спеціальність «Стоматологія» – 4 вступники. На місця навчання 
за кошти фізичних та юридичних осіб зараховано 100 вступників, 

з них на спеціальності «Медицина» та «Стоматологія» – 25 та 75 
студентів відповідно.

У поточному році надійшло 12 заяв від вступників, які мали 
право на вступ за особливими умовами, з яких 3 зараховано до 
університету.

Значним попитом користувалися спеціальності бакалаврат-
ного ступеня «Технології медичної діагностики та лікування» та 
«Фізична терапія, ерготерапія», на які було зараховано в два рази 
більше студентів, ніж минулого року.

Çà ìàòåð³àëàìè ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿

«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 25.09.2018. 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 1/29.
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

Сказочный мир Томаса Кинкейда
Томас Кинкейд (Thomas Kinkade) родился 19 января 1958 года в штате Калифорния в крохотном и уютном городке Пласервилль, 

неподалеку от Сакраменто. Способности к рисованию проявились у мальчика еще в раннем детстве – в возрасте 4 лет он поправил 
рисунок сестры, на котором были дом и дорога, после чего рисунок стал более реальным.

Томас Кинкейд был удивительным человеком. Многие называли его волшебником, сказочником нашего времени. Картины Томаса 
Кинкейда всегда дарят радость, умиротворение, спокойствие, веру в добро и ожидание чуда.

Американский художник ушел из жизни осенью 2012 года. Он умер тихо, в своем доме в Лос-Гатосе, близ Сан-Франциско, в штате 
Калифорния. Смерть настигла Мастера, когда ему было всего 54 года.

ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
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