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ДОРОГІ ВИКЛАДАЧІ,
СПІВРОБІТНИКИ
Й СТУДЕНТИ!

Прийміть щирі привітання з прийдешніми святами Нового року й Різдва Христова. Ці дні дарують нам радість, надію на краще, об'єднують нас
у любові до рідних і близьких, до країни, у якій ми
живемо й працюємо.
Минулий рік був для Харківського національного медичного університету ювілейним. Пройдений університетом шлях за 210 років – це формування наукових шкіл, відомих за межами України,
підготовка затребуваних у практичній охороні
здоров'я країни лікарів різних спеціальностей,
здатних професійно вирішувати завдання збереження здоров'я громадян. Особливою гордістю
університету є науково-педагогічний колектив.
Головне, що характеризує наших співробітників –
це вірність принципам гуманізму, високий
професіоналізм і громадянськість.
Сьогодні університет, зберігаючи кращі
традиції вітчизняної медичної освіти й використовуючи новації в освітній і науковій діяльності, по
праву посідає гідне місце серед медичних вишів
країни.
Напередодні новорічних свят хочу побажати
студентам завзятості й наполегливості в освоєнні
нелегкої професії лікаря, а співробітникам – скорення наукових просторів, медичних відкриттів.
Нехай перед вами відкриваються нові можливості
й блискучі перспективи.
Шановні колеги! Бажаю, щоб у наступному
році втілилися в життя всі найсміливіші проекти.
Прийміть щирі побажання яскравих професійних
успіхів, нових перемог і досягнень, творчого натхнення й ініціативи, міцного здоров'я, радості,
миру й благополуччя.
²ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè,
ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

ВІТАЄМО!

КРАЩІ НАУКОВЦІ – В ХНМУ

17 грудня відбулася урочиста церемонія нагородження переможців ХVII Обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».
Захід відбувся у ХНАТОБі за участю представників обласної влади, керівників, науковців, викладачів та студентів вищих навчальних
закладів.
На урочистій церемонії слова привітання сказали заступник голови ХОДА Юлія Світлична, голова ради ректорів ВНЗ Харкова ректор
ХНУ ім. В.Н. Каразіна Віль Бакіров та заступник голови ради ректорів
ректор ХНМУ Володимир Лісовий.
В обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена»
взяли участь викладачі та співробітники вищих навчальних закладів
Харківщини. Переможцями та дипломантами стали 34 учасники в
різних номінаціях.
У номінації «Науковець» переможцем визнано доктора медичних
наук, доктора біологічних наук, професора кафедри біологічної хімії нашого університету Віктора Жукова. Колектив Харківського національного медичного університету щиро вітає Віктора Івановича із заслуженою
перемогою!

СВЯТКОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
17 грудня члени
Вченої ради Харківського національного
медичного університету зібралися на передноворічному засіданні.
Святковий настрій присутнім створили колядки та поздоровлення
від
Молодіжного центру
ХНМУ. Після привітань
та нагородження ювілярів і призерів конкурсів члени Вченої ради перейшли до обговорення
питання «Освіта, наука і клінічна практика: міжнародний досвід». Доповідачі поділилися висновками закордонних відряджень, зокрема щодо
міжнародної діяльності Університетської клініки, міжнародного наукового співробітництва, географії міжнародних контактів університету тощо.
Далі були обговорені поточні справи та затверджені матеріали наукового відділу й видання навчально-методичної і наукової літератури.
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ДЛЯ ВОЇНІВ АТО

В ХНМУ РОЗПОЧАТО ПРОГРАМУ ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ
9 грудня в Університетському стоматологічному центрі
Харківського національного медичного університету відбулася
презентація нової навчально-практичної програми «Від щирого серця».
Захід розпочала директор
Університетського
стоматологічного центру Марина Бірюкова,
зазначивши,
що метою програми є набуття практичного
досвіду в галузі
імплантології інтернами та студентами університету, а також надання стоматологічної допомоги воїнам АТО. Вона звернула увагу на високий рівень обладнання
стоматологічного центру та подякувала ректорові ХНМУ Володимиру Лісовому та президенту асоціації імплантологів Харківського осередку Євгену Шелесту, без яких реалізація цього проекту була б неможливою. Марина Михайлівна зазначила: «Ми
впевнені, що навчально-практична програма «Від щирого серця» повністю виправдає свою назву: інтерни, студенти і лікарі доведуть, які в них
вмілі руки та
щирі серця».
Євген Шелест звернувся до присутніх:
«Хороші
справі – це такі
справі, від яких
і самому стає
добре на душі.
Як представник
першого випус-

ку стоматологічного факультету вважаю, що путівку в життя мені
дав рідний університет, і настав час віддавати борг. Ця програма
надає можливість оптимізувати навчальний процес, допомагає
студентам не тільки узнати та побачити, як усе це робиться, але
й найголовніше – спробувати на практиці. Окрім того, ми маємо
змогу зробити свій маленький медичний внесок у спільну справу
захисту нашої Вітчизни. Сподіваюся, із часом ця програма стане
всеукраїнською».
Заступник президента Ізраїльської компанії ABDental, що
стала спонсором програми
«Від
щирого
серця»,
Дмитро Губарев подарував повний
набір
інструментів для роботи з імплантами.
Далі
взяв
слово
ректор
університету
Володимир Лісовий: «Сьогодні ми у такій ситуації, коли абітурієнти приходять
до медичного університету вчитися за покликом серця, щоб надати людям допомогу, адже це і є основна нагорода для лікаря.
Проте згодом молоді фахівці стикаються із тим, що зарплата
лікаря є недостатньою. Тут є лише один шлях – зростати професійно, адже тільки людина, що досягла високого рівня, може
розраховувати на матеріальну винагороду, окрім моральної. Завдяки програмі ми маємо можливість сприяти професійному
росту наших лікарів, а також допомогти воїнам, які нас захищають – це і є справжній патріотизм».
Наостаннє учасник АТО, боєць 93-ї окремої механізованої
бригади Збройних сил України Сергій Новіченко, який отримав
допомогу завдяки програмі, подякував лікарям. У свою чергу
Володимир Миколайович висловив подяку військовим за те, що
вони дають змогу громадянському населенню продовжувати навчання, роботу й мирне життя.

НАВЧАННЯ МЕДИКІВ НАЦГВАРДІЇ НА БАЗІ ХНМУ

Харківський національний
медичний університет проводить активну роботу з навчання
військових Нацгвардії стосовно
надання невідкладної медичної
та домедичної допомоги.
Так, з 15 по 18 грудня на
базі кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги,
ортопедії та травматології, а також кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології
та інтенсивної терапії пройшли
навчальні заняття з підвищення рівня кваліфікації середнього медичного персоналу. Військові медики, які залучаються
до зони АТО, відпрацьовували

практичні навички з надання
медичної допомоги при невідкладних станах та з тактичної медицини в екстремальних ситуаціях.
Протягом чотирьох днів
курсанти обговорювали питання щодо надання допомоги постраждалим із політравмами,
поєднаними
черепно-мозковими, торакальними та абдомінальними пошкодженнями, медичного сортування поранених,
порядок евакуації постраждалих залежно від групи. Під
час занять розглядалися методи профілактики післяопераційних гнійно-інфекційних,
тромбоемболічних ускладнень та лікування їх наслідків.
Фахівці кафедр університету прочитали лекції з питань надання медичної допомоги пораненим на полі бою, про патоморфологію ранового каналу, пошкодження м’яких тканин при кульових й осколкових ураженнях кінцівок, тулуба та голови.
На практичних заняттях курсанти відпрацювали навички
тимчасового припинення кровотечі, зокрема накладання джгута, використання гемостатичних засобів, основні правила накладання транспортної іммобілізації, виконання знеболення при
травматичних ушкодженнях.

Çà ìàòåð³àëàìè ïðåñ-ñëóæáè ÕÍÌÓ
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

"Я ЗНАЮ ЦЕНУ СВОЕЙ РАБОТЕ И СВОИМ ОШИБКАМ"
16
декабря
состоялась
встреча с выпускником Харьковского национального медицинского университета детским
врачом Евгением Комаровским,
автором популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей.
Евгений Олегович известен
далеко за пределами Украины
благодаря своей просветительской деятельности. В книгах,
статьях и телепередачах он популяризирует идею «здравого
смысла родителей» по отношению к ребенку и учит, как правильно ухаживать за детьми, с
умом использовать лекарства и
развенчивает мифы, касающиеся детских болезней.
Прежде всего, Евгений Олегович встретился с ректором университета Владимиром Лесовым. Владимир Николаевич подарил известному выпускнику книгу о выдающихся воспитанниках
университета и выразил желание, чтобы в следующем издании
появилась статья о Е.О. Комаровском.
Визит продолжился встречей со студентами, интернами,
врачами и сотрудниками университета в формате живого обсуждения насущных вопросов о современном состоянии отечественной медицины, реформировании
отрасли, проблемах вакцинации, а
также роли высшего образования
и практической медицины в становлении молодого врача.
На протяжении двух часов Евгений Олегович доходчиво, логично и
остроумно отвечал на вопросы, которые касались не только медицины,
но и политики, профессионального
и личностного роста специалистов.
Самым актуальным для студентов и
молодых врачей оказался вопрос о
том, как выйти из зоны комфорта,
бороться с недостатками системы
и при этом состояться в профессии. Евгений Комаровский ответил на этот вопрос, рассказав о своем профессиональном пути:
впервые он вошел в операционную в 18 лет, и на протяжении следующих 12 лет у него было не менее 10 дежурств в месяц. Каждый

рабочий день
был адски напряженным,
приходилось
много работать
и переживать
смерть пациентов.
Такой
режим сильно
влияет на восприятие медицины и жизни в
целом.
Работа составляла смысл его жизни, учителя воспринимались как боги, а наибольшим счастьем было купить полезную
книгу по анестезиологии и реаниматологии. После ухода из реанимации Евгений Олегович проработал 10 лет заведующим инфекционным отделением, после чего ушел буквально «вникуда».
И хотя каждый «выход из зоны комфорта» был продиктован отчасти внешними обстоятельствами, в них прослеживается закономерность. «Это было решение в несколько этапов, – рассказал
он. – Я ушел из детской реанимации из-за проблем со здоровьем, и работая в обычном отделении, не понимал, что здесь
делают люди, у которых в порядке так называемые витальные
функции. Потом понял, что если я как врач не допущу этих детей до реанимации, то это тоже будет здорово. Через какое-то
время я пришел к мысли, что если научить родителей, как организовать жизнь и лечение ребенка
так, чтобы он не попал в больницу,
то это будет еще лучше. Для этого
я создаю круг коллег и родителейединомышленников, в том числе с
помощью моих книг, передач, а теперь еще и Интернета». Евгений
Олегович посоветовал молодым
врачам искать новые возможности, опираясь на стандарты мировой науки и осваивая современные
технологии, а также предложил сотрудничество в его социальной
сети klubkom.net.
В конце встречи Евгений Комаровский призвал студентов и
молодых специалистов к гражданской активности, профессиональному росту и плодотворной работе для развития научной медицины в стране, улучшения
системы здравоохранения и сохранения главного богатства нации – здоровья детей.

