
Наука потребує уваги та знань
НАУКОВИЙ КВЕСТ

20 травня з нагоди Дня науки в Хар-
ківському національному медичному уні-
верситеті відбувся II Міждисциплінарний 
науковий квест «Пошуки скарбів науки».

Урочисту церемонію відкриття роз-
почав ректор університету Володимир 
Лісовий: «Я радий вітати всіх учасників 
сьогоднішнього заходу, що відбувається 
в рамках Університетського консорціуму, 
який об’єднує провідні виші нашого регі-
ону й діяльність якого всіляко підтримує 
губернатор Харківської області Юлія Світ-
лична. Юлія Олександрівна опікується ро-
ботою вищих навчальних закладів, науко-
вих центрів, молодіжних наукових рад та 
студентського самоврядування. Наукова 
спільнота дуже вдячна очільнику області 
за те, що вона знайшла час поспілкувати-
ся з нашими ученими, адже наука потре-
бує уваги та знань».

У свою чергу Юлія Світлична, звер-
таючись до присутніх, зазначила: «Я ві-
таю всіх, хто свій вихідний день присвя-
тив  науці. Мені дуже приємно, що молодь 
укладає свою душу, час і розум у наше 
майбутнє – науку та освіту. Кожного року 
ми будемо збільшувати кількість команд, 
бо маємо 31 вищий навчальний заклад, 
де є кого залучати й не тільки в Харків-
ській області. Проте сьогодні кожному з 

вас бажаю сил, натхнення і перемоги, а 
переможе найсильніший. З Днем науки, 
молодь!».

Голова Ради молодих учених при МОЗ 
України, ХОДА та ХНМУ Наталія Куфтері-
на висловила подяку всім, хто долучився 
до наукового змагання й підтримав мо-
лодіжне свято науки. Вона також вручила 
емблеми квесту та Подяки від Ради моло-
дих учених при ХОДА за підтримку ініціа-
тив молодих учених, всебічну допомогу в їх 
реалізації голові Харківської обласної дер-
жавної адміністрації Юлії Світличній та рек-
тору Харківського національного медично-
го університету Володимиру Лісовому.

Юлія Олександрівна дала старт квес-
ту, а команди-учасниці розійшлися по 
локаціях, щоб виконати завдання на ме-
дичну тему, а саме провести умовну опе-
рацію за допомогою лапароскопії, зібрати 
з конструктора головний мозок, розпізна-
ти органи людини тощо. 

Маршрути команди отримали за же-
ребкуванням. Локації для проходження 
квесту, між якими команди мали пересу-
ватися тільки пішки (це було обов'язковою 
умовою), підготували чотири ВНЗ і НТК 
«Інститут монокристалів». У вишах за-
здалегідь були підготовлені різні завдан-
ня, скоріше на кмітливість, ніж на знання 

специфічної тематики. Наприкінці кожно-
го завдання потрібно було з букв скласти 
певну фразу наукового змісту. Крім того, 
цього разу у квесті було запровадже-
но нову процедуру – учасники мали зро-
бити п'ятихвилинну доповідь у форматі 
стендап-шоу. 

За результатами змагань були підби-
ті підсумки. І місце посіла команда НТК 
«Інститут монокристалів», ІІ місце поді-
лили команди Харківського національно-
го медичного університету та Харківсько-
го тоговельно-економічного інституту, на 
ІІІ місці опинилися команди Харківського 
університету повітряних сил ім. І. Кожеду-
ба, НТУ «Харківський політехнічний інсти-
тут», Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ. У стендап-шоу 
Science slam призові місця розподілили-
ся наступним чином: І місце – команда 
Харківського університету повітряних сил 
ім. І. Кожедуба, ІІ місце поділили коман-
ди Луганського аграрного університету та 
Національного фармацевтичного універ-
ситету, ІІІ місці – НТУ «Харківський полі-
технічний інститут» та Харківського наці-
онального університету внутрішніх справ. 

Вітаємо всіх переможців й учасників 
та бажаємо наукових досягнень і перемог 
в майбутніх змаганнях!

Шановні колеги!
20 травня наша країна відзначає День науки – професійне свято тих, хто 

пов’язав своє життя з Наукою та щоденно здобуває нові знання, людей, знайомих 
з великими й малими таємницями буття.

Звертаючись до вас – професорів, доцентів, викладачів, наукових співробітни-
ків, аспірантів, лаборантів, препараторів – представників медичної науки й освіти, 
хочу привітати й подякувати за наполегливий труд, відданість своїй справі та твор-
чу наснагу. 

Ми маємо багато наукових досягнень, проте головним нашим надбанням, без-
перечно, є ви – науково-педагогічні працівники й наукові співробітники, творці, ен-
тузіасти, зусиллями яких створюється історія нашої alma mater – славетного Хар-
ківського національного медичного університету.

Зі святом вас, дорогі колеги! Нових наукових досягнень, виконання творчих за-
думок, щастя вам і вашим родинам!

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé
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15 травня відбувся візит делегації з Хашимітського Королів-
ства Йорданії до Харківського національного медичного універ-
ситету в складі директора Департаменту нострифікації та ви-
знання закордонних навчальних закладів при Міністерстві вищої 
освіти та наукових досліджень Йорданії Мохаммада Аль-Збуна, 
дійсних членів комісії Магера Лутфі Давуда Саліма та Ісмаіла 
Ібрагіма Алі Маталка. Гостей супроводжував співробітник Відді-
лення в Україні Посольства Хашимітського Королівства Йорданії 
в РФ (відділ культурних зв’язків) Мохаммад Аль-Хавамлех.

Гості зустрілися з 
ректором університе-
ту Володимиром Лі-
совим. Володимир 
Миколайович приві-
тав членів делегації 
в стінах найстарішої 
медичної школи краї-
ни, що веде свій істо-
ричний відлік від 1804 
року, та зосередив 
увагу гостей на вели-
кому досвіді підготов-
ки іноземних студен-
тів у нашому вищому 
навчальному закладі. 
«Ми зберігаємо тра-
диції 200-річної ме-
дичної школи й наших 
видатних учителів, 
адже прагнемо до та-
кого рівня підготовки 
фахівців, щоб випус-

кники університету могли легко інтегруватися в сферу охорони 
здоров'я своїх країн», – зокрема зазначив очільник вишу. 

У ході зустрічі обговорювалися питання двостороннього спів-
робітництва та розвитку дружніх відносин між Україною та Йор-
данією у сфері медичної освіти. Сторони розглянули перспекти-
ви щодо прийому громадян Йорданії на навчання в університеті з 
огляду на визнання документів про освіту в подальшому. Закор-
донні гості наголосили на тому, що більшість йорданських грома-
дян для навчання в Україні обирають медичні ВНЗ, тому наші сто-
сунки, зокрема в медичному напрямку, необхідно зміцнювати та 
розвивати.

У рамках візиту йорданська делегація ознайомилася з робо-
тою Університетського стоматологічного центру, де гості відвіда-
ли фантомні та комп’ютерні класи, нові аудиторії Центру, а також 
поспілкувалися зі студентами-стоматологами. 

Àíæåëà Ñòàùàê, êåð³âíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

18 травня професорсько-викладацький склад, студенти та 
співробітники Харківського національного медичного універси-
тету долучилися до святкування Всесвітнього дня вишиванки – 
свята, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції.

У цей день аудиторії одного з найстаріших вищих медичних 
закладів заполонила студентська молодь у вишитому україн-
ському одязі. Студенти також привітали з Днем вишиванки чле-
нів Вченої ради, на яку завітали очільники управлінь охорони 
здоров’я міської, обласної влади й клінічних баз, та пов’язали їм 
автентичні стрічки, започаткувавши таким чином в університеті 
традицію святкування цієї народної дати. 

Усі в університеті у цей день були піднесені та усміхнені, адже 
в стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добро-
буту, краси та оберегів. Недаремно саме у цей день Студент-
ською радою ХНМУ було організовано проведення Міжнародного 
ярмарку культур. Адже відродження любові до українських тра-
дицій відбуватиметься й через оновлення тих рис, які віддавна 
були притаманні українцям, — гостинності, доброзичливості, ша-
нування й щиросердя. У такій атмосфері й відбувся захід, у яко-
му взяли участь студенти-іноземці, що навчаються у виші. Свою 
культуру і традиції представили команди студентів Грузії, Німеч-
чини, Сирії, В'єтнаму, Йорданії, Нігерії, Індії, Таджикистану, Турк-
меністану, Гани. 

Цей день став чудовим прикладом єднання українців за 
спільним традиційним корінням та уваги до інших культур, прояву 
толерантності між студентами різних країн. 

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Вишиваємо майбутнє разом Зберігаємо традиції медичної школи

28–29 квітня в селищі Покотилівка (Харківська область) від-
булися змагання «Відкрита першість Харківської області».

Сорок одна команда з Харківської, Донецької, Луганської та 
Дніпропетровської областей взяли участь у змаганнях на звання 
кращої бригади швидкої допомоги. У числі практичних завдань 
для команд були ситуації, що зазвичай трапляються в житті, зо-
крема, надання екстреної допомоги неблагополучній сім’ї в умо-
вах абсолютної темряви; допомога під час автокатастрофи, де 
однією з постраждалих виявилася жінка на останньому місяці 
вагітності; сортування і надання допомоги після терористичної 
атаки тощо. 

У заході взяли участь і представники нашого вишу. Одна з 
команд була сформована з лікарів-інтернів кафедри МНС анес-
тезіології та інтенсивної терапії, а також кафедри екстреної і не-
відкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології. Пере-
могу серед навчальних закладів отримала команда Медичного 
коледжу Харківського національного медичного університету.

26–28 квітня на базі кафедри медичної біології та генетики 
Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці) 
відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з медич-
ної біології.

Участь у заході взяли 36 
студентів із 13 вищих ме-
дичних навчальних закла-
дів і класичних універси-
тетів України. Харківський 
національний медичний 
університет представляли 
студенти ІІІ медичного фа-
культету Іван Панаско, Да-
ніїл Євтюшкін та студент-
ка ІІ медичного факультету 
Анастасія Синєпол.

Олімпіада проводилася у три тури, які включали: письмове ін-
тегроване завдання з чотирьох теоретичних питань і двох ситуа-
ційних генетичних задач, комп’ютерне тестування та співбесіду 
щодо мікро- та макропрепаратів паразитів людини.

І місце на олімпіаді посів Іван Панаско. Анастасія Синєпол 
і Даніїл Євтюшкін були відзначені у номінації «За оригінальність 
вирішення ситуаційних генетичних задач».

ВІДКРИТА ПЕРШІСТЬ

КРАЩИЙ СТУДЕНТ 

КРАЩА БРИГАДА ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ – У ХНМУ

Вітаємо переможця!
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11 травня в Харкові відбулася церемонія підняття Держав-
ного прапора України та прапора Європейського Союзу. 

Урочистими за-
ходами в Харкові 
та всіх районах об-
ласті відзначили рі-
шення Ради ЄС про 
схвалення законо-
давчої пропози-
ції щодо запрова-
дження безвізового 
режиму для грома-
дян України. Голова 
Харківської облас-

ної державної адміністрації Юлія Світлична виступила зі звер-
ненням до жителів регіону. 

У церемонії, що проходила на головній площі міста, взяли 
участь представники харківських ВНЗ, зокрема, молоді вчені та 
студенти нашого вишу, а також спортсмени, учасники АТО, сол-
дати Нацгвардії та творчі колективи.

Після підняття прапорів України та Європейського Союзу на 
площі Свободи відбувся урочистий марш за участю підрозділів 
Збройних сил України, Національної гвардії та Національної по-
ліції України.

²ííà Íå÷èòàéëî

РАЗОМ КРОКУЄМО  ДО  ЄВРОПИ!
Щорічно, у третю суботу травня, згідно з Указом Президента 

України відзначається День Європи.
Основою для появи цього свята стало підписання 9 травня 

1950 року історичного документу – Декларації Роберта Шума-
на. Після Другої світової війни європейські лідери переконалися 
в тому, що співробітництво й загальні зусилля є найкращим за-
собом забезпечення миру, стабільності та процвітання в Європі.

Сьогодні Європейський Союз – це сім’я демократичних єв-
ропейських країн, що спільно працюють заради миру та процві-
тання. ЄС заснований на принципах верховенства закону й демо-
кратії. Країни – члени ЄС делегують частину свого суверенітету 
спільним інститутам влади, які представляють інтереси Союзу як 
єдиного цілого в питаннях, що складають загальноєвропейський 
інтерес. А всі рішення і процедури випливають з основних дого-
ворів, ратифікованих країнами-членами.

Головною метою відзначення в Україні Дня Європи є:
•  формування позитивної громадської думки щодо євроінте-

граційного курсу України; 
•  ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з єв-

ропейськими цінностями та традиціями;
•  популяризація загального європейського культурного над-

бання серед громадськості, зокрема молоді;
•  залучення населення регіонів України до діяльності, 

пов’язаної з інтеграцією країни до ЄС.
Отже, відзначення Дня Європи в Україні – це крок до зміц-

нення самоідентифікації України як європейської держави, 
причетної до традицій Європи. У цей день ми шануємо наші 
спільні цінності, історію та, що найголовніше, – наше спільне 
майбутнє.

²ðèíà Êèñ³ëü, 
II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

НАШЕ СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ

УРОЧИСТА ПОДІЯ ІСТОРИЧНИЙ БЛОКНОТ

14 травня студенти Харківського національного медичного 
університету долучилися до святкування Дня Європи та взяли 
участь у творчому заході.

На централь-
ному майданчику 
парку ім. М. Горько-
го відбулася видо-
вищна концертна 
програма художніх 
колективів вищих 
навчальних закладів 
Харкова, серед яких 
був і Харківський 
національний ме-
дичний університет. 

Наш виш успішно представили танцювальні колективи «Арт-Денс» 
(керівник – Ксенія Посох) та «A-Fam» (керівник – Альона Кот). 

Цього року святкування Дня Європи проходило під егідою 
громадської безпеки, тому в парку відбувся «Сімейний день над-
звичайних ситуацій», який організували Харківська міська рада 
спільно з Головним управлінням ДСНС в Харківській області та 
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Від 
імені міського голови Геннадія Кернеса харків'ян привітав дирек-
тор Департаменту міжнародного співробітництва Віктор Рудь. Він 

зазначив, що зараз питання 
громадської безпеки дуже 
важливе для всієї світової 
спільноти, тому добре, що 
обидві ці події – День Єв-
ропи та Сімейний день над-
звичайних ситуацій – про-
ходять одночасно. Віктор 
Рудь зазначив, що харків-
ська служба рятувальників 
у своїй роботі демонструє 
високий професіоналізм, а 

також подякував усім учасникам заходу й побажав гарного дня і 
доброго настрою.

У святкуванні Дня Європи також взяв участь Генеральний кон-
сул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку (офіс в Дніпро-
петровську) Вольфганг Мессінґер. Він підкреслив, що Німеччина й 
надалі надаватиме Україні необхідну допомогу в питаннях безпеки. 
Пан Мессінґер зазначив, що сьогодні співробітники ДСНС показали 
людям свою роботу. Це було цікаво й пізнавально, адже Дні Євро-
пи – щорічне свято миру та єдності в країнах Європейського Союзу.

Âàðâàðà Íîâîñüîëîâà

СВЯТО  МИРУ  ТА  ЄДНОСТІ

Міжнародний день Євро-
пи – це свято, яке відзначають 
Європейський союз та сусідні 
країни, об’єднуючись в одну 
велику сім’ю.

Ще здавна прийнято вва-
жати за дату святкування 5 та 
9 травня, а відправною точкою 
на шляху становлення цьо-
го дня вважається Декларація 
Шумана. Згідно з історични-
ми даними саме 9 травня 1950 
року в Парижі міністр закор-
донних справ Франції Робер 
Шуман закликав Францію, Ні-
меччину та інші європейські 
країни об'єднати їхні вугільну 
та сталеливарну галузі про-
мисловості (основи нарощу-
вання військової техніки) та 

віддати їх в управління нової наднаціональної структури. Це стало 
«наріжним каменем» Європейської федерації. Пізніше у 1985 році 
в Мілані Європейська Рада затвердила 9 травня як день прапора 
Європейського Союзу. 

Цього року День Європи в нашій державі припадає на 20 
травня. В Україні ця дата вважється також днем, коли жителі кра-
їни мають відзначати день спільних цінностей, спільної історії 
всіх націй континенту. За традицією останніх років до цього свята 
були приурочені різноманітні заходи: презентації європейських 
країн з виставками і дегустаціями традиційних страв, естрадні 
концерти за участю українських та європейських виконавців, що 
проходили на головних площах усіх великих українських міст. Ці-
каво, що ще в 1887 р. на Закарпатті (яке тоді перебувало у складі 
Австро-Угорщини) у Верхньотисянській улоговині на правому бе-
резі Тиси було встановлено двометровий геодезичний знак, що 
позначає географічний центр Європи. Від початку травня майо-
рять прапори ЄС у багатьох містах України, щоб нагадати людям 
про те, що слід поважати сусідні країни та підтримувати одне од-
ного у важких ситуаціях. 

Êàòåðèíà Ïèòîìåöü, 
I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

УКРАЇНА  ЦЕ ЄВРОПА
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ТЕГЕРАН – ХАРКІВ: НОВІ НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇТЕГЕРАН – ХАРКІВ: НОВІ НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ
З 27 квітня по 3 травня у рамках реалізації Меморандуму про 

взаєморозуміння між Харківським національним медичним уні-
верситетом і Тегеранським університетом медичних наук (ТУМН) 
офіційна делегація ХНМУ під керівництвом начальника відділу 
міжнародних зв’язків Анжели Стащак у складі доцентів кафе-
дри терапевтичної стоматології Ольги Волкової та Едуарда Долі, 
доцента кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелеп-
но-лицевої хірургії та імплантології Людмили Кривенко, а також 
асистентів цієї ж кафедри Олексія Огурцова та Ксенії Лепіліної 
відвідала м. Тегеран (Ісламська Республіка Іран).

Під час візиту Анжела Стащак взяла участь у ряді заходів, 
один із яких – семінар «Інтернаціоналізація вищої освіти: акаде-
мічна мобільність». Вона виступила ключовим спікером із допо-
віддю «Впровадження інтернаціоналізації через мобільність». На 
семінарі також були присутні представники міністерств освіти, 
охорони здоров’я, проректори з міжнародної діяльності, началь-
ники відділів міжнародних зв'язків університетів Великої Британії, 
Швейцарії, Франції, Іспанії, Чехії, Болгарії, Канади, Ірану, Австра-
лії, Німеччини.

У рамках візиту відбулося ознайомлення з факультетом пе-
редових медичних технологій, основна діяльність якого зосе-
реджена на навчальному процесі та дослідженнях у галузі на-
нотехнологій в медицині, молекулярній медицині, медичних 
біотехнологій тощо. Також тут створено «Віртуальний факультет» 
(онлайн-навчання, вебінари, телемедицина), факультет реабілі-
тації та спортивної медицини, медичний факультет. За всіма вка-
заними напрямками обговорювалися можливості співпраці в га-
лузі освітнього процесу та наукових досліджень.

Анжела Стащак зустрілася з директором Департаменту між-
народних зв’язків, акредитації та рейтингового оцінювання док-
тором Мохаммадом Хуссейном Некофаром.

Вона обмінялася досвідом зі своїм іранським колегою, об-
говорила з ним питання розвитку академічного обміну фахів-
цями та студентами, наукової співпраці, практичних аспектів 
щодо запровадження програм спільних дипломів у галузі сто-
матології.

Не менш насиченим було перебування викладачів нашо-
го вишу в Тегеранському університеті. У перший день семінару 
делегати взяли учать у роботі дискусійних груп «Акредитація та 
мобільність» та «Міжнародне співробітництво для досліджень сві-
тового рівня». На другий день семінару вони долучилися до ро-
боти двох спеціалізованих круглих столів за темою «Акредитація 
та оцінка».

Першого травня українська делегація відвідала стоматоло-
гічний факультет ТУМН та ознайомилася з роботою цього струк-

турного підрозділу. Другого травня відбулася зустріч викладачів 
кафедри терапевтичної стоматології ХНМУ зі своїми колегами 
та завідувачами кафедр реставраційної стоматології, періо-
донтології, ендодонтії та кафедри ротової та щелепно-лицевої 
хірургії ТУМН. Викладачі кафедри стоматології дитячого віку, 
дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології зустрілися з 
керівництвом кафедри ортодонтії та кафедри стоматології ди-
тячого віку ТУМН.

Під час зустрічей обговорювалися питання розвитку дво-
сторонньої співпраці. На кафедрі ортодонтії Людмила Кривенко 
прочитала лекцію «Лікування знімними та незнімними прилада-
ми», Олексій Огурцов зробив доповідь на тему «Ортодонтична 
діагностика та планування лікування». Після цього викладачі про-
вели майстер-клас із постановки брекет-системи для студен-
тів та іноземних аспірантів кафедри. Також вони відвідали відді-
лення післядипломної освіти та провели дискусію з іранськими 
ко легами.

Того ж дня Едуард Доля зробив доповідь щодо організації 
роботи Студентського наукового товариства ХНМУ для викла-
дачів та студентів. Ольга Волкова представила лекцію «Історич-
ні аспекти розвитку викладання стоматології як медичної дис-
ципліни у Харківському національному медичному університеті» 
для викладачів і запрошених гостей з Іранської стоматологічної 
асо ціації.

Третього травня відбулася зустріч з деканом стоматологіч-
ного факультету ТУМН д-ром Мухаммедом Байятом, заступни-
ком декана стоматологічного факультету ТУМН з міжнародних 
зв’язків д-ром Мохаммадом Резою Хамі та представниками ка-
федр стоматологічного факультету, на якій значна увага приділя-
лася питанням активізації спільної наукової діяльності, зокрема, 
розглядалися загальні пункти та відмінності в тематичних планах 
та робочих програмах стоматологічних кафедр обох університе-
тів щодо організації спільної діяльності структурних підрозділів 
університетів.

Делегати ХНМУ відвідали міжнародне студентське містечко 
стоматологічної школи ТУМН, де Ксенія Лепіліна прочитала лек-
цію «Профілактика стоматологічних захворювань у дітей» для іно-
земних і місцевих студентів ТУМН.

Візит української делегації сприяв розвитку двосторонніх від-
носин між Харківським національним медичним університетом і 
Тегеранським університетом медичних наук, а також встановлен-
ню нових контактів, поглибленню співпраці між двома університе-
тами та розвитку нових напрямків взаємодії.

Âàëåíòèíà Ôåäîðîâà, 
ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü â³ää³ëó 

ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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НАУКОВІ ЗМАГАННЯ

ПРЕДМЕТНІ ОЛІМПІАДИ ТРИВАЮТЬ – ВІДБУЛИСЯ НАСТУПНІ ЕТАПИПРЕДМЕТНІ ОЛІМПІАДИ ТРИВАЮТЬ – ВІДБУЛИСЯ НАСТУПНІ ЕТАПИ
Наприкінці квітня в Харківському національному медичному 

університеті відбулися чергові етапи одразу чотирьох предмет-
них олімпіад.

Так, 19—22 квіт-
ня на базі кафедри 
медичної генетики 
Харківського націо-
нального медичного 
університету прохо-
див II етап Всеукра-
їнської студентської 
олімпіади та Школа 
з медичної генетики 
«Генетик-2017». Учас-
ників заходу привіта-
ли професор кафедри 
медичної генетики 
Олена Гречаніна, за-
відувач кафедри ме-
дичної генетики Юлія 
Гречаніна, викладачі 

кафедри, а також завідувач кафедри клінічної імунології та алер-
гології НМУ ім. О.О. Богомольця Андрій Курченко. Перший тур 
змагань, який проходив 19 квітня, складався з аналізу родоводів 
та каріограм. 20 квітня студентам довелося вирішувати тесто-
ві питання, цього ж дня вони мали змогу заслухати доповіді сесії 
Малої Генетичної Академії та лекцію професора Олени Гречані-
ної, а гості олімпіади відвідали музей історії ХНМУ та прогулялися 
нашим містом.

22 квітня у межах Школи медичної генетики студенти відвіда-
ли лекцію завідувача кафедри медичної генетики Юлії Гречаніної. 
Того ж дня відбулося підбиття підсумків, де учасників привітав по-
мічник проректора з наукової роботи Микола Щербань.

Усього в цій олімпіаді взяли участь 22 студенти з 10 вищих 
медичних навчальних закладів України. Переможцем (І місце) 
став Роман Босий (Буковинський державний медичний універ-
ситет). II місце посіли Світлана Печеркіна (Одеський національ-
ний медичний університет) та Марія Білоросюк (Національний 
медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ). Почесне 
III місце розділили Денис Тиханський (Харківський національний 
медичний університет), Анна Шум (Вінницький національний ме-
дичний університет) та Світлана Ступницька (Івано-Франківський 
національний медичний університет). У командній першості міс-
ця розподілилися наступним чином: І – Харківський національний 
медичний університет, II – Одеський національний медичний уні-
верситет, III – Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет та Буковинський державний медичний університет. Усі 
учасники олімпіади були нагороджені дипломами, сертифіката-
ми та пам’ятними подарунками.

24–26 квітня на базі кафедри психіатрії, наркології та медич-
ної психології відбувся II тур Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди зі спеціальностей «Психіатрія та наркологія» й «Медична пси-

хологія». Участь у заході 
взяли 56 студентів із 16 на-
вчальних закладів України: 
в секції з дисципліни «Пси-
хіатрія та наркологія» – 29, 
з дисципліни «Медична 
психологія» – 27. Олімпіа-
да також проходила у два 
етапи: перший (теоретич-
ний) – оцінка теоретичних 
знань за допомогою тес-
тових питань та вирішен-
ня фахового кросворду; 
другий (практичний) – ви-
рішення ситуаційних клі-

нічних задач та оцінка практичних навичок клінічного обстеження.
Переможцями з фаху «Психіатрія та наркологія» стали: І міс-

це – Анастасія Власюк (Національний медичний університет ім. 
О.О. Богомольця); II місце – Наталія Закернична (Тернопіль-
ський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського); 
Ростислав Коваль (Буковинський державний медичний універси-
тет); III місце – Анастасія Кулешова (Харківський національний 
медичний університет); Павло Петельський (Київський медичний 

університет Української асоціації народної медицини); Анастасія 
Животовська (Українська медична стоматологічна академія).

У змаганнях з фаху «Медична психологія» призові місця роз-
поділилися наступним чином: І – Анастасія Калініна (Запорізь-
кий державний медичний університет); II – Вікторія Сухарєва 
(Сумський державний університет); Генріх Ільницький (Вінниць-
кий національний медичний університет ім. М.І. Пірогова); Андрій 
Рибалко (Українська інженерно-педагогічна академія); III – Яна 
Денисова (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевчен-
ка); Дмитро Ассонов (Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця).

26 квітня учасники олімпіади також мали нагоду взяти участь 
у конференції «Актуальні питання нейронаук», яка внесена до Пе-
реліку міжнародних та всеукраїнських науково-практичних кон-
ференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 р.

За результатами конференції переможці визначилися на-
ступним чином: І місце – Анна Скрипник (Запорізький держав-
ний медичний університет); II місце – Дмитро Ассонов (Наці-
ональний медичний університет ім. О.О. Богомольця); Євген 
Афанас’єв (Українська медична стоматологічна академія); 
ІІІ місце – Христина Скляр (Харківський національний універси-
тет ім. В.Н. Каразіна); Дарія Затолока (Харківський національний 
медичний університет); Софія Соколова (Українська інженерно-
педагогічна академія).

Усі студенти отримали сертифікати учасників олімпіади та 
пам’ятні сувеніри від кафедри – навчальну літературу, папки, ав-
торучки та блокноти, а переможці – почесні грамоти та цінні по-
дарунки від ХНМУ. Враховуючи високий рівень виконання деяки-
ми студентами окремих завдань, які при цьому за сумою балів не 
увійшли до числа переможців, журі відзначило таких учасників як 
кращих в окремих номінаціях. Ці учасники олімпіади одержали 
заохочувальні дипломи та призи.

26–28 квітня на базі кафедри внутрішньої медицини № 2 
і клінічної імунології та алергології відбувся II етап Всеукраїн-

ської олімпіади 
з клінічної імуно-
логії та алерго-
логії. Урочисте 
відкриття заходу 
проходило в го-
ловному корпусі 
ХНМУ. Учасників 
олімпіади при-
вітали помічник 
проректора з на-
укової роботи 
Микола Щербань 
та завідувач ка-

федри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алерго-
логії професор Павло Кравчун.

В олімпіаді взяли участь 32 студенти з 13 медичних універси-
тетів України: Києва, Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Одеси, 
Запоріжжя, Полтави, Сум, Чернівців, Львова, Тернополя, Харко-
ва. Перший тур змагань, що проходив 27 квітня, включав теоре-
тичний контроль знань, який складався з вирішування тестових 
питань та аналізу ситуаційних задач із клінічної імунології та алер-
гології. У другій половині дня гості мали змогу відвідати музей іс-
торії ХНМУ та художній музей, а також прогулятися нашим міс-
том. 28 квітня на базі 27-ї ХМКЛ проходив другий тур олімпіади 
з курацією тематичних хворих, постановкою діагнозу та призна-
ченням плану обстеження та лікування. За результатами прак-
тичної частини проводилася співбесіда з членами журі. Після під-
биття підсумків були визначені переможці та призери олімпіади: 
І місце – Петро Крив’як (Львівський національний медичний уні-
верситет); II місце – Андрій Ільяшенко (Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ), Олександр Білий (За-
порізький державний медичний університет); III місце – Карі-
на Харченко (Буковинський державний медичний університет), 
Ольга Клименко (Харківський національний медичний універси-
тет), Галина Гусак (Івано-Франківський національний медичний 
університет). Усі учасники олімпіади були відзначені дипломами, 
сертифікатами та пам’ятними подарунками.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà ôàõ³âåöü ñëóæáè 
ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
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ÂÅÊÒÎÐÈ ÍÀÓÊÈ
17–18 травня у комунальному закладі «Обласна спеціалізо-

вана школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської 
обласної ради» під егідою Департаменту освіти і науки Харків-
ської обласної державної адміністрації та Харківського універси-
тетського консорціуму відбулася ІІ науково-практична конферен-
ція «Вектори науки». 

На конференції розглядалися питання щодо координації 
спільних зусиль фахівців вищої школи та навчального закладу 
стосовно залучення учнівської молоді до науково-дослідницької 
та пошукової діяльності, розвитку критичного мислення учнів і 
креативних здібностей кожного з них, виховання творчої особис-
тості, формування в учнів цілісної картини світу.

У конференції взяли участь представники провідних ВНЗ міс-
та Харкова, педагогічні працівники й обдаровані учні Харківської 
області. Наш виш представляв в.о. завідувача кафедри медичної 
біології Юрій Садовниченко.

У своєму виступі на пленарному засіданні конференції Юрій 
Олександрович зазначив, що в університеті існують давні традиції 
роботи з обдарованими учнями, зокрема, викладачі ХНМУ беруть 
активну участь у їх підготовці до творчих змагань різного рівня, в 
тому числі до Всеукраїнських учнівських олімпіад, Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
та Всеукраїнських турнірів юних біологів. З одного боку, це спри-
яє підвищенню рівня компетенцій вступників. Так, тільки школа-ін-
тернат «Обдарованість» у 2016 році делегувала до ХНМУ семеро 
своїх випускників. З іншого боку, це вимагає й копіткої праці ке-
рівництва вишу та викладачів щодо забезпечення належного рів-
ня навчального процесу талановитих студентів. У ХНМУ протягом 
останніх років зі вступників з високими навчальними досягнення-
ми формують групи з поглибленим вивченням базових та профе-
сійних дисциплін. У цих групах викладають кращі викладачі, а сту-
дентів у першу чергу залучають до наукових досліджень, особливу 
увагу звертають на виховання в них професійних якостей, почуттів 
академічної гідності та доброчесності.

Під час секційного засідання біолого-хімічної секції та секції 
психології було розглянуто конкретні шляхи взаємодії ХНМУ з за-
гальноосвітніми навчальними закладами щодо роботи з обдаро-
ваними учнями та їхньої профорієнтації.

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

ОСВІТНЯ КОНФЕРЕНЦІЯ

СТВОРЮВАТИ ПРОЕКТИ, 

ЩО ОРІЄНТОВАНІ НА МЕДИЦИНУ
13 травня в Харківському національному медичному уні-

верситеті відбулося 6-е заняття в рамках проекту "Open grants 
school", на якому один зі спікерів школи – Станіслав Ігнатьєв – 
розкрив секрети формування команди проекту й забезпечення її 
ефективної роботи, складання планів реалізації проекту.

На початку заходу його 
учасників привітали началь-
ник управління інвестиційного 
розвитку та іміджевих проектів 
Харківської міськради Вікторія 
Грецька-Миргородська та про-
ректор з наукової роботи ХНМУ 
Валерій М’ясоєдов.

Звернувшись до присут-
ніх, Валерій Васильович зазна-
чив: «Мені дуже приємно бачи-
ти в цій аудиторії перспективних 
молодих людей, з якими, влас-
не, пов’язане майбутнє міста 
й країни в цілому. Ми живемо 
й працюємо в досить складний 
час, що вимагає нових підхо-
дів до вирішення всіх проблем. 
І та школа, засідання якої про-
ходить сьогодні в нашому уні-
верситеті, – яскравий приклад 
ефективного підходу до реалі-
зації різних стратегій, тому що 
ґрантова система отримання 
фінансування є, напевно, од-
нією з найбільш ефективних 
форм заяви ідеї та її реалізації. 
Користуючись нагодою і тим, 
що ви знаходитеся в медично-
му університеті, я хочу звернути 
вашу увагу, що медицина – це 
та галузь, яка приваблива соці-
ально та інвестиційно. Як в на-
уці, освіті, так і в бізнесі багато 
всього будується на стику різ-
них спеціальностей. Я знаю, що 
тут присутні не лише медики, а 
й представники різних напрям-
ків: економіки, бізнесу, громад-
ських організацій. Тож, давайте 

разом працювати та створювати проекти, що будуть орієнтовані 
в тому числі й на медицину».

ШКОЛА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
І ҐРАНТРАЙТИНГУ

ВІТАЄМО!

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

ПАТЕНТИ НА ВИНАХІД
1. Спосіб прогнозування дефіциту кальцію у вагітних з уро-

генітальною інфекцією. Автори: Л.А. Вигівська, М.О. Щербина, 

І.О. Тучкіна, Є.В. Благовещенський.

2. Спосіб діагностики прогресування диспластикозалежної 
патології у дітей з синдромом недиференційованої дисплазії спо-
лучної тканини. Автори: Т.В. Фролова, О.В. Охапкіна, І.Р. Сіня-

єва, І.І. Терещенкова, Н.Ф. Стенкова, О.В. Атаманова.

ПАТЕНТИ НА КОРИСНІ МОДЕЛІ

1. Спосіб терапії променевих виразок шкіри. Автори: Є.Д. Ан-

дросов, А.В. Полікарпова, О.А. Наконечна, Т.В. Горбач.

2. Спосіб лікування пацієнтів з коморбідністю неалкоголь-
ної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби. Автори: 
О.Я. Бабак, К.О. Просоленко, В.І. Молодан, К.А. Лапшина, 

А.С. Шалімова, Л.М. Грозна.

3. Спосіб ранньої діагностики органної дисфункції 
у  жінок, хворих на сальпінгоофорит. Автори: А.О. Коновал, 

Ю.С. Паращук.

4. Спосіб лікування хворих на гостру та хронічну екзему. Авто-
ри: Л.В. Фоміна, А.М. Дащук, Є.І. Добржанська.

5. Спосіб прогнозування розвитку тяжкої прееклампсії. Ав-
тори: М.О. Щербина, О.П. Ліпко, І.М. Щербина, О.О. Диннік.

6. Спосіб прогнозування розвитку пізнього гестозу. Автори: 
М.О. Щербина, О.П. Ліпко, І.М. Щербина, О.І. Скорбач.

АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО
Анкета-опитувальник у двох частинах: І. Для дітей віком 8–12 

років, які страждають на гострий лейкоз. ІІ. Для батьків дітей ві-
ком 8–12 років, які страждають на гострий лейкоз (додаток до 
медичної карти стаціонарного хворого або історії розвитку дити-
ни). Автори: Н.І. Макєєва, Ю.В. Одинець, І.М. Піддубна.

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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В Харьковском медицинском инсти-
туте в 1922 г. была создана кафедра ми-
кробиологии, основателем и первым за-
ведующим которой с 1922 по 1934 г. был 
Дамиан Петрович Гринев – талантливый 
педагог и ученый, отличавшийся огром-
ной научной эрудицией и выдающимися 
организаторскими способностями. 

Созданию самостоятельной кафедры 
микробиологии способствовал ряд об-
стоятельств, в частности, бурное разви-
тие бактериологии и инфекционной им-
мунологии. В этот период были не только 
открыты новые возбудители заболеваний 
человека, но и доказана их роль в возник-
новении эпидемий в стране, на террито-
рии которой только что отгремели Первая 
мировая и гражданская войны. 

Еще в 1908–1913 гг. Д.П. Гринев не-
однократно выезжал в научные коман-
дировки в Институт экспериментальной 
медицины (г. Санкт-Петербург, Россия) и 
Пастеровский институт (г. Лилль, Фран-
ция), где изучал современные методы 
бактериологических исследований.

С 1913 г. профессор Гринев на ка-
федре общей патологии медицинского 
факультета Харьковского университета 
преподавал бактериологию как самосто-
ятельный курс. В 1914 г. Дамиану Петро-
вичу было поручено проведение занятий 
на кафедре бактериологии в Харьков-
ском женском медицинском институте, а 
в 1916 г. он возглавил кафедру. 

В 1922 г. состоялось объединение 
курса бактериологии Харьковского уни-
верситета и кафедры бактериологии 
Харьковского женского медицинского 
института, в результате чего была созда-
на кафедра микробиологии Харьковского 
медицинского института.

Под руководством Д.П. Гринева про-
изошла перестройка всего учебного про-
цесса. В частности, была ликвидирова-
на оторванность практических занятий 
от лекций, начато чтение курса лекций и 
проведение практических занятий по бак-
териологии для студентов Медико-педа-
гогического и Санитарно-гигиеническо-
го институтов, разработан и утвержден 
специальный курс микробиологии пище-
вых продуктов, изданы первый в Украине 
учебник «Медицинская микробиология» и 
монография «Основы микробиологии ро-
товой полости».

Профессор Гринев по праву считает-
ся не только одним из основателей Харь-
ковской научной микробиологической 
школы, но и разработчиком современной 
методологии преподавания микробиоло-
гии, которая используется как в Украине, 
так и во многих зарубежных высших учеб-
ных медицинских заведениях.

В 1935–1942 гг. кафедру возглавлял 
профессор Михаил Маркович Цехновицер. 
Еще в 1930 г. он создал кафедру микро-
биологии в Украинском институте усовер-
шенствования врачей, которую возглавил 
после смерти профессора Д.П. Гринева. 

Профессор Цехновицер к тому вре-
мени уже был известным ученым, кото-
рый исследовал вопросы теоретической 
и практической иммунологии и микро-
биологии, в частности, проблемы ал-
лергии и иммунитета при туберкулезе, 

гетерогенной анафилаксии, взаимоотно-
шения инфекционного процесса и аллер-
гии. За активную и плодотворную научную 
работу по организации контроля за раз-
работкой и производством антитоксиче-
ских сывороток М.М. Цехновицер был на-
гражден правительственными наградами 
и в 1944 г. избран действительным членом 
Академии медицинских наук СССР.

С 1942 по 1944 г. обязанности за-
ведующего кафедрой исполнял доцент 
С.Г. Миронов. К сожалению, история не со-
хранила полного имени и отчества этого 
ученого, нет в архивах и его фото графии.

С 1944 по 1971 г. кафедру микробио-
логии возглавлял член-корреспондент 
АМН СССР, заслуженный деятель науки 
УССР профессор Василий Степанович 
Деркач. С 1918 г. он преподавал бактери-
ологию на кафедре общей патологии, а с 
1932 по 1941 г. Василий Степанович орга-
низовал кафедру микробиологии во 2-м 
Харьковском медицинском институте.

Одновременно с преподаванием 
В.С. Деркач проводил большую научную и 
организационную работу. Он был автором 
более 100 научных трудов, касающихся 
проблем микробиологии, иммунологии, 
поиска новых антибиотиков, изучения 
механизмов их действия на микро- и ма-
кроорганизм. Одним из первых в СССР 
он начал исследования проблемы биоме-
дицинского применения бактериофагов, 
для чего в 1961 г. была создана проблем-
ная вирусологическая лаборатория. Изу-
чал антигенные и иммуногенные свойства 
брюшнотифозного токсина и, как резуль-
тат, впервые предложил метод вакцина-
ции против брюшного тифа. В.С. Деркач 
разработал и внедрил новые антибиоти-
ки саназин и неоцид. Благодаря широко-
му спектру действия саназин эффективно 
применяли для санации носителей в оча-
ге скарлатины и дифтерии, при лечении 
костно-суставного туберкулеза, несколь-
ких разновидностей сепсиса, дизентерии 
и др. К достижениям мирового уровня 
следует отнести разработку и внедрение 
противоопухолевого препарата «неоцид», 
который применялся для симптоматиче-
ского лечения некоторых форм рака. 

Широта его научных интересов и вы-
дающиеся личные качества подтвержда-
ются еще и тем, что профессор Деркач 
предложил новые микробиологические 
методы борьбы с паратифозом пчел и 
вредителями сахарного буряка. В.С. Дер-
кач был экспертом ВОЗ по проблемам ан-
тибиотиков, членом президиума Ученого 

медицинского совета МЗ УССР, предсе-
дателем Харьковского научного обще-
ства микробиологов и инфекционистов, 
членом президиума Всесоюзного и Укра-
инского общества микробиологов, под-
готовил 6 докторов и 55 кандидатов наук.

В течение 41 года (1971–2012) кафе-
дру микробиологии возглавлял заслужен-
ный работник высшей школы УССР, ка-
валер многих правительственных наград 
Анатолий Яковлевич Цыганенко. Анато-
лий Яковлевич внес значительный вклад 
в дело создания новых антимикробных 
препаратов, изучения иммунитета при 
экспериментальных инфекциях, вызван-
ных условно-патогенными микроорганиз-
мами и др. Под руководством А.Я. Цыга-
ненко были защищены 2 докторские и 25 
кандидатских диссертаций. Он являлся 
автором 594 научных работ, 38 моногра-
фий, 39 патентов, 67 учебников и других 
учебно-методических работ. Результаты 
исследований, выполненных на кафедре, 
получили позитивную оценку на 88 меж-
дународных и отечественных конгрессах, 
съездах, симпозиумах и конференциях. 

В настоящее время сотрудники кафе-
дры микробиологии, вирусологии и им-
мунологии совместно со специалистами 
ведущих научно-исследовательских ин-
ститутов страны проводят исследования 
в области клинической микробиологии, 
поиска новых антибиотических препара-
тов, исследуют механизмы влияния ан-
тибиотиков на показатели иммунитета. 
В частности, изучают этиологию гнойно-
воспалительных заболеваний у больных 
неинфекционного стационара, осущест-
вляют микробиологическое обоснование 
оптимизации состава новых лекарствен-
ных форм антибактериальных препара-
тов для местного лечения ран и ожогов с 
использованием методов генной инжене-
рии и биотехнологии и др. 

На 95-м году своего существования 
кафедра микробиологии, вирусологии и 
иммунологии переживает смену поколе-
ний, что с учетом сложного экономиче-
ского положения в стране имеет опреде-
ленные проблемы, в первую очередь, с 
привлечением талантливой молодежи к 
научно-педагогической и исследователь-
ской работе. Однако коллектив кафедры 
полон оптимизма и решимости в вопро-
сах подготовки врачей высшей квалифи-
кации и специалистов-бактериологов – 
настоящих патриотов своей Родины. 

Âàëåðèé Ìèíóõèí, çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
ìèêðîáèîëîãèè, âèðóñîëîãèè è èììóíîëîãèè

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КАФЕДРЫ МИКРОБИОЛОГИИ
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«МОЯ МАМА – НАЙКРАЩА У СВIТI !»
«Мама – таке приємне слово про найріднішу людину у світі. 

Усі спогади дитинства пов’язані з нею. Як зараз, пам’ятаю запах 
спеченого хліба, приємну на дотик, щойно випрасовану сороч-
ку, ніжний дотик її руки й завжди усміхнене обличчя. Також добре 
пам’ятаю, коли через мене в неї з’явилося перше сиве волосся. Я 
тоді просто безрозсудно, по-дитячому, поліз рятувати кішку, яка 
сиділа на дереві, і пам’ятаю ті очі, що бачили, як я падав з дерева. 
Довго ж я тоді стояв у кутку. Також пам’ятаю те приємне відчуття, 
коли мама хвалила за мою першу п’ятірку. Краще, що я знаю та 
пам’ятаю, пов’язане з мамою. Мама – це найкраще, що трапля-
лося зі мною в цьому житті».

Äìèòðî Êîçåëåöüêèé

«Мама. Чи не в кожного першим було саме це слово. Його 
розуміють у всіх країнах, навіть звучить воно майже однаково у 
більшості мов. Воно вміщує все найтепліше й найніжніше у світі, 
а в голові одразу з’являється тендітний образ. Нема нічого най-
ласкавішого за матусині руки, найріднішого за її очі, найщирішо-
го за її посмішку. Ніхто не може зрозуміти краще, ніж мама. Усе 

починається з першо-
го подиху. Відтоді ти 
відчуваєш неймовір-
ну підтримку, захист, 
любов, яка огортає 
навколо, яка нади-
хає, дає сили та змогу 
йти далі. Відчуття під-
тримки, віри в тебе, 
незважаючи ні на що – 
це те, що не дасть тобі 
впасти, зламатися.  
Для мене нема друга 
краще, ніж мама. Дру-

зі змінюються з часом, приходять, уходять, деякі залишаються, 
але мама – це людина, яка поруч протягом всього твого шляху, 
супроводжує тебе, дає напрямок.

Нема таких слів, якими можна висловити всю любов до мами».
Àíàñòàñ³ÿ Ãîë³ê

«У кожного з нас є мама. І для кожного вона одна, рідна, мож-
ливо, не з найкращим у світі характером, але це людина, яка 
кожному з нас дала життя, виростила нас, вигодувала, поради-
ла обрати шлях у житті. Сумно розуміти, що втрачене починаєш 
цінувати лише тоді, коли воно втрачене, коли немає шляху назад. 
Тому нікому – ані собі, ані іншим – не бажаю втратити найріднішу 
людину.  Треба завжди пам’ятати, ким для нас є мама, цінувати з 
нею кожну мить, адже мить не вічна».

Îëåã Áàíòêîâñüêèé

«Мама – найрідніша й найдорожча у цілому світі людина. Вона 
вчила нас вимовляти перші слова, посміхатися до людей, говори-
ти з ними ввічливо. Вчила поважати друзів, бути вірними їм. Вона 
навчає бачити радощі та прикрощі, прагнути завжди до чогось кра-
щого. Протягом життя мати завжди буде поруч і допоможе, щоб не 
сталося. Моя мама – найкраща у світі, у неї добрий погляд карих 
очей. Мама – це ранковий голос, ніжний, бадьорий. Це теплі руки, 
теплий погляд. Це тарілка смачного супу, яка потрібна в той час, 
коли ти голодний. Звичайно, сама тарілка супу – це не мама, але 
прояв її доброти й любові, а головне, турботи. 

Перед матір’ю ми в неоплатному боргу за безсонні ночі, про-
ведені біля ліжка, за турботу й ласку, за велику материнську лю-
бов та за саме життя, подароване нею. Тому любов до матері – 
найсвятіше людське почуття».

Ìàð³ÿ Êóï³íà

«Першим, кого ми бачимо, коли народжуємося, є мама. Її 
водночас втомлене та радісне обличчя, яке щиро вітає тебе в 
цьому світі. Мама – це найкраще, що в мене є. В одній особис-
тості постають образи: найліпшої подруги, учителя, сестри й 
суворого опікуна. Інколи я ображаюся на неї, але з будь-якими 
подіями, радісними чи поганими, я біжу до мами. У моїй хаті за-
вжди царить спокій, любов та лагідна атмосфера. Усе це робить 
мама. Вона працює вчителькою в школі, викладає математику 
й завжди знаходить час для доброго слова й посмішки. Це моя 
мама, і я дуже пишаюсь нею, свій вільний час намагаюся приді-
лити їй».

Îêñàíà ×àïëèê

СТУДЕНТСЬКІ ТВОРИ

ЗЕМНІ АНГЕЛИ НА ІМ’Я «МАМА»
Травень – прекрасна пора року  та місяць, багатий на свята. 

Одне з них в Україні має просту назву, але стосується кожного з 
нас. Це свято – День матері, що відзначається в нашій країні у 
другу неділю травня.

Мама, мамочка, мамуся! Скільки теплоти й щирих почуттів 
у цих словах, адже так ми звертаємося до найріднішої людини в 
світі – до своєї мами. Мама подарувала можливість жити й раді-
ти кожному дню, вона – найсильніший оберіг і наймудріший на-
ставник.

Хоч я – студентка Харківського національного медичного уні-
верситету тільки першого курсу, проте зрозуміла одну важливу, 
на мою думку, річ. Нам, майбутнім лікарям, протягом складного 
навчання вкрай необхідна чиясь надійна підтримка, щира порада. 
І чи не найкраще це зробить, звісно, мама. У скрутну хвилину, від-
волікаючися від купи зошитів і книжок, я просто набираю ії номер. 
Вона, як ніхто інший, завжди мене підтримає, заспокоїть і лише 
лагідним словом зможе створити навколо неймовірну атмосфе-
ру. Я впевнена, що кожна людина, так само як і я, цінує те, що для 
неї робить її мама.

Ангели – вони існують, просто на Землі їх називають «Мама». 
Зі святом усіх матусь! Велике дякую вам за доброту, відда-

ність і щиру любов!
²ëîíà Êîðí³ëîâà, I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СВЯТО, ЯКЕ СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО
Будь-яка навіть найбільша 

річка має свій початок – влас-
не джерело, і це джерело – 
мама. Для кожної людини це 
слово асоціюється з теплом, 
добротою, любов’ю, адже 
саме мама подарувала нам 
життя і допомагає протягом 
усього життєвого шляху. Сло-
ва вдячності мамі варто гово-
рити кожен день.

Є така особлива дата, 
коли кожен повинен приві-
тати свою маму – День мате-
рі. Шанування матерів бага-
то століть назад існувало ще 

в Стародавній Греції. Мешканці цієї країни вклонялися в один із 
весняних днів Геї – матері всіх богів. Стародавні кельти вшано-
вували в святковий день богиню Бріджит, а у римлян існувало 
триденне березневе свято, коли вони оспівували матір своїх по-
кровителів – Кібелу. В Америці Анна Джарвіс виступила з ініціати-
вою вшанування матерів у пам’ять про свою матір. Анна написа-
ла листи до державних установ, законодавчих органів і видатним 
особам із пропозицією один день у році присвятити вшануван-
ню матерів. У 1910 році штат Віргінія першим визнав День Матері 
офіційним святом. В Україні цей день відзначається в другу неді-
лю травня. Це день, коли вітають матерів, дарують їм квіти та по-
смішки, висловлюють свою любов і повагу. День матері – це той 
день, коли потрібно проявити до своєї мами більше уваги, чуй-
ності, розуміння, але це не єдиний день, коли наші мами потре-
бують ласки й теплоти. Це свято, до якого ніхто не може залиши-
тися байдужим, свято, коли хочеться сказати слова подяки всім 
матерям, які дарують дітям любов, добро та ніжність.

Вітаємо всіх матерів з чудовим святом – Днем матері!
Òóð÷àí Ðàôiã-êèçè Ãàäiðîâà, II ìåäè÷íèé-ôàêóëüòåò

ДО ДНЯ МАТЕРІ
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ДЛЯ ТИХ, ХТО НАВАНТАЖУЄ 
СВІЙ МОЗОК

Усі люди стикаються зі складністю концентрації уваги, дра-
тівливістю і виснаженістю в кінці важкого навчального тижня або 
при підготовці до іспиту. Усе перераховане вище є симптомами 
перевтоми (реакції нервової системи на психічні, розумові або 
фізичні подразники).

Причинами сильної втоми можуть бути: нічний спосіб життя; 
незадоволення навчанням, відносинами; неправильне харчуван-
ня, при якому організм отримує мало вітамінів і мікроелементів; 
надмірне розумове і фізичне навантаження.

Варто відзначити, що розумова перевтома настає частіше і 
надає більш негативного впливу, ніж фізична. 

Негативний вплив перевтоми на здоров'я людини і стан орга-
нізму визначається його ступенем. На першій стадії з’являються 
проблеми зі сном, занепад сил і зниження інтересу до навчання. 
На другій – перепади настрою, неуважність, легка роздратова-
ність. Третя стадія характеризується постійною сонливістю, за-
гальмованістю, тимчасовою неуважністю, зниженням апетиту й 
болями у голові. При найтяжчому ступені стомлення спостеріга-
ється пригнічення, різка дратівливість, безсоння, депресія, зни-
ження уваги та пам'яті. Тривалий стан втоми може призвести до 
захворювань нервової та серцево-судинної систем, розладу про-
цесів травлення і зниження імунітету.

Звичайно, позбавитися від розумового навантаження в інсти-
туті й відмовитися від складання іспитів ми не можемо, проте в на-
ших силах правильно розподілити свою розумову діяльність. Для 
цього необхідно з'ясувати, який проміжок часу є більш продуктив-
ним для вас, і виконувати найбільш важкі та об'ємні завдання саме 
в ці години. Також позитивно відобразиться на результаті роботи 
дотримання суворої послідовності – приступайте до нового за-
вдання тільки тоді, коли попереднє вже виконано. Важливий ас-
пект в успішному вирішенні завдань і проблем – чергування праці 
і відпочинку. У якості останнього якнайкраще підійдуть прогулянки 
на свіжому повітрі або фізичні вправи. Важливим є бадьоре й по-
зитивне налаштування навіть на найважчий вид роботи. Правиль-
не харчування, відмова від шкідливих звичок і систематичні занят-
тя спортом також впливають на зменшення втоми.

Якщо ви опануєте навички раціонального та дбайливого ке-
рування своїм мозком, то зможете продуктивно використовувати 
резерви розумової діяльності.

Âàëåð³ÿ Ñàá³ðîâà, IV ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ВИШИВАНКА – 
СИМВОЛ СВІДОМОЇ НАЦІЇ

Як же приємно, коли кожен твій день не схожий на попере-
дній! Життя не здається одноманітним, а рутинність не висмоктує 
сили та натхнення. Якщо постійно оновлювати розклад, то й на 
відпустку не треба чекати з останніх сил, нею можна буде просто 
насолоджуватися.

Мені здається, ніби травень 
навмисно створений, щоб до-
давати свята буденності: що-
тижня якась цікава дата. Остан-
нім часом у нього з’явився 
новий модний тренд: у свій тре-
тій четвер перевдягати всю кра-
їну в етнічний одяг. 

Чоловіки дістають із дале-
ких шухляд свої вишивані со-
рочки, жіночки гортають сто-
рінки інтернет-магазинів у 
пошуках стильних тенденцій 
цього року. Музеї та галереї 
змінюють експозиції на більш 
історично-народні, а креатив-
не населення вигадує небачені 
раніше інсталяції, флешмоби та 
інші модні штучки.

Навіть наше місто, яке так 
часто забуває, звідки воно родом, прагне перетворитися на ве-
ликий різнокольоровий рушник. І будьте певні: йому, такому ур-
банізованому, дуже затишно й комфортно хоча б на день загуби-
тися десь серед витоків української культури. Це як повернутися 
додому. Ніби ми – сильні та незалежні, прагнемо самостійності, 
проте все ж таки як тріпотить серце біля старого будинку в селі! 

Мені подобається, що вишиванка стала модною, що кутюр’є 
створюють цілі колекції, надихаючись нею. Бабусина сорочка не 
зникла з життя, а продовжує свій історичний розвиток на пафос-
них подіумах, на стильних людях, у незвичних формах, текстурах, 
матеріалах. Вона жива, еволюцію можна розписати практично за 
Дарвіном, від перших хрестиків, до неймовірних вечірніх суконь. 
Та вона не соромиться бувати навіть на гучних клубних вечірках – 
діджей у вишиванці, ну а чом би й ні? Ну і ще одна тенденція, від 
якої наші пра-пра-пра точно були б у захваті: татуювання у вигляді 
вишивки! А є окрема категорія прихильників етно-мотивів в одязі, 
хоча вони ще й не знають про це, – малеча. Хіба можна втримати-
ся від посмішки, коли бачиш пухкенького карапуза в повзунках з 
національним візерунком?

Гарно, що з роками з’являються нові традиції, які наповню-
ють світ красою, а нас – спогадами. Тут ще б мало бути слово-
сполучення «національна самоідентифікація», але воно зовсім 
виб’ється з мелодики цього тексту. Проте, важливо іноді нагаду-
вати собі про корені, що подарували світу прекрасних нас. Ви-
шиванка дійсно є кодом автентичності українців, символом сві-
домої нації. 

Äàð’ÿ Êóçíºöîâà

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ

ТРАВНЕВЕ ЕСЕ

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ Й РІДНЕ МІСТОЛЮБІТЬ УКРАЇНУ Й РІДНЕ МІСТО
Що може бути кращим за відпочинок на свіжому повітрі? Ви тільки уявіть: чисте 

небо, ясне сонечко, зелена галявина та лагідне повітря. Хіба не романтика? Весною це 
відчувається по-особливому, адже розквітає природа, а разом з нею – серце кожного 
українця. Однак, щоб пробудження землі відчувалося по-справжньому феєрично, нам з 
вами потрібно докладати зусиль. 

Харків – одне з найкрасивіших озеленених міст України. Саме тут ми можемо по-
бачити розкішні парки, пишні сади, чарівні сквери. Навіть звичайні вулички міста мають 
свою особливу атмосферу, яка приносить задоволення. Ви тільки погляньте на замріяні 
дерева, які розкинули свій цвіт наче намисто, на засаджені розарії, що дурманять голову 
від пахощів, на зелені узбіччя обабіч доріг. Усе це й складає картинку нашого міста, нашої 
душі, просто нас самих. Тому ми повинні оберігати природу, дбати про довкілля, робити 
свій внесок у розбудову країни.

Не будьте байдужими! Бережіть природу! Любіть Україну й рідне місто!
Êàòåðèíà Ïîëîæèøíèê, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

31 грудня 1877 року в Харкові у сім’ї кухаря та прислужниці 
народився Гнат Хоткевич. Родина купця, в якого служили бать-
ки майбутнього письменника, щоліта виїжджала у село Деркачі, 
забираючи із собою Хоткевичів. Там малий Гнат якось познайо-
мився зі «сліпим дядьком Павлом», який навчив хлопчика грати 
на бандурі – і з того часу Хоткевич не розлучався з інструментом. 

Учився кмітливий хлопець у Харківському реальному училищі, 
яке блискуче закінчив і вступив до технологічного інституту. Ще в 
училищі Гнат захопився історією та фольклором, українською лі-
тературою, до вивчення бандури додав заняття з гри на скрипці. 

На час студентства припадають перші кроки Хоткевича в 
письменництві: 1897 року було надруковане його оповідання 
«Грузинка». Студентів-одногрупників дивувала неймовірна пра-
цездатність Хоткевича: мало того, що він гарно вчився, та ще й 
встигав годинами грати на бандурі, часто – просто неба, разом зі 
сліпцями-кобзарями, яких на той час було багато на харківських 
вулицях. «Ловко грає. Аби ще очі вийняти, то був би знатний коб-
зар», – казали старці, почувши гру молодого Хоткевича. Звісно, 
така діяльність не залишилася поза увагою царської охранки: 
студента виключили з інституту й на два роки вислали з Харкова.

Не довго думаючи, Хоткевич прихопив бандуру й поїхав 
«у Київ, до Лисенка». На той час Гнат мав уже солідний репер-
туар, який складався не тільки з народних, але й із його власних 
композицій. Микола Віталійович почув гру молодого музики та 
запропонував йому місце соліста-бандуриста із зарплатнею 60 
карбованців на місяць. Почалися численні виступи з бандурою, а 
тим часом керівництво інституту поклопоталося за здібного сту-
дента, й згодом його повернули на навчання. 

У 1902 р. Хоткевич зібрав кобзарів та лірників України й орга-
нізував їх виступ під час ХІІ археологічного з’їзду в Харкові. Після 
закінчення університету молодий інженер влаштувався у техніч-
ний відділ Харківсько-Миколаївської залізниці. Там він організу-
вав перший в Україні робітничий театр, видав першу книжку «По-
езія у прозі». 

Захоплення музикою звело письменника з дочкою запорізь-
кого купця Катериною Рубанович. Дівчина була музично обдаро-
ваною – тож спільні інтереси з часом сприяли одруженню моло-
дих людей. У 1905 р. Гната обрали головою страйкового комітету 
й відправили делегатом до Москви. Повернувшись до Харкова, 
Хоткевич опинився у «чорних списках» й емігрував до Галичини. 
Робітники-залізничники таємно провезли його до кордону, пере-
тнути який допомогли зв’язки Лесі Українки – з нею Хоткевич то-
варишував – так митець із дружиною та двома дітьми опинився 
у Львові. Там письменник-кобзар давав концерти, швидко збли-
зився з інтелігенцією. За порадою нових знайомих Хоткевич по-
їхав на Гуцульщину, у село Криворівня, й просто-таки закохався у 
цей край: «Як я роззявив рота від здивування, то так із роззявле-
ним ротом ходив усі ті шість років», – згадував пізніше письмен-
ник. Його дивували Карпати, гуцульські звичаї та мова. Він так 
надихнувся цим краєм, що написав місцевим діалектом повість 
«Камінна душа», п’єсу про Довбуша й великий роман про нього, 
серію оповідань «Гірські акварелі» та «Гуцульські образки». Хот-
кевич створив унікальне явище – Гуцульський народний театр. 
Переважна більшість «акторів» були неписьменними селянами й 
вивчали ролі на слух, але грали настільки переконливо, що з ча-
сом їх почали запрошувати на гастролі Буковиною, Галичиною 
і навіть Польщою. Захоплювалася цим театром і Марія Занько-
вецька – кажуть, на його розвиток вона віддавала чи не всі свої 
заощадження. Паралельно Хоткевич виступав із концертами й 
уклав перший підручник із гри на бандурі. Однак заняття Хотке-

вича не приносили грошей – родина фактично жила у злиднях. Не 
витримавши нужденного життя в далекому селі, дружина покину-
ла його й поїхала до батьків у Москву, залишивши чоловіка з ді-
тьми на руках (на той час їх було уже троє) . «Солом’яний удівець» 
страждав недовго: він зустрічався із заміжньою жінкою – вчи-
телькою та письменницею-початківцем Катрею Банах-Гриневи-
чівною. Згодом Хоткевич вирішив, що небезпека арешту минула, 
й повернувся на «велику Україну». Коханка поїхала за ним, але, 
народивши сина Володимира, вчинила, як і її попередниця: зали-
шила малюка чоловікові й свекрусі, а сама повернулася до Льво-
ва (під час Другої світової війни Катря переїхала до Німеччини, 
де й упокоїлася). Гнат залишив матері чотирьох своїх дітей та 
оселився в Києві. Він влаштував гастролі Гуцульського театру на 
Наддніпрянській Україні, навіть встиг організувати поїздку з ви-
ставою до Москви. За деякий час його все ж затримали й висла-
ли поза межі України – до Воронежа, де він прожив п’ять років – з 
1912 до 1917 р. 

Із вигнання Хоткевич повернувся зі значним доробком: одра-
зу видав перший том «Історії України», завершив і надрукував те-
тралогію «Богдан Хмельницький», узявся за тетралогію про життя 
Тараса Шевченка під назвою «В сім’ї геніїв», працював над пере-
кладами Шекспіра, Мольєра, Гюго та розвідками на тему театру, 
досліджував українські народні інструменти. Працюючи виклада-
чем літератури в Харківському технікумі, паралельно читав лекції 
про кобзарів і бандуристів, вів клас бