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Шановні викладачі,
співробітники й
студенти університету!
Від усієї душі вітаю
вас із професійним
святом – днем
медичного працівника!
У медицину приходять люди
небайдужі й відповідальні. Саме такі
працюють у колективі Харківського
національного медичного університету.
Серед них – відомі вчені, талановиті
лікарі, вмілі організатори. Їх усіх
об’єднує любов до своєї альма матер,
відданість обраній професії.

Вибір професії – серйозний
життєвий крок, а бажання стати
лікарем – це особливий стиль життя, тип мислення, а також наявність
щиросердної душі. Тільки вірність
професійному обов’язку, безкорислива праця, моральна й людська стійкість
дозволяють зберегти здоров'я людини, повернути її до активного й
повноцінного життя.
Наш університет дбайливо зберігає
й щедро ділиться своїми кращими
якостями з майбутніми поколіннями
вітчизняних й іноземних медиків. Хочу
подякувати всім колегам за вагомий
внесок у медичну науку, за значні успіхи
в освітній і лікувальній діяльності, а також за працьовитість й оптимізм. У нашого колективу славна історія й велике
майбутнє.
Напередодні свята бажаю всім
професійних успіхів, втілення в життя
творчих починань, удачі у всіх справах,
благополуччя вам і вашим родинам!
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

«Ми завжди раді новим
друзям та зв’язкам»
25 травня до Харківського національного медичного університету завітала делегація Чукурова
Університету (м. Адана, Турецька
Республіка) у складі декана медичного факультету, професора кафедри анестезіології Ділек Одженгіз,
професора кафедри паразитології
Ісмаїла Сонера Колташа, доцента
кафедри акушерства Медичного коледжу Султан Алан та доцента кафедри акушерства Медичного коледжу
Шуле Гьокилдиз.
Представники делегації зустрілися з ректором Володимиром Лісовим, який радо привітав почесних
гостей. Володимир Миколайович
розповів, що наш навчальний заклад
має великий досвід та давні традиції
співпраці з іноземними студентами.
Серед наших випускників є медичні
працівники навіть другого та третього поколінь. «Ми завжди раді новим
друзям та зв’язкам, тож сподіваюсь,
що нам буде цікаво працювати разом», – зазначив ректор університету. У свою
чергу пані Ділек Одженгіз висловила подяку керівництву нашого ВНЗ за теплий
прийом і гостинність.
Під час зустрічі були обговорені пиЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ
тання щодо системи вищої медичної
Правильный выбор
освіти Туреччини та України, системи
Я горжусь тем, что училась в Харьнадання лікувальної допомоги, напрямковском национальном медицинском
ків наукового
университете и получила профессию
співробітниврача, ведь это самая гуманная и блацтва, розвигородная профессия на земле.
тку подальПро емоції та почуття випускників
шої співпраці
2015 року читайте на стор. 8–9
між універси«Любі діти України»
тетами тощо.
2 червня в стінах Харківського наУ ході віціонального медичного університезиту
предту відбулася концертна програма й
ставники
конкурс-виставка «Любі діти України»,
делегації відприсвячена Дню захисту дітей.
відали
Наcтор. 15
родний муУ ХНМУ курсанти склали Присягу
зей
історії
на вірність українському народу
ХНМУ,
де
27 травня відбулася церемонія прийознайомилися з історичним минулим
няття Військової Присяги на вірність
нашого університету та залишили свій
українському народові, яку склали хлопзапис у книзі відгуків.
ці та дівчата Харківського національного
медичного університету, Національного
29 травня були підбиті підсумки пефармацевтичного університету та меребування делегації у ХНМУ – турецькі
дичного факультету Харківського націовикладачі отримали сертифікати участі
нального університету ім. В.Н. Каразіна.
в програмі.
cтор. 16
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ДЕРЖАВНІ ІСПИТИ – 2015

ПРАКТИЧНООРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ
Практично-орієнтований державний іспит у медичному університеті має 2 комплекси, кожен із яких проводиться у 2 етапи. Перший об’єднує такі дисципліни: внутрішні,
професійні та інфекційні хвороби; хірургічні хвороби з дитячою хірургією; акушерство та гінекологія, другий комплекс
включає дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами;
гігієну, соціальну медицину та економіку охорони здоров’я.
Розділ невідкладних станів та маніпуляцій на фантомах

і манекенах складається перш за все з того, що кожен випускник на сучасному етапі повинен володіти знаннями та
уміннями щодо надання екстреної допомоги при різних критичних станах як дорослим, так і дітям різного віку. Другий
етап обох комплексів проводиться у клініках біля ліжка хворого і дає можливість виявити клінічне мислення кожного
випускника та володіння методикою обстеження пацієнтів
різного віку.

Голова ДЕК проф. А.Ю. Щербаков приймає іспит у студентів
І медфакультету в Обласній клінічній лікарні м. Харкова

Студенти ІІ медфакультету складають
іспит у Навчально-науковому центрі

Голова ДЕК проф. І.Г. Березняков на
іспиті у випускників ІІ медфакультету

Іспити у випускників ІІІ медфакультету приймає Державна комісія на чолі
з головою проф. Л.К. Пархоменко

Студенти ІІІ медфакультету складають
іспит на кафедрі гігієни та екології № 2

Державна екзаменаційна комісія на чолі
з проф. О.М. Карабаном приймає іспити
у випускників IV медичного факультету

Студент IV медичного факультету
складає Державний
іспит біля ліжка хворого

Голова ДЕК проф. О.М.Шелест приймає
іспит у випускника V факультету з
підготовки іноземних студентів

Студент V факультету складає іспит
у Навчально-науковому центрі

Голова ДЕК проф. В.Д. Бабаджан
приймає іспит у випускників VІ факультету з підготовки іноземних студентів

Студент VІ факультету складає
іспит на фантомах

Державні іспити складають
студенти стоматологічного
факультету у фантомному
залі на кафедрі
терапевтичної стоматології
Університетського
стоматологічного центру

У випускника
стоматологічного
факультету іспит
приймає голова ДЕК
проф. Є.М. Рябоконь
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ,
НЕФРОЛОГІЯ – 2015»

«ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ»

27–29 травня у м. Харкові відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефрологія – 2015».
У конференції взяли участь
урологи, нефрологи, трансплантологи, онкологи,
андрологи, онкохірурги, акушеригінекологи, сімейні
лікарі, дитячі хірурги, дитячі урологи, сексологи з
України, Польщи,
Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Туркменістану, Азербайджану, Лівану та ін.
Усього на конференцію завітало близько 300 учасників.
Урочисте засідання відкрив директор КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала» Володимир Лісовий, який радо привітав усіх учасників конференції та зазначив, що
головною метою заходу є укріплення науково-практичних зв’язків
урологів України,
підвищення кваліфікації й обмін досвідом між ученими та практичними
лікарями.
У ході конференції пройшли секційні засідання,
присвячені актуальним питанням
онкоурології, проблемам нефрології, реконструктивної та інноваційної
хірургії,
трансплантації й діалізу тощо, відбувся
науковий симпозіум з актуальних
питань
сучасної
урології. Загалом
програма конференції включала 5
основних розділів, за якими проводилося 14 засідань, де було представлено 97 доповідей. Також
працювала виставка сучасних засобів діагностики та лікування,
зразків медичної і лабораторної техніки, демонстрація новітніх інформаційних технологій у медичній практиці.
Традиційно в рамках наукового форуму відбувся чемпіонат
з футболу серед урологів України. Цього року першою стала команда урологів Харківської області. Нагороду переможцям вручив воротар і капітан команди «Металіст» Сергій Погорілий.

26–27 травня в Харківському національному медичному університеті відбулася VIII Науково-практична конференція «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін
у медичних освітніх закладах», присвячена 210-й річниці ХНМУ та
60-й річниці кафедри медичної та біоорганічної хімії.
Конференція відзначає, що в умовах
стрімкого
розвитку
сучасної освіти та суспільства
нагальною
проблемою стає розробка та відбір найкращих новітніх методик і
прийомів викладання
для надання освітніх
послуг на світовому
рівні та підготовки висококваліфікованих фахівців. Вибір теми конференції обумовлений необхідністю підвищення якості підготовки спеціалістів та
досягнення єдності в системі освіти з урахуванням потреб сучасного суспільства.
Проблематика конференції привернула до себе увагу фахівців
із різних галузей знань. Було розглянуто актуальні питання методики викладання не лише біології, фізики, хімії, а й фармакології, фізіології, клінічних дисциплін, також питання психології та педагогіки.
Серед учасників конференції – висококваліфіковані науковці, молоді вчені та магістри з українських ВНЗ. Доповіді учасників відрізнялись нетрадиційністю мислення, новим баченням
проблем та викликали жваві дискусії. Проведення конференції
дало змогу вибрати
найбільш
ефективні методики, що дозволяють забезпечити фундаментальну,
наукову,
загальнокультурну і практичну
підготовку майбутніх
спеціалістів-медиків.
Конференція констатує, що пріоритетом для природничих
кафедр ВНМЗ має бути наступнє:
– втілення Європейського досвіду викладання природничих
дисциплін;
– покращання міждисциплінарної інтеграції;
– аналіз методик викладання природничих дисциплін та вибір оптимальних;
– сприяння розвитку науково-педагогічних досліджень при загальнотеоретичній підготовці студентів-медиків та їх знань та умінь;
– обмін досвідом викладачів з питань підвищення ефективності пізнавальної діяльності студентів-медиків.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

Эпонимы в анатомии человека

Из книги «Эпонимы в анатомии человека»
под ред. проф. Н.А. Волошина

Glandulae preputiales – железы Тизона
Эдвард Тизон (Edward Tyson) (1650–1708) – английский анатом
и врач. Работал практическим врачом в Лондоне. Был лектором
анатомии Королевского общества хирургов. Также занимался антропологией и сравнительной анатомией.
Musculus suspensorius duodeni – мышца Трейта
Венцель Трейтц (Wenzel Treitz) (1819–1872) – австрийский врач
и антрополог. Был профессором кафедры патологической анатомии в Кракове, а после – профессором кафедры патологии в Праге. Большинство работ посвятил органам брюшной полости.

Ã.Î. Ñèðîâà, çàâ. êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿,
ïðîôåñîð

ª.Ð.Ãðàáîâåöüêà, äîöåíò êàôåäðè

ВІТАЄМО!

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО ПАТЕНТИ
НА ТАКІ ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ:
Патенти
1. Спосіб прогнозування рецидиву стриктур мисковосечовідного сегменту та сечоводу у хворих на гідронефроз. Автори: В.М. Лісовий, В.І. Савенков, С.Б. Павлов, М.С. Томін.
2. Спосіб лікування гіперваскуляризованих менінгіом головного мозку. Автори: В.О. П’ятикоп, Ю.Г. Сергієнко, Ю.О. Котляревський, І.О. Кутовий, А.О. Пшеничний.

Авторське свідоцтво
Оцінка вторинної ентеральної недостатності ендогенного походження, викликоної перитонітом (Додаток до історії хвороби).
Автор: С.В. Грінченко.

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

АЛЬМА МАТЕР – 210

ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ «МЕВЛЯНА» В ДІЇ

Їх імена вписані
в славетну історію
ХНМУ

Сучасний світ – світ глобалізації та мобільності, світ взаємодії і обміну інформацією
та досвідом. Саме тому Харківський національний медичний університет активно
долучається до світових інтеграційних процесів у сфері освіти і науки, постійно дбаючи про налагодження нових міжнародних контактів, підтримання та розвиток існуючих
дружніх стосунків.
Наш університет став учасником програми академічної мобільності «Мевляна», яка розроблена та
фінансується Радою вищої освіти Турецької Республіки.
Першим турецьким університетом, який гостинно відчинив
для нас двері, був Чукурова Університет у м. Адана, Турецька Республіка. У вересні 2013 року ХНМУ підписав
угоду про співпрацю із вказаним університетом у рамках
програми «Мевляна». 28–29 листопада 2014 року відбувся
візит офіційної делегації ХНМУ до Чукурова Університету у
складі першого проректора з науково-педагогічної роботи
професора Валерія Капустника та керівника Навчальнонаукового центру професора Ігоря Завгороднього.
Зустріч із деканом МедичУ 2014–2015 навчальному році було проведено перного факультету Чукурова
ший конкурс, за результатами якого для обміну з ЧукуроУніверситету Д. Одженгіз
ва Університетом було відібрано 12 наших викладачів, які
представляли кафедри хірургії № 1 (доцент Ростислав Смачило), патологічної анатомії
(професор Віталій Гаргін), ортопедичної стоматології
(доцент Вячеслав Томілін), педіатрії № 2 (професор
Наталія Макеєва), дитячих інфекційних хвороб (професор Ольга Ольховська), внутрішньої медицини № 2
та медсестринства (доцент Євгенія Болокадзе), акушерства, гінекології та дитячої гінекології (професор
Ірина Тучкіна), гігієни та екології № 2 (професор Ігор
Завгородній), епідеміології (професор Тетяна Чумаченко), дерматології, венерології і СНІДу (доцент
Наталія Пустова), біологічної хімії (професор Оксана Наконечна), стоматології дитячого віку, дитячої
щелепно-лицевої хірургії та імплантології (професор Під час проведення консультаційного
дослідження біопсійного матеріалу
Розана Назарян).
Усі учасники обміну одноголосно стверджують, що участь у програмах академічної
мобільності, зокрема у програмі «Мевляна», дає можливість
ознайомитися з навчальними планами й методами навчання студентів із профільних предметів, удосконалити мистецтво викладання, налагодити партнерські зв’язки для реалізації в
майбутньому спільних науково-дослідницьких проектів, сприяє
підвищенню професійного рівня як учасників обміну, так і
приймаючої сторони. Як зауважує професор Віталій Гаргін: «Програма академічної мобільності «Мевляна» здійснює міжнародну
інтеграцію установ, які беруть у ній участь, до єдиних принципів
освітнього, наукового та лікувального простору».
Слід зазначити, що встановилися не тільки професійні, але
й гарні людські відносини. Професор Ірина Тучкіна розповідає:
«У процесі обговорення різних професійних тем та спілкування
з колегами із Чукурова Університету виникли дружні колегіальні
Обмін досвідом
стосунки, що є підґрунтям для подальшої спільної роботи
спеціалістів обох університетів».
Підсумовуючи результати свого перебування в Чукурова Університеті, професор
Ігор Завгородній підкреслив значущість роботи ХНМУ в напрямку реалізації програми
«Мевляна» та зазначив, що разом з турецькими колегами «було знайдено розуміння
щодо необхідності проведення подальших спільних наукових розробок та публікування
їх результатів у наукових виданнях України та Туреччини».
Проте обмін викладачами не став одностороннім заходом. Харківський національний
медичний університет надав можливість і турецьким колегам ознайомитися з багатими історичними традиціями викладання в Харківській медичній школі. З 25 по 30 травня 2015 р. у нашому університеті перебувала делегація Чукурова Університету. Турецькі
викладачі працювали на профільних кафедрах: акушерства, гінекології та дитячої
гінекології; дитячої хірургії та дитячої анестезіології; медицини невідкладних станів,
анестезіології та інтенсивної терапії; інфекційних хвороб; мікробіології, вірусології та
імунології, де провели майстер-класи і виступили з презентаціями перед викладачами та
студентами університету. У жвавій дискусії взяли участь викладачі кафедр, лікарі-інтерни
та клінічні ординатори. За результатами роботи на кафедрах вирішено продовжити подальшу співпрацю, а саме підготувати статті для спільних публікації в науковому збірнику
Чукурова Університету та наукових фахових виданнях ХНМУ, розглянути можливість
організації спільних клінічних та лабораторних досліджень, а також обговорити перспективи участі у міжнародних проектах.
Переваги програми вагомі. Для викладачів це можливість донести свої інноваційні
розробки до закордонних колег, одержати зворотний зв'язок, підтримуючи тим самим
єдність освітнього та дослідницького простору. Наші викладачі та їх турецькі колеги одноголосно стверджують, що цей напрямок діяльності слід розвивати. Очікуються результати
цьогорічного конкурсу. Тож, сподіваємося, до зустрічі наступного навчального року!
Àíæåëà Ñòàùàê, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ÕÍÌÓ

Григор’єв Сергій Петрович (1878–1920)
– лікар-рентгенолог, ініціатор створення
Української Рентген-академії
(нині Інститут медичної радіології
ім. С.П. Григор’єва НАМН України).

Гриньов Даміан Петрович
(1880–1934) – доктор медицини,
професор, президент Харківської
медичної академії, засновник
та перший завідувач
кафедри мікробіології ХМІ.

Грінштейн Олександр Михайлович
(1881–1959) – академік АМН СРСР,
заслужений професор УРСР, завідувач
кафедри нервових хвороб ХМІ.

Протопопов Віктор Павлович
(1880–1957) – академік АН УРСР,
професор, засновник і директор НДІ
психіатрії і соціальної психогігієни,
завідувач кафедри психіатрії ХМІ.
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КОНФЕРЕНЦІЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

РОБОТА З МАЙБУТНІМИ ЛІКАРЯМИ
На кафедрі педіатрії № 1 та неонатології проведення щорічних науково-практичних конференцій лікарів-інтернів є традиційною формою роботи
з майбутніми лікарями. Такий вид самостійної роботи є важливим кроком на шляху розвитку та удосконалення майбутніх лікарів.

Так, 19 травня відбулася щорічна конференція лікарів-інтернів за фахом «педіатрія», «неонатологія», присвячена Дню матері, що в цьому році
припав на 10 травня. У роботі конференції взяли
участь лікарі-інтерни першого та другого року навчання. Загалом було представлено 10 робіт, виконаних у рамках НДР кафедри «Стратифікація
факторів розвитку кардіоваскулярного ризику в
дитячій популяції Харківського регіону».
Враховуючи основний науковий напрямок роботи кафедри, традиційно спрямований на вивчення захворювань серцево-судинної системи
та органів дихання у дітей, більшість доповідей
були присвячені зазначеній тематиці. Роботи
лікарів-інтернів другого року навчання О. Фесенко, Г. Хомовської, Г. Щербіни, Г. Овчаренко, Н. Губарь, М. Бабешко широко висвітлювали проблеми
та особливості діагностики порушень серцевого ритму в новонароджених, варіабельності сер-

цевого ритму в недоношених новонароджених.
Три роботи були присвячені особливостям діастолічної дисфункції міокарда та мікробіологічному дослідженню індукованого мокротиння у дітей
з бронхолегеневою дисплазією, про що доповіли
лікарі О. Блудова, С. Філь, В. Пасечник. Представ-

лена доповідь «Діагностичні особливості внутрішньопечінкового холестазу у дітей» М. Єрмолаєвої
продемонструвала результати спільного ведення
важкохворих дітей з рідкісними хворобами з демонстрацією клінічного випадку. Лікарі-інтерни
першого року навчання Є. Петренко та І. Забашта
повідомили про результати оцінки рівня психічної
напруги та якості життя у дітей з хронічним захворюванням нирок.
Роботи С. Філь, Г. Овчаренко, Н. Губарь, М. Єрмолаєвої, Є. Петренко та І. Забашти визнано кращими та направлено для представлення на міжкафедральному засіданні на базі кафедри педіатрії
№ 2.
Сподіваємося, участь у таких формах роботи
та навчання спонукатиме молодого лікаря до глибокого мислення та послідовного аналізу даних у
своїй повсякденній роботі.

².Ñ. Äðèëü, àñèñòåíò êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹ 1 òà íåîíàòîëîã³¿

ЗАКРІПЛЮЄМО ПРОФІЛЬНІ ЗНАННЯ
25 травня на кафедрі гігієни та екології № 2
відбулася науково-практична конференція лікарівінтернів «Екологічно зумовлені захворювання як показник стану навколишнього середовища».
На початку конференції усіх присутніх привітав
професор кафедри Ігор Завгородній, який наголосив
на тому, що саме інтернатура завершує повний цикл
навчання за своєю спеціальністю: «Післядипломна
освіта дуже важлива, бо саме вона дає змогу засвоїти
навички самонавчання, а також закріпити профільні
знання».
Усього було заслухано 8 доповідей, у яких на основі
досліджень статистичних матеріалів захворюваності
за останні 25 років, даних моніторингу стану повітря,
ґрунту, води, харчових продуктів та анкетування
найбільш уразливих груп населення Харківського
регіону проведено ранжування районів. Лікарі-інтерни
представили матеріали своїх досліджень серед медичних працівників, які задіяні у зоні АТО, визначили
фактори, що впливають на стан їх психічного здоров’я,
формування синдромів емоційного вигорання та синдрому хронічної втоми.
Заступник ННІ післядипломної освіти доцент
Лариса Тельнова у своєму заключному слові високо оцінила дослідження лікарів-інтернів, їх вміння
аналізувати й інтерпретувати одержані результати.

Ì.Î. Ñèäîðåíêî, â.î. çàâ³äóâà÷à êàôåäðè
ã³ã³ºíè òà åêîëîã³¿ ¹ 2, äîöåíò

Історія
ХНМУ
в документах

Наказ по ХМІ
від 02.10.1930
про направлення
колективу та студентів
інституту на
«воскресник»
на тракторобуді

Наказ по ХМІ
від 24.08.1931
про мобілізацію
студентів усіх курсів
на боротьбу
з епідемією тифу

Пропозиція
Д.П. Гриньову
з’явитися у порядку
трудової дисципліни до
Відділу Вищих
Навчальних закладів
Наркомпросу для
переговорів у зв’язку з
призначенням його
президентом
Медичної академії
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ЮВІЛЯР – ЮВІЛЯРУ!
У 2015 році 210-річний ювілей святкує Харківський національний медичний університет у цілому й окремі найстаріші кафедри
нашої alma mater. Так, ювіляром у цьому році є також кафедра
фізіології, яка була заснована у 1805 році, коли був організований Імператорський Харківський університет і на його медичному факультеті створена об’єднана кафедра анатомії, фізіології та
судово-лікарської науки. До цієї знаменної дати колектив кафедри фізіології приурочив кілька наукових форумів для вітчизняних
та іноземних студентів.
12 травня на базі
університету
відбулася ІІ Всеукраїнська
студентська наукова
конференція з фізіології з міжнародною
участю «Фізіологія в
медицині, фармації та
педагогіці: актуальні
проблеми та сучасні
досягнення». Конференцію відкрив завідувач кафедри фізіології доцент Дмитро Маракушин. Учасників заходу
привітав проректор з наукової роботи професор Валерій М’ясоєдов,
який зазначив, що саме три віхи
знань – медицина, фармація та педагогіка – інтегровані між собою
завданнями і цілями, головна з котрих – служіння людям. У науковому форумі взяли участь студенти
із декількох вишів міста Харкова:
Харківського національного медичного університету, Національного фармацевтичного університету та Харківського національного педагогічного університету
ім. Г. Сковороди, а також представники медичних ВНЗ із Дніпро-

петровська та Одеси. Вони обговорили питання щодо впливу груп крові на
харчування та здоров’я людини, векторів здоров’я сучасної молоді, дослідження сили нервових процесів у
людей з різним кольором очей тощо.
Наукові доповіді були представлені
українською, російською та англійською мовами.
28 травня на кафедрі фізіології розпочалася перша та унікальна у
своєму роді креативна виставка студентських робіт «ФІЗІОЛОГІЯ СВОЇМИ
РУКАМИ – PHYSIOLOGY HAND MADE
2015», в якій активну участь взяли не
тільки студенти II курсу ХНМУ, що навчаються на кафедрі, але й діти співробітників. Студентам було запропоновано зробити конкурсну
роботу та продемонструвати елемент будь-якої функціональної
системи нашого організму, проявивши при цьому свої знання
дисципліни, а також професійну майстерність і творчу фантазію.
Найбільш активними стали англомовні студенти VI факультету
з підготовки іноземних студентів, які представили наступні роботи: модель поздовжнього розрізу серця – 3D з глини, пластикові
моделі з надувними кульками в середині для демонстрації вдиху
і видиху, пластеліновий орган зору, а також багато ілюстраційних
та аплікаційних робіт. Вітчизняні студенти підійшли до цієї виставки з національним колоритом – було вишите серце з судинами,
створені оригінальні намиста з елементами ЕКГ, зв'язані гачком
моделі різних внутрішніх органів, а також цілий препарований
щур! Викладачі кафедри фізіології презентували всім учасникам
виставки квіткову композицію «Серце кафедри», виконану з живих червоних троянд на знак того, що вони завжди готові відкрити
своє серце всім бажаючим отримувати нові знання про функціонування нашого маленького всесвіту – людського організму.

Î.Â. Âàñèëüºâà, àñèñòåíò êàôåäðè ô³ç³îëîã³¿

ВЛАСНА ДУМКА

«ФІЗІОЛОГІЯ СВОЇМИ РУКАМИ»
27–28 травня в Харківському національному медичному університеті на кафедрі фізіології відбувся унікальний конкурсвиставка хенд мейду «Фізіологія своїми руками», присвячений
210-річчю університету. Захід відвідало безліч студентів та співробітників, серед яких була й наша II група І медичного факультету.
Увійшовши до
виставкового кабінету, ми були вражені майстерністю
та оригінальністю
побаченого, особливо сподобалися експонати практичного характеру,
наприклад, моделі
легень, аортального клапана, зуба та
ін. Без уваги не залишилися й ті, що
мали більш художній характер, наприклад, малюнок
«Серце жінки» Кетевані Турманидзе,
а також в’язані моделі органів Наталії
Лоли.
Приємно було
відзначити, що у виставці взяли участь
не тільки вітчизняні
й іноземні студенти нашого університету, але й співробітники кафедри та їх діти. Ми щиро сподіваємося, що такі талановиті хлоп-

ці та дівчатка продовжать цікавитися фізіологією, а також
медициною загалом та ми з
часом побачимо їх у лавах студентів нашої славетної аlma
mater!
Журі, до складу якого увійшли декан V факультету Дмитро Маракушин, доценти кафедри Лариса Чернобай та
Микола Ващук, відзначило
найкращі роботи та нагородило переможців дипломами.
Нашій групі одноголосно сподобався «Зуб дитини», виконаний у популярній зараз техніці плетіння з гумок донькою
співробітниці кафедри Валерією Васильєвою (на фото) .
Ми щиро вдячні професорськовикладацькому складу кафедри фізіології за унікальну можливість
взяти участь у конкурсі науковопрактичного хенд мейду та ознайомитися з роботами найталановитіших
представників як серед медичної студентської спільноти, так і викладацького складу та школярів, не байдужих
до творчості в медичній науці.

Îëåêñàíäð ×åïåëþê,
Äàðèíà ²âàõíåíêî,
² ìåäôàêóëüòåò
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ОСТАННІЙ ДЗВОНИК У КУП’ЯНСЬКІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ
30 травня Студентська рада ХНМУ завітала на свято
останнього дзвоника до Куп’янської школи-інтернату.
З самого ранку шкільний двір був сповнений особливими емоціями передчуття свята! На майданчику вирували
неймовірні відчуття радості та суму водночас. Представники Студентської ради щиро привітали школярів і побажали
їм міцного здоров'я, впевненості у власних силах, натхнення на здобуття цінних знань у наступному навчальному році,
здійснення всіх мрій та традиційно вручили подарунки.
Ми впевнені, що кожен учень Куп’янської школи-інтернату
самореалізується та збудує власну успішну долю, буде гідним
творцем свого майбутнього та справжнім патріотом своєї
країни!

Ñòóäåíòñüêà ðàäà ÕÍÌÓ

ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ
27 мая в музее истории состоялось традиционное вручение сертификатов преподавателям, которые участвовали в
работе курса «Школа молодого викладача».

По словам куратора курса психолога Учебно-научного
центра Екатерины Валерьевны Дмитриенко, этот учебный
год был особенным, интересным и непростым: «Политическая ситуация в стране создала напряженную атмосферу в
социуме, а это не может не сказываться на образовательном
процессе. В состоянии повышенной тревоги находятся многие студенты, и напряжение как по цепочке передается преподавателям, постоянно усиливаясь. Предвидя это, мы еще
вначале года изменили план семинаров, добавили такие совершенно новые темы, как "Оказание первой психологиче-

ской помощи при шоковой травме", "Тренинг профилактики
эмоционального выгорания преподавателей", а также "Тренинг повышения способности к групповому взаимодействию
в коллективе". Впервые применили в групповой работе принципы человеко-центрированного подхода и новейшие арттерапевтические методы. Скажу честно, что преодолеть изначально скептическое отношение медиков к практической
психологии и арт-терапии было не совсем просто. Однако
уже после первых занятий энтузиазм значительно возрос, и
атмосфера в группе обрела непринужденный живой характер. Преподаватели стали активно делиться своими педагогическими проблемами и находками. Приятно удивило, что
многие из слушателей нашего курса стараются творчески
подходить к своей работе, экспериментируют с методами,
ищут новые технологии в преподавании медицины в зарубежных источниках, придумывают деловые игры, элементы конструирования, создают со студентами mind-карты по
своему предмету. Преподаватели признавались, что опыт не
всегда был позитивным, поэтому совместно искали пути совершенствования педагогических технологий».
По словам слушателей курса в результате обучения им
удалось увидеть свою роль в процессе образования с новой
стороны, понять, что единственный способ вырастить личность – самому быть постоянно развивающейся личностью
и первоклассным специалистом в своей области. А педагогические способности – это то, что можно развить с опытом,
если научиться видеть и признавать свои сильные и слабые
стороны.

Ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð ÕÍÌÓ
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НАС НІЩО НЕ ЗУПИНИТЬ!

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Навчання – це процес, без якого сучасна молодь не уявляє
свого життя і який вимагає багато часу та уваги. Крім того, навчання формує подальший життєвий шлях, професійну діяльність
та впливає на якість самого життя.
Ще зі шкільних років у мене була мрія –
допомагати людям. Після закінчення школи
я віднайшла себе в медицині, здійснивши
при цьому свою мрію. Вступивши до
Харківського національного медичного
університету, я почала здобувати медичні
знання та застосовувати їх на практиці. Я
швидко знайшла спільну мову з моїми однокурсниками, адже таких дружніх та щирих
друзів, готових підтримати у важку хвилину,
у мене ще не було. Пам’ятаю, як ми ночами
готувались до екзаменів: ці дружні розмови,
сміх та легка невпевненість загартовували
в нас надію на краще. І здавалося, ніщо нас
не зупинить. Також не можна не відзначити
професійність наших викладачів, які допомагали нам пізнати
складну науку – медицину. Шість років ми йшли цим тернистим
шляхом з нашими безцінними наставниками, які формували з нас
справжніх лікарів, готових прийти на допомогу в будь-яку хвилину. Часом було важко, але дбайливе та віддане ставлення наших
педагогів породжувало надію на краще майбутнє.
Хочу подякувати всім, хто навчив мене цій складній та
багатогранній науці, всьому колективу викладачів Харківського
національного медичного університету. Шана й низький уклін
вам!

Я горжусь тем, что училась в Харьковском национальном медицинском университете и получила профессию врача, ведь это самая гуманная и благородная профессия
на земле.
Будучи студентом-медиком осознала,
что сделала правильный выбор. Я с большим удовольствием слушала лекции опытных преподавателей, готовых делиться с
нами своими знаниями. Получала огромный багаж знаний и навыков после посещения практических занятий. Во время
прохождения производственной практики овладела техникой необходимых для
врача манипуляций. На протяжении всех
лет обучения меня окружали мои друзьясокурсники, с которыми мы вместе переживали печали и неудачи, поддерживали
друг друга в трудную минуту и, конечно же, радовались своим достижениям, веселились и шутили.
От лица выпускников нашего факультета хотелось бы выразить
огромную благодарность руководству и всему преподавательскому
составу университета за доброжелательное отношение к нам, понимание и стремление научить нас медицине. Отдельное спасибо
профсоюзной организации студентов ХНМУ во главе с Александром
Шапаренко и родному деканату ІІІ медицинского факультета во главе
с проф. Николаем Панченко и заместителями декана Алексеем Троценко, Инной Сулхдост и Светланой Рыхлик за то, что воспитали во
мне организаторские и лидерские качества, научили обращаться с
коллективом. Спасибо за вашу теплоту и поддержку.
Поздравляю всех однокурсников с окончанием университета и
желаю покорить новые вершины и достичь желанных целей.

Àíàñòàñ³ÿ Ïðîêîïåíêî, ² ìåäôàêóëüòåò

Íàòàëüÿ Êîðñóí, ²²² ìåäôàêóëüòåò

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОРА…
Студенческая пора... Как много приятных, красочных, поистине душевных и надолго запоминающихся моментов наполняют ее. Это особая ступень развития человека, переход к более
самостоятельной, осознанной жизни. Это период, когда человек
окончательно взрослеет и приобретает профессиональные знания и умения.
Конечно же, кузницей квалифицированных специалистов
высшего звена является университет, институт, академия. Я,
как и многие другие, благодарен судьбе за то, что студенческие
годы прошли в стенах Харьковского национального медицинского университета, замечательного и родного. Здесь каждый уголок известен и наполнен дорогими сердцу воспоминаниями, где
активно и энергично «кипит» жизнь студентов, раскрываются таланты, соединяются судьбы и рождаются надежды.
Вспоминая и пролистывая эпизоды студенческой жизни, понимаешь, как бурно насыщена она яркими, веселыми событиями,
как быстро пролетели шесть лет, и вот уже
через пару дней ты покинешь полюбившиеся стены университета и станешь дипломированным специалистом.
А как интересно и увлекательно было
учиться, постигать основы и глубины знаний нелегкого медицинского направления.
Сколько неразгаданных тайн и непонятных
вопросов было в этот период! Но наши дорогие преподаватели помогли не запутаться, смягчить тернистый путь учебы, объяснить и упорядочить наши не вполне окрепшие представления о
профессии и жизни. Да, преподаватели – это наши надежные,
мудрые советники, справедливые и добрые наставники. Они с
теплотой и большим участием всегда готовы были помочь, поддержать в трудной ситуации. За это мы им безгранично благодарны и испытываем к ним самые нежные чувства.
Огромное спасибо хочется сказать декану II медицинского факультета Максиму Хаустову, а также сотрудникам деканата
и преподавательскому составу кафедр, где у нас все эти шесть
лет проходили занятия. Спасибо вам за понимание и терпение,
спасибо за настоящую не только медицинскую школу, но и школу жизни.

Àëåêñàíäð Âèíîãðàä, II ìåäôàêóëüòåò

OMNIUM PROFECTO ATRIUM MEDICINA NOBILISSIMA*
Гордое звание «Врач». Врач с большой
буквы. Я всегда знала свою будущую профессию, ведь выросла в семье, в которой белый
халат ассоциировался не с заболеванием, а с
чем-то очень привычным и родным.
И это не случайно, ведь, начиная от прабабушки в каждом поколении моего рода
есть врачи разных направлений. Однако,
думаю далеко не каждый из нас, теперь уже
выпускников, 6 лет назад осознавал, как изменится его жизнь после выбора своего
жизненного пути. Ведь медицина – не профессия, медицина – образ жизни. По рассказам родственников, друзей и знакомых
17-летнему подростку трудно понять, что его ждет в стенах медицинского университета. И только оказавшись в больнице не в качестве пациента, а в белом халате, с фонендоскопом в руках и целью – вылечить,
можешь с уверенностью сказать: «Я сделала правильный выбор!».
Учеба в университете останется одной из ярких страниц нашей
жизни. Мы приехали в наш, теперь уже родной, Харьковский национальный медицинский университет из разных концов земного шара и
нашли здесь друзей со всех уголков мира. Мы вместе учились преодолевать трудности, развивались и становились лучше. Ценный опыт,
полученный в университете, станет опорой для нас.
И теперь из студентов-медиков мы превращаемся во врачейинтернов. Но думаю, что в жизни все гораздо серьезнее, чем в известном сериале. Врач – это не просто название, не только улыбки
и шуточки, это огромная ответственность за жизнь других людей. Я
благодарю за предоставленный мне шанс.
Как староста потока от лица выпускников IV медицинского факультета выражаю огромную благодарность руководству Харьковского национального медицинского университета во главе с ректором
Владимиром Николаевичем Лесовым. Ваша теплота и преданность
своему делу заставляет восхищаться Вами и брать с Вас пример.
Сердечно благодарю всех преподавателей. Вы не только вложили в наши головы знания, а научили нас справляться с любыми ситуациями, быть лидерами, помогали советом.
Сегодня я поздравляю самых близких для нас людей – родителей. Вы всегда были с нами, дарили свою поддержку и заботу.
И, наконец, я хочу поздравить своих однокурсников и сказать им
спасибо за то, что они были рядом. Желаю каждому из вас найти себя
в жизни. Пусть препятствия на вашем пути закаляют вас.
С праздником!