Àëåêñàíäðà Àíöèôåðîâà, ðåäàêòîð èíôîðìàöèîííîãî äèçàéíà

ЦИТАТНИК ВСТРЕЧИ
«Когда вы будете размахивать крыльями, всегда найдутся
люди, которые подойдут к вам с ножницами, чтобы обрезать их.
Надо иметь ограниченный круг единомышленников».
«Истина не в словах завотделением, истина – в книгах».
«Не существует национальной науки. Как не может быть национальной физики или национальной таблицы умножения, так
нет и национальной украинской педиатрии. Бывает педиатрия
научная, а если не научная, то это не педиатрия».
«Система семейных врачей подходит куда лучше для маленьких поселков. В крупных городах ломать систему взрослой
терапии и педиатрии нерационально».
«Для меня сейчас главный вопрос – как не пойти в политику».
«Все, что я снимаю и пишу, я делаю не для мам, а для врачей. Учитесь и думайте, это ведь ваша этика и ваша совесть».
«Педиатр против вакцинации – все равно, что монах, не верящий в бога».
«Идеальная система здравоохранения – кубинская. Для них
профилактика – прежде всего».
«Гонщик не обязан знать устройство двигателя внутреннего сгорания, врач не обязан участвовать в исследованиях лекарств. Главное – знать результаты этих исследований».
«Я за укрупнение больниц, но хотелось бы, чтобы сначала

сделали дороги и обеспечили транспорт».
«Никто никогда не захочет учить вас всему добровольно,
учиться надо самому. Поэтому преподаватели, указывающие
вам правильную дорогу – это боги. Но они не могут идти за вас,
идти должны вы сами».
«Не бывает плохих преподавателей. Представьте себе, что
повар приготовил вам еду, принес, да еще и кормит вас из ложки. Пусть кто-то готовит вкуснее, но тот, кто вас накормил – уже
хороший».
«Хорошего преподавателя легко вычислить: он расстраивается, когда ты не знаешь его предмет».
«Университет мне привил ценности, дал понять, что хорошо, а что плохо».
«Не надо исправлять других, становитесь лучше сами и занимайтесь теми, кто готов меняться».
«Не надейтесь на других, нужно самому себя объективно
оценивать. Вы должны быть героями для самих себя и не ждать,
что ваши коллеги начнут вас хвалить».
«Бесплатной медицины не бывает. Если вы не платите врачу, значит, вы уже заплатили где-то в другом месте».
«Никогда не надо идти на поводу у идиотов, надо идти своим путем».
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ВІД ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
ДО ЛІКАРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
9 грудня в ХНМУ була
проведена XLIX навчальнометодична конференція на
тему:
«Організаційно-методичне забезпечення системи внутрішнього моніторингу
якості навчального процесу:
стан та перспективи». На пленарному засіданні заслухали
шість доповідей, які охопили та
розкрили основні напрями організації та контролю якості вищої освіти студентів на різних
кафедрах університету.
Згідно з діючим Законом
України «Про вищу освіту»
якість вищої освіти – це «сукупність якостей особи з вищою
освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і потреби суспільства». Якість вищої освіти – це рівень
отриманих знань, умінь, навичок, що відображає компетентність та відповідність до стандартів вищої освіти, у яких акценти помітно зміщуються в бік професійної компетентнос-

ті випускників. Усе це неможливо реалізувати без системних
змін у змісті управління освітою та вищою школою, зокрема
медичною. Однією із таких системних змін є запровадження
моніторингу якості освіти за всією освітньою вертикаллю, що
забезпечує збір та аналіз відповідних даних про процеси навчання й розроблення подальших необхідних змін на основі цього аналізу. Комплексна система моніторингу дозволить
оцінити динаміку та якість ключових компонентів медичної
освіти, у тому числі зміст та умови освіти, методи викладання, академічну успішність, управління освітою, викладачів та
представників адміністрації.
У рішенні даної конференції доведено, що якість освіти
студентів на сучасному етапі залежить, перш за все, від правильного вибору методу та методичної системи організації
навчального процесу, самостійної аудиторної роботи студентів під наглядом та керівництвом викладача, підвищенням вимог щодо відпрацювання практичних навичок у форматі роботи міжкафедрального тренінгового класу на базі ННЦ.
За матеріалами конференції виданий збірник, де розміщені статті дають можливість краще зрозуміти різноманітні педагогічні технології, підвищують мотивацію студентів і
сприяють активізації навчального процесу.

Â.Ä. Ìàðêîâñüêèé, ïðîðåêòîð ç ÍÏÐ; ².Â. Çàâãîðîäí³é, êåð³âíèê ÍÍÖ;
Æ.². Ëîãâ³íîâà, çàâ. ìåòîäêàá³íåòó; Í.Ñ. Ò³òîâà, ìåòîäèñò

УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

ÏÅÐØÈÉ ÊÐÎÊ ÄÎ ÐÎÇÁÓÄÎÂÈ ÏÀÐÒÍÅÐÑÜÊÈÕ ÂIÄÍÎÑÈÍ
Розвиток медичної науки та практики як фактор забезпечення успішного вирішення питань охорони здоров’я безпосередньо залежить від інтеграції у світовий інтелектуально-практичний
простір. Всебічний розвиток міжнародної співпраці, налагодження міжнародних зв’язків та спільна реалізація науково-освітніх
проектів із закордонними медичними установами дозволяють
створити умови для широкого впровадження інноваційних технологій надання медичної допомоги населенню на рівні кращих
міжнародних стандартів.
Саме у контексті розширення міжнародної співпраці з 23 по
29 листопада відбувся візит директора Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ Володимира
Савенкова до м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина. Попередньо розроблена
програма робочих зустрічей
була насиченою, зокрема до
неї увійшло відвідання лікарняного комплексу Хавельхьое та
клініки Шаріте. Візит до лікарняного комплексу Хавельхьое
розпочався із зустрічі Володимира Савенкова з Міхаелем
Шенком – керівником Центру
болю цього комплексу. Варто відмітити попередню співпрацю «Університетської клініки» із доктором Шенком, оскільки у
жовтні він відвідав наш університет із офіційним візитом.
Робота у клініці Хавельхьое розпочалася одразу. Так, 23 листопада вже о 7.30 В. Савенков був присутнім на лікарській конференції, а також взяв участь у щоденному клінічному розборі. Під
час знайомства із діяльністю лікарняного комплексу була змога
оцінити роботу різних відділень клініки. Особлива увага у клініці
приділяється терапії болю у хворих. Зокрема, у комплексі застосовуються техніки музичної, художньої терапії, ліплення, лого- та
трудотерапії. У лікарні ведеться електронний документообіг історій хвороб пацієнтів, а також паралельно використовується традиційний на паперових носіях.
24 листопада Володимир Савенков був запрошений на зустріч із директором комплексу Хавельхьое Харальдом Маттесом,
під час якої обговорювалися питання потенційних напрямів міжнародної співпраці між лікарняним комплексом та ХНМУ, зокрема
організація академічних обмінів, застосування елементів теле-

медицини, спільна участь у наукових проектах. У результаті переговорів був підписаний договір про співпрацю між університетом
та названим закладом.
Не залишився Володимир Ілліч осторонь клінічного процесу, провівши у Хавельхьое операцію (лапароскопічну герніопластику TAPP). Без сумніву, досвід, набутий під час візиту до
лікарняного комплексу Хавельхьое, надасть змогу використати
найкращі практики організації лікувального процесу у Навчальнонауковому медичному комплексі «Університетська клініка», а також розширить простір міжнародної співпраці. Під час робочого
візиту Володимир Савенков також зустрівся із президентом Німецького
товариства
болю Міхаелем Шефером. Співпраця між
«Університетською клінікою» та товариством
триває вже декілька місяців, а отже, на зустрічі були підбиті підсумки
досягнутого та обговорено потенційні кроки
до реалізації нових планів спільної роботи в
рамках організованого
у ННМК «Університетська клініка» Центру болю.
Заключним заходом у рамках робочого візиту стало проведення переговорів із головою правління клініки Шаріте доктором
Карлом Максом Айнхойплем щодо можливостей започаткування двосторонніх відносин та обговорення деталей співпраці між
ННМК «Університетська клініка» та клінікою Шаріте, яка була заснована у 1710 р. і є одним із найбільших шпиталів у Європі. Вона є
університетською клінікою для Берлінського університету ім. Гумбольдта та Вільного університету Берліну. Слід зазначити, що
Шаріте складається більше ніж зі 100 окремих клінік, об’єднаних
у Шаріте-центри, обслуговуючи щорічно понад мільйон пацієнтів
стаціонарно та амбулаторно. Наразі ХНМУ став першим університетом України, який ініціював співпрацю з цією клінікою.
У цілому переговори завершилися успішно, і надалі пропозиції про співпрацю будуть передані на розгляд правління клініки
Шаріте. Сподіваємося, цей перший крок до розбудови партнерських відносин із найбільшою та однією з найвідоміших клінік Європи перетвориться на сталу успішну співпрацю.
Àíæåëà Ñòàùàê, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ

П РА В О В Е ЗА Б Е З П Е Ч Е Н Н Я Р Е Ф О Р М И
О С В І Т И В У К РА Ї Н І
9 грудня в сесійній залі Верховної Ради України відбулися
парламентські слухання «Правове забезпечення реформи
освіти в Україні».
Основними питаннями обговорення стали незадовільне
фінансування освіти і науки, відсутність реального визнання в державі освіти як рушія суспільно-економічного розвитку країни, низький соціальний і матеріальний статус
педагогічних і науково-педагогічних працівників тощо.
Для участі в слуханнях були запрошені понад 500
учасників, серед яких народні депутати України, голова
профільного Комітету Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки
України Сергій Квіт, перший віце-президент НАПН України
Володимир Луговий, ректори провідних ВНЗ, керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, представники
Ради молодих учених при МОН, профспілкових, громадських освітянських і студентських організацій та європейські
експерти. Участь у слуханнях взяла дружина Президента
України Марина Порошенко, виступ якої був присвячений питанням інклюзивної освіти,
а саме навчання дітей з інвалідністю.
Голова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Лілія Гриневич під час свого виступу наголосила, що освіта повинна не лише реагувати на зміни в суспільстві, а й задавати напрям цим змінам на наступні десятиріччя.
Вона також зауважила, що ключовою постаттю
реформування шкільної освіти повинен стати вчитель, а в центрі реформ шкільної освіти – учень.
Учасники слухань під час засідання наголошували на тому, що створення в Україні сучасної
високоефективної системи освіти є однією з
найважливіших умов конкурентоздатності держави на світовому ринку. Стратегію і тактику
політики у сфері освіти необхідно творити разом
з працівниками галузі, а комплексне оновлення
освітньої нормативно-правової бази дозволить
створити правові передумови для розширення
доступності та підвищення ефективності освіти.
Результатом обговорення стали пропозиції до чинного законодавства, які дозволять оптимізувати роботу над новою редакцією Закону України «Про освіту» та інших
законодавчих актів, що регулюють питання освітньої діяльності. Саме вони й увійшли до
відповідних рекомендацій, які після редакційних правок буде подано на затвердження
до Верховної Ради України.
Íàòàë³ÿ Êóôòåð³íà, ãîëîâà Ðàäè ìîëîäèõ ó÷åíèõ

АЛЬМА МАТЕР – 210

Їх імена вписані
в славетну історію
ХНМУ

Бокаріус Микола Миколайович
(1899–1966) –
доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри
судової медицини ХМІ

Генес Семен Григорович
(1898–1992) –
заслужений діяч науки УРСР,
доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри
патологічної фізіології ХМІ

НАУКОВО-ОСВІТНЯ ВИСТАВКА

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ XXI»
26 листопада на базі Харківського
регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України відбулася ІІ щорічна
науково-освітня виставка «Публічне управління
XXI», приурочена до всесвітнього дня науки.
На виставці були презентовані освітні
ґрантові проекти, проведені круглі столи,
дискусійні майданчики, де висвітлювались
інноваційні програми розвитку Харківського
регіону та України. Також для координації
дій громади й влади були презентовані
основні волонтерські рухи Харківщини поряд
з місцевими органами правління. Волонтери нашого університету взяли участь у заході
й представили свою діяльність, розповіли про
напрямки роботи, цілі та перспективи, а також
провели майстер-класи з надання невідкладної
медичної допомоги.
Молоді вчені ХНМУ взяли участь у круглому столі «Законодавче поле діяльності молодих учених України», який відбувся в рамках виставки. Провідними спікерами засідання
стали директор Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації Анатолій
Бабічев, заступник голови Ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних
закладів та директорів наукових установ МОН України, проректор з наукової роботи
НТУ «ХПІ» Андрій Марченко та голова Харківської обласної Ради молодих учених при
Північно-східному науковому центрі Сергій Попов.

²ííà Íå÷èòàéëî, ïðîâ³äíèé ðåäàêòîð ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó

Грищенко Іван Іванович
(1897–1983) –
доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри
акушерства та гінекології ХМІ

Шарлай Роман Іванович
(1921–1987) –
доктор медичних наук, професор,
директор ХМІ, завідувач кафедр
пропедевтики внутрішніх хвороб
та госпітальної педіатрії ХМІ
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ІНТЕРВ’Ю НОМЕРА

БІБЛІОТЕКА – ЦЕ ПРОСТІР ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ
«Нельзя видеть в библиотекаре простого помощника ученого. Библиотекарь –
сам ученый. Но только он работает не над одной и притом своей темой, а над многими чужими темами. Это ученый, целиком отдающий себя другим».
Д.С. Лихачев
Від редакції. Бібліотека – головний помічник людини у
найважливіших питаннях освіти та у науковому середовищі.
Сьогодні бібліотекар має володіти високою інформаційною
культурою, критично мислити, творчо підходити до втілення
найсміливіших проектів, тому що бібліотека – це головне джерело інтелекту.
Наукова бібліотека нашого університету – це місце, куди
хочеться приходити знову і знову. З нагоди 95-річного ювілею
Наукової бібліотеки ХНМУ її директор Ірина Киричок відповіла на
питання редактора газети.

В.З.: Бібліотекар-професіонал, який він сьогодні і чи
вдається йому відповідати динаміці змін?
І.К.: В інституті нас вчили: «Бібліотекар не може знати всього, але він має знати де і як знайти про це інформацію».
З тих пір змінились лише підхід та технології. Інформаційна
революція суттєво вплинула на організацію бібліотечної справи. Сьогодні бібліотекар, окрім базових знань, повинен володіти інформаційно-комунікаційними технологіями, комплексом
знань щодо аналітико-синтетичної обробки інформації, використовувати хмарні сервіси, бути технологом автоматизованих
бібліотечно-інформаційних систем, педагогом і психологом,
посередником між користувачем та інформацією, а також культурологом, PR-менеджером, дизайнером, журналістом… і
обов’зково – бібліотерапевтом. Адже бібліотекар – професія
багатофункціональна, і лише практичний досвід, підвищення
кваліфікації та постійна самоосвіта дають можливість будь-якому
фахівцю, не тільки бібліотекарю, відповідати динаміці змін у
суспільстві.
В.З.: Чи можна погодитись зі ствердженням, що ключ до
інформації знаходиться в руках бібліотекаря?
І.К.: Так, відомий вислів «хто володіє інформацією, той
володіє світом» безпосередньо відноситься до професійної ниви
бібліотекаря, бо він сьогодні є навігатором в океані інформації, менеджером системи «бібліотекар – інформація – користувач». Звісно
маємо «ключі» до інформаційних ресурсів, адже працюємо з ними
щодня, тож наша задача – надавати ці «ключі» користувачеві: навчити його алгоритмам роботи з інформаційним контентом, складати пошукові терміни тощо. І ми це робимо кожен день.
В.З.: Ваше відношення щодо стереотипу в суспільстві
про непотрібність бібліотек і бібліотекарів із розвитком
глобальної мережі?
І.К.: Дійсно, із швидким поширенням глобальної мережі у
багатьох склалась думка, що в Інтернеті все є, і суспільству не
потрібні бібліотеки та бібліотекарі, але така думка помилкова.
По-перше, в глобальній мережі є далеко не все, більш того – в
ній безліч неліцензійних ресурсів та інформації, яка не пройшла рецензування. Натомість бібліотеки надають користувачам доступ до ліцензійного контенту в будь-якому форматі – паперовому чи електронному, адже бібліотечні фонди сьогодні є
гібридними. По-друге, саме бібліотекарі, які щодня працюють з
інформаційними ресурсами, допоможуть користувачеві знайти

надійні ресурси, провести релевантний пошук, систематизувати
отримані джерела тощо. І затребуваність молодих бібліотечних
кадрів, що володіють сучасними технологіями, досить висока.
Наша бібліотека вже багато років є базою практики для студентів
Харківської державної академії культури. Протягом останніх 6
років наш колектив постійно поповнюють молоді кадри – випускники академії. Нове покоління фахівців – це сучасне розуміння
бібліотечної справи, нові ідеї щодо взаємодії з ресурсами та користувачами.
В.З.: Яким шляхом йде сьогодні університетська
бібліотека?
І.К.: Понад чверть століття ми використовуємо комп’ютерні
технології, створюємо власний електронний контент, надаємо
доступ до віддалених ресурсів, підвищуємо інформаційну
компетентність студентів і науковців, об’єднуємо університетську
спільноту в соцмережах… Ми постійно розвиваємось, сьогодні на
часі складання «дорожньої карти» бібліотеки, багато зроблено, є
завдання на майбутнє. Ми розпочали оцифрування документів
з фонду рідкісних та цінних видань, щоб дати їм друге життя – в
електронному вигляді, а користувачам – можливість знайомитись із раритетними виданнями, які необхідно зберегти і для наступних поколінь з метою популяризації національної спадщини
та загальнолюдського надбання.
Щодо роботи з читачами – це, в першу чергу, створення комплексу заходів з культурно-просвітницької та виховної роботи зі
студентами. Ми створили бібліографічний покажчик «Медицина
в дзеркалі світової літератури», вже проводимо огляди «Образ
лікаря в художній літературі», «Улюблениця літературної музи:
медицина в літературі», «Талант писати про медицину». Зараз
готуємо огляди художньої літератури, яка розкриває тематику біомедичних експериментів, образ лікаря в умовах воєнних
конфліктів, плануємо організувати зі студентами проблемні обговорення та диспути. Адже наші студенти – це майбутні лікарі, тож
формування в них ціннісних орієнтирів, таких як гуманізм, милосердя, співчуття – основа виховного процесу вищої медичної
школи.
Щодо організації бібліотечного простору – в перспективі
створення більш комфортних умов для користувачів, у тому числі
окремої зони для самостійної роботи, а також для спілкування,
диспутів та для проведення різноманітних масових заходів
тощо. Адже університетська бібліотека сьогодні – це не тільки
книгозбірня або місце доступу до інформаційних електронних
ресурсів, це платформа для спілкування творчих людей, генерації
креативних ідей, обговорення нових проектів. Ми прагнемо стати для користувачів «третім містом» після дому й роботи або навчання, адже бібліотека – це простір для людських та ресурсних
комунікацій, простір для взаємодії.
В.З.: Яким був для бібліотеки ювілейний рік?
І.К.: Дуже насиченим і плідним: реорганізація бібліотеки
НДІ гігієни праці та профзахворювань, встановлення сучасної
вентиляційної системи для збереження фонду, участь у
різноманітних фахових заходах, організація разом із студентами
доброчинних акцій для маленьких пацієнтів онкогематологічного
відділення «Подаруй дитині книгу», «Коробка Хоробрості», перемоги в конкурсах, проведення першої науково-практичної
Інтернет-конференції «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та
просторі» та багато іншого. І на завершення ювілейного року завдяки керівництву університету й особисто ректору Володимиру
Лісовому Наукова бібліотека університету отримала власний логотип.
Протягом 95-річного шляху бібліотека постійно змінюється
та оновлюється, її колектив шукає інноваційні моделі
бібліотечного розвитку, щоб бути в авангарді, модернізує
традиційні заходи, знаходить ефективні форми роботи з користувачем, ресурсами, інформацією, впроваджує оригінальні
ідеї у практику роботи. Все це можливо завдяки творчому підходу до справи та партнерським взаємовідносинам
бібліотеки й університетської спільноти.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ ІНФОРМУЄ

