
ВІТАННЯ ВИКЛАДАЧІВ, СТУДЕНТІВ ТА ПЕРШОКУРСНИКІВ З ПОЧАТКОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!

Шановні першокурсники, 
викладачі та студенти вищих 
медичних та фармацевтичних 
навчальних закладів України!

Шановні першокурсники!

УРОЧИСТА ЕСТАФЕТА «ЄДНАЙМОСЯ ПІД ПРАПОРОМ МИРУ!»

Напередодні національного свята Дня 
державного Прапору України 22 серпня в 
Харківському національному медичному 
університеті відбулася флешмоб-естафета 
«Єднаймося під прапором миру!».

Урочисту церемонію на знак вшану-
вання багатовікової історії українського 
державотворення, державної символіки 
незалежної України розпочали студенти 
медичних та стоматологічного факультетів 
університету, пов’язавши жовто-блакитні 
стрічки. Вони пронесли державний Пра-

пор України від факультету до факуль-
тету як об’єднання студентства під да-
 хом найстарішої вищої медичної школи – 
Харківського національного медично-
го університету і як символ згуртованості 
українського народу навколо ідеї миру та 
єдності країни. 

Під час флешмобу його учасники за-
співали державний гімн України, який став 
своєрідним вітанням з Днем держав ного 
Прапора та 23-ю річницею незалежності 
України.

Ви стали студентами Харків-
ського національного медичного 
університету – одного із най престиж-
ніших медичних ВНЗ країни. Ви 
увійшли у дивний світ студентства, 
де маєте багато про що довідатися, 
стати учасниками визначних подій. 
Однак найголовніше ваше завдан-

ня – сумлінно вчитися, з найперших днів серйозно ста-
витися до занять. Вам треба бути дисциплінованими, 
високоорганізованими, брати участь у науково-дослідній 
роботі, а також виявляти активність у суспільному житті 
університету. Тільки тоді ви зможете стати професіоналами 
в обраній спеціальності й справжніми громадянами. 
Сподіваємося, що, приєднавшись до нашої дружної родини, 
ви будете поважати й збільшувати славні традиції нашого на-
вчального закладу. 

Навчання в медичному університеті – це велика 
відповідальність і постійна наполеглива праця. Університет 
надає студентам усі можливості для одержання якісної 
освіти, а отже, для конкурентоспроможності в майбутньому 
й гідного положення в суспільстві. Хочеться вірити, що ви до-
кладатимете максимум зусиль, щоб стати гарними студента-
ми, гідно витримаєте всі труднощі, що очікують на вас. Від на-
ших з вами знань і професійних якостей залежить майбутнє 
медицини й нашої країни, тому так важливо всебічно розви-
ватися й удосконалюватися. 

З перших днів перебування в системі охорони здоров’я 
абсолютно кожному з вас слід керуватися ідеалами високої 
моральності – адже тільки так лікар зможе виконати свій 
професійний і громадянський обов'язок, дійти до єдиного 
правильного рішення й зробити в будь-якій життєвій ситуації 
саме так, як цього потребують інтереси пацієнта. 

Окремо хочу привітати викладачів – багато хто з них при-
святив чимало років справі підготовки медичних кадрів. Но-
вий навчальний рік для викладачів – це ще одна можливість 
застосувати найбагатший, накопичений і перевірений досвід.

Щиро сподіваюся, що всі наші студенти зустрінуть новий 
навчальний рік сповненими сил і творчої енергії. Нехай вас 
ніколи не залишає прагнення до нових знань! 

Бажаю вам успіхів!
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó  Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

Щиросердечно вітаю вас із Днем 
Знань! Цей день об’єднує усю нашу країну, 
яка у котрий раз за багатовікову історію 

захищає свою незалежність та європейське май бутнє. Нині 
слова Мир та Незалежність набули для нас усіх особливої  
цінності, життєвої важливості.

Усім медикам та особливо тим, хто вперше прийде до сту-
дентських аудиторій, необхідно усвідомити значення доско-
налих знань та умінь лікарів і медичних сестер, від яких зале-
жить життя людей та безпека країни. Сучасний лікар повинен 
мати фундаментальні знання, постійно їх удосконалювати та 
володіти новітніми методами профілактики захворювань та їх 
лікування. Особливого значення зараз набуває військова ме-
дицина та медицина катастроф.

Хай прикладом патріотизму, милосердя та гуманізму, 
відданості своїй благородній професії стануть для Вас, 
наша молода зміно, медичні працівники та волонтери, які на 
Майдані та у зоні антитерористичної операції ціною власного 
здоров’я та життя рятували й рятують наших захисників. 

Понад 24 тисячі першокурсників долучаються до бага-
тотисячної родини вищої медичної школи цього року. Я пере-
конаний, що вітчизняна медицина отримає гідне поповнення. 
Я вірю, що ви прийдете працювати у нову систему охорони 
здоров’я, побудову якої розпочинає Міністерство охорони 
здоров’я України спільно з громадськістю.

Збережіть у душі прекрасний вислів Батька медицини 
Гіппократа: «Медицина воістину є найблагороднішим зі всіх 
мистецтв» та завжди пам’ятайте про Честь білого халата.

Найтепліші слова подяки адресую педагогам, які віддають 
свої знання та уміння майбутнім поколінням медиків та 
провізорів.

Бажаю усім студентам, викладачам і професорам вищих 
медичних та фармацевтичних навчальних закладів творчої 
наснаги, вагомих здобутків у праці та навчанні на благо 
Батьківщини та охорони здоров’я українського народу, мир-
ного неба!

Слава Україні!
Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè  Îëåã Ìóñ³é
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ДО ЛАВ СТУДЕНТІВ ХНМУ СТАЛИ ПЕРШОКУРСНИКИ!
Посвята в студенти – одна із найяскравіших традицій університету. Це важливий 

і хвилюючий у житті першокурсника момент, сповнений яскравих емоцій і незабутніх 
вражень. 29 серпня понад 700 юнаків і дівчат одержали свій перший пропуск у дорос-
ле життя. 

Харківський національний медичний університет об'єднав під своїм дахом 
представників усіх без винятку регіонів України та всі роки свого існування неухильно 
впроваджував принципи толерантності, гуманізму, поваги до мовних та етнічних осо-
бливостей громадян України.

На святковому мітингу на знак єднання українського народу, відродження його 
духовності та майбутнього першокурсники відпустили в небо повітряні кульки як сим-
вол миру на нашій землі та віри в щасливе майбутнє.

Почесне право відкрити церемонію посвяти було надано ректору університету 
професору Володимиру Лісовому. Звертаючись до першокурсників, Володимир Ми-

колайович зазначив, що сьогодні здійснилася мрія вчорашніх абітурієнтів, а наш університет отримав гарних, натхненних молодих 
людей, першочергове завдання яких – прагнути знань та отримати їх якнайбільше від викладачів. «Ви стали на тяжкий, але дуже 
почесний шлях, на якому я бажаю вам усіляких гараздів, натхнення і удачі. Відтепер ви сміливо робите крок до нового життя у 
студентській родині Харківського національного медичного університету», – підкреслив ректор ХНМУ.

У цей знаменний день до університету завітали поважні гості: народний депутат України професор Олександр Біловол, за-
ступник директора Департаменту персоналу, освіти та науки Міністерства охорони здоров'я України Олександр Волосовець, за-
ступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, заступник ди-
ректора Департаменту охорони здоров’я ХОДА Галина Сіроштан, голова Харківської обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров’я України Альона Благовещенська. Вони щиросердно бажали медикам-початківцям, щоб їхні студентські роки 
запам’яталися як радість пізнання нового, бо немає для людства науки важливіше, ніж медицина.

У своєму зверненні до студентів Олександр Петрович Волосовець запевнив, що найближчим часом вони прийдуть працю-
вати в нову систему охорони здоров’я, яка буде відповідати кращим 
європейським стандартам.

Настала черга урочистої обіцянки 
першокурсників. Щиро й сердечно 
звучали слова наслідувати заповіти 
корифеїв медичної науки, поважати 
своїх вчителів і товаришів, цінувати і 
зміцнювати студентську дружбу, вихо-
вувати в собі принциповість, відвертість 
і відповідальність.

Так у ряди студентів Харківського 
національного медичного університету 
влилися першокурсники, які сьогодні 
стали повноправними студентами, й 
тепер кожен з них є часткою великої  
родини. Студентське життя сповнене 
турбот і хвилювань. На молодь чекає 
багато радісних подій у цю прекрас-
ну пору. І незважаючи на труднощі, з 
якими завжди пов'язаний непростий 
процес навчання в медичному виші, 

ми впевнені, що цей період назавжди залишиться найяскравішим і 
найбарвистішим спогадом першого етапу дорослого життя кожного 
студента, а навички й знання, отримані в процесі навчання, допоможуть 
їм стати першокласними фахівцями.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÍÀÌÅÍÍÈÕ ÄÀÒ ÍÀ 4-É ÊÂÀÐÒÀË 2014 ð.
Жовтень

Яків Якович Постоєв (21.10.1864–03.04.1929) – 150 років зі 
дня народження доктора медицини, професора, завідувача ка-
федри фармакології з рецептурою, токсикологією та вченням про 
мінеральні води медичного факультету Харківського університету та 
ХМІ (1912–1929), декана медичного факультету ХМІ (1924–1926).

Володимир Іванович Шаповал (20.10.1924–24.09.2001) – 90 
років зі дня народження професора, доктора медичних наук, за-
служеного діяча науки України, засновника (1967) і директора 
(1967–2001) Харківського нефроурологічного центру, завідувача 
кафедри урології ХДМІ, ХДМУ (1968–1995). 

Петро Іванович Шатілов (04.10.1869–13.05.1921) – 145 років 
зі дня народження видатного терапевта, активного учасника 
організації охорони здоров’я, вищої школи і науки, завідувача ка-
федри факультетської терапії ХМІ (1918–1921).

Листопад

Петро Андрійович Наранович (1804–08.05.1858) – 210 років зі 
дня народження професора анатомії та хірургії, завідувача кафе-
дри анатомії Харківського університету (1838–1853), директора 
хірургічної клініки Харківського університету (1853–1858).

Микола Петрович Трінклер (19.11.1859–10.08.1925) – 155 
років зі дня народження заслуженого професора УРСР (1924), 

блискучого хірурга-новатора, завідувача кафедри хірургічної 
патології з десмургією і вченням про вивихи та переломи ме-
дичного факультету Харківського університету (1905–1913), ка-
федри факультетської хірургії ХМІ (1913–1925), вченого, який 
вперше у світовій і вітчизняній літературі описав вісцеральний 
сифіліс.

Грудень 

Душан Федорович Лямбль (17.12.1824–25.02.1895) – 190 
років зі дня народження відомого анатома, патологоанатома і те-
рапевта, завідувача кафедри анатомії (1861–1867), засновника 
та завідувача кафедри патологічної анатомії (1867–1871), голо-
ви Харківського медичного товариства (1867–1868). Д.Ф. Лямбль 
першим виділив колові волокна циліарного м’яза ока, першим 
описав паразита Lamblia intestinalis, названого його іменем.

Данило Овсійович Альперн (15.12.1894–24.08.1968) – 120 
років зі дня народження видатного вченого-патофізіолога, члена-
кореспондента АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР (1947), 
завідувача кафедри патологічної фізіології ХМІ (1929–1968).

Василь Степанович Деркач (21.12.1894 – 25.05.1975) – 120 
років зі дня народження видатного мікробіолога та імунолога, 
члена-кореспондента АМН СРСР (1945), заслуженого діяча науки 
УРСР (1943), завідувача кафедри мікробіології ХМІ (1946–1971).
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15 липня 2014 року в Києві у приміщенні Націо-
нальної спілки крає знавців України за участю крає-
знавчого активу та широкої громадськості відбулася 
урочиста церемонія з приводу нагородження лауреатів 
премії ім. акад. Петра Тронька. 

Одним із лауреатів цієї премії в номінації «За 
науково-організаційну та просвітницьку діяльність в 
краєзнавстві» став президент Академії соціальних наук 
України Ігор Юрійович Робак. 

Ігор Робак став першим хар ків'янином, нагородже-
ним цією від знакою. Нагадаємо, що загально українська 
премія ім. акад. Петра Тронька Національної спілки 
краєзнавців України присуджується з 2013 р. щорічно 
окремим краєзнавцям за вагомий внесок у справу вив-
чення, дослідження і популяризації історико-культурних 
і природних багатств рідного краю. 

Лауреати премії нагороджуються дипломами, по-
чесними знаками та грошовими преміями. У цьому році 
вони шляхетно віддали свої грошові нагороди на потре-
би української армії.

День знань у Харківському національному медич-
ному університеті розпочався 1 вересня в актовому 
залі лекцією «Україна – суверенна демократична дер-
жава».

Автор тематичної лекції – завідувач кафедри 
філософії професор Алла Алексеєнко – привітала 
студентів поетичними строками: «Схилюсь перед то-
бою на коліна, і помолюся Господу за тебе, земля моя, 
кохана Україна…».

Алла Петрівна ознайомила майбутніх лікарів з ос-
новними державотворчими подіями становлення не-
залежної України, з історією української національ ної 
символіки, розповіла про демократичні перетво рення, 
які вплинули на подальший розвиток прав і свобод лю-
дини й громадянина, гарантованих Конституцією, ак-
центувала увагу на тому, що невід’ємною частиною 
громадянської культури виступає патріотизм, почуття 
відповідальності за долю рідної землі і народу. Вона 
зупинилася на окремих видатних діячах медицини, чий 
внесок у різні періоди буремних подій слід розглядати 
як діяльність істинних патріотів – це Л. Гіршман, І. Гри-
щенко, В. Шамов, Л. Малая, В. Шаповал та ін.

Наприкінці лекції Алла Петрівна закликала студен-
тів любити державу, піклуватися про своє май бутнє 
і своєї країни, бо патріот – це людина, що віддана  
народові, любить Батьківщину, живе і працює заради 
процвітання свого краю.

«УКРАЇНА – СУВЕРЕННА 
ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА»

ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРУДОВОГО 
КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ

28 серпня 2014 року в ак-
товому залі відбулися загальні 
збори трудового колективу 
Харківського національного 
медичного універ си тету. 

Перед спів робіт ника-
ми виступив ректор профе-
сор В.М. Лісовий зі щорічним 
звітом за період 2013–2014 
навчального року. Передусім 
Володимир Миколайович ви-
конав доручення Міністерства 
охорони здоров’я України, 
обласної і міської ради та 
нашого колективу й відзначив відомчими нагородами співробітників 
університету, а саме: А.О. Терещенка, В.О. Сипливого, С.Ю. Масловського, 
В.І. Савенкова, В.П. Голіка, Г.П. Рузіна, А.А.Хижняка, В.І. Жукова, В.О. Оль-
ховського, В.В. Мінухіна, Д.В. Кацапова, В.В.В’юна, Д.І. Маракушина, 

Г.Г. Голку та М.О. Гончарь.
У своїй доповіді рек-

тор університету розгля-
нув усі сфери діяльності 
університету, зокрема, пріо-
ритети колективу 2013 р., 
розширення освітніх по-
слуг, результати складання 
ліцензійних іспитів «Крок» та 
державних іспитів, розподіл 
випускників, якість кадрово-
го складу, пріоритетні наукові 
напрямки та міжнародне 

наукове співробітництво, підготовку іноземних фахівців, виховну, 
лікувально-профілактичну роботу, адміністративно-господарчу діяльність, 
матеріальне та соціальне забезпечення навчального процесу, результа-
ти вступної кампанії тощо. Наостаннє Володимир Миколайович визначив 
подальші пріоритети на 2014 р. та закликав 
присутніх примножувати славу нашого на-
вчального закладу.

Про виконання колективного договору 
доповів голова профспілкової організації 
співробітників ХНМУ доцент Л.П. Ющенко.

В обговоренні щорічного зві ту ректо-
ра взяли участь декан стоматологічного 
факультету доцент В.В. Ніконов, декан фа-
культету з підготовки іноземних студентів 
доцент Д.І. Маракушин, завідувач кафе-
дри неврології професор І.А. Григорова та 
голова профспілки студентів О.В. Шапа-
ренко. Наприкінці голова комісії професор 
І.В. Завгородній оголосив проект рішення 
загальних зборів колективу університету. 

На загальних зборах ХНМУ діяльність 
ректора університету Володимира Лісо-
вого була визначена відповідною держав-
ним та статутним вимогам до керівника ви-
щого навчального закладу.

Â²ÒÀªÌÎ!

Депутати Харківської міської ради на черговій сесії ухвалили 
рішення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова» 
в 2014 році. 

Зокрема, почесними харків'янами стали співробітники нашого уні-
верситету – завідувач кафедри хірургії № 1 Валерій Бойко та асистент 
кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної 
терапії Олександр Духовський. Звання «Почесний громадянин міста 
Харкова» надається людям, які зробили вагомий внесок у розвиток міста 
Харкова, підвищення його статусу у світі та на знак великої поваги до 
їхньої суспільної діяльності.

Почесною грамотою і медаллю Харківської міської ради за багаторічну 
працю, високий професіоналізм та вагомий вклад у розвиток медичної 
галузі в місті Харкові нагороджено Володимира Івановича Савєнкова. 
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ÇÀÕÈÑÒÈ ÇÀÕÈÑÍÈÊÀ

Цілодобове чергування студентів Харківського національного медичного 
університету налагоджено у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону 
в Харкові.

Про це журналістам Укрінформ розпо-
вів начальник центру полковник медичної 
служби Віктор Поліщук: «З кінця травня 
студенти – усі вони члени волонтерсько-
го загону ХНМУ – цілодобово знаходяться 
біля поранених військовослужбовців, яким 
прописаний постільний режим. Раніше во-
лонтери навчалися на курсах військової 
медицини і отримали дозвіл доглядати за 
пораненими як середній медперсонал». За 
його словами, участь і підтримка молодих 
волонтерів сприятливо позначається на 
самопочутті поранених і позитивно впливає 
на морально-психологічний клімат у госпіталі.

Уже декілька місяців студенти-волонтери працюють у військово-медичному клініч-
ному центрі Північного регіону. Сумлінну роботу наших хлопців та дівчат відзначає 
керівництво університету й спів робітники трав матологічного, прий мального та 
реанімаційного відділень госпіталю. А нещодавно волонтерів особисто привітав Міністр 
охорони здоров’я України Олег Мусій.

Можливість поспілкуватись з Міністром отримали студентки III медичного факульте-
ту Ярослава Шевченко та Дар’я Кузнєцова.

У складний для нашої країни період небайдужі люди об’єднуються навколо спільної мети. 
Не залишився осторонь і колектив нашого університету: наприкінці травня була започаткова-
на акція «Захисти захисника», в якій беруть участь не тільки викладачі, співробітники, студенти, 
представники структурних підрозділів ХНМУ, а й працівники Харківського обласного клінічного 
центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала, лікарняної каси «Центральна» та свідомі грома-
дяни нашого міста. 

Завдяки зусиллям усіх учасників акції на даний час зібрано 150 тис. грн. На них придба-
но 15 бронежилетів 4-го рівня захисту, розвантажувальні жилети та тепловізори для 22-го 
Харківського батальйону територіальної оборони (взвод лейтенанта Олексія Миргородського). 

Щиро дякуємо всім, хто доклав зусиль у цій справі, за розуміння та підтримку наших 
військовослужбовців. Ця акція є прикладом справжнього єднання та патріотизму громадян 
на шого міста. 

9–10 липня викладачі Харківського національного медичного університету під 
керівництвом ректора Володимира Лісового провели виїзні навчальні курси з надання 
домедичної допомоги за програмою І рівня «Основи підтримки життя» (12 навчальних 
годин). 

Підготовка позаштатних санітарних інструкторів відбулася в одній із військових ча-
стин Національної гвардії України. За її результатами проведено залік щодо перевірки 
теоретичної і практичної під го товки санітарних ін струк торів та вида но відповідне по свід-
чення, яке кур сантам вручив рек  тор медичного універ сите ту.

Володимир Мико-
лайович привітав 14 
добровольців із завер-
шенням навчальної 
медичної підготовки: 
«Ми усвідомлюємо, 
що цей курс є лише 
початком навчання, 
але сподіваємося, 
що навіть ці знан-
ня, засвоєні вами, 
дадуть можливість 
в екстремальній 
ситуації більш гра-
мотно й свідомо їх за-
стосувати, що стане 

успіхом для вас і ваших бойових товаришів. Вітаю вас і бажаю отримані знання застосо-
вувати лише в мирний час».

З 29 серпня група викладачів 
Харківського національного медично-
го університету під керівництвом ректо-
ра проводять виїзні навчання з надання 
першої медичної допомоги на полі бою 
з особовим складом в одній з частин 
Збройних сил України. 

Викладачі університету навчали бій-
ців як зупиняти кровотечу, наклада-
ти асеп тичну пов’язку, робити штучне 
дихання, також розповіли про основи 
серцево-легеневої реанімації, транспор-
тну мобілізацію, сортування поранених, 
протишокові заходи тощо. 

Для медичного складу військової ча-
стини проведені заняття з надання допо-
моги при невідкладних станах.

ВОЛОНТЕРИ ХНМУ ЦІЛОДОБОВО 
ДОГЛЯДАЮТЬ ПОРАНЕНИХ

АКЦІЯ ЄДНАННЯ ТА ПАТРІОТИЗМУ

У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 
ПРОВЕДЕНО ВИЇЗНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

ВИЇЗНІ НАВЧАННЯ ДЛЯ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
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ÄÍÅÂÍÈÊ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦМОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Звук сирены скорой помощи, наверное, самый тревожный 
звук в моей жизни. Сердце замирает. Когда же это закончится?.. 
Собираюсь с мыслями – не время думать о грустном.

Стук колес по коридору. Еще один. Порванный камуфляж, в 
крови и грязи. Перебинтованная нога, жгут на плече. И умело по-
ставленная полевыми врачами капельница.

Срезаем ткань, которая некогда была военной формой. Слу-
чайно зацепила рану… 

– Где я?
– Харьковский военный госпиталь.
– Позвоните жене… телефон там где-то в кармане…
Везем в перевязочную. Самое главное – как можно аккурат-

нее снять пропитанные кровью повязки. А дальше врач обезбо-
лит и будет совсем не страшно.

Уставший взгляд хирурга-травматолога. Это уже не первая и 
еще не крайняя его операция и перевязка. Но каждая – как самая 
важная. Идет борьба за жизнь. Никогда раньше не видела такой 
силы духа и терпения. Передо мною два героя – раненый боец и 
врач. И подвиг каждого неоценим.

Перекладываем на каталку после проведенной обработки 
ранений и наложения свежих повязок. Сейчас будет палата и от-
дых. Долгожданный и вынужденный отдых. И возможно, не так 
болят эти раны, как болит сердце – выбили из строя, когда на 
счету каждый автомат.

Страшнее всего, когда больно другому.
Сам выдержишь, стерпишь, снесешь —
не впервой...
Страшнее всего, когда больно другому —
Вот рядом лежит он, ранимый, живой,
Не пустит слезы и никак по-другому
Не выдаст себя. Лишь в глазах будто ночь.
Страшнее всего, когда больно другому…[2]

Я до сих пор не могу себе даже представить, что он пережил. 
Эти взрывы будут теперь с ним каждую ночь… 

– Мальчишки, завтрак! 
– по коридору идет, улыба-
ясь, буфетчица. И целой ве-
реницей потянулись к сто-
ловой эти, действительно, 
еще мальчишки. Заходим в 
палаты к тем, кто не может 
сам прийти. Еще угрюмые 
лица тех, кто только по-
ступил, и улыбка у «давних 
знакомых». Неимоверное 
желание подойти к каж-
дому, хоть чем-то помочь, 
утешить, обогреть… Зано-
сим завтрак, кого-то кор-
мим «с ложечки». Вот такой 
себе детский сад. Из таких 
вот больших и сильных.

У каждого из них своя история. Сломанные войной жизни. 
Несбывшиеся планы на будущее, которые уже и не сбудутся. 
Главное – не дать закрыться в себе, в своем горе и страхе. 

Как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, 
ускользающую от меня... Ведь она такая таинственная и неизве-
данная, эта страна слез...[1]

Мы сейчас для 
них ВСЁ – родные, 
близкие, друзья, пси-
хологи, люди, кото-
рые могут выслу-
шать. А они ВСЁ для 
нас. Невозможно уй-
ти от этих благодар-
ных глаз. Выбегаешь 
в коридор, чтоб по-
плакать, потом выти-
раешь слезы и, улы-
баясь, как будто тебе совсем не рвет душу на куски, заходишь 
обратно. Мы должны быть сильными. Ведь иногда и самый сла-
бый должен быть сильным. 