Íàäåæäà Õðèñòåíêî, IV ìåäôàêóëüòåò
* Из всех наук, безусловно, медицина самая благородная (Гиппократ)
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ЗАВЕЩАНИЕ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ
«Дети мои, подойдите все сюда! После всех сданных последних
зачетов, КРОКов и государственных экзаменов (и, конечно же, подписания обходного листа), самое время писать завещание молодому
поколению студентов.
Абитуриенту я завещаю терпения в очередях. До этого ты,
школьник, не знал, что такое очередь. Также тебе достанется пару
нервных срывов и ссор с родителями. Ты будешь знать, где самый
дешевый ксерокс и нотариус. Но
все эти сложности забываются,
когда ты находишь себя в списках
поступивших и идешь возле флагов главного корпуса с ощущением
полнейшего волшебства.
Почти второкурснику я завещаю веру в себя и избавление
от мысли: «а меня не исключат?».
II курс – передохни, отдышись, вытяни опять на стипендию, влюбись,
выучи цикл Кребса и группы крови,
чувствуй себя и соответствуй статусу короля главного корпуса, а в
свободное время займись чем-то, кроме досуга в стиле «гаджеты».
Узнавай!
Кто тут у нас следующий? Кто не хочет на третий курс? Да-да,
о нем ходят легенды. Вам, друзья, я завещаю пережить весь этот
страшный третий курс. С его 4-м этажом, с чувством, что спать – это
где-то на другом материке, с сумкой, которая весит больше вас самих. Единственная просьба: давайте без ошибок на 39 и 99 вопросе
(ох, поймете, о чем я). Чуть не забыл, так же вам достается последний
семестр, месяц, потом неделя и, конечно же, ночь перед КРОКом –
начни когда-нибудь учить и не забудь шоколадку, паспорт, воду и шапочку. А после сдачи – выдохни, следующие три года пролетят как
ІІІ курс.
IV и V курс поможет Вам не только узнать, где находятся улицы
Ньютона и Луи Пастера, но и разобраться, какая же стихия в медицине ваша, ведь сомневаться в правильности выбора уже поздно. Интересуйтесь. И еще я вам завещаю все маршруты трамваев и троллейбусов города Харькова, да и близлежащих районов.
Ну и, конечно же, выпускники. Этот год, с одной стороны, можно описать двумя репликами: «а до скольки там держат?» и «ну что,
ты КРОК сдал?». А с другой, все намного сложнее, надо прощаться
со студенческой жизнью и брать на себя ответственность за свое будущее, а так же будущее своих детей и близких. Поэтому я завещаю
вам ответственно подходить ко всем вопросам, возникающим на пути
VI курса, не бойтесь переспросить и не откладывайте на вчера.
В завершении хотелось бы сказать спасибо всем, кто верил в нас
и учил, кто поддерживал и любил, развлекал и смешил. А всем студентам желаю за учебой не забывать, что этим жизнь не ограничивается, и конечно же: «Valetudo ets bonum optimum» (здоровье – наивысшее благо)».

Åâãåíèé Æóðàâëåâ, IV ìåäôàêóëüòåò

СКУЧНО ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ…
История нашего обучения в университете была очень забавной и
увлекательной, ведь мы иностранный поток, с разными темпераментами и религиозными взглядами. Начну с того, что когда я поступала,
на деканате было написано: «Деканат по работе с странными студентами», кто-то из студентов стер первые буквы в слове «иностранными». Именно тогда я поняла, что скучно здесь не будет.
Самые яркие моменты связаны с языковым барьером. Расскажу пару историй
из жизни наших студентов. Только получив
место в общежитии, студент обнаружил,
что у него нет подушки, и обратился к коменданту с таким вопросом: «Почему все
студенты спят с подружками, а я нет?».
Еще не менее забавная история.
Одному из наших студентов дали курировать пациентку – бабушку лет 75. Между
ними произошел такой оригинальный диалог: студент спросил, что случилось, на что
бабушка ответила в народном стиле: «Я перенесла инфаркт миокарда на двух ногах».
Студент, не растерявшись, спросил: «На
правой или на левой?».
Другой случай произошел на III курсе. На занятии по пропедевтике внутренних болезней спросили про структурную единицу легкого. Студент ответил: «Структурная единица легкого – анус». Смеялись
мы до слез.
За время учебы я заметила одну удивительную вещь – хитрость
наших студентов! Иностранные студенты нашли довольно простой
способ, как можно пропускать пары, не прилагая особых усилий, ссылаясь на то, что преподавателям очень тяжело запомнить их в лицо.
Они просто-напросто присылали своих друзей той же национальности. За все время моей учебы никто за этим не уследил.
Хочу отметить одного преподавателя, который мне запомнился своей строгостью, я назвала бы его «человек-стимул», так как он
гонял нас – не дай Бог! А вот почему «человек-стимул»?! Да потому,
что он заставлял учиться, давая простую мотивацию: «Не выучишь,
поставлю трехведерную клизму!». Вы просто не можете представить
себе, как это нас мотивировало!
На самом деле, невозможно запомнить все истории. Дни, недели, года были частичкой чего-то большого и стоящего! Каждый день,
приходя на пары, я знала, что этот день не пройдет впустую.
Знаете, когда я пришла в нашу «странную» группу, у нас с одногруппниками было очень много недопонимания, злости, агрессии, но
сейчас я понимаю, что скоро все разъедутся, и мы больше никогда не
увидимся. На глаза накатывают слезы: за этот довольно немаленький
период времени мы стали друг другу родными, близкими, как большая семья! Не могу поверить, что это все уже закончилось и наши дороги разойдутся. Но студенческие годы навсегда останутся у меня в
памяти и сердце...
Кроме того, я хочу выразить благодарность всем преподавателям и вузу в целом. Спасибо за прекрасные годы и ценные знания, вы
очень многое нам дали, и мы вам безмерно благодарны!

Òàòüÿíà Øàïîâàëîâà, V ôàêóëüòåò ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí

АЛЬМА МАТЕР, Я ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДУ!
Вот и прошло 5 лет. Казалось бы, такой долгий срок! Но на самом деле мы не заметили, как они пролетели. Вспоминаем, как все
начиналось. Первый курс... Как будто это было вчера, мы шли в университет с большими глазами, перед нами все интересное и неизведанное. Первые победы и неудачи, стрессы, слезы, рыдания и в
конце каждой сессии – выдох облегчения и спокойный сон. Каждому
есть, что вспомнить, – и хорошее, и плохое, но теперь и плохое вспоминаешь с улыбкой, потому что трудности, которые встречались нам
на пути, мы преодолевали.
Меня всегда поддерживала мама,
вместе со мной она радовалась и плакала. Жить на расстоянии от нее мне
было очень трудно, только ее голос
меня спасал и не позволял сдаваться и
опускать руки! Профессия врача очень
ответственная и тяжелая морально и
физически, необходима большая сила
воли и стальная выдержка. Чтобы стать
достойным врачом, нужна практика,
знания и конечно много усилий.
Время быстротечно… Сколько недоспанных ночей, рассветов над книгами – этого даже не пересчитать. К
каждому предмету относилась очень

серьезно и старательно выполняла все требования. Я благодарна
университету за то, что здесь встретила хороших людей, которые повлияли на мою жизнь. Мне их будет не хватать, но думаю, что нам никто не помешает видеться.
Я всегда буду помнить своих наставников и свои первые шаги в
стоматологии: вырванный зуб, пломба, открытый канал. Спасибо вам
большое, наши преподаватели! От всех выпускников нашего факультета хочу поблагодарить ректора университета Владимира Лесового, декана стоматологического факультета Виктора Никонова, зав.
кафедрой терапевтической стоматологии Евгения Рябоконя, зав. кафедрой стоматологии детского возраста, детской челюстно-лицевой
хирургии Розанну Назарян, зав. кафедрой хирургической стоматологи и челюстно-лицевой хирургии Сергея Григорова, зав. кафедрой
ортопедической стоматологи Игоря Янишина, директора УСЦ ХНМУ
Марину Бирюкову, зам. декана Сергея Запару, а также всех наших
уважаемых и любимых преподавателей родного университета.
Мы никогда не забудем тебя, ХНМУ! С тобой мы стали взрослыми, самостоятельными, приобрели профессию, которая будет дарить
людям здоровье и улыбку, делать их счастливыми!!! Думаю, в будущем каждый из нас будет стараться реализовать себя в работе и показать знания, приобретенные в университете, на 100%, чтобы о выпускниках говорили, как о самых умных и работоспособных врачах,
которые могут себя показать в деле. Альма матер, я тебя не подведу!

Âàëåíòèíà Êðîøêà, ñòîìàòôàêóëüòåò
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ОБМІН ДУМКАМИ

ВЫПУСКНОЙ

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
СТУДЕНТСТВА

Веткой в окно постучал выпускной,
Белым платком упал на причал.
Сколько у нас дорог и тревог,
Скользких преград на твердом пути,
Главное, чтобы студент каждый смог
Видеть мечту и к ней смело идти!
Здесь получили закалку навек,
Знания, чувства, обиды, свидания,
Каждый учитель Большой Человек.
Всем Вам спасибо и всем до свидания!

16 травня відбулася п’ятнадцята міжвузівська студентськоаспірантська конференція на тему: «Філософські проблеми людини та сенс її буття». Постійним організатором цього заходу є
Національний технічний університет «ХПІ». Традиційно в ньому
активну участь взяли студенти-медики, а загалом на конференції
були присутні доповідачі з 6 ВНЗ Харкова.

Òàòüÿíà Ïåòðåíêî,
ñòóäêîð (IV ìåäôàêóëüòåò)

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС –
ШЛЯХ ДО МАЙСТЕРНОСТІ

КРЕАТИВНЕ ЗАНЯТТЯ
«Світ ловив мене та не спіймав» – так підсумував своє життя
Григорій Савич Сковорода. Видатний український філософ належить до найкращих мислителів світу, його філософську спадщину вивчають, встановлюють пам’ятники на його честь.

Конференція проходила в дружній та приємній атмосфері,
тому викладачі та студенти відвідали її з великим задоволенням. Приємним початком стало привітання та вступне слово від
організатора заходу доцента кафедри філософії НТУ «ХПІ» Наталії
Годзь, де вона зачитала один з віршів Ліни Костенко. У ході роботи було представлено чимало цікавих та пізнавальних доповідей
з найрізноманітніших тем, що дуже розширило кругозір усіх
присутніх та привело до жвавих й активних обговорень найбільш
актуальних тем. Традиційний обмін думками на різноманітні теми
зі студентами різних ВНЗ не тільки активізує пізнавальний процес, але й суттєво впливає на рівень навчання студентів.
За підсумками роботи конференції 17 студентів І, ІІ та ІІІ
факультетів були нагороджені грамотами. Побажаємо нашій
молоді нових успіхів у подальшій науковій діяльності.

Êàôåäðà ô³ëîñîô³¿ ÕÍÌÓ

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ
Згадали про видатного діяча і студенти ІІ медичного факультету 16, 17, 26 та 27 груп, вивчаючи українську філософію.
Майбутні лікарі на чолі зі своїм викладачем Леонідом Гончаренком провели семінарське заняття з філософії, обговорюючи життя та філософську спадщину видатного мислителя. Але провели
його не у звичайній аудиторії, а обрали більш креативний підхід –
зустріч біля пам’ятника Григорію Сковороді, що знаходиться поблизу площі Конституції. І хоча погода намагалася перешкодити
проведенню заняття, та все ж жага до навчання перемогла, і студенти зібралися в заданому місці у визначений час.
Протягом зустрічі пролунали цікаві факти біографії, байки
та афоризми, розповіді про аскетичний образ життя та мудрість
усього вчення філософа. «Уставав дуже рано, їв раз на день, без
м'яса й риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий, усім готовий послужити. Поважав і любив добрих людей без різниці їх стану, навідувався
до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого
не мав», – таким згадували Г. Сковороду. Кожен студент намагався знайти якнайцікавіші події з життя Григорія Савича, тому
присутні дізнались багато нового. А для того, щоб привернути
ще більше уваги, найстаранніші використали ілюстрації та одяглися в національний одяг. Особливу увагу хотілося б звернути
на атмосферу заняття. Відкритий простір у центрі міста Харкова,
пам'ятник, теплі згадки про мислителя – усе це задало необхідний
емоційний фон у слухачів та доповідачів. Тому таке незвичайне
заняття надовго залишиться в нашій пам'яті.
Прослухавши виступи студентів про здобутки українського
філософа, ми дійшли висновку, що для того, щоб бути щасливим,
необхідно пізнавати себе, любити людей та цінувати свободу. «З
усіх утрат втрата часу найтяжча», – колись сказав Григорій Сковорода, але ми з гордістю можемо сказати, що провівши таке неординарне заняття, ми не витратили час дарма, а навпаки, примножили свої знання і увібрали в себе вікову мудрість.
Îëüãà Çàêóçíÿ, ²² ìåäôàêóëüòåò

ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ EMSA

28 травня відбулася перша зустріч представників European
Medical Students' Association за підтримки Студентського наукового товариства ХНМУ.
Головною метою цього проекту стало ознайомлення як
іноземних, так і вітчизняних студентів з головними напрямками
діяльності асоціації, особливостями вступу до неї та можливостями, які надаються члену EMSA! Приєднуйтесь!

Ñòóäåíòñüêå íàóêîâå òîâàðèñòâî
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ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
У ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД
Перебуваючи на природі, подбайте про те, щоб відпочинок був максимально
безпечним як для вас та оточуючих людей, так і для навколишнього середовища.
Важливо не допускати спалювання сухої рослинності, стерні, адже саме з цієї
причини полум’я вогню нерідко перекидається на лісові насадження і може призвести до лісових пожеж та досягнути рівня надзвичайної ситуації.
У разі виникнення пожежі необхідно негайно повідомити про це лісогосподарські
підприємства, територіальні підрозділи ДСНС України, місцеві органи влади.

АЛЬМА МАТЕР – 210

БІБЛІОТЕКА
У 2-Й ПОЛОВИНІ 60-Х –
1-Й ПОЛОВИНІ 80-Х
РОКІВ

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
Розведення багаття у лісі, крім такого, що пов’язано з технологічними вимогами
лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях.
Заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за
винятком тих, що використовуються
для лісогосподарської мети.
Палити, кидати у лісі непогашені
сірники, недопалки.
Залишати у непередбачених для
цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або
іншими горючими речовинами ганчір’я
тощо.
Заправляти пальним у лісі паливні
баки під час роботи двигуна.
Експлуатувати машини та інші механізми з несправною паливною та іскрогасною
системою.
Випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також на
інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу (у тому числі проводити сільськогосподарські підпали).
Звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки,
побутові та горючі відходи тощо.
Якщо опинилися в осередку пожежі:
Не панікуйте та не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя
одягом.
З небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню.
Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту
місцевість, увійдіть у водойму або
накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі –
воно тут менш задимлене, рот і ніс
при цьому прикривайте одягом чи
шматком будь-якої тканини.
Гасити полум’я невеликих
низових пожеж можна забиваючи
його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами; будьте
обережні в місцях горіння високих дерев – вони можуть звалитися та травмувати
вас.
Під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не залишайте
поза увагою інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу.
Особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості перевіряючи
палицею глибину шару, що вигорів.
Після виходу з осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну
службу про місце, розміри та характер пожежі.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
ПОПЕРЕДИТИ ПОЖЕЖУ НАБАГАТО ПРОСТІШЕ, НІЖ ЗАГАСИТИ!
Ï.Ì. Áîäí³ê, ÌÂÍ ì³ñüêèõ êóðñ³â ÖÎ ì. Õàðêîâà
Ì.Ì. Âîëîùóê, íà÷àëüíèê øòàáó ÖÎ óí³âåðñèòåòó

З 1966 по 1985 р. бібліотеку очолювала Світлана Юхимівна Фоміна,
спеціаліст з вищою бібліотечною
освітою і великим стажем роботи. Було завершено переоблік фонду бібліотеки, розпочатий в 1960 р.,
створення топографічного каталогу.
Серйозна увага приділялась основному каталогу медичних бібліотек –
його предметному наповненню та
редагуванню. Організовуються Дні
інформації, готуються Бюлетені нових
надходжень. У студентських гуртожитках відкрито 2 нових читальних зали,
активізувалася їх робота.
Величезних зусиль завідувача й
всього колективу потребував переїзд
бібліотеки в 1979 р. з вул. Сумської, 1
на пр. Леніна, 4. За новою адресою
приміщення було пристосоване під
сховище фонду, література тимчасово зберігалася в спортивному залі,
підвалах та архіві.
Завдяки
зусиллям
Світлани
Юхимівни
були
виготовлені
та
змонтовані нові стелажі, після чого
почали розстановку фонду, який на
той час налічував близько 577 тис.
примірників.
З 1984 р. весь фонд соціальноекономічної літератури разом з каталогом був переведений за таблицями
ББК. Збільшився штат бібліотеки –
до 32 одиниць, змінилася структура,
з'явилися посади завідувачів відділів
та головних бібліотекарів.
Світлана Юхимівна Фоміна –
ініціативна та енергійна, вимоглива
до себе й співробітників, обізнана у
бібліотечній справі, користувалася великим авторитетом як у співробітників
бібліотеки, так і професорськовикладацького складу ХМІ. Вона зробила вагомий внесок у розвиток
бібліотеки, її традицій, згуртування колективу, плани були великі, але її життя обірвалося раптово у вересні 1985
року...

².Â. Êèðè÷îê,
äèðåêòîð Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ÕÍÌÓ
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КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ

ЗАПРОШЕННЯ НА КАВУ

На честь святкування 210-ї річниці ХНМУ та 60-річчя сучасного етапу розвитку кафедри медичної та біоорганічної хімії,
5-річчя студентського гуртка «Кофеїн» співробітники кафедри
організували та провели конкурс студентських робіт «Зроби
сам».
У музеї кафедри медичної та біоорганічної хімії протягом
місяця працювала виставка творчих робіт першокурсників. Було
зібрано більше 20 робіт, які вітчизняні та іноземні студенти власноруч створили із кавових зерен або із меленої натуральної кави.

Серед них портрет Дмитра Менделєєва, панно «Гурток кофеїн»,
емблема ХНМУ, формули хімічних сполук та ін. За місяць виставку
оглянули більше ніж 1300 студентів.
Такі заходи позитивно впливають на покращання адаптації
першокурсників до нових умов навчання в університеті, а також
розвивають певні творчі здібності та розширюють світогляд.

Ã.Î. Ñèðîâà, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿, ïðîôåñîð
Í.Ì. ×àëåíêî, àñèñòåíò êàôåäðè

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

М е н е вже с е р ц е н е б ол и т ь
Наталія Іванівна Кобринська – багата і тяжка доля, талант, невичерпне джерело самопізнання і самовдосконалення. Сьогодні це
ім’я викликає пошану й подив. Пошану за те, що вона зробила понад століття тому, а подив – через її відвагу це зробити.
Н. Кобринська першою в нашому суспільстві виступила на захист жінки, поневоленої духовно й фізично, висунувши власну
ідею її визволення, що була на той час нечуваним завзяттям. Започаткувавши феміністичний рух, Н. Кобринська вселила в жіночі
душі впевненість у собі, надихнула на працю в царині культури,
суспільно-політичного життя, з якого
жінка фактично була виключеною. Її
особистий приклад заохотив до праці
Г. Павлик, О. Кобилянську, Є. Ярошинську, Ольгу та Михайлину Рошкевичок,
С. Окуневську-Морачевську,
У. Кравченко, К. Попович й чимало
інших жінок, котрі залишили помітний
слід у культурно-літературному русі
80–90-х років ХІХ ст.
Народилася Наталія Іванівна Кобринська (дівоче прізвище – Озаркевич) у с. Белелуя Снятинського
повіту на Станіславщині (нині ІваноФранківськ) у сім’ї священика, де панували поважні національно-культурні традиції. Її дід – І.І. Озаркевич відомий як перший популяризатор творів письменників України
в Галичині, ініціатор українського театрального аматорства, автор і постановник п’єс І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка,
С. Писаревського та ін. Батько – депутат галицького сейму та
австрійського парламенту, громадський діяч – писав вірші. Йому
Наталя завдячує знанням польської, німецької, французької мов.
Вихована в інтелігентній та спокійній атмосфері життя на приході
батька, дівчина не бачила та не відчувала нерівного з чоловіком становища жінки. Перші відомості про існування жіночого питання постали перед нею з літератури. Читання книжок було її улюбленим
заняттям і джерелом самоосвіти, позаяк гімназична та вища освіта
в той час в Австрійській імперії була недоступною для дівчат.
Наталя Кобринська є прикладом становлення світогляду
української жінки на ґрунті літератури, що згодом стала її основним знаряддям у здійсненні найголовнішої справи життя, полем її діяльності, яке, на її тверде переконання, повинно дати свої
плоди – допомогти українській жінці побачити й зрозуміти своє
підпорядковане становище. Утіленням у життя цих ідей стало заснування Н. Кобринською першого «Товариства руських жінок» у грудні
1884 року. І якнайбільший його здобуток — альманах «Перший вінок»

(1887) за редакцією Кобринської та Олени Пчілки. Із публікаціями
тут, крім упорядниць, виступили Г. Барвінок, О. Грицай, Дніпрова
Чайка, У. Кравченко, С. Окуневська, А. Павлик, К. Попович, М. Рошкевич, Леся Українка, О. Франко та ін. Альманах увійшов в історію
української літератури як перша письменницька жіноча антологія.
У «Першому вінку» вміщено п’ять публіцистичних статей
Н. Кобринської («Про рух жіночий в новіших часах», «Українське
жіноцтво в Галичині в наших часах», «Про первісну ціль Товариства руських жінок у Станіславові» та ін.), у яких вона виклала своє
розуміння жіночого руху, висвітлила його історію і теорію на фактах, узятих з життя європейських країн. Першочерговим завданням на шляху емансипації української жінки, відповідно, повинна
стати зміна її власного світогляду, усвідомлення свого становища в
суспільстві і сім’ї, тобто зміна психології.
Жіноче питання також виникає вже в літературному дебюті
Н. Кобринської – оповіданні «Пані Шумінська» (1883), пізніше перейменованому на «Дух часу». Головна тема твору – боротьба старих
традицій патріархального суспільства «вікового порядку» проти нового, що входило у життя.
1884–1895 рр. – найплідніший період в літературній діяльності
Н. Кобринської. На цей час припадає написання оповідань «Перший вінок», «Янова» (1885), «Виборець» (1889), «Жидівська дитина» (1890), повісті «Перша вчителька» (1892) та ін. Завжди чутлива
до найменшого подиху часу, письменниця не залишала поза увагою й народження в Україні нових літературних напрямів, зокрема
символізму.
Їй поталанило зустрітися і потоваришувати з відомими діячами
української культури: М. Старицьким, І. Нечуй-Левицьким, М. Коцюбинським, Б. Грінченком. Бентежно-радісні враження від цієї
мандрівки передані у нарисах «У Нечуя» та «Із подорожі по Україні».
З 1900-х років Н.Кобринська активно виступала як критик зі статтями і рецензіями.
Усе життя боліло її серце над темнотою і недолею українського
жіноцтва. І як примирення зі світом, що не розумів її, – напис, зроблений за заповітом письменниці на її надгробному пам’ятнику:
«Мене вже серце не болить». Померла вона і похована у м. Белехові
на Станіславщині.
Діяльність Н. Кобринської є переконливим доказом значення
літератури у справі пробудження свідомості української жінки, першою спробою жінки-автора брати участь у цьому процесі, спробою,
яка увінчалась успіхом. Її будуть пам’ятати й шанувати наступні
покоління, як світлий образ людини, котра віддала гаряче, щире
серце рідному народові, матері Україні.

Ðóáðèêó âåäóòü âèêëàäà÷³ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè
Î.Â. Ñàìîëèñîâà, Ñ.À. Óíêîâñüêà
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ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

СВЯТО ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ДРУЗІВ УНІВЕРСИТЕТУ
5 червня з нагоди Дня дітей студентське самоврядування запросило до Харкова друзів із сільської
Новомиколаївської школи Слов`янського району
Донецької області. Ці діти перебували в зоні бойових
дій, але, на щастя, вже 11 місяців вони спокійно живуть
та навчаються, а на канікулах знайшли час і відвідали
наш університет.

Зустріч відбулася на площі Свободи біля головного
корпусу університету ім. В. Каразіна: звідси почалася подорож старовинними та славетними місяцями Харкова.
Дорогою до головного корпусу всіх захопила розповідь
студентів про символічні місця нашого міста. Після
невеличкої екскурсії гості відвідали кафедру анатомії
людини, де доцент Олександр Шевцов провів екскурсію
по музеях та розповів про історію їх створення.

У головному корпусі II медичний факультет
за підтримки музею історії та особисто Жанетти
Миколаївни Перцевої підготував для наших гостей фотовиставку, присвячену історії нашого університету
«Назад у майбутнє». 30 фоторобіт продемонстрували як змінилося медичне життя упродовж 100 років. На
презентації виставки проректор з науково-педагогічної
роботі Іван Летік та декан II медичного факультету Максим Хаустов привітали всіх присутніх і розповіли про
життя харківських студентів-медиків крізь завісу історії.
Після огляду університету гості завітали до парку
культури і відпочинку ім. М. Горького. Діти гуляли парком,
побували на озері, поглянули на наше чудове місто з висоти колеса огляду та поласували морозивом, пройшли 4 екстремальні маршрути в мотузковому містечку та
побували на інших атракціонах. Сподіваємося, що цей
день залишиться в пам`яті наших маленьких друзів надовго! Особливу подяку хочемо висловити студентам
Сергію Дубініну, Дарії Молчанюк, Олексію Полякову,
Герману Бережному, Віктору Шапошнику, Анні Острополець, Максиму Жарикову та Анастасії Білоконь.

Êîëåêòèâ ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
II ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó

ХАРЬКОВСКАЯ ВЫСШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
В ВОСПОМИНАНИЯХ ПРОФЕССОРОВ
И ВЫПУСКНИКОВ
В музей истории ХНМУ поступило письмо от ветерана труда – инженерахимика О.Н. Воронковой, в котором она рассказывает о жизни и деятельности выпускницы ХМИ 1926 г. Ю.П. Белогорцевой, работавшей в свое время
в клинике профессора Н.П. Тринклера. Предлагаем эти воспоминания нашим читателям.

Жизнь в белом халате
Все, о чем я хочу рассказать, – это «дела давно минувших дней». Теперь
другая жизнь и другие герои. Но я хочу вспомнить о человеке, которого уже
нет, о своей тетке – Юлии Петровне Белогорской, которой довелось быть
участником двух мировых воин.
В год начала Первой Мировой войны (1914) тетя окончила Харьковскую женскую
гимназию. Это была благородная, воспитанная барышня, дочь преподавателя гимназии, привыкшая к уютной
и благополучной жизни. Но
с приближением войны, когда в Харьков с фронта стали
привозить раненых, Юлия ПеНа долгую память врачу Ю.П. Белогорской (сидит справа от нач. госп.) от ратровна, окончив ускоренные
неных 7-й палаты, В. Волочек, 1944 г.
медицинские курсы, стала работать сестрой милосердия
Российского Красного Креста в военном госпитале.
Юлия Петровна не испугалась тяжелой работы по уходу за ожесточенными войной солдатами. Она ухаживала за бойцами, делала им перевязки,
обмывала раны, дезинфицировала хирургические инструменты, дежурила
у постели тяжелораненых, помогала писать письма домой, беседовала и
поддерживала солдат морально. Они относились к ней с глубокой благодарностью, любовью и уважением.
После войны Юлия Петровна работала в клинике выдающегося хирурга,
ученого и педагога Николая Петровича Тринклера под его непосредственным руководством. Пример учителя способствовал тому, что она поступила
в Харьковский медицинский институт, который окончила в 1926 г., получив
специальность хирурга. В дальнейшем Юлия Петровна долгое время работала во второй совбольнице. Жизнь постепенно налаживалась и проходила
благополучно. Но в июне 1941 года Вторая Мировая война докатилась до
границ нашей страны.
Помню, как мы провожали тетю
с эшелоном раненых. С первых и
до последних дней войны Юлия Петровна работала военным врачом в
разных госпиталях в зависимости
от передвижения фронта. Помню
письма-треугольники, которые иногда приходили с Изварино, Верхнего
Волочка и других городов.
Ю.П. Белогорская (сидит 1-я слева) в
Юлия Петровна была военным хихирургической клинике Н. П. Тринрургом. Она спасала раненых бойцов
клера (сидит в центре, 1920 г.)
от смертельных ран. Работа военного врача требует полной отдачи днем и ночью без отдыха. При бомбежках
и обстрелах она спасала бойцов, помогая переносить их в убежища.Условия работы в госпиталях были очень тяжелые, в то время Юлия Петровна
обморозила себе ноги и стала инвалидом
Советской Армии. Закончила войну Юлия
Петровна капитаном медицинской службы,
была награждена орденом Красной Звезды
и медалями. Когда тетя уезжала на фронт,
она выглядела совсем молодой, но война ее
очень изменила, наложив на ее облик свою
мрачную отметину.
Последние годы Юлия Петровна работала врачом в Люботинской железнодорожной
больнице – лечила взрослых и детей, особенно любила общаться со школьниками.
Вся жизнь моей тети – это пример служения
людям, борьба за их жизнь и здоровье.
Ю.П. Белогорская –
сестра милосердия, 1914 г.
К сказанному хочу еще добавить, что
исторические события, к сожалению, имеют свойство повторяться. Прошло столетие с 1914 г. И вот 2014 год принес
опять военные действия. Женщины и сейчас самоотверженно работают военными медиками, волонтерами, военными корреспондентами и даже бойцами. О них писать и рассказывать в будущем будет нынешняя молодежь.

Îëüãà Âîðîíêîâà, 2015 ã.
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МОЙ ПУШКИН

Н Е З А РА С Т Е Т Н А Р О Д Н А Я Т Р О П А
5 июня в г. Харькове состоялся XVI фестиваль, посвященный
216-й годовщине со дня рождения гения русской словесности.
В подготовке и проведении фестиваля приняли участие студенты ХНМУ.
Наверное, нет
такой темы нашего
мироздания, которой бы не коснулся
поэт в своем творчестве. Вот почему мы продолжаем
тянуться к Пушкину – за знанием и
мудростью, за наслаждением и умиротворением,
за
вдохновением, в конце концов.
Татьяна Петренко, Диана Яковлева, Татьяна Кулык и Елена
Плис выступили на фестивале со своими стихотворениями, посвященными Гению слова и создателю современного русского
литературного языка. Наши поэтессы давно пишут стихи, имеют большой опыт публичных выступлений, участий в конкурсах
и фестивалях. XVI фестиваль литературного и художественного
творчества «Мой Пушкин» стал для них значительной ступенью
творческого совершенствования – девушки были отмечены четырьмя медалями конкурса.
В своих поэтических произведениях студенты отметили значение Пушкина для наших современников и грядущих поколений.
Прошли века. И в свете нет миров,
Где не звучало б музы стихотворной,
Творенной Пушкиным.
(Татьяна Петренко)
Своим талантом А.С. Пушкин вознес русский литературный
язык до небывалых высот и стал поэтом вне времени.
Есть актуальность, время, есть эпоха.
Есть современность, быт и новизна.
Но Пушкин, это тот поэт, который,
Не может быть не модным никогда.
(Татьяна Кулык)

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

ПОДОРОЖ МАЛЬОВНИЧИМИ
КУТОЧКАМИ СЛОБОЖАНЩИНИ

Минулими вихідними студенти нашого університету
здійснили чергову туристичну подорож мальовничими куточками Слобожанщини. Цього
разу їх зацікавили околиці селища Есхар, де їх гостинно зустріла туристична база відпочинку «Медик».
Студенти отримали незабутні враження від спілкування
з природою під час подорожі
берегами Сіверського Дінця. Їх чекав іспит на витривалість під
час пішого переходу, купання в «Суворовському» джерелі (tº +4),
смачний обід зі смаженого на багатті м’яса і овочів, участь у різноманітних іграх, і звичайно ж, купання у теплій воді Дінця.

Ñòóäåíòñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ ÕÍÌÓ

Поэт-лирик, тонкий и нежный, сокровенен и близок каждому из нас.
Благодарю тебя, мой милый добрый гений,
За росчерк в сердце твоего пера!
Ты знай, твои слова не преданы забвенью!
И мысль твоя в сердцах людей жива!
(Анастасия Гасан)
По образному выражению Председателя правления Русского национально-культурного общества Харьковской области
М.П. Годунова, подводившего
итоги, выступления студентов
ХНМУ «произвели на фестивале настоящий фурор». И действительно, Пушкин в исполнении студентов-медиков II и
V факультетов оказался многоликим – стихи, отрывки из поэм
и драматических произведений звучали на русском, украинском, английском, французском,
азербайджанском,
корейском, польском, турецком, вьетнамском и монгольском языках.
Литературные успехи наших студентов были высоко оценены: единодушным решением жюри нам вручили Кубок и Грамоту «За большие успехи в воспитании и развитии таланта своих
студентов, продемонстрировавших впечатляющие творческие
достижения на XVI фестивале литературного и художественного
творчества "Мой Пушкин"».
Каждое выступление наших студентов было необычным и
вызывало большой интерес. Огромная аудитория слушателей
выражала свое восхищение бурными аплодисментами и криками «Браво!». Все наши участники фестиваля получили в подарок
книги украинских и русских классиков. Вдохновленные атмосферой и итогами праздника поэзии, студенты уже мечтают о новых
выступлениях на фестивале в будущем году.

Ë.À. Ãîí÷àðåíêî, äîöåíò êàôåäðû ôèëîñîôèè

ВІТАЄМО!

ПЕРЕМОЖЦІВ СПАРТАКІАДИ
МІЖ ГУРТОЖИТКАМИ

4 червня в Харківському національному медичному
університеті відбулася урочиста церемонія нагородження
призерів та переможців Спартакіади між гуртожитками.
Студенти, які боролися за місця на п'єдесталі в змаганнях з настільного тенісу, гирьового спорту, волейболу, жиму
лежачи, шахів, були нагороджені дипломами та медалями.
Слова привітання та подяки висловив проректор з навчальнопедагогічної роботи Іван Летік, голова Профспілки студентів
Олександр Шапаренко і голова спортивно-масової комісії Роман
Іващенко.
За підсумками проведеної Спартакіади перше загальнокомандне місце, кубок і звання найспортивнішого отримав гуртожиток № 3. Вітаємо всіх учасників змагань та бажаємо їм подальших успіхів!

Îëåêñàíäð Êèñëîâ
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ЄДИНА КРАЇНА

НА ГОВЕРЛІ ВСТАНОВЛЕНО
РЕКОРД УКРАЇНИ
1 червня Харківська делегація на чолі з головою громадської організації
«Україна об’єднана» Романом Вепрецьким встановила рекорд України – на горі
Говерлі був викладений живий герб України, розгорнуті прапори України та міста
Харкова.
Учасники отримали сертифікат рекордів України, серед них також був
співробітник нашого університету Олександр Пишенко.

КОНЦЕРТ ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

«ЛЮБІ ДІТИ УКРАЇНИ»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

«ÕÐÀÍÈÒÅ ÝÒÓ ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÎÑÒÜ…»

2 червня в стінах Харківського
національного медичного університету відбулася концертна програма
й конкурс-виставка «Любі діти України», присвячена Дню захисту дітей. На конкурс-виставку діти співробітників університету підготували
малюнки та вироби, зроблені своїми руками. Переможців не визначали – ними стали всі. Профспілка
співробітників університету підготувала дітям призи та солодощі.
Під час концерту святковий настрій та щирі посмішки глядачам
дарували діти викладачів нашого
університету: Софія Поліщук, Олександр Стратій, Анастасія Ткаченко, Єва і Данило Лєрмонтови,
Лайлі Сулхдост, Ілля Пономарьов, Софія Добровольська, Дарина
Пономаренко.
На концерті була присутня голова Обласного комітету профспілок працівників охорони здоров'я Альона Благовєщенська,
а також проректор з навчально-педагогічної роботи Іван Летік,
який, у свою чергу, зазначив, що діти – це наше майбутнє і багатство, яке ми повинні цінувати, любити й оберігати.

8 июня в помещении Харьковского дома ученых состоялось открытие художественной выставки, посвященной 75-летию со дня
рождения профессора Сергея
Масловского.
Сергей Юрьевич многогранный человек, в котором объединено столько талантов и увлечений,
что он стремительно вовлекает
окружающих в свой чувственный
мир художника. В зале царила
удивительная атмосфера художественного салона, где в окружении
творческих работ автора звучала
фортепианная музыка, мелодии
аккордеона, испанские песни и
поэзия.

Îëåêñàíäð Êèñëîâ
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ЮВІЛЯРИ
У червні свій ювілей святкують: лаборант кафедри нейрохірургії Ірина Олександрівна Аніщенко, провідний фахівець
Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Наталія Миколаївна Вашкене, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Олексій Алімпійович Коваленко, асистент кафедри соціальної медицини, організації
та економіки охорони здоров’я Михайло Іванович Ковтун, доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та
внутрішніх хвороб Вiктор Савелійович Лупояд, професор кафедри гістології, цитології та ембріології Сергiй Юрiйович
Масловський, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування гуртожитку № 6 Костянтин Олексійович
Насонов, прибиральник службових приміщень гуртожитку № 2 Оксана Вікторівна Нікітіна, завідувач кафедри медичної
та біоорганічної хімії Ганна Олегівна Сирова, ст. лаборант кафедри гістології, цитології та ембріології Наталія Борисівна
Сніжко, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Віктор Петрович Татарников, ст. лаборант кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології Галина Михайлівна Тисячка, комендант гуртожитку № 3 Олександра
Iванiвна Юрченко.

Шановні ювіляри!
Прийміть від колективу ХНМУ щирі вітання й побажання
міцного здоров'я, добробуту та стабільності, вірних друзів,
втілення в життя всіх благородних задумів та заповітних мрій!
Нехай у вашій оселі завжди панують любов,
щастя, злагода та сімейне благополуччя!

МОВОЮ ФОТО

ПРИСЯГА НА ВIРНIСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ
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