АЛЬМА МАТЕР – 210

Дні Донора в ХНМУ

З 18 листопада по 1 грудня в стінах нашого університету пройшли Дні Донора,
організовані Профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів ХНМУ
спільно з деканатами медичних та стоматологічного факультетів.
Всього за 6 донорських днів кров здали 272 студенти нашого ВНЗ. Вони зробили
свій вагомий внесок для допомоги маленьким пацієнтам гематологічного відділення.
Кожна крапля крові – це шанс на те, що завтра діти прокинуться здоровими.
Профспілкова організація студентів щиро дякує всім студентам-донорам, які за покликом серця відгукнулися допомогти дітям.

Історія ХНМУ
в документах

Постанова
Кабінету Міністрів України
про вдосконалення мережі вищих
навчальних закладів
(1994 р.)

Çà ðåçóëüòàòàìè äîíîðñüêèõ äí³â

ТРЕНІНГ

Äî Âñåñâiòíüîãî äíÿ áîðîòüáè
çi ÑÍ²Äîì

8 грудня лектор Німецької
служби академічних обмінів (DAAD)
у Харкові пані Озлем Гюндогду провела для викладачів тренінг з питань запобігання розповсюдженню
ВІЛ-інфекції. Захід було приурочено до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом, який відзначається 1 грудня з 1988 року.
Ініціатива відділу міжнародних
зв’язків щодо організації тренінгу
була
підтримана
завідувачем
кафедри
соціальної
медицини, організації та економіки охорони
здоров’я
професором
Віктором Огнєвим. У тренінгу взяли участь представники кафедр
дерматології, венерології і СНІДу;
соціальної медицини, організації
та економіки охорони здоров’я;
епідеміології; інфекційних хвороб;
дитячих інфекційних хвороб та
співробітники відділу міжнародних
зв’язків.
Під час тренінгу була проведена дискусія, до якої були залучені
всі присутні. Інтерактивний підхід
дозволив учасникам поділитися
своїми знаннями та ставлен

ням до ВІЛ.
Пані Озлем Гюндогду зосередилася на демографічних наслідках ВІЛ, впливі на
соціальні та економічні аспекти. Особлива увага приділялася шляхам інфікування та ризику зараження вірусом імунодефіциту людини. Проводилися паралелі зі станом справ і
системою попередження розповсюдження ВІЛ у Німеччині.
Усім учасникам видані сертифікати Німецької служби академічних обмінів про участь
у заході.

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

Наказ Наркомату охорони здоров’я
СРСР від 31 грудня 1943 р.
про об’єднання двох Харківських
медичних інститутів в один

Лист приват-доцента
С.Л. Трегубова в деканат
медичного факультету Харківської
державної медичної академії
з проханням дозволити йому
проводити заняття з ортопедичної
хірургії в амбулаторії для хворих
кістковим туберкульозом
(1920 р.)

8
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЛЮДИ З АКТИВНОЮ
ЖИТТЄВОЮ ПОЗИЦІЄЮ
Студентська пора – найцікавіші роки в житті кожного. Саме
у цей період будується міцний фундамент для подальшого благополучного життя людини. Професія лікаря забов’язує бути не
лише хорошим фахівцем у своїй справі, а й багатогранною людиною. Такими є й наші студенти.

2015 рік добігає кінця, отже, час підбивати підсумки плідної
роботи колективу Студентського самоврядування та студентів.
За рік було проведено дуже багато цікавих та корисних заходів,
наприклад, благодійний ярмарок «ХНМУ – воїнам АТО», в
організації якого брали участь студенти та викладачі, учні шкіл
м. Харкова, вихованці Куп’янської школи-інтернату, єврейська
організація «Гілель». Було зібрано близько 14 тис. грн, які
пішли на відремонтування УАЗ-452, переданого підрозділу АТО.
Відбулася акція «Серце до серця», на якій зібрано понад 28 тис.
грн для реанімаційних відділень лікарень України. В рамках програми «Дня здоров’я» для школярів були проведені інтерактивні
уроки на тему «Боротьба з вірусними гепатитами В, С», а також
дві цікаві лекції лікарем-дієтологом на тему «Основи правильного
харчування».

Студентська рада ХНМУ плідно співпрацює з Департаментом
у справах сім’ї, молоді й спорту та вже другий рік допомагала в
організації Харківського міжнародного марафону. Від нашого
університету взяло участь 40 спортсменів.
Наші студенти – люди з активною життєвою позицією, що не
бояться навіть найважчої роботи – допомогою для благодійного
фонду «Квіти життя», створеного для дітей із захворюванням
на аутизм, було проведення ремонтних робіт у новій будівлі
фонду. Гарною традицією стало проведення «Туру вихідного
дня», під час якого студенти мають змогу знайти нових друзів
та просто відпочити за межами міста. На «День знань» вітаємо
вихованців Куп’янської школи-інтернат зі святом, цього року їм
подарували предмети канцелярії і солодощі. На «Ярмарці культур» іноземні студенти показали все розмаїття своїх культур та
національностей.
Щороку 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі
СНІДом. Наші студенти відвідали Харківський обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом, ознайомилися зі структурою установи, детально дізналися про ВІЛ/СНІД та пройшли
безкоштовне обстеження. Протягом дня на 1-му і 2-му поверсі
головного корпусу ХНМУ активісти поширювали листівки з
інформацією про запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу та засоби
боротьби з цією хворобою. Також усі бажаючі змогли отримати
символічні стрічки.

Êàòåðèíà Áîðòí³ê,

ãîëîâà ñåêòîðó ìåä³à-ïðîñòîðó ²²² ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ОБГОВОРЮЄМО
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ
РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
10 грудня відбулась звітна конференція Студентської ради
Харківського національного медичного університету. Крім представників активу Студентського самоврядування, в роботі конференції взяли участь заступники деканів з виховної роботи.

Конференція розпочалася з важливої та приємної місії – нагородження викладачів та співробітників університету за плідну
співпрацю зі студентським самоврядуванням. На порядку денному розглядалися два питання: звіт голови Студентської ради
університету за проведену діяльність протягом 2015 року та питання про зміну статусу Студентського самоврядування.

У своїй доповіді голова Студентської ради Дарія Брачкова
ґрунтовно висвітлила масштаби діяльності студентського активу нашого університету, адже протягом 2015 року було проведено дуже багато цікавих та корисних заходів, які стали традиційними для нашого університету і міцним фундаментом для
подальшого розвитку Студентського самоврядування.
В обговореннях взяли участь голова сектору громадянського виховання Анастасія Рождественська, голова сектору медіапростору Анастасія Піскарьова, голова спортивного сектору
Ігор Литвінов та проректор з науково-педагогічної роботи Іван
Васильович Летік. В усіх виступах наголошувалося на успішній
роботі чинного складу Студентської ради, а також на тих моментах, які необхідно врахувати в подальшій роботі.
За результатами розгляду другого питання учасники конференції постановили звернутися до ректора Харківського національного медичного університету та Вченої ради університету
з проханням про надання згоди на початок процесу утворення
юридичної особи громадської організації «Студентське самоврядування ХНМУ».

Ñåêòîð ìåä³à-ïðîñòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè
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ГОРОСКОП

2016 ГОД – ГОД ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ
Зодиакальная Обезьяна умна и хитра.
Иногда может быть капризной и непредсказуемой. К тому же в 2016 году она Огненная (Красная), а это может сделать ее еще
и вспыльчивой. Кажется, такие сочетания в
характере должны создать нам массу проблем. Ведь хитрец непросто уживается рядом с хитрецом, а капризная натура, кажется, вовсе не имеет точек соприкосновения
с покладистой…
Но Огненная Обезьяна обнадеживает:
трудолюбие в новом году будет всячески
поощряемо, а настойчивость в достижении
целей всегда найдет понимание и поддержку в глазах хозяйки года. Более того, даже к
самой себе она будет относиться достаточно критично, отдавая себе отчет в собственных недостатках. Конечно, определенные
трения и недопонимания у разных знаков с Обезьяной могут возникнуть. Однако, если каждый из представителей восточного гороскопа задумается над своим характером всерьез и попытается
сопоставить его с обезьяньим, то сможет сделать конструктивные выводы и понять, чего именно хозяйка от него хочет.
Известные люди, которые родились в год Обезьяны:
поэт Джордж Байрон, иллюзионисты Гарри Гудини и Дэвид
Копперфильд, фокусник Амаяк Акопян, актеры Том Хэнкс и

В новом 2016 году гороскоп советует
наполнить будни яркостью, необычностью,
легкостью и оригинальностью! Несмотря
на то, что Огненная Обезьяна старается
избегать сложных ситуаций, она с радостью уступит более сильному сопернику
или коллеге, если так будет лучше всем –
личной свободой Обезьяна всегда готова пожертвовать, когда чувствует заботу
и внимание партнера. Используйте и это
качество Огненной Обезьяны – не проявляйте упрямство там, где оно неуместно.
Зачем? Намного полезнее и приятнее найти консенсус, извлечь обоюдную выгоду,
пусть и с небольшими потерями – всегда
лучше иметь половину, чем ничего...
Строить серьезные планы и ждать глобальных перемен в 2016 году нет смысла:
Обезьяна все сделает по-своему. Просто относитесь спокойно
к своенравной хозяйке года, ведь она тоже всеми силами стремится к любви, благополучию и достатку.
Итак, всем удачи в год Красной Обезьяны, взаимопонимания
и больших свершений!
Элизабет Тейлор, писатель Чарльз Диккенс, музыкант Мик
Джаггер, художник Леонардо да Винчи, президент Литвы
Даля Грибаускайте, полководец Александр Македонский.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

НОВЫЙ ГОД – ПОРА ЧУДЕС

ДОЛОЙ УНЫНИЕ И ХАНДРУ!

В праздничную ночь реальность отходит на второй план, а на
первый торжественно и волшебно выходит мир мечтаний и грез.
В момент смены года случаются чудеса, нужно лишь закрыть
глаза и поверить. Хотя даже без этого новогодняя ночь сама по
себе – уже волшебная сказка, это видно в предпраздничной подготовке: все люди бегают, суетятся, покупают подарки, пытаясь
угодить своим близким: мамам, папам, мужьям, детям. В этот
момент все невзгоды становятся несущественными, студенты и
школьники уже не
переживают из-за
зачетов или контрольных, взрослые – из-за ссоры
с шефом на работе, а также о мелких проблемах в
семье. Все в этот
момент находятся на одной волне,
даже как будто на
одной частоте.
Если у вас
пока нет новогоднего настроения – это не страшно, все можно исправить, только пустите волшебство в свое сердце. Вспомните несколько новогодних сказок, например, «Двенадцать месяцев», «Снежная
королева» или «Щелкунчик», а если не любите сказки, то есть
прекрасные фильмы – «Один дома», «Чародеи», «Елки» или же
классика – «Рождественская история». Именно такие простые
истины, как любовь, дружба, взаимопонимание и уважение, которые изложены в этих (и не только) произведениях – и объединяют людей на всей Земле.
Так что оставим все проблемы и обиды в старом году, всех
обидчиков простим, всех любимых станем любить еще сильнее и просто позволим себе быть счастливыми. Сектор медиапространства Студенческого совета ХНМУ поздравляет коллектив университета с наступающим Новым Годом и Рождеством и
желает здоровья, удачи, любви, терпения, взаимопонимания, а
также чудес в Новогоднюю ночь!

Новый год – время, когда все вокруг преображается, как по
волшебству, в воздухе витает запах мандаринов и елки, а рядом самые дорогие люди.
А вы помните, как когда-то в детстве писали письмо Дедушке Морозу и свято верили в то, что он исполнит заветное
желание и обязательно ночью, пока спите, посетит ваш дом
с бездонным мешком подарков? А как вырезали снежинки и
клеили гирлянды? И, конечно же, как всей семьей наряжали
елку, а в конце папа брал на руки и поднимал до самой верхушки, чтобы надеть звезду.
Так быстро детство пролетело... И уже загадок и тайн намного меньше. А сейчас, все уже взрослые люди, со своей целью в жизни,
со
своими
убеждениями. Все чаще
я слышу от
сверстников
что-то
вроде того,
что
праздник уже не
тот и во всей
этой повседневной суете
праздничного настроения вовсе не
ощущается. Долой это уныние и хандру! Ведь все зависит от
собственного настроя. Просто вспомните те прекрасные ощущения, которые пришлось пережить раньше. Вспомните, как в
детстве вы радовались каждой мелочи и каждую вещь вокруг
себя наделяли каким-то магическим смыслом. Верили, что
когда засыпаете, игрушки оживают. Впустите праздник в свою
душу!
Нам нужно брать пример с детей, вновь начать верить в
чудо и наслаждаться каждым моментом! Пусть 2016 год вам
принесет радость и только положительные эмоции, и помните,
что все в ваших руках.

Êñåíèÿ Øàêèðîâà

Åêàòåðèíà Áîðòíèê

10
ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ СВІТЛИЧНИЙ –
ПРОДОВЖУВАЧ ТРАДИЦІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ
Іван Олексійович Світличний народився 20 вересня 1929
року в с. Половинкине Старобільського району Луганської області в селянській родині. У 1943 р., намагаючись разом з іншими підлітками підірвати німецьку техніку, лишився без пальців
на руках. У 1947 р. закінчив із золотою медаллю Старобільську
середню школу. З 1947 до 1952 р. навчався на філологічному
факультеті Харківського університету, який закінчив з відзнакою. З 1952 до 1955 р. вчився в аспірантурі при Інституті літератури ім. Т. Шевченка, його науковим керівником був академік
О.І. Білецький.
Іван Олексійович працював відповідальним секретарем журналу «Радянське літературознавство»,
завідувачем відділу критики журналу «Дніпро»
(1955). Тут він проявив
себе як проникливий, непоступливий і принциповий літературний критик,
як людина широкої ерудиції і справжній інтелектуал.
З 1957 р. – молодший науковий працівник Інституту
літератури, а з 1963 р. – науковий працівник Інституту
філософії АН УРСР. У цей
період написав дисертацію з естетики, але не опублікував.
У 60-х роках Іван Світличний був фактичним організатором
культурного та наукового життя творчої молоді. У його помешканні був своєрідний центр формування національної свідомості наукової молоді, дискусійний клуб, у якому кристалізувалися
погляди й формувався особистий вибір більшості шістдесятників. Привабливими для всіх були не тільки енциклопедичні знання Івана Олексійовича, а й особистісні якості – інтелігентність,
м’якість, товариськість, доброзичливість. Через свою громадянську позицію він зазнав переслідувань з боку репресивних органів тоталітарної радянської влади. Під тиском КДБ втратив роботу, був вимушений перебиватися випадковими заробітками,
публікаціями в пресі під псевдонімом або чужим прізвищем.
Уперше Івана Світличного було заарештовано 1 вересня
1965 р. На той час він уже давно був без роботи. За ним, його
дружиною Леонідою і сестрою Надією постійно стежили, телефон неприкрито прослуховували. 31 серпня 1965 р. в помешканні І. Світличного, якого в цей час не було в Києві, відбувся обшук. Через кілька днів обшук повторився, і лише через тиждень
після звернення до КДБ дружині І. Світличного офіційно повідомили про арешт чоловіка. Одночасно з ним тоді було арештовано Панаса Заливаху, Михайла Косіва, Михайла Гориня, Богдана Гориня та ін., усіх їх звинувачували в антирадянській агітації й
пропаганді. 30 квітня 1966 р. Івана Світличного звільнили через
брак доказів.
12 січня 1972 р. І. Світличного заарештували вдруге й звинуватили за тією ж статтею. Того ж року було заарештовано
Є. Сверстюка, В. Стуса, В. Чорновола, Н. Світличну. 27–29 січня
1973 р. на закритому судовому процесі було винесено вирок: 12
років позбавлення волі (7 років концтаборів суворого режиму і 5
років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду, виготовлення та поширення самвидаву). На суд ані дружину, ані матір
Івана Світличного не допустили.
Іван відбував покарання в таборах Пермської області, у селищах Всесвятське й Кучино. Незважаючи на поганий стан
здоров’я (хвороба нирок, рецидиви туберкульозу, постійний головний біль і носові кровотечі), намагався працювати разом з
усіма. Майже весь останній табірний рік провів у лікарні. Він мав
незаперечний моральний авторитет серед політв’язнів, став
душею табірного руху Опору – його називали «табірною совістю». Виявляв моральну стійкість і силу духу, багато разів брав
участь у голодовках протесту. Василь Стус писав про Світличного: «Все краще в мені – це Іван. Усе кращого у багатьох інших –

від Івана». У 1974 р. І. Світличного на 56-й день голодування (він
важив тоді 46 кг) відправили етапом на виховну «профілактику» до Києва і, не досягши бажаного результату, повернули назад до табору. Місцем заслання було призначено селище УстьКан Горно-Алтайської області. Працював нічним сторожем ПМК,
палітурником у бібліотеці. Від червня 1979 р. і до кінця заслання разом із Іваном Олексійовичем була його дружина Леоніда.
У 1980 р. з огляду на погіршення стану здоров’я їм дозволили
перебратися в селище Майма (околиця Горно-Алтайська). 20
серпня 1981 р. у Івана Світличного стався інсульт, унаслідок чого
він став інвалідом І групи. Він пережив клінічну смерть, складну
нейрохірургічну операцію за непристосованих умов, післяопераційні ускладнення, підозру на рак хребта, гіпсове ліжко, частковий параліч. Вижив тільки завдяки самовідданому доглядові
дружини. Комісувати за станом здоров’я відмовилися: досягнуту мовби домовленість Центрального секретаріату Міжнародної Амністії із Москвою про комісування було анульовано рішенням голови КДБ СРСР Федорчука. Тому термін відбув повністю.
Був звільнений тяжко хворим у 1983 р., продовжувати колишню
творчу і громадську діяльність він уже не зміг. Помер Іван Світличний 25 жовтня 1992 року, похований у Києві на Байковому
цвинтарі неподалік від могил В. Стуса, О. Тихого і Ю. Литвина. На
його могилі встановлено хрест роботи художника М. Малишка.
Як літературознавець і критик Іван Світличний був носієм і
продовжувачем традицій «харківської філологічної школи», з її
виразним теоретичним спрямуванням. Перші його статті, як і незакінчена дисертація з теорії художнього образу, були продуктом реальної літературознавчої ситуації 50-х років, проте навіть
тоді він висловив низку свіжих думок. Літературно-критичні статті І. Світличного присвячені головним чином творчості літературного покоління 60-х років і критиці недоліків офіційної соцреалістичної літератури («Боги і наволоч», у журналі «Вітчизна»). Іван
Світличний всіляко підтримував свіже талановите слово І. Драча, Л. Костенко, М. Вінграновського, захищаючи від невіглаських
звинувачень критики, яка базувалася на умоглядних схемах. Рецензія на збірку І. Калинця «Відчинення вертепу» («На калині клином світ зійшовся», 1968) досі лишається одним з найглибших
літературознавчих проникнень в особливості міфопоетичного
світу митця.
У засланні зробив переклад/переспів із давньоруської «Слово про Ігореву січ» з оригінальним тлумаченням «темних місць» –
останнє, що встиг зробити на засланні перед тим, як його здолала невблаганна хвороба. Іван Світличний – член Міжнародного
ПЕН-клубу (1978). Державну премію України ім. Тараса Шевченка І. Світличному присуджено в 1994 р. посмертно за збірку поезій, поетичних перекладів і літературно-критичних статей «Серце для куль і для рим».

Тюрма
Ми серцем голі догола.
Тарас Шевченко
В тюрмі, за ґратами, в неволі
Мені приснилася ... тюрма.
Але не ця. Ні ґрат нема,
Ні варти. І всього доволі.
І світ – ідилія сама.
І люди – стовпище моголів
З кокардами, а серцем голі:
Кричать, а мова в них німа.
Полуда очі заступила,
На світ їм глянути несила,
Всі ждуть... початку чи кінця?
Відпущення гріхів чи страти?
І гупають об ребра-грати
Безвинно-заячі серця.

Ðóáðèêó âåäóòü âèêëàäà÷³ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè
Î.Â. Ñàìîëèñîâà, Ñ.À. Óíêîâñüêà
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ПРОФКОМ ІНФОРМУЄ

ЗІБРАННЯ
ПРОФСПІЛКОВОГО
АКТИВУ
2 грудня відбулися чергові збори профгрупоргів кафедр і підрозділів університету.
Голова ППО ХНМУ Леонід Ющенко привітав
учасників зборів та виступив з інформацією
про стан роботи із захисту прав працюючих,
яку веде первинна профспілкова організація
університету, про підготовку нової редакції
колективного договору трудового колективу.
Члени профкому висвітлили різні напрямки
своєї роботи.

Про стан проведення й участь працівників університету в оздоровчо-спортивній
спартакіаді та плани на 2016 рік розповіла
голова спортивно-оздоровчої комісії Світлана Лапко.
З інформацією про проведення культурномасових заходів (путівок вихідного дня тощо),
участі у творчих конкурсах виступила голова
культурно-масової комісії Тетяна Поліщук.

З вісником Профспілки працівників охорони здоров’я України про підвищення заробітної плати працівникам установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери та збільшення обсягу медичної субвенції;
щодо недопущення скорочення працівників
медичної галузі; про оскарження обмеження
виплати пенсій працюючим пенсіонерам виступила заступник голови комісії із соціального страхування працівників Наталя Гаєва.
Вона звернула увагу на підтримку електронної петиції на сайті президента України про
відновлення у повному обсязі профілактичних
соціальних послуг працівникам, що є застрахованими особами Фонду соціального страхування, у тому числі санаторно-курортного
лікування, оздоровлення дітей, фінансової
підтримки санаторіїв-профілакторіїв підприємств і навчальних закладів.
Про чергову інвентаризацію (звірку) облікових карток із заявами співробітників-членів
профспілки інформувала Тетяна Олійник (член
організаційно-масової комісії з обліку членів
профспілки та планування роботи).

Îðãêîì³òåò ïðîôñï³ëêè ñï³âðîá³òíèê³â ÕÍÌÓ

ХАРЬКОВСКАЯ ВЫСШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
В ВОСПОМИНАНИЯХ ПРОФЕССОРОВ И ВЫПУСКНИКОВ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕКЦИЙ
Как врезался этот день в мою память! До мельчайших
подробностей. Вот он встает перед мною, полный жизни и красок. Первая лекция – лекция по химии профессора Н.Н. Бекетова. Аудитория битком набита народом,
все – юнцы. Торопливой походкой входит человек средних лет и становится у доски. Некрасивое, но в высокой
степени оригинальное, подвижное лицо, enface – одно, в
профиль – другое. Говорит скороговоркой, брызжет слюной, движения порывистые. Наскоком пишет химическую
формулу, быстро стирает ее, выбрасывая таким образом
формулы на доску десятками. Перед нами белым по черному мелькают формулы, формулы, формулы. Кажется, что
сама голова лектора – ящик, наполненный одними формулами, которые толпятся, движутся в его голове не как
мертвые символы, а как живые, неугомонные подвижные
существа. Живыми, одухотворенными они выбрасываются оттуда и, как мотыльки, летят на доску, садятся на нее, липнут к ней своими трепещущими крылышками. Что ни
формула – то живое, яркое, индивидуальное существо. Я не могу оторваться от лектора, ловлю каждое его слово, каждый звук, впиваюсь глазами в записи, ощупываю, цепляюсь за них. Все для меня – ново, привлекательно, глубоко захватывающе. Глядя со
стороны, можно было подумать, что лектор плохо справляется с своим делом, путает,
сбивается, а сбиваясь, теряет логическую нить суждений, то забегая вперед, то также
стремительно отскакивая назад – в беспорядке, смущении... Но это только казалось.
Лекция вышла удивительно цельной и построенной строго научно.
Когда Бекетов закончил лекцию, на всех лицах – я это хорошо помню – застыло
выражение восторга – восторга пред величием научного познания, одухотворенного
такой горячей страстью, такой глубоко проникновенной эмоцией. Шумно поднялась
возбужденная молодежь и рассыпалась по коридорам, оглашая их своды молодыми,
звонкими, сильными, жизнерадостными голосами.
Вторая лекция – физиология человека. Читает И.П. Щелков. Прямая противоположность Бекетову. Бекетов – весь в движении, simperinmotu говорит, «упорствуя,
волнуясь и спеша». Научная мысль не кристаллизуется у него сразу, не отливается
одним ударом в определенную форму, а мерцает, постепенно разгораясь в яркий огонек. Щелков же спокоен, уравновешен, юпитерски невозмутим. Держится прямо, как
струна, и мысль его течет ровно, плавно, отливаясь в слова, предложения и вполне
законченные суждения. Вся его лекция – ясное, логическое, в высокой степени точное научное построение. Ни одного слова, ни одного знака препинания, ни одной черточки нельзя выбросить из лекции. Все так и просится в печать, готово. И также его
опыты: ни одного лишнего движения, порыва. Удивительная во всем экономия сил.
Удивительная во всем определенность, ясность, точность.
То, о чем я раньше только мечтал, что предвкушал лишь в моих мыслях, теперь
осуществилось: всеми чувствами своими, всем существом я воспринимал теперь
прелесть научного познания, чистое, высокое наслаждение знанием. Посмотрел вокруг себя – молодые, бодрые, чистые, проникновенные глаза. То наука светится в них,
то – отражение сияния истины.
Я ушел с лекции радостный, счастливый, каким никогда еще не был. Я радовался, что избрал медицинский факультет. Медицина – только отрасль естествознания.
Какие еще великие тайны природы раскроются предо мною! Само собою, я не ограничивался посещением лекций. Толкаясь в коридорах, знакомясь с товарищами, просматривая объявления о продаже книг, я не раз наталкивался на имя «Дарвин». Кто
это? Обратился прямо к одному естественнику высших курсов. Я слышал как-то, с
каким обаянием он произносил это имя:
– Дарвин? О, это величайший мировой гений! Не знаете? Прочтите его «Происхождение видов»! Непременно прочтите, и не раз, а читайте и читайте! Это – величайший памятник человеческого гения! А «величайший памятник человеческого гения»
красовался между тем на окне ожидальни с этикеткой: «Цена 3 руб.» Купил. Начал читать. Читал, читал. Как советовал студент-естественник. Не в состоянии ни рассказать, ни описать, ни передать какими бы ни было словами, что пережил я тогда. Не
выходил из дома, не посещал лекции, не будучи в состоянии оторваться от книги. Моя
духовная жизнь отныне получила мощный толчок в строго определенном направлении. И от этого направления я уже не уклонялся. За Дарвином последовали Тиндаль,
Фарадей, Гексли и Гельмгольц.
Великая биологическая концепция Дарвина расширилась в космическую: все –
движение. Теплота, свет, электричество, магнетизм, звук, химические процессы –
лишь разнообразные формы движения вещества – вечного, неизменного. Первый
семестр, точнее первые два я исключительно отдавался курсовым, медицинским
занятиям, дополняя их чтением строгого естественнонаучного содержания. «Оптика» Гельмгольца и «Душа человека и животных» Вундта были последними книгами,
прочитанными в конце первого года студенчества. Таким образом, литература и история, которые я полюбил еще в гимназии, были оттеснены на задний план.
От общественных дел я тогда стоял далеко. Не потому, что я сознательно отстранялся от них: так само собою вышло.
Èîñèô Âàñèëüåâè÷ Àïòåêìàí, ñòóäåíò ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà
Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â 1869–1881 ãã.
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С Е К Ц І Й Н Е ЗАС І Д А Н Н Я К РА Є З Н А В Ч О Ї КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї
11 грудня на базі Центру медичного краєзнавства
відбулося засідання секції
«Здоров’я та нездоров’я: повсякденність медичних практик, фізичної культури і спорту»
в рамках ХХХIII Міжнародної
краєзнавчої конференції молодих учених «Історія повсякдення у локальному вимірі».
Вступне слово та перша
доповідь були зроблені директоркою Центру медичного краєзнавства ХНМУ Ганною
Демочко. Вона розглянула питання історії появи медичного краєзнавства та зазначила, що цей напрямок впевнено торує собі шлях і
вже працює на конференціях як окрема секція. Це свідчить про те,
що медичне краєзнавство не залишилося на наукових просторах,
а є однією з важливих галузей національного краєзнавства.
Інші доповіді учасників конференції розкривали цікаві сторінки історії медицини й фармації Харкова та інших регіонів через призму історії повсякдення. За результатами конференції
обрано найкращого доповідача, яким став асистент кафедри
суспільних наук Вадим Ільїн із доповіддю на тему «Анкетування

як метод оцінки якості стаціонарного медичного обслуговування в радянському Харкові у 1945–1991 рр.». У своїй доповіді Вадим Геннадійович поділився досвідом анкетування населення
та застосуванням отриманих результатів у практиці проведення
медико-краєзнавчих студій.
Грамоту та пам’ятні подарунки В. Ільїн отримав від директора Центру краєзнавства ім. П. Тронька Сергія Куделка на заключному засіданні в Харківському національному університеті
ім. В.Н. Каразіна.

Çà ìàòåð³àëàìè Öåíòðó ìåäè÷íîãî êðàºçíàâñòâà ÕÍÌÓ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Крупные, масштабные события более объективно оцениваются с расстояния. Прошло более полувека после окончания Великой Отечественной войны. Однако и в настоящее время высказываются различные мнения о том, какое из государств готовилось
к агрессии, было ли нападение Германии на Советский Союз превентивным ударом, целесообразно ли было проводить переговоры
с Германией и заключать официальные и тайные договора накануне войны. Повляются новые документальные данные, и для дальнейшей работы политологов материалов вполне достаточно. Однако факт нападения Германии на СССР бесспорен, и нет сомнений
в том, что советский народ вел освободительную, отечественную
войну. И мне довелось тоже участвовать в ней.
Я был призван в ряды Красной Армии в начале 1944 года, мне
было тогда 18 лет. После призыва обучался в школе младших командиров в г. Бабушкино, Московской области и после окончания
учебы направлен в район г. Луги (Ленинградская обл.), где формировалась воинская часть. Так я попал в состав 39 минометной бригады 25 артиллерийской дивизии прорыва резерва Главного командования 1-го Украинского фронта. Боевые действия шли уже на
территории Германии. Наша дивизия брала города Ратибот, Бискау,
Дидерсдорф, прорывала оборону немцев на реке Нейсе, а также
участвовала в Берлинской операции.
В боях за Берлин были задействованы воинские части двух
фронтов: 1-го Украинского и 1-го Белорусского. Мы соединились
на реке Шпрее. Ожесточенные бои шли за каждый дом, каждый
подъезд, но сквозь взрывы снарядов, сквозь непрерывный огненный шквал неслась музыка победных маршей и полюбившихся
всем песен военного времени: "Синий платочек", "Землянка", "Ты
ждешь, Лизавета...". Это автомашины воинских частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, оборудованные мощными радиоусилителями, транслировали родные мелодии, поднимая боевой
дух солдат и сея панику в рядах противника. Впечатление было неизгладимым: еще шла война, жестокая, беспощадная, уносившая
жизни сотен бойцов, а в душах людей уже звучала музыка Победы.
Войска 1-го Белорусского двигались к центру Берлина, а 1-го
Украинского ушли в сторону Эльбы, отрезая путь к отступлению
немцев за реку в сторону союзников...
Наша дивизия была награждена орденом Богдана Хмельницкого, ей присвоили звание Берлинской. Я принимал участие
во встрече с союзниками на реке Эльбе и впоследствии в Параде Победы в Киеве. Парад запомнился как выдающийся праздник
воинов-победителей, всего народа, который нанес сокрушительный удар мощной военной машине Германии. Праздник был всеобщий, несмотря на тяжелые утраты, горе в каждой семье.
После Парада Победы наша воинская часть была расформирована, и я уже в составе зенитного дивизиона был направлен для

прохождения службы на остров Уруп (Курильские острова), где 3,5 года прослужил в должности старшины батареи.
На Дальний Восток мы направлялись
для участия в военных действиях против
Японии, объявившей войну СССР, но ко
времени нашего прибытия на место она
уже капитулировала, и мы свою миссию
не выполнили, но остались служить на
Курилах. Служба проходила в довольно сложных условиях. Дело в том, что на
островах ранее располагались японские
воинские части, но многие из них находились на острове только в летнее время, и
поэтому здесь отсутствовали казармы, столовые, бани, подсобные
помещения, т.е. все то, что необходимо для жизни солдат. А климат
на Курилах довольно суровый, особенно зимой, с сильными ветрами, дождем со снегом при большой влажности. Мы строили все необходимые постройки собственными силами, используя материал
подземных укреплений, стволы низкорослых деревьев на сопках.
Доставка материалов осуществлялась либо вручную, либо с привлечением ездовых собак. Укрепляли огневые позиции, строили
землянки на Охотском и Тихоокеанском побережьях острова. К зиме
были построены основные помещения, но в первую зимовку пришлось туго. Солдаты спали по двое, укрывались двумя одеялами и
двумя шинелями. Несмотря на то, что существовала определенная
норма снабжения, обеспечивающая довольно высокий уровень питания, включая ежедневную норму спирта (42 г), были случаи, когда
в осенний период в связи со штормами корабли не могли подойти
к острову и доставить питание. Приходилось использовать и строго
дозировать подгнивший рис, оставшийся от японских воинских частей и пролежавший без укрытия в течение длительного времени,
потому что брезент был снят для оборудования казарм.
Несмотря на то, что бытовые условия службы были сложные,
моральный уровень военнослужащих был высоким, о чем свидетельствовало отсутствие правонарушений, серьезных отклонений
в выполнении устава. Видимо, основную роль в этом сыграло то,
что все военнослужащие были фронтовиками, которые прошли военную моральную и физическую закалку.
Великая Отечественная война была серьезным и длительным
испытанием моральных качеств каждого солдата, офицера, всего
народа бывшего СССР. Победа досталась дорогой ценой, но это
была Великая Победа.

2004 ã.
Â.À.Òàòàðåíêî, ïðîôåññîð, çàâ. êàô. ñóäåáíîé ìåäèöèíû è îñíîâ ïðàâà
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ВІТАЄМО!

ОДЕРЖАНО ПАТЕНТИ НА ТАКІ ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ:
На винахід:
1. Лікувально-профілактичний засіб для підлітків, хворих на мікоз стопи. Автори: Т.О. Іваненко, В.О. Коробчанський, В.В. М’ясоєдов, О.І. Герасименко.

На корисні моделі:
1. Спосіб прогнозування дефіциту кальцію у вагітних з урогенітальною інфекцією. Автори: Л.А. Вигівська,
М.О. Щербина, І.О. Тучкіна, Є.В. Благовещенський.
2. Спосіб прогнозування дефіциту міді у вагітної жінки з
захворюванням, яке передається статевим шляхом. Автори:
Л.А. Вигівська, М.О. Щербина, І.О. Тучкіна, Є.В. Благовещенський.

3. Спосіб лікування хронічного деструктивного періодонтиту. Автори: В.І. Дністранський, Є.М. Рябоконь.
4. Спосіб профілактики рецидивів увеїту ускладненого запаленням зорового нерва. Автори: М.В. Панченко,
М.М. Самофалова, О.М. Гончарь, М.В. Фрянцева.
5. Спосіб лікування первинної відкритокутової глаукоми. Автори: М.В. Панченко, Г.С. Саркісян, О.М. Гончарь,
М.В. Фрянцева.
6. Пристрій для краніометрії. Автори: Р.О. Сухоносов, А.О. Терещенко, Д.М. Шиян, О.О. Мірошниченко,
І.В. Чеканова, С.А. Куліш.
Ò.Ã. ªâòóøåíêî, êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

П РА В И Л А П О Л Ь З О В А Н И Я ГА З О В О Й П Л И Т О Й
Для того, чтобы плита работала безотказно,
необходимо заботиться о ее исправности и
чистоте.
Население, использующее газ в быту, обязано
пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства.
Перед эксплуатацией газовой плиты откройте
форточку и проветрите помещение.
Убедитесь, что все краны на плите закрыты.
После этого полностью откройте кран на
газопроводе к плите (положение крана
«открыто»/«закрыто» показывает флажок или
риска на кране: если флажок крана поперек трубы, это означает «закрыто»).
Поднесите зажженную спичку к газовой горелке,
затем откройте краник включаемой горелки. Газ
при этом должен загореться во всех отверстиях
рассекателя горелки. Горение газа нормальное,
если пламя горелки спокойное, голубоватое или
фиолетовое, при этом пламя не должно «выбиваться» из-под посуды.
По окончании пользования горелкой закройте
ее краник, а по окончании пользования плитой –
кран на газопроводе.
При использовании духового шкафа:
Проветрите духовку 2–3 минуты, открыв дверку.
Поднесите горящую спичку, зажженный жгутик
из бумаги к горелке духовки. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки. Убедитесь,
что газ горит нормальным пламенем.
Закройте крышку запального отверстия, а затем
дверцу духовки. Через 10–15 минут она равномерно прогреется и будет готова к использованию.
При приготовлении блюд дверцу духовки не открывайте часто, так как при этом духовка охлаждается, в результате чего время приготовления
пищи увеличивается.
При появлении в помещении запаха газа или
при внезапном прекращении подачи газа необ-

ходимо закрыть общий газовый кран перед плитой, а также все краны плиты, открыть окна, проветрить помещение. До устранения утечек газа
не производить никаких операций, связанных с
огнем и искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.д. Немедленно позвонить в аварийную газовую службу по
телефону: 104.

Внимание!
Вследствие нарушения нормальной работы горелок, вызванного поломками, в помещении возможно скопление опасной для жизни человека
окиси углерода (угарного газа).
Нельзя допускать к пользованию газовой плитой
детей дошкольного возраста или лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами.
Нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легковозгораемые предметы (тряпки,
бумагу и т. п.).
Нельзя пользоваться плитой при неисправной
вентиляции и закрытой форточке.
Нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать горелки газовой плиты для обогрева помещения.
Нельзя спать в помещении, где установлена газовая плита.
Нельзя привязывать над газовой плитой веревки
для развешивания белья и других вещей.
Запрещается допускать заливание горелок жидкостями.
Нельзя самостоятельно производить ремонт и
переустановку газовой плиты.

Á.Í. Áîäíèê,
ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ
êóðñîâ ãðàæäàíñêîé çàùèòû ã. Õàðüêîâà

Í.À. Ñàìîéëåíêî,
èíæåíåð ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ÕÍÌÓ
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«ВОЛОНТЕРСТВО:
А Л ЬТ Р У Ї З М , Н Е О Б Х І Д Н І С Т Ь Ч И М О Д А ? »
Волонтерська діяльність в Україні розгорнута вже близько
20 років, за цей час кількість не байдужих людей та доброчинних організацій зростала стрімкими темпами, а сфера діяльності
набирала обертів. За останні роки саме молодь посідає основну ланку серед волонтерів. Сповнене альтруїстичного вогника та
натхнення наше покоління творить добрі справи та популяризує
волонтерський рух.
Студентський актив Харківського національного медичного університету входить до складу волонтерського загону
молодіжної спільноти Харкова. Кожен масовий захід або участь у
соціальній акції та проекті не проходить без студентів-медиків.
Насиченість соціальних мереж рекламою та заохоченням щодо волонтерської роботи одразу наводить на питання:
«Навіщо це все? Це є новим покликом моди чи щира потреба у
добрих справах?»
Щоб відповісти на ці запитання, 7 грудня у стінах Наукової
бібліотеки нашого університету відбувся круглий стіл «Волонтер-

Даруй світло, і темрява зникне сама по собі.
Е. Роттердамський
ство: альтруїзм, необхідність чи мода?» за ініціативи членів сектора медіа-простору Студентської ради та співробітників бібліотеки
на чолі з директором Іриною Киричок. На початку заходу виступили директор Навчально-наукового інституту післядипломної
освіти ХНМУ Валерій В’юн, проректор із науково-виховної роботи
Іван Летік та завідувач кафедри філософії Алла Алексеєнко. Члени президії поділилися власним волонтерським досвідом за часів
свого студентського життя та сучасною діяльністю.
Кожен учасник мав змогу виступити з докладом та висвітлити
проблеми, з якими зазвичай стикаються студенти-волонтери
у своїй громадськый діяльності, зокрема Руслан Курбанов
розповів про досвід його волонтерської організації «Era caritas»
в паліативній медицині та відношення суспільства до пацієнтів
хоспісу. Також розглядалися основні здобутки та перепони в
діяльності проекту «Медичний волонтер», досвід іноземних
студентів у громадському руху та відображення волонтера як
особистості в художній літературі зарубіжного та вітчизняного
походження. Жоден учасник не залишився байдужим та урочистий захід впевнено
перетворився на дружню й теплу зустріч.
Добрий настрій закріпився приємною
несподіванкою – усі присутні отримали
у подарунок від Наукової бібліотеки двотомний медичний словник Дорланда.
Найголовнішим
стало
те,
що
наприкінці засідання громада круглого
столу злагоджено дійшла висновку, що
кожний студент-волонтер Харківського
національного медичного університету
є альтруїстом, адже протягом усього життя діяльність медика несе в собі
лише безкорисні наміри та сповнена
ентузіазму до добрих справ.

Îëåñÿ Çàéöåâà, II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

ВІДБУВСЯ КОНКУРС МИСТЕЦТВ «ЛІРА ГІППОКРАТА – 2015»

З 11 по 14 грудня у Києві відбувся XI Всеукраїнський
фестиваль-конкурс мистецтв серед студентів-медиків та
працівників медичних установ України «Ліра Гіппократа – 2015».
Харківський національний медичний університету гідно представив себе, виборовши 5 нагород першого ступеня й 2 – другого у різних творчих категоріях та отримав Диплом «За підтримку
талановитої молоді та вагомий внесок у розвиток творчого
потенціалу студентства».

Переможцями стали:
Лауреат I премії у категорії «Естрадний вокал» – вокальний
ансамбль «Панацея».
Лауреат I премії у категорії «Бальний танець» – танцювальний
дует Ксенія Посох (стоматологічний ф-т, IV курс) та Олександр
Щербаков (І мед. ф-т, ІІ курс).
Лауреати I премії в категорії «Естрадний вокал» – Катерина Каштан (ІІ мед. ф-т, ІІІ курс), Марія Бєлоусова (ІІ мед. ф-т, ІІІ
курс) та Катерина Малишева (стоматологічний ф-т, ІІІ курс ).
Лауреат II премії в категорії «Вокально-інструментальне виконання» – Дарія Куликовська (ІІ мед. ф-т, І курс).
Лауреат II премії в категорії «Естрадний вокал» – Руслан Блудов (ІІ мед. ф-т, І курс).
Вітаємо наших переможців та бажаємо подальших творчих перемог!
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«ЇХ ДРУГЕ ПОКЛИКАННЯ – 2015»
З 16 листопада по 3 грудня
Обласний
комітет
Харківської обласної організації
профспілки пра
цівників
охорони здоров’я
за
підтримки Обласного
організаційно-методичного центру культури та мистецтва в рамках Гранд-проекту «Овація» провів обласний галузевий конкурс
образотворчого мистецтва «Їх друге покликання – 2015». Метою
конкурсу стало стимулювання творчої активності працівників галузі, участь аматорів образотворчого мистецтва в громадському
житті галузі охорони здоров’я, громадська оцінка їх творчості.
Виставка конкурсних робіт відбулась у Харківському будинку
мистецтв. Всього було подано 216 робіт, у тому числі майже 20 –
співробітниками ХНМУ, серед них:
Інна Миронова, асистент кафедри медичної біології. Вишивка хрестиком: A.M. Герасимов «После дождя», «Вірність».
Ірина Барабаш, ст. лаборант кафедри суспільних наук. Флористика: «Ніжність», «Човен з Японії».
Наталія Мартиненко, доцент кафедри суспільних наук. Мотанки «Українське подружжя».
Лідія Степанова, помічник проректора з наукової роботи.
Вишивка хрестиком: «Гжель, кухонні візерунки», «Чайна церемонія».
Тетяна Золотарьова, провідний економіст планово-фінансового відділу. Ліплення з глини: «Город S», «Город N'» (на фото).
Ганна Насонова, спеціаліст відділу практики. М’яка іграшка:
Ведмедик «Вінні Пух», «Оленятко».

Світлана Лапко, ст. викладач кафедри фізичної реабілітації,
спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я.
Вишивка хрестиком: «Весняний ангел», «Прайд».
Лариса Лук’янова, доцент кафедри медичної та біоорганічної хімії. Вишивка хрестиком: «Українська пісня»; батік: «Дерево
життя».
Валентина Галич, провідний бухгалтер НДІ гігієни праці
та профзахворювань. Вишивка хрестиком: «Ставок», «Портрет
доньки».
Вікторія Міщенко, ст. лаборант кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Вишивка хрестиком: «Вірність», вишивка бісером: «Іриси».
Переможцями стали: Тетяна Золотарьова у номінації «Колаж», Валентина Галич у номінації «Портрет» та Інна Миронова
у номінації «Репродукція картин».
Вітаємо із перемогою!

Ò.Â. Ïîë³ùóê, ãîëîâà êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ êîì³ñ³¿ Ïðîôêîìó ñï³âðîá³òíèê³â

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА

ВІТАЄМО СУПЕРФІНАЛІСТІВ!
24 листопада відбувся черговий щорічний чемпіонат серед
профспілок Харківщини з «Що? Де? Коли?». В чемпіонаті взяли учать 23 команди, серед яких була
команда Харківського національного
медичного університету «СуммаМед»
у складі Романа Єлісєєва, Маргарити Майорової, Артема Курова, Андрія
Овсяннікова, Тимофія Попова, Ігора
Товстухи.
Команда «СуммаМед» не тільки
захищала честь alma mater, але й виступала від імені всієї Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України. Турнір
складався з двох турів, кожний налічував 15 питань. Особливо гостро відчувалась атмосфера боротьби після
першого туру й виходу до фіналу.
Отримавши беззаперечну перемогу в цих двох турах, команда ХНМУ

стала переможцем у лізі студентської молоді та
вийшла до суперфіналу чемпіонату, де змагалась з
командою-переможницею в лізі
молоді
підприємств. Команда
суперників виявилась ерудованою
та продемонструвала гідну гру, але
в результаті суперфіналу «СуммаМед» знов стала абсолютним чемпіоном турніру, довівши в черговий раз, що осередок інтелектуальної еліти
Харківщини сконцентрований саме в Харківському національному медичному університеті.

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

PROFKOM PARTY: ДЕНЬ СТУДЕНТА
20 листопада в клубі Місто пройшла "Profkom party: День студента",
організована Профспілковій організацією студентів ХНМУ.
Вечірка відбулася в ритмі яскравих емоцій, посмішок, нескінченних
танців і гарного настрою! Клуб Місто порадував усіх своєю розважальною
програмою, а Профспілкою, у свою чергу, були організовані розіграші призів
і подарунків для наших студентів.
Профспілкова організація студентів ХНМУ висловлює величезну подяку клубу Місто за допомогу в проведенні заходу, а також кожному студенту,
який цього вечора відвідав наше свято й поділився своїми емоціями!

Îëåêñàíäð Êèñëîâ

Ìàðãàðèòà Ìàéîðîâà
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ЮВІЛЯРИ
У грудні свій ювілей святкують: лаборант кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології Олена Миколаївна Аксюта, професор кафедри урології, нефрології та андрології Ігор Анатолійович Гарагатий, лаборант
кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Катерина Григорівна Дедюхіна,
доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Тетяна Володимирівна Деєва, маляр будiвельної групи Людмила
Василівна Кладка, декан стоматологічного факультету Вiктор Володимирович Ніконов, професор кафедри педіатрії № 1
та неонатології Олена Олександрівна Ріга, асистент кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та
травматології Ігор Іванович Спесивий, асистент кафедри онкології Віктор Петрович Старенький, доцент кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Iрина Iванiвна Терещенкова, лаборант кафедри педіатрії № 1 та неонатології Наталія Валентинівна
Царицанська, доцент кафедри нейрохірургії Олександр Васильович Циганков, сторож господарчого відділу Володимир
Володимирович Челомбітько.

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!
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