Я не могу запомнить всех имен – слишком много их. Но я пом-
ню эти глаза. Такие глубокие и грустные. И благодарные, если мы 
смогли достучаться до души, вселить доверие. 

Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей 
все свои дни.[1]

Почти каждый день в госпитале эвакуация. Подлатали – и 
дальше в тыл. Киев, Винница, Ирпень… Прощание, «белые пла-
точки», номера телефонов и адреса электронной почты. Навер-
ное, это самое тяжелое. Провожая, понимаешь, что, может, ни-
когда их больше не увидишь. Невероятно привыкаешь к этим 
лицам, улыбкам…

Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он 
смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне.[1]

Поздний вечер. Огни города. Восемь? Нет, уже девять. Еду 
домой в маршрутке после дежурства в госпитале, смотрю в чи-
стое летнее ночное небо. Еще одна эвакуация, новое поступле-
ние. День пролетел незаметно. Новые слезы, новые улыбки. 
Много-много судеб и сердец. И эти глаза… Как звезды, которые 
сейчас над головой. Я буду помнить их всегда…

Я буду плакать о тебе, мой Принц, но никогда не пожалею,
что когда-то знала тебя и позволила себя приручить.
Ведь у меня остался твой смех и звезды над головой...[1]

23.07.2014, 03:40
ßðîñëàâà Øåâ÷åíêî, ²²² ìåäôàêóëüòåò

[1] – Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
[2] – Имант Зиедонис «Страшнее всего, когда больно 

дру гому»

Я героєм себе не вважаю.
У тривожні, безрадісні дні,
Коли розбрат країну вражає, 
Не лишаюсь і я в стороні.
Я не хочу сваритись і битись,
І чекати, як вирішить світ,
Треба щиро й невтомно трудитись,
Свою справу робити, як слід.
Я рятую життя людини –
Йду до мрії, цього не змінить!
Як кохала свою Україну, 
Так і буду всім серцем любить!

Тетяна Петренко

ÍÀØÀ ÒÂÎÐ×²ÑÒÜ

ÊÎÕÀÞ ÑÂÎÞ ÓÊÐÀ¯ÍÓ

Я пытаюсь рассказать о них для того, чтобы их не забыть [1]
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ДАНИНА ПОВАГИ І ШАНИ

ДРУЖНІЙ ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ПАКИСТАНУ

ТРАДИЦІЙНИЙ ВІЗИТ КОНСУЛА 
КОРОЛІВСТВА БАХРЕЙН

25 червня на кафедрі мікробіології, вірусології та 
імунології відбулося урочисте відкриття меморіальної дош-
ки почесному ректору Харківського національного медично-
го університету, відомому вченому-мікробіологу, видатному 
організатору вищої медичної освіти, академіку Анатолію 

Яковичу Циганенку.

Урочисту церемонію 
відкрив ректор універ-
ситету Володимир Лісо-
вий: «Сьогодні, у день 
85-річчя, ми вшановуємо 
видатну людину, учи-
теля багатьох поколінь 
Анатолія Яковича Цига-
ненка, що прожив склад-
не, але цікаве життя. У 
наших серцях на довгі 
роки збережеться світла 
пам'ять про Анатолія 
Яковича, а його ім'я на-
завжди залишиться в 
історії університету. Від-
криття меморіальної 
дош ки – це данина по-
ваги й шани людині, яка 
майже все життя при-
святила медичному уні-
вер ситету».

Про особистий вне  сок Анатолія Яковича у формування 
унікальної вітчизняної мікробіологічної науки та педагогіки 
розповів завідувач кафедри мікробіології, вірусології та 
імунології професор Валерій Мінухін. Народний депутат 
України, академік НАМН України Олександр Біловол надіслав 
вітальний лист, в якому засвідчив свою повагу та підтримку 
ініціативи й зазначив, що професійні досягнення Анатолія 
Яковича є прикладом для виховання наступних поколінь 
і взірцем високої моралі, відданості інтересам справи та 
служіння людям.

Меморіальна дошка на честь нашого видатного вчите-
ля була виконана на замовлення адміністрації університету 
приватним підприємцем Володимиром Скипенком. Почес-
не право відкрити її було надано донькам А.Я. Циганенка. 
Колеги, учні, послідовники та друзі Анатолія Яковича, що 
зібралися на урочистому заході, поклали квіти, вшановую-
чи пам'ять чудової, неординарної людини, яка завжди могла 
порадити, навчити й допо могти.

23 червня Харківський національний медичний університет із неофіційним дружнім візитом 
відвідала делегація Посольства Ісламської Республіки Пакистан в Україні у складі Надзвичайного і 
Повноважного Посла Ісламської Республіки Пакистан в Україні Пана Ваджахата Алі Муфті, прези-
дента пакистанського земляцтва у Харкові Пана Еяза Мохаммеда та заступника президента паки-

станського земляцтва у Харкові Пана Сакіба 
Хана.

У ході візиту почесні гості зустрілися зі 
студентами – громадянами Пакистану та об-
говорили питання академічної успішності й 
виконання вимог навчального процесу. Пе-
ребуваючи в університеті, делегація Посоль-
ства завітала до Народного музею історії 
ХНМУ, де ознайомилася з історичним мину-
лим нашого навчального закладу. Наостаннє 
Пан Посол залишив свій запис у книзі 
відгуків.

18 липня до Хар-
ківського національ ного 
медичного універ ситету 
із дружнім візитом завітав 
консул Королівства Бах-
рейн Пан Фахад Аль-
Файхані.

Основною метою ві-
зиту почесного гостя ста-
ла легалізація дипломів 
громадян Королівства 
Ба хрейн, які закінчили 
своє навчання в нашому 
навчальному закладі. Під 
час перебування в ХНМУ 
Пан Фахад Аль-Файхані 
зустрівся з ректором 
уні верситету Володимиром Лісовим, проректором з науково-
педагогічної роботи Володимиром Марковським та в.о. декана VI 
фа культету з підготовки іноземних студентів Оленою Крайненко.

Вітаючи Пана консула, Володимир Миколайович висловив 
жаль з приводу того, що зустріч проходить у такий складний час, 
і розповів, що співробітники й студенти нашого університету 
працюють у військових шпиталях та допомагають усім, хто того 
потребує. Також ректор університету наголосив на тому, що 
зустріч стала вже традиційною, і висловив сподівання, що студен-
ти – громадяни Бахрейну й надалі будуть зацікавлені у навчанні 
в медичному університеті. У свою чергу, Пан Фахад подякував 
за можливість відвідати Харківський національний медичний 
університет та побажав миру нашій країні.

У ході зустрічі були обговорені питання щодо навчання 
студентів – громадян Бахрейну та визнання дипломів нашого ВНЗ 
в інших країнах. Наприкінці свого візиту Пан Фахад Аль-Файхані 
зустрівся з випускниками для легалізації їх дипломів.

ÙÎÁ ÏÀÌ’ßÒÀËÈ…ÙÎÁ ÏÀÌ’ßÒÀËÈ…
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА – 
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ 

МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Â²ÒÀªÌÎ!Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÔÀÕ²ÂÖ²Â

Співробітниками ХНМУ 

одержано патенти на такі 

винаходи та корисні моделі:

1. Спосіб діагностики характеру імунної активації у хворих 
на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням. Ав-
тори: Т.В. Ащеулова, О.М. Ковальова, Сайєд Муджахід 

Аббас.

2. Спосіб лікування аутизму. Автори: О.Я. Гречаніна, 

Ю.Б. Гречаніна, С.В. Білецька.

3. Спосіб лікування алергічних дерматитів. Автори: А.М. Да-

щук, В.О. Малахов, Н.О. Пустова, В.В. Шевченко.

4. Спосіб прогнозування розвитку цукрового діабету 2 типу 
у хворих на гіпертонічну хворобу за активністю апеліну. Ав-
тори: Г.В. Демиденко, О.М. Ковальова.

5. Спосіб формування панкреатоентероанастомозу. Авто-
ри: І.А. Криворучко, М.М. Тесленко, Н.М. Гончарова, 

С.М. Тесленко, О.А. Тонкоглас, П.В. Свирепо, В.П. Ко-

лесник, А.В. Сивожелізов.

6. Спосіб диференційної діагностики хронічного панкреа-
титу та раку підшлункової залози. Автори: І.А. Криворуч-

ко, Н.М. Гончарова, М.М. Тесленко, С.М. Тесленко, 

П.В. Свирепо, О.А. Тонкоглас, О.В. Арсен’єв.

7. Спосіб профілактики стресових виразок та виразкових 
кровотеч у хворих в коматозному стані. Автори: К.М. Ло-

бойко, У.А. Фесенко.

8. Спосіб загоєння місцевих променевих ушкоджень шкіри. 
Автори: С.І. Миронченко, Т.В. Звягінцева.

9. Спосіб профілактики проявів побічної дії цитостатичного 
лікування в порожнині рота у хворих на рак молочної зало-
зи. Автори: І.С. Сухіна, І.І. Соколова.

10. Спосіб епідеміологічної діагностики вірусного гепа-
титу В у лікувально-профілактичному закладі. Автори: 
Т.О. Чумаченко, В.І. Макарова, Д.І. Чумаченко.

11. Пристрій для розвантаження стопи. Автори: С.І. Шев-

ченко, Р.С. Шевченко, Д.С. Прийменко.

 Ò.Ã. ªâòóøåíêî, êåð³âíèê ñëóæáè 
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ

Glandulae bulbourethrales – Куперовы железы

Уильям Купер (William Cowper) (1666–1709) – английский 
хирург и анатом. Работал хирургом в Лондоне, позже стал 
членом Королевского общества хирургов. Занимался во-
просами нормальной и топографической анатомии орга-
нов человеческого тела.

Insulae pancreaticae – островки Лангенгарса

Поль Лангенгарс (Paul Langerhans) (1847–1888) – не-
мецкий патологоанатом. Был известным врачом и прези-
дентом Берлинского муниципального совета, доктором 
патологической анатомии в Берлинском институте, где об-
наружил и детально расписал островки поджелудочной же-
лезы. Работал прозектором, а позже – доцентом Фрайбуж-
ского университета.

Glandulocytus testis – клетка Лейдига

Франц Лейдиг (Franz Leydig) (1821–1908) – немецкий 
гистолог. Работал прозектором в Вюрцбурге. Позже стал 
профессором зоологии Тюбингенского университета, а за-
тем – директором Анатомического института в Бонне. Раз-
работал структурно-функциональную классификацию тка-
ней. Одним из первых написал учебник по гистологии.

Glandulae intestinales – Либеркюновы железы

Натаниель Либеркюн (Johann Nathanael Lieberkuhn) 
(1711–1756) – немецкий анатом. Был членом Берлинской 
академии наук, Имперской академии естественных наук в 
Эрфурте и Лондонского королевского общества. Работал 
практическим врачом в Берлине. Первый наиболее точно 
описал структуру и функции множественных желез в вор-
синках кишечника.

Ýïîíèìû â àíàòîìèè ÷åëîâåêà
Èç êíèãè «Ýïîíèìû â àíàòîìèè ÷åëîâåêà» 

ïîä ðåä. ïðîô. Í.À. Âîëîøèíà

Виробнича прак тика є важливою складовою професійної 
підго товки майбутніх лік а рів. Знання та навички, отримані про-
тягом навчання на теоретичних та клін ічних кафедрах, студенти 
поповнюють, закріплюють, перевіряють під час проходження 
літньої виробничої практики.

Практика є само-
стійною роботою сту-
дентів, її контролю ють 
і оцінюють керів ни ки – 
викладачі профільних 
кафедр. Важливу роль 
віді грають у цьому ка-
федри терапевтичного 
профілю, які переда-
ють необхідні навички 
та вміння майбутньому 
поколінню лікарів, зо-
крема кафедра внут-
 рішніх хвороб № 2, клі-
нічної імунології та алергології.

Виробнича практика студентів V курсу медичних факультетів 
відбувається на базах  поліклінічних відділень міських і районних 
лікарень. Керівники, що тут працюють, передають необхідні на-
вички та вміння майбутньому поколінню лікарів. Практика в обсязі 
професійних обов’язків лікаря поліклініки триває 4 тижні – по 1 тиж-
ню в терапевтичному і хірургічному відділеннях, дитячій поліклініці 
та жіночій консультації. Поточна навчальна діяльність студентів 
контролюється викладачем практики від медичного університету та 

керівниками виробни-
чої практики від бази. 
Підсумковий контроль 
засвоєння модуля від-
бувається в останній 
день, після завершен-
ня практики. Контроль 
модуля проводиться 
вик ладачем кафедри та 
керівниками.

Оцінка успішності 
за виробничу прак-
тику студентів V кур-
су є рейтинговою і 
виставляється за бага-

тобальною шкалою з урахуванням поточного та підсумкового мо-
дульного контролю.

За період проходження практики студенти оволодівають навич-
ками клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики захво-
рювань, сучасними тенденціями лікування та надання невідкладної 
допомоги хворим у клініці внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії 
та акушерства на дошпитальному етапі. Базові медичні працівники 
доброзичливо ставляться до студентів, завжди готові передати  їм 
свої знання та набутий лікарський професійний досвід.

Існуюча програма виробничої загальнолікарської практики 
сприяє закріпленню знань і умінь, одержаних при вивченні основ-
них клінічних і теоретичних дисциплін, подальшому вдосконален-
ню практичних навичок, ознайомленню з організацією лікувальної 
справи в поліклініках міста, а також закріпленню навичок санітарно- 
просвітницької роботи.

Виробнича лікарська практика дозволяє студентам підтвердити 
правильність обраної професії, отримати практичний досвід, сфор-
мувати необхідні знання і навички, виконати творчу дослідницьку 
роботу. Усе це сприяє становленню підготовленого до професійної 
діяльності, конкурентноспроможного і творчого спеціаліста.

².Ì. Äîáðîâîëüñüêà, êåð³âíèê âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè, 
äîöåíò êàôåäðè âíóòð³øíüî¿ ìåäèöèíè ¹ 2, êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ òà àëåðãîëîã³¿ 
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ÏÅÐØÅ ÂÅÐÅÑÍß – ÏÎ×ÀÒÎÊ ÍÎÂÎÃÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÎÊÓ, ÑÂßÒÎ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÒÀ ¯Õ ÁÀÒÜÊ²Â

Із сьогод ніш-
нього дня ви є сту-
дентами ХНМУ. До-
звольте привітати 
вас із знаменною 
подією й побажа-
ти успіхів на цьо-
му дуже непросто-
му шляху вашого 
професійного ста-
новлення. Відтепер 

ви частка нашої великої родини, у якій вам жити шість (або п'ять) 
років.

Студентські роки – це чудова пора, що залишає в душі кожної 
людини незабутні спогади. На вас чекає щоденна кропітка робо-
та, складна теорія й відповідальна практика, тонни підручників 
і конспектів, безсонні ночі перед іспитами й радість перших се-
рйозних перемог. У стінах університету, на його клінічних базах ви 
отримаєте навички й знання, які допоможуть вам стати першоклас-
ними фахівцями в медицині й знайти своє місце в житті.

Бути лікарем – це моя дитяча мрія, і я її здійснюю. У мене є рідні,  
також медики, але вони фельдшери і медсестри, а я вже пішла 
трішки далі за них. Було декілька варіантів щодо обрання навчаль-
ного закладу, але мене дуже зацікавила історія вишу й душа відчула 
потяг до Харківського національного медичного університету.

Êàòåðèíà Àäàìåíêî, ²² ìåäôàêóëüòåò

Я вирішила піти в медичну сферу тому, що мене дуже зацікавив 
такий предмет, як біологія, і я вважаю, що професія лікаря є однією 
з найдостойніших взагалі. У нашій сім’ї я перша дитина, яка 
вирішила стати медиком, і батьки мною дуже пишаються, а обра-
ла Харківський медичний, тому що багато людей радили мені його. 
Я була у вас в гостях на день відкритих дверей, дуже сподобався 
викладацький склад і взагалі атмосфера в стінах університету.

Åë³íà Ñàò³ÿíö, ²² ìåäôàêóëüòåò

В течение года я определялась с выбором профессии и реши-
ла, что хочу помогать людям и стать специалистом в медицинской 
отрасли. Выбрала Харьковский национальный медицинский уни-
верситет, потому что он славится по всей восточной Украине.

Àëåíà Êàñêåâè÷, ² ìåäôàêóëüòåò

Я долго выбирал между Запорожским, Днепропетровским, 
Одесским и Харьковским медицинскими вузами, но остановился 
на Харьковском, потому что читал отзывы в интернете и посчитал 
его самым престижным.

Äìèòðèé Òûðêèí, II ìåäôàêóëüòåò

Моя мечта – стать стоматологом. В профессии мне нравится 
перспектива развития. Выбрал Харьковский университет, так как 
он считается одним из лучших в стране, да и живу я здесь.

Àëè Àëèåâ, ñòîìàòôàêóëüòåò

С раннего детства я знал, что стану стоматологом, так как все 
мои родственники и близкие – стоматологи. Я выбрал Харьковский 
медицинский из-зи ситуации в Донецке, откуда я родом, но, как 
только положение в моем городе стабилизируется, я переведусь 
в Донецкий вуз.

Àðçó Ãàñûìîâ, ñòîìàòôàêóëüòåò

Я закончила Медицинский колледж ХНМУ, хочу стать педиа-
тром. Мне всегда нравилась эта область медицины, потому что я 
люблю детей и мне нравится общение с ними. У нас были очень хо-
рошие преподаватели-педиатры в колледже, которые привили мне 
любовь к своему предмету. Харьковский медицинский выбрала по-
тому, что преподаватели рекомендовали этот вуз.

Âëàäèñëàâà Òðîôàòèëîâà, III ìåäôàêóëüòåò

ЛАСКАВО ПРОСИМО, ПЕРШОКУРСНИКИ!ЛАСКАВО ПРОСИМО , ПЕРШОКУРСНИКИ!

ДОЗВОЛЬТЕ ВІДРЕКОМЕНДУВАТИСЯДОЗВОЛЬТЕ ВІДРЕКОМЕНДУВАТИСЯ

ВСТУПНІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ 
ПЕРШОКУРСНИКІВ

З 1 по 4 вересня кафедра суспільних наук у рамках на-
вчальних курсів «Історія України», «Історія української культу-
ри» і «Політологія» провела вступні лекції для студентів І курсу, 
присвячені темі «Україна – суверенна демократична держава». 

Розкриваючи сутність таких документів, як Декларація про 
державний суве ре нітет України, Акт проголошення незалежності 
Укра їни і Конституція України, доцент Люд мила Глєбова звер-
нула увагу на історичні етапи розвитку української державності 

та витоки поход-
ження української 
державної символіки. 
Доцент Валерій Кра-
в ченко акцентував 
увагу на такому важ-
ливому в наш час 
понятті як «патріот» 
і закликав студентів 
бути справжніми па-
т рі отами своєї Бать-

ківщини – України. Старший викладач Ганна Демочко звернула 
увагу студентів на те, що вони починають навчання у складний 
та тривожний для держави час, коли територія Батьківщини оку-
пована агресором, точить-
ся відкритий зброй ний 
конфлікт між українською 
армією та армією су-
противника. Вона наго-
лосила, що в таку мить 
український народ пови-
нен гуртуватися навколо 
ідеї єдності та соборності 
нашої держави. Старший 
викладач Олексій Троценко акцентував увагу студентів на тому, 
що досягнення Україною державної незалежності вперше за 
багато століть надало широкі можливості для вільного розвитку 
української культури. 

Виступи викладачів знайшли відгук у запитаннях від 
студентів, серед яких найчастіше лунала проблема шляхів до-
сягнення єдності українського суспільства, без якого неможли-
ве існування єдиної і сильної країни.

Êàôåäðà ñóñï³ëüíèõ íàóê

ÌÎß ÊÐÀ¯ÍÀ

ÍÀØÀ ÒÂÎÐ×²ÑÒÜ

ÑËÎÂÎ ÏÅÐØÎÊÓÐÑÍÈÊÀÌ

Ìð³ÿ
Багато сил і праці ми вкладали,
Для того, щоб здійснити свою мрію:
Ми вчились, нервували і чекали,
І мали до останнього надію.
Ми вірили: цей день таки настане,
Запросять нас до університету,
І перед нами ціль тоді постане – 
Навчитися нам кожному предмету.
Цієї миті ми нарешті дочекались!
Вітаю вас! Ми всі тепер студенти!
Бажаю вам, щоб гарно всі навчались,
І тільки гарні щоб були моменти!
Бажаю мати якнайбільше друзів, 
Щоб відчували ви від них підтримку,
Щоб досягли своїх вершин у вузі,
Щоб мали ви свій час для відпочинку.
Усі обрали шлях ми нелегкий,
Та головне, щоб мали ми бажання
Отримати за іспит цей тяжкий
Роботу, що дарує сподівання.
Усім бажаю стати лікарями, 
Щасливими і гідними людьми,
Щоб вчителя могли пишатись нами, 
Щоб домогтися успіху змогли.
Здоров'я я бажаю вам міцного,
І гідно подолати всі пороги.
Навчання вам успішного, легкого,
Бажаю всім щасливої дороги!

Ìàðèíà Ðºçí³ê, ² ìåäôàêóëüòåò
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ÌÎ¯ ÒÅÐÍÎÏ²ËÜÑÜÊ²  ÊÀÍ²ÊÓËÈ

ІХ МІЖНАРОДНІ СТУДЕНТСЬКІ 
ЛІТНІ ШКОЛИ В ТДМУ

ДЕНЬ УКРАЇНИ У 

ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

ÌÎ¯ ËÎÍÄÎÍÑÜÊ² ÊÀÍ²ÊÓËÈ

Літні канікули – це особливий час для студентів. Можна скільки завгодно читати 
художні книжки, подорожувати, знайомитися, зустрічатися із друзями й, нарешті, про-
сто відіспатися….

А можна поєднати відпочинок із удосконалюванням своїх навичок. Я вдячна 
адміністрації університету за надану мені можливість представити наш ВНЗ на ІХ TerISS 
(Міжнародна студентська літня школа), яка відбулася в навчально-оздоровчому комп-
лексі «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горба-
чевського. Цьогоріч організатори заходу запросили студентів із Центральної та Східної 
України, щоб попрацювати в напрямку об’єднання нашої країни. Я познайомилася з 
представниками Дніпропетровської державної медичної академії, Української медичної 
стоматологічної академії (Полтава), Національного фармацевтичного університету 
(Харків), Одеського національного медичного університету, Тернопільського державно-
го медичного університету і Тбіліського державного медичного університету. 

Під час відкриття Міжнародних сту-
дентських літніх шкіл учасники та гості от-
римали можливість безпосередньо дотор-
кнутися до українських традицій та культури, 
відвідавши етнографічну виставку вишива-
нок, старожитностей та предметів побуту. 

У нашій літній школі панував дух єдності 
і взаємопідтримки, лунали українська, 
англійська, російська мови. Представни-
ки усіх вишів підготували презентації, щоб 
познайомити нових друзів з містом, де на-
вчаються, і рідною alma mater, а також гідно 
представити їх англійською мовою, адже серед нас були грузини, які не спілкувалися ані 
українською, ані російською.

У програмі літніх шкіл була екскурсія до Тернополя. Нам дуже сподобалося це ди-
вовижне місто з його перлиною – озером у центрі. Також ми відвідали ТДМУ, побували 

на різних кафедрах, ознайомили-
ся з методикою навчання «Єдиний 
день» в університеті. Особли-
во вразила технічна оснащеність 
вишу, зокрема комп’ютерні класи, 
створені для підготовки до прак-
тичних занять, інтерактивні дошки 
в навчальних кімнатах. 

Ми вдячні організаторам шко-
ли за те, що ознайомили нас із 
Тернопільським краєм. Найбільші 
враження всі учасники отримали 
від сплаву Дністровським каньйо-

ном, крім того, ми мали можливість проявити себе у спортивних змаганнях з малого й 
великого тенісу, футболу, волейболу, плавання.

Попри відпочинок ми ще й навчалися. Цікавими і корисними для нас були тренінги 
на тему «Віртуози комунікації», проведені тре-
нерами з департаменту управління персона-
лом МОЗ України в рамках проекту «Сходи в 
майбутнє». Важливими були змагання з медици-
ни невідкладних станів. Ми розв’язували задачі з 
фармакології, ситуаційні задачі з надання першої 
невідкладної допомоги, розіграні для нас студен-
тами ТДМУ. Крім знань, ми повинні були показати 
свою фізичну підготовку, кмітливість, вміння пра-
цювати в команді, почуття гумору. Тепер кожен із 
нас більш впевнено почуватиме себе в екстрених 
ситуаціях.

Участь у ІХ Міжнародній студентській літній школі стала непересічною подією в 
моєму житті, як і для кожного з учасників. Я щиро вдячна оргкомітету: доц. Н.Є. Лісничук, 
доц. О.М. Олещук, Юрію Сороці, Ірині Демків, Світлані Вишитицькій, Юлії Ковальчук за 
дружню атмосферу, цікавий, насичений різноманітними подіями час, проведений у НОК 
«Червона Калина», патріотичний дух та інтернаціоналізм, які панували серед учасників, 
за їх увагу та любов до нас усіх.

Àë³íà Ïîêðèøêî, IV êóðñ, ²²² ìåäôàêóëüòåò 

НА ФОТО:

1. Україна і Грузія назавжди разом. 
2. Учасники Міжнародних студентських літніх шкіл з ректором ТДМУ, членом-

кореспондентом НАМН України, професором Л.Я. Ковальчуком.
3. Під час змагань з медицини невідкладних станів студенти відпрацьовували 

практичні навички.

Лондон – це 
не просто столи-
ця чарівної Ве-
ликобританії, це 
місто, яке під-
корило моє сер-
це, і часточка ме-
не завжди буде 
там.  

Працюючи пе-
рекладачем, ме -
ні пощастило по-
знайомитися з 
Май клом Десмон-
дом, мером Хекні 

(одного із районів Лондона), саме на 
його запрошення мені вдалося отримати 
бізнес-візу. У середині червня в Лондоні 
проводився День України у Великобрита-
нії. Я допомагала в організації цього за-
ходу та перекладах для гостей. Британці 
люблять та поважають українську куль-
туру, тому жителям Туманного Альбіону 
було цікаво відчути дух та колорит нашої 
Батьківщини. 

Захід прово-
дився в актовому 
залі мерії Хекні. 
Звучали традицій-
ні українські пісні, 
гостей пригощали 
нашими стравами. 
Серед запроше -
них були предста-
вники української 
діаспори, праців-

ники радіо, телебачення, банків, держав-
них установ та інших сфер діяльності. 
У ході події обговорювалися культурні 
зв'язки України та Великобританії, роз-
виток взаємовідносин, співпраці. Слід 
відзначити, що британці схвильовано за-
питували про ситуацію в Україні й намага-
лися підтримати дух єдності нашого на-
роду.

Під час мого візиту кожного дня 
відбувалися заходи, де можна було по-
знайомитися з діячами, політиками, 
жур налістами Лондону, розширити свій 
кру гозір, ознайомитися з місцевими 
традиціями та звичками. 

Також мені випала нагода відвідати 
визначні місця неперевершеного Лон-
дону: величний Біг Бен; архітектурний 
комплекс Вестмінстерського палацу, де 
розташовується відновлений після пожежі 
1834 року британський парламент; Му-
зей Дитинства, де кожен має змогу зга-
дати найщасливішу та найбезтурботнішу 
пору; Британський Музей – головний му-
зей Великобританії та один з найбільших 
музеїв у світі; Шард – найвищий хмарочос  
Великобританії та Європейського союзу; 
Тауерський міст; довелося покататися на 
лайнері по річці Темза. 

"East or West home is best" – ка-
жуть британці. Безперечно, витончена 
англійська культура та її історичні пам'ятки 
залишають приємні спогади та нестримне 
бажання повернутися ще раз в це чудове 
місто.

Àë³íà Îëüõîâà, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 
«Ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»
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ДРУЖБА, РОЖДЕННАЯ НА ФРОНТЕ

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ 
СТАНІСЛАВА ДАНИЛОВИЧА 

ЮРЧЕНКА

Колектив кафедри терапевтичної 
стоматології з жалем повідомляє, що 26 
серпня 2014 року на 90-му році пішов 
з життя доцент кафедри терапевтичної 
стоматології, легенда стоматологічного 
факультету С.Д. Юрченко.

Станіслав Данилович народився 22 
листопада 1924 року, у 1942 році добро-
вольцем пішов на фронт і був визнаний 
гідним високих військових нагород.

У 1954 р. з відзнакою закінчив 
Харківський державний медичний 
стоматологічний інститут, в 1955 р. всту-
пив до клінічної ординатури, а після її 
закінчення в 1957 р. обраний на поса-
ду асистента кафедри факультетської 
госпітальної хірургії за фахом «Сто-
матологія», був головою профкому 
ХДМСІ. Станіслав Данилович заснував 
курс стоматології із клінікою щелепно-
лицьової хірургії на базі ХМІ.

У 1965 р. С.Д. Юрченко захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступе-
ня кандидата медичних наук, у 1966 р. – 
обраний на посаду доцента. Протягом 15 
років (1965–1980) був заступником го-
лови Харківського наукового медичного 
стоматологічного товариства. У 1978 р. 
ректорат ХМІ призначив С.Д. Юрченка 
відповідальним за перший набір студентів 
на знову організований стоматологічний 
факультет, з 1979 року – доцент кафе-
дри терапевтичної стоматології ХМІ. 
Станіслав Данилович був методистом ви-
сокого рівня, з 1980 по 1987 рік – завучем 
кафедри. Він є автором великої кількості 
друкованих праць.

С.Д. Юрченко – ветеран Великої 
вітчизняної війни, ветеран праці, від-
мінник охорони здоров'я, мав 12 урядо-
вих нагород. Станіслав Данилович був ви-
сокоосвіченою, інтелігентною людиною, 
завжди був прикладом для співробітників 
стосовно професії, викладання, вихо-
вання підростаючого покоління лікарів. 
Він був невтомним у роботі, його авто-
ритет, визнання й любов серед студентів 
і співробітників не підвладні часу. Усі 
досягнення Станіслава Даниловича у 
педагогічному процесі, науковій та ви-
ховній роботі треба завжди пам'ятати й 
передавати молоді.

Êîëåêòèâ ñï³âðîá³òíèê³â êàôåäðè 
òåðàïåâòè÷íî¿ ñòîìàòîëîã³¿

…Сообщение о начале войны 22 июня 1941 г. я услышал из выступления по радио 
Молотова Вячеслава Михайловича на стадионе г. Боржоми, куда мы приехали на встре-
чу по футболу с местной командой. Я только что закончил девятый класс и впервые был 
приглашен в команду взрослых областного центра Южно-Осетинской автономной об-
ласти – г. Сталинири (Грузия).

В нашем десятом классе все – и юноши, и девушки – стремились в армию, на фронт. 
В военкомате нам отказывали, объясняя, что армии сейчас потребуется много коман-
диров, а их готовить легче и быстрее из лиц со средним образованием.

Мне повезло. В начале марта 1942 года благодаря проводившемуся комсомольско-
му набору я был зачислен добровольцем в парашютно-десантные войска…

Помнится напряженная оборона на Таманском полуострове, сдерживающая бросок 
фашистских войск из Крыма. Не забыть и вынужденный форсированный уход с полуо-
строва под угрозой быть отрезанными и оказаться в «котле».

Замаскировавшись под кронами дубра вы, что сразу за чертой города, батальон 
ждал сигнала. С наступлением темноты в гавань вошел крейсер «Красный Крым». При-
няв на борт батальон, совершив-
ший марш-бросок через горящий 
город, крейсер без огней скрылся в 
темноте ночи. Через несколько ча-
сов, на рассвете, батальон был вы-
сажен в Туапсе, чтобы с другими ча-
стями преградить путь фашистским 
войскам в Закавказье.

На протяжении всего марша за-
жатый с двух сторон склонами гор 
батальон днем и ночью подвергался 
жестоким бомбежкам и нес потери.

Таковы штрихи к боевым буд-
ням того периода Отечественной 
войны, когда Красная Армия вынуж-
дена была временно отступать… Другими эти будни были на освободительном этапе 
войны. И здесь мы теряли друзей и товарищей, но слышали в залпах могучих «катюш» 
неотвратимость грядущей Победы…

16 апреля 1945 г. началась Берлинская операция. Все мы понимали, что взятие 
Берлина – это окончательная победа над фашизмом и долгожданный мир. Опера-
ция началась в 6 ч 55 мин с мощной артиллерийской подготовки продолжительностью 
в 2 ч 35 мин.

С первыми залпами орудий и «катюш» вдвоем с начальником разведки полка стар-
шим лейтенантом Быкасовым мы выбрались из окопа и то ползком, то перебежками 
бросились к реке Нейсе, чтобы форсировать ее вместе с передовыми отрядами. Во 
время очередной перебежки метрах в трех перед нами взорвался снаряд. В подобных 
случаях исход один... А мы, о чудо, живы и даже не ранены!

Добирались к обрывистому берегу Нейсе теперь уже только ползком. Преодолев 
реку, которая была в этом месте не широкой и достаточно мелкой, мы оказались перед 
окопами противника. Зная, как густо и коварно минируют немцы местность перед свои-
ми окопами, мы были внимательны и осторожны.

Подошло время радиосвязи с полком, надо было доложить обстановку. Ползком я 
двинулся к ближайшему дереву, чтобы забросить на него антенну. Из-за куста выполз 
солдат – молодой парень и прокричал: «Мины, опасно, не двигаться!». Я понял, что это 
сапер, и подчинился.

Несколько минут я с любопытством и восхищением наблюдал за его опасной рабо-
той, как ловко он выявлял, обнажал и обезвреживал мины. Создав проход, он показал 
мне, что можно двигаться. Две обезвреженные мины находились на предполагаемом 
мною пути к дереву. Я понял, что за последние 30–40 мин второй раз подвергался смер-
тельной опасности.

Я прокричал саперу, что работа у него опасная и что он мастер. Смущенно улыбнув-
шись, он ответил, что и у меня не мед. Мы расстались. Я, забросив на дерево антенну, 
налаживал радиосвязь, а он обезвреживал мины, создавая проходы для пехоты. А кру-
гом все гремело – продолжалась артподготовка…

Каждому из нас, молодых солдат, хотелось дожить до теперь уже недалекого дня 
окончания войны. Но в этих последних боях никто не щадил себя ради Победы.

Ñ.Ä. Þð÷åíêî

ÑÓÌÓªÌÎ ÈÇ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ ÂÅÒÅÐÀÍÀ

Ушел из жизни Станислав Данилович Юрченко – интеллигентный, добрый чело-
век. Опытный стоматолог, он отдал своей профессии более 50 лет жизни. О нем с те-
плотой и благодарностью будут вспоминать тысячи пациентов и многочисленные уче-
ники. Он любил свой университет, свою кафедру, своих сотрудников, ценил и берег 
историю ХНМУ, которой щедро делился со студентами. В музее истории мы всегда 
находили у него понимание и одобрение наших действий, направленных на сохране-
ние богатой и героической университетской истории. Участник Великой Отечествен-
ной войны с первого по последний ее день, он оставил воспоминания об этом вре-
мени, отрывок из которых предлагаем читателям «Медичного університету».
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Наукова бібліотека Харківського 
національного медичного універ си-
тету вітає всіх студентів, викладачів, 
співробітників університету з по-
чатком нового 2014–2015 навчаль-
ного року. Запрошуємо завітати 
до абонементів та читальних залів 
навчальної, наукової та художньої 
літератури, читального залу гума-
нітарної підготовки та самостійної 
роботи, залів електронної інформації 
для студентів і науковців.  

Фонд бібліотеки налічує понад 
1 млн примірників документів на па-
перових та цифрових носіях. Для 
пошуку літератури можна скори-
статися електронним каталогом, 
репозитарієм ХНМУ тощо. Цю та іншу 
корисну інформацію надано на сайті 

бібліотеки http://libr.knmu.edu.ua та 
на сторінках у соціальних мережах: 
Facebook (https://www.facebook.
com/knmu.library) та Vkontakte 

(ht tp://vk.com/publ ic_knmu_sl) .  
Приєднуйтесь до нас, з нами цікав і-
ше! Слідкуйте за інформацією на на-
шому сайті і Ви завжди будете в курсі 
новин та подій. Запрошуємо, ми 
працюємо для Вас! 

².Â. Êèðè÷îê, äèðåêòîð Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè

ÄÎ ÓÂÀÃÈ!ÄÎ ÓÂÀÃÈ!ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ
â âîñïîìèíàíèÿõ ïðîôåññîðîâ è âûïóñêíèêîâ

ê 210-é ãîäîâùèíå îñíîâàíèÿ ÕÍÌÓ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ

Наукова бібліотека 
запрошує!

Кто первый подал эту мысль, трудно сказать. Главное, она понравилась всем. И ее 
подхватили.

А все началось с целины. Летом прошлого года в совхозах Кустанайской области 
появились люди в белых халатах. И только, пожалуй, очень уж юные лица да молодой за-
дор выдавали в них студентов. Это – харьковские медики, которые решили свои канику-
лы посвятить работе в Целинном крае – в поликлиниках, больницах, медпунктах. Самые 
маленькие клиенты попадали к Рите Денисовой, взрослые шли к Геннадию Ханкину. Де-
сятки будущих врачей начинали здесь трудовую жизнь.

Первые успехи, первые неуда-
чи. Оказалось, что у некоторых лю-
дей запущенные формы болезней. И 
часто в приемных слышалось одно и 
то же. «Почему же вы не приходили 
раньше?» – спрашивал врач боль-
ного. Почти всегда следовал ответ: 
«Зачем? Чувствовал себя хорошо…»

И осматривая такого клиента, 
молодой врач думал: «А ведь бо-
лезнь можно было предупредить, 
если выявить ее своевременно». Да, 
преду пре дить профилактическим 
осмотром.

Вот тогда кто-то и предложил: 
«Друзья, а что если в самом деле проводить массовые осмотры населения? И нам хоро-
шая практика, и делу польза». Идея понравилась.

…В совхозы выезжали группами. И оттуда в областной отдел здравоохранения по-
ступали различные данные: сколько людей больны, чем. Так было обследовано населе-
ние трех районов Целинного края.

Прошло лето. Начались занятия. Но о хорошем начинании не забыли. И вот объявле-
ние в Харьковском медицинском институте известило, что студенческая передвижная 
амбулатория действует, желающие могут записаться. И студенты записывались. Ско-
ро их было уже 35. Много «целинников»: Петр Назаренко, Геннадий Ханкин, Рита Де-
нисова.

Часто собирались в «штаб-квартирах» – научном студенческом обществе, комитете 
комсомола. Горячо обсуждали, как лучше работать – группами или в одиночку, сколько 
раз в месяц выезжать и в какой район. Конечно, передвижная амбулатория будет об-
служивать районы области, а не город – медицинская помощь особенно нужна на селе. 
Вожаком стал Сергей Недоступ. Вместе с председателем научного студенческого об-
щества Виктором Судовцовым они побывали в Харьковском областном отделе здраво-
охранения, посоветовались. Там молодежь поддержали: одобряем,  действуйте.

Все добровольцы объединились в пять секций, и каждую возглавил старший: Ольга 
Дударевич – терапевтическую, Петр Назаренко – хирургическую. Подключились и пре-
подаватели: Виталий Григорьевич Тесленко – ассистент кафедры госпитальной тера-
пии, Надежда Николаевна Ефимова – специалист по детским болезням, и многие дру-
гие.

Наконец, 18 января – первый выезд в совхоз Шебелинский Змиевского района. Эту 
поездку студенты запомнят надолго. И не только потому, что она – первая. Главное, они 
успешно выполнили поставленную цель – было осмотрено почти все население. В мед-
пункт приходили хлеборобы, рабочие, старики, женщины, дети. С девяти утра до девяти 
вечера не закрывались двери приемной.

Есть за что благодарить труженикам студентов – ведь помедли кое-кто из них с ле-
чением, тогда не избежать долгой и тяжелой болезни, постельного режима.

9 февраля – новый выезд в село Черкасский Бишкин Змиевского района. Здесь 
было обследовано 523 человека. Добрым словом вспоминают они Марину Белинскую, 
Яну Жерновую, Лию Чекалдину, Владимира Чередниченко и еще многих, многих студен-
тов.

Хорошее дело начала молодежь медицинского института. Поэтому ее охотно под-
держали старшие товарищи – преподаватели, работники областного отдела здравоох-
ранения.

– Как же не помочь студентам? Ведь начинание полезное, нужное, а главное, осмо-
тры охватывают все население, – так думает не только Иван Иванович Грищенко – заве-
дующий кафедрой  мединститута.

– Мы всячески стараемся поддерживать медиков. Ведь, кроме научного значения, 
проводимая ими работа дает нам ценные статистические данные, позволяет правильно 
планировать строительство лечебных учреждений в районах области. – Это слова за-
местителя заведующего областным отделом здравоохранения Игоря Александровича 
Черкасова.

...Они еще не имеют дипломов. Пока просто студенты, будущие врачи. Но уже те-
перь люди говорят им «спасибо» и еще не раз скажут.

Ð. ×åðêàñîâà
Êðàñíîå çíàìÿ, 19.03.1965

ÇÂÅÐÍ²ÒÜ ÓÂÀÃÓ!
Харківське міське управління 

юстиції щодня надає безоплатну пер-
винну правову допомогу громадянам 
України, які переміщуються з тимчасо-
во окупованої території та районів про-
ведення антитерористичної операції, 
через мережу роботи громадської 
приймальні з надання безоплатної 
первинної правової допомоги, діючої 
при міському управлінні юстиції, яка 
знаходиться за адресою: м.Харків, 
вул. Петровського, 26.

Також повідомляємо, що громадсь-
ка приймальня з надання безоплатної 
первинної допомоги, діюча при 
міському управлінні юстиції, працює 
щовівторка та щочетверга з 10.00 до 
16.00 (перерва 13.00–13.45) з надан-
ня безоплатної правової допомоги гро-
мадянам в межах компетенції міського 
управління юстиції.

Для вищезазначених категорій осіб 
безоплатна первинна правова допо-
мога надається щодня першочергово з 
9.00 до 18. 00 (перерва 13.00–14.00).
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Сентябрь в самом разгаре, а это значит, что большинство 
тех, кто еще летом был нервным абитуриентом, сегодня стал 
полноправным членом студенческой братии и понемногу начи-
нает пробовать на зуб гранит науки. 

Однако, как извест-
но, настоящим студен-
том можно стать лишь 
пройдя процедуру посвя-
щения. Для большинства 
вузов – это обязатель-
ный ритуал для всех пер-
вокурсников. В некото-
рых учебных заведениях 
это событие приурочено 
к началу учебного года и 
проводится прямо 1 сен-
тября, в день знаний. В 
других – первокурснику 
дают немного времени 
для того, чтобы освоиться на новом для него месте, и отодви-
гают посвящение на конец сентября – начало октября. Многие 
вообще уверены, что истинным посвящением для новоиспечен-
ного студента может стать лишь первая сессия, поэтому полно-
правными, «посвященными» членами университетского сообще-
ства первокурсники становятся лишь в День студента.

Так что же это такое – посвящение в студенты, и к чему гото-
виться неопытным первокурсникам? Принято считать, что ритуал 
посвящения берет свое начало в античных обрядах инициации, 
в ходе которых подростки должны были доказывать свое право 
стать полноценными взрослыми людьми. Как бы то ни было, совре-
менные обряды посвящения первокурсников в студенты разнят-
ся от вуза к вузу. Объединяет их лишь стандартная официальная 
часть – это пламенные речи ректора и деканов, преподавателей 
и старших студентов, беседа о дружбе и студенческом братстве, 
выступления приглашенных гостей – заслуженных преподава-
телей или видных деятелей в сферах, соответствующих специ-
фике учебного заведения. В конце первокурсники, как правило, 
поют гимн университета или бессмертный «Gaudeamus igitur» 

или произносят 
торжествен ную 
клятву студента. 
З а  к а н ч и в а е т с я 
все традицион-
ным концертом 
с выступлением 
ме ст ной универ-
ситетской само-
деятельности.

Но самое ин -
те ресное начина-
ется после офи-
ци альной части – 

непосредственно обряд посвящения. В каждом вузе он может от-
личаться своей спецификой. К примеру, студентам-журналистам 
предлагают съесть кусочек газеты, запив чернилами, правда, 
чернила заменяют домашним смородиновым вареньем. После 
этого любовь к печатному слову остается у студента в крови. В 
конце мероприятия первокурсникам ставят на разные части тела 
печать «студент журфака». И уж после этого их не перепутать ни 
с кем. Математикам могут шлепнуть по голове учебником – что-
бы знания впечатались в мозг как следует, а биологи будут на 
скорость поедать мармеладных жучков. Еще один обряд, кото-
рый наверняка придется пройти новобранцам – это посвящение, 
устроенное богатыми на выдумки старшими товарищами. Это и 
торжественное вручение молодежи шпаргалок для всех случаев 
студенческой жизни, и показательное знакомство с комендант-
скими нормами студенческих общежитий, и даже приобщение к 
великому таинству студенческих вечеринок. В любом случае, по-
священие в студенты – одно из самых запоминающихся событий 
студенческой жизни, и отметить его нужно как следует!

Ïî ìàòåðèàëàì ñòóäåí÷åñêîé ãàçåòû «Gaudeamus»

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÑÒÓÄÅÍÒÛ – ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÑÒÓÄÅÍÒÛ – 
×ÒÎ ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ?×ÒÎ ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ?

ОТРАВЛЕНИЕ РТУТНЫМИ ПАРАМИ ОТРАВЛЕНИЕ РТУТНЫМИ ПАРАМИ 

ÇÀÏÎÁ²ÃÒÈ, ÂÐßÒÓÂÀÒÈ, ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ

Разбился термометр: 
многим знакомы эти блестя-
щие шарики, которые раз-
летаются вокруг мелкими 
брызгами. Как быть в такой 
ситуации? Действительно ли 
опасно это мизерное коли-
чество ртути, убежавшее из 
носика стеклянного градус-
ника?

Без сомнения, ртуть – 
токсичное вещество, особенно вредны ее пары. Даже неболь-
шое количество при длительном вдыхании грозит серьезными 
проблемами.

Ртутное отравление протекает исподволь, долгое время 
без четких симптомов заболевания: общее недомогание, раз-
дражительность, тошнота, потеря веса. В итоге ртутное отрав-
ление приводит к неврозу и поражению почек. Так что убирать 
это серебристое вещество нужно тщательно и быстро.

Прежде всего нужно не-
медленно увести из помеще-
ния детей: блестящие шарики 
выглядят весьма привлека-
тельно и маленький ребенок 
может их проглотить. В этом 
случае без врачебной помо-
щи не обойтись – ртуть может 
вызвать серьезные повреж-
дения слизистых оболочек 
пищеварительного тракта.

Затем место, где рассы-
палась ртуть, лучше подсветить. Для этого на некотором рас-
стоянии от загрязненного участка поставьте электрическую на-
стольную лампу так, чтобы свет падал на ртутную лужицу сбоку. 
Тогда все серебристые капли видны как на ладони, и можно 
приступать к их сбору.

Руки надо защитить резиновыми перчатками и постарать-
ся, чтобы ртуть не попадала на обнаженные участки кожи.

Веник или жесткая кисть для сбора ртути не подходит, удоб-
нее всего собирать ртутные горошины, накатывая их на листок 
бумаги другим листком или мягкой кисточкой.

Забившуюся в щель пола ртуть посыпьте песком, вместе 
с которым она легко выметается кисточкой на бумагу. Можно 
вооружиться кусочком ваты, смоченной в 0,2% растворе мар-
ганцовки. С ваты или с листка бумаги ртуть надо аккуратно 
стряхивать в наполненную водой или раствором марганцовки 
стеклянную емкость. Туда же отправьте содержащий ртутные 
частицы песок и ртуть, оставшуюся в разбитом градуснике. 
Можно также засосать шарики в резиновую грушу.

Теперь, чтобы обезвредить все, вплоть до малейшей, не-
заметной глазу частички, нужно провести дезинфекцию. Ме-
сто, где была разлита ртуть, следует смочить 0,2% раствором 
марганцовки или мыльно-содовым раствором (30 г соды и 40 г 
мыла на литр воды). Неплохо протереть любым из этих рас-
творов близко расположенные от загрязненного участка дере-
вянные и металлические поверхности – мелкие крупинки ртути 
очень любят на них падать. Через 1,5–2 суток дезинфицирую-
щий раствор можно смыть чистой водой.

Если ртуть попала на одежду, то ее нужно срочно обрабо-
тать: сначала промыть в холодной воде в течение 30 минут, за-
тем еще 30 минут в мыльно-содовом растворе при температу-
ре 70–80⁰С, потом еще 20 минут при такой же температуре в 
щелочном растворе, затем снова в холодной воде.

После всех этих процедур ликвидатору маленькой ртутной 
аварии для профилактики отравления нужно пить побольше 
жидкости, так как ртутные образования выводятся из организ-
ма через почки.

Ý.È. Äîâãÿëî, ÌÏÎ êóðñîâ 1 êàòåãîðèè ÓÌÖ ÃÇ è ÁÆÄ Õàðüêîâñêîé îáë.,
Í.Ì. Âîëîùóê, íà÷àëüíèê øòàáà ÃÎ ÕÍÌÓ
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ÄÎ ÄÍß ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÀ ÑÏÀÄÙÈÍÀ

ЯСКРАВІ СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯЯСКРАВІ СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

НЕВОЛЬНИЧІ ПЛАЧІНЕВОЛЬНИЧІ ПЛАЧІ

На початку вересня студенти ІІІ та ІV медичних факультетів 
відвідали виставку до 23-ї річниці незалежності України, яка про-
ходила у Державному архіві Харківської області. У ході екскурсії 
студенти ознайомилися з документами, що зберігаються в архіві 
та Архівному відділі Харківської міської ради. 

Також в експозиції були представлені копії рідкісних докумен-
тів, які містяться у Центральному державному архіві вищих органів 
влади та управління України, Центральному кінофотофоноархіві 
ім. Г.С. Пшеничного та Центральному державному архіві гро-
мадських об’єднань України. Зокрема, студенти змогли побачи-
ти копії Варшавської конституції, яка ратифікувала Зборівський 
договір 1649 року, уривки з єдиної у світі прижиттєвої рукописної 
копії Конституції Пилипа Орлика 1710 року латинською мовою 

(оригінал зберігається у Національному архіві Швеції, м. Сток-
гольм) та староукраїнською мовою (оригінал зберігається у 
Російському Державному архіві давніх актів, м. Москва). Та-
кож серед експозиції була представлена рідкісна фотографія 
похо рону героїв Крут, які загинули за українську незалежність 
1918 року. Репрезентовані документи відображають яскраві 
сторінки українського державотворення, знаменні події почат-
ку 1990-х років у громадському та політичному житті Харкова і 
України. 

У ході екскурсії студенти дізналися про роботу архіву, по-
бачили архівні справи видатних харків’ян, познайомилися з 
монографіями завідувача кафедри Ігоря Робака та ст. викладача 
кафедри суспільних наук Ганни Демочко, які висвітлюють історію 
розвитку охороноздоровчої справи у Харкові з кінця XVIII ст. до 
початку Другої світової війни. В основу цих монографій були 
покладені саме документи архівних установ. 

Êàôåäðà ñóñï³ëüíèõ íàóê

Зеновій Красівський народив-
ся 12 листопада 1929 року в селі 
Витвиця Долинського району Івано-
Франківської області. Його світогляд 
формувався в атмосфері визвольної 
боротьби в Галичині. У 1948 році всю 
його родину було вивезено в Казах-
стан, однак Зеновію вдалося втекти. 

Зеновій Михайлович з великими 
труднощами повертається на рідну 
Україну та вступає на філологічний 
факультет Львівського університету, 

при цьому він був співробітником бібліографічного відділу 
наукової бібліотеки. У кінці серпня 1963 учитель історії Д. Квець-
ко та історик Б. Равнюк запропонували Красівському взяти участь 
у створенні організації Український Національний Фронт. Зеновій 
Михайлович підготував документ програмного характеру «Так-
тика Українського Національного Фронту». Програма УНФ пе-
редбачала мирні методи боротьби за незалежність України, 
застосування сили не виключалося тільки за особливих обста-
вин. Вирішено було також видавати теоретичний журнал «Воля 
i Батькiвщина». Перший номер журналу з'явился в жовтні 1964 і 
саме цю дату можна вважати початком діяльності УНФ. Перші три 
номери були надруковані на горищі власного дому письменника. 
УНФ складався з чотирьох організацій (2 – у Львові, 2 – в Івано-
Франківську) і окремих членів у різних регіонах УРСР (Рівне, До-
нецьк, Кіровоград та ін.). Красівський здійснював координацію 
роботи Львівських груп. Усього в УНФ нараховувалося понад 150 
осіб, які через конспірацію часто не знали один одного. 

До цього часу Красівський написав роман «Байда», збірки 
віршів «Месник», «На сполох», «Литаври».

Гучний резонанс викликав розісланий у березні 1966 партій-
ним і урядовим чиновникам СРСР і УРСР, а також у центральні га-
зети «Меморандум Українського Національного Фронту на XXIII 
з'їздові КПРС». У ньому відзначалося, що компартія засудила 
тільки методи сталінської національної політики, а не її сутність. 
Тому автори Меморандуму пропонували з'їздові радикально пе-

реосмислити національні проблеми в СРСР, задовольнити ви-
моги українського народу і повернути йому узурповані права, 
зокрема, надати можливість насильно переселеним поверну-
тися на батьківщину, припинити гоніння української інтелігенції, 
арешти й переслідування, ввести українську мову в усіх культур-
них і громадських, адміністративних і господарських організаціях 
та ін. Наступний лист, підготовлений Квецьком і Красівським під 
назвою «Вищим урядовим чинам в Україні» був надісланий Пер-
шому секретареві ЦК КПУ Петру Шелесту, Голові Ради Міністрів 
УРСР Володимиру Щербицькому і Голові Президії Верховної Ради 
УРСР Дем'яну Коротченку. У ньому висловлювався протест проти 
насильницької русифікації і пропонувалося керівництву України 
не лише проголошувати суверенітет, але й відстоювати його, 
вимагати від Москви припинити русифікацію та переслідування 
українців за їхній патріотизм. Закінчувався лист словами: «Ваша 
бездіяльність буде розцінюватися як зрада інтересів українського 
народу».

У березні 1967 були заарештовані керівні члени УНФ, се-
ред них – 24 березня 1967 і сам Красівський. У жовтні 1979 
Зеновій Красівський став членом Української Ґельсінкської гру-
пи (УҐГ). Усього письменник провів у неволі 21 рік. Красівський 
повертається в Україну у 1985 році, а 1987 стає секретарем 
Української Ґельсінкської Спілки.

У квітні 1990 Зеновій Красівський виступає ініціатором ство-
рення політичного об'єднання «Державна Самостійність України» 
(ДСУ). Він – засновник політичного журналу «Українські пробле-
ми», який видавався в Стриї Львівської області. Помер відомий 
письменник та політичний діяч 20 вересня 1991 в Моршині Дро-
гобицького району Львівської області. 

У Витвиці створений музей на честь Зеновія Михайловича і 
споруджений пам'ятник йому. А 1996 ДСУ видала окремою книж-
кою збірку письменика «Невольничі плачі».

Ðóáðèêó âåäóòü âèêëàäà÷³ êàôåäðè
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè 

Î.Â. Ñàìîëèñîâà, Ñ.À. Óíêîâñüêà
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Підготовче відділення для іноземних громадян 
Харківського національного медичного університету має 
більш ніж 25-річну історію. В оновленому вигляді воно 
функціонує в ХНМУ вже чотири роки. Слухачі, які приїхали 
з далеких країн Азії й Африки, країн колишнього Радянсь-
кого Союзу, отримують тут перші уявлення про нашу пре-
красну Україну, її звичаї, доброту й гостинність її мешканців, 
роблять перші кроки до майбутньої професії. Досвідчені 
викладачі допомагають їм у реалізації комунікативних потреб 
і формуванні мовної компетенції (передусім – спілкування 
російською мовою) в умовах міжкультурної комунікації, нада-
ють початкові знання з професійних дисциплін – біології, хімії, 
фізики, математики тощо. Ми ставимо за мету сформувати у 
слухачів інтерес до придбання знань, навчити їх працювати 
самостійно, допомогти у розвитку творчої активності. 

Навчання на підготовчому відділенні передбачає ство-
рення позитивного емоційного настрою шляхом використан-
ня численних ігрових елементів, участі в дискусіях на цікаві 
для всіх теми, організації екскурсій як у межах університету, 
так і містом та ін.

У 2013–2014 навчальному році на нашому підготовчому 
відділенні навчалися 92 слухачі (і це рекордна кількість!) з 
Азербайджану, Туркменістану, Лівану, Тунісу, Палестини, Ма-
рокко, Туреччини, Індії, Мальдів, Нігерії, В'єтнаму, Японії. Як 
завжди, вони приїхали до університету неодночасно, але 
тим цікавішою була наша робота і тим більше задоволення (і 
навіть щастя) ми відчули, коли побачили, що молоді хлопці й 
дівчата, багато з яких вперше виїхали з рідного дому, змогли-
таки непогано адаптуватися до життя в незнайомій країні 
та навчилися – хай на елементарному рівні – спілкуватися 
російською: знайомитись, підтримувати діалог, розповідати 
про себе, про свою родину й свою країну, про свої спра-
ви й плани на майбутнє; ставити питання щодо побутових 
та навчальних ситуацій. Саме про це вони з захопленням 
розповіли нам під час останньої зустрічі, коли одержали ди-
плом та отримали нагороди за успіхи у навчанні (зокрема – 
подяки батькам за гідне виховання сина чи доньки). Майже 
усі наші випускники цього року стануть студентами першого 
курсу ХНМУ, адже свідомо обрали його як важливий етап у 
своєму професійному та особистісному розвитку. 

А коли ще навчалися на підготовчому відділенні, вони 
також з великою цікавістю брали участь (як доповідачі та 
глядачі) у студентських наукових конференціях: міжвузівській 
студентській конференції «Інтеграція студентів-іноземців у 
соціокультурний та науково-освітній простір української си-
стеми вищої освіти» (на базі Національного аерокосмічного 
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»); XIII міжвузівській науково-практичній конференції 
іноземних студентів підготовчих факультетів «Шлях до на-
уки: перші кроки» (на базі Харківського національного 
фармацевтичного університету); міжвузівській науково-
практичній конференції іноземних студентів підготовчих 
факультетів, слухачів центрів освіти іноземних громадян (на 
базі Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»). Студенти, які виступили з до-
повідями, отримали грамоти та збірки тез конференцій. 

А ще слухачі з вдячністю згадали екскурсії до центру 
Харкова, відвідування Центрального парку розваг, зоопар-
ку, катка, екскурсії до центру Л.Д. Ландау та особливо до му-
зею кафедри анатомії ХНМУ (зав. кафедри – проф. А.О. Тере-
щенко), які її працівники проводили не тільки російською, а й 
англійською мовою. 

Ми приєднуємося до всіх теплих слів та сподіваємося 
на подальшу співпрацю з усіма, хто зацікавлений у якісній 
підготовці іноземних громадян до навчання у Харківському 
національному медичному університеті.

Òåòÿíà Æóðàâëüîâà

ÑËÎÂÎ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ ÍÀØ² ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ

«Думаю, что во время обуче-
ния в ХНМУ каждый из нас полу-
чил то, чего хотел: знания, друж-
бу, личное счастье. Больше всего 
хочется высказать благодарность 
всему огромному преподаватель-
скому коллективу нашего универ-
ситета, поблагодарить их за тер-
пение и мудрость в отношении к 
своим ученикам. Хочу особо от-
метить таких преподавателей, как 

Владимир Григорьевич Гопкалов, Ирина Павловна Мещерякова, Петр 
Павлович Гуйда. Стоит вспомнить легендарного человека в нашем вузе – 
Владимира Ивановича Лупальцова, у которого хочешь – не хочешь, а хи-
рургию ты выучишь, не будешь спать, есть, но все выучишь и сдашь. Мне 
кажется, все это происходит благодаря прекрасной организации учеб-
ного процесса на кафедре. Отдельное спасибо сотрудникам специали-
зированных кафедр нашего факультета – они многому нас научили, те-
перь мы можем применить свои знания на практике».

Íàòàëüÿ Ïåðöåâàÿ, IV ìåäôàêóëüòåò

«У нас в университете есть преподаватели-легенды. На первом кур-
се это, безусловно, легендарный профессор Сергей Юрьевич Маслов-
ский. Он всем говорит одну и ту же фразу, которая звучит примерно так: 
«Все вы умрете!». Таким образом он готовит нас к тому, с чем нам при-
дется столкнуться в профессии. Люди к докторам приходят не тогда, 
когда им хорошо и весело, а когда им плохо. На наших руках рождаются 
люди, и на наших руках они умирают. 

Мы можем гордиться общением с великим психиатром Владими-
ром Леонидовичем Гавенко, о котором можно говорить часами. Он всег-
да нас анализировал и проверял, потому что психиатр – специфическая 
профессия: для них здоровых людей нет, есть недообследованные. 

Очень хорошо организован учебный процесс на кафедрах педиатрии 
№ 1 и неонатологии (зав. кафедрой А.С. Сенаторова) и педиатрии № 2 
(зав. кафедрой Ю.В. Одинец). Здесь работают люди, которые действи-
тельно честно выполняют свой долг педагога – научить, поддержать, 
помочь, посоветовать. Хотим отметить самого лучшего и безупречного 
преподавателя нашего университета – Татьяну Сергеевну Малич. Это 
педагог, который всегда приходит подготовленным к занятиям, учит нас 
лечить не только в теории, но и на практике – у постели больного. 

Надо сказать, что не только преподаватель нас оценивает, но и мы 
оцениваем преподавателя. Только он нам ставит оценку в зачетку, а мы 
его оцениваем сердцем и душой. И эта оценка безаппеляционна».

Ñåðãåé Õîìè÷, Âèòàëèé Ìóæàíîâñêèé, III ìåäôàêóëüòåò

«Приємно закінчити Харківський національний медичний університет, 
тому що він формує гарну базу знань завдяки високому професійному 
рівню професорсько-викладацького складу. Навіть коли ми їздили на 
екскурсії в різні міста, також до медичних вишів, спілкувалися з іншими 
студентами, відразу видно високий рівень Харківського медичного 
університету. Ми відрізняємося як знаннями, так і ставленням до меди-
цини, і, мабуть, ще потенціалом». 

Àííà Ñòåïàíåíêî, ²² ìåäôàêóëüòåò

«Чувств очень много, эмоции зашкаливают – мы продержались 5 лет, 
до сих пор не понимаю, как у нас это получилось, и сейчас чувствую эмо-
циональный подъем от того, что все закончилось успешно. С другой сто-
роны, жалко и грустно, что учеба завершилась. Хотя мы так много жало-
вались в течение нашей учебы, но, когда все закончилось, поняли, что 
прошли огромный путь, который поможет нам в дальнейшем. Мы приоб-
рели выдержку, закалку, терпение – и это нам только на пользу. 

Хочу поблагодарить Геннадия Петровича Рузина – он настоящий про-
фессор, который всегда поможет, объяснит, уделит много внимания каж-
дому студенту. Геннадий Петрович никогда не поставит плохую оценку, пре-
жде он поговорит со студентом час, два, три. Большое ему спасибо за все, 
он самый мой любимый преподаватель, профессор с большой буквы».

Åêàòåðèíà Àòàìàí÷óê, ñòîìàòôàêóëüòåò

«Дипломы мы получили, но работать еще не можем, у нас впереди 
ординатура, поэтому особо не радуюсь. Процесс обучения был очень 
долгим. Мы радовались, когда сдавали каждый зачет, каждый экзамен, 
КРОК, госэкзамены, поэтому нас уже на радость не хватает, все потра-
тили по дороге. 

Клиническую ординатуру буду проходить в Украине, а потом будет 
видно, хотелось бы остаться в этой стране, если все будет хорошо. 

О преподавателях университета могу сказать только добрые слова, 
особенно о тех, кто помогал нам в первые годы учебы. Есть, конечно, и 
такие, которым не место в вузе, но их мало, в основном все профессио-
налы своего дела».

Òàóôèê Ãàññàí (Ìàðîêêî), V ôàêóëüòåò ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

VIVAT, ПІДГОТОВЧЕ!VIVAT, ПІДГОТОВЧЕ!
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Ó ÖÅÍÒÐ² ÓÂÀÃÈ

У цей день у залі були присутні випускники, їхні батьки й викладачі. 
Під звуки гімну України урочисті збори відкрив ректор університету 
професор Володимир Лісовий: «Шановні випускники! Сьогодні ви 
вийдете з університету й візьмете на себе відповідальність, запо-
чатковану ще Гіппократом – надавати допомогу тим, хто її потребує. 
Від імені викладачів запевняю вас у тому, що будь-якого дня і кожної 
години ви можете звернутися за порадою й отримати консультацію 
в альма матер. Я вас вітаю й дякую за те, що свого часу ви обрали 
Харківський національний медичний університет». Також Володи-

мир Миколайович наголосив на тому, що цей випуск є особливим, бо 
відбувається у скрутний для нашої країни час і вимагає від лікарів дуже 
уважного ставлення до виконання своїх професійних обов’язків.

Сказати напутні слова випускникам Харківського медичного при-
йшли почесні гості: Міністр охорони здоров’я України Олег Мусій, за-
ступник міського голови з питань охорони здоров’я й соціального за-
хисту населення Світлана Горбунова-Рубан та член-кореспондент 
НАМН України професор Олена Гречаніна. 

Звертаючись до випускників, керівник МОЗ зазначив: «Мені над-
звичайно приємно вітати вас в урочистий день, коли ви стаєте на 
шлях служіння людям, служіння народу України. Я глибоко впевне-
ний, що всі випускники, які отримали дипломи про вищу освіту, при-
йшли у цю професію за покликанням. Ви можете пишатися своїм 
університетом, випускники якого за всіма рейтингами є одними з най-
кращих в Україні». Олег Степанович подякував випускникам і висловив 
упевненість, що саме за ними – побудова нової національної системи 
охорони здоров’я, над якою сьогодні активно працює Міністерство, і 

вже протягом 3–5 років з їх допомогою має дуже серйозно змінити вітчизняну систему охорони здоров’я і статус лікаря як 
найважливішої і найповажнішої професії в державі. Наприкінці 
урочистої церемонії Олег Мусій зачитав наказ про вручення 
подяк та почесних грамот найповажнішим викладачам нашого 
університету. 

Університет – це місце, де кожен випускник дорослішав, 
розумнішав, закохувався... Він був домівкою для студента про-
тягом шести років. За традицією молоді лікарі прийняли клятву 
Гіппократа, обіцяючи бути безкорисливими, чуйними до чужого 
горя й чесними у вчинках. 

У цей день зі сцени лунали слова подяки професорсько-
викладацькому складу університету за шляхетну працю, 
підкреслюючи престиж професії лікаря. Випускники ХНМУ дяку-
вали своїм учителям за знання й досвід, передані ними протягом 
навчання.

Наостаннє пролунав гімн нашого університету, всі присутні 
слухали його стоячі. Ця врочиста нота стала новою відліковою точ-
кою для вчорашніх студентів-медиків на шляху в професійне життя, коли вони мають застосовувати на практиці отримані знання 

й щодня підкорювати нові вершини.
Свято завершене. Попереду в молодих фахівців цікаве, наси-

чене життя, сповнене успіхів і труднощів, радостей і несподіваних 
відкриттів. Бажаємо випускникам нашого ВНЗ удачі в медичній 
практиці й успіхів у розв’язанні найцікавіших лікарських таємниць. 
Ми розуміємо: молоді фахівці – це наше майбутнє!

МОЛОДІ ФАХІВЦІ – ЦЕ НАШЕ МАЙБУТНЄ

Цього року відбувся 199-й випуск. Нині в університеті 
навчається понад 7 тис. студентів, інтернів, магістрів, клінічних 
ординаторів, аспірантів і докторантів, серед них більше 3 тис. 
іноземних громадян з 73 країн світу.

У 2014 році випустився 851 студент, з них 21 – відмінники; 
281 – студенти факультетів з підготовки іноземних громадян з 
36 країн світу.

ÄÎÂ²ÄÊÀ

26 червня відбувся випуск 2014 року в Харківському на-

ціональному медичному університеті. З нетерпінням чекали 

на нього без п'яти хвилин молоді фахівці, які за час навчання 

одержали фундаментальні знання й опанували професійні 

навички.
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ÞÂ²ËßÐÈÞÂ²ËßÐÈ

ÀÁ²ÒÓÐ²ªÍÒ – 2014ÀÁ²ÒÓÐ²ªÍÒ – 2014

У вересні свій ювілей святкують: асистент кафедри ортопедичної стоматології Наталія Миколаївна Бреславець,

зав. центр.складу відділу матеріально-технічного постачання Надія Федорівна Грушева, доцент кафедри офтальмології 
Інна Григорівна Дурас, доцент кафедри фізіології Людмила Олексіївна Жубрікова, професор кафедри хірургії № 1 Пе-

тро Миколайович Замятін, завідувач їдальні Валентина Іванівна Зінкевич, сторож гуртожитку № 2 Алла Олексіївна 

Корнієнко, бібліограф I категорії Галина Михайлівна Костіна, лаборант кафедри внутрішніх та професійних хвороб Інна 

Миколаївна Кузнецова, завідувач метод. кабінету Жанна Іванівна Логвінова, лаборант кафедри внутрішньої медици-
ни № 1 Алла Валеріївна Лукіна, завідувач кафедри хірургії № 3 Володимир Іванович Лупальцов, ст. викладач кафедри 
фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фіз. виховання та здоров’я Олена Олексіївна Маржина, асистент ка-
федри біологічної хімії Світлана Миколаївна Мартинова, агент постачання відділу матеріально-технічного постачання Ніна 

Іванівна Михальченкова, оператор комп’ютерного набору організаційно-аналітичного відділу Тамара Євгенівна Мінакова, 

провідний бухгалтер УСЦ ХНМУ Людмила Василівна Ніколаєва, доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини 
та внутрішніх хвороб Ірина Петрівна Пасічник, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Ліляна 

Петрівна Рекова, асистент кафедри дерматології, венерології і медичної косметології Наталія Олександрівна Рижкова, 

доцент кафедри загальної хірургії № 1 Михайло Анатолійович Селезньов, доцент кафедри онкології Геннадій Віталійович 

Трунов, касир їдальні Наталія Карпівна Трещова, лаборант кафедри ортопедичної стоматології Юлія Дмитрівна Федо-

ренко, професор кафедри патологічної фізіології Олександр Миколайович Шевченко. 

Шановні ювіляри!
Колектив ХНМУ щиро вітає Вас з Днем народження!
У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров'я, 

сімейного благополуччя, щедрої долі,
світлих надій та впевненості у майбутньому. 

Нехай життя Вам дарує тільки приємні несподіванки, 
а праця приносить вдячність та повагу людей.

«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. Ëå í³íà, 4. 

Ãîë. êîðïóñ, 5 ïîâåðõ, òåë. 707-73-60
e-mail: redakt@knmu.kharkov.ua

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 17.09.2014. 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 1/15.

Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».

61166, ì. Õàðê³â, ïð. Ëåí³íà, 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

ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
18 серпня завершилася вступна кампанія–2014 у 

Харківському національному медичному університеті. 
Протягом вступної кампанії до приймальної комісії 

ХНМУ надійшло 8302 заяви, з них 5563 електронні, що 
на 762 заяви більше ніж минулого року. Загальний кон-
курс по університету склав 10,7 особи на одне місце. 
Усього до університету на освітньо-кваліфікаційний 
рівень «Спеціаліст» зараховано 720 осіб. У поточно-
му році надійшло 343 заяви від пільгового континген-
ту. Серед зарахованих студентів пільговий контингент 
складає 70 осіб. За цільовим прийомом зараховано 75 
студентів.

На спеціальність «Лікувальна справа» на другий курс 
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) 
подано 169 заяв, а за спеціальністю «Стоматологія» – 
27 заяв, що на 40% більше ніж у 2013 році. На другий 
курс на спеціальність «Лікувальна справа» зарахова-
но 18 студентів, на спеціальність «Стоматологія» – 8 
студентів.

На спеціальність «Лабораторна діагностика», 
«Адміністративний менеджмент» освітньо-квалі-
фікаційний рівень «Магістр» зараховано 28 студентів. 

Активно проводився набір за новими спе ці аль-
ностями «Соціальна робота» освітньо-квалі фікаційний 
рівень «Бакалавр», «Педагогіка вищої школи» освітньо-
кваліфікаційний рівень «Магістр» та на здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на дру-
гий та третій курси (з нормативним терміном навчан-
ня на вакантні місця) за спеціальністю «Лабораторна 
діагностика». На третій курс за спеціальністю «Лабора-
торна діагностика» зараховано 2 студенти, на освітньо-
кваліфікаційний рівень «Магістр» «Педагогіка вищої 
школи» – 30 студентів.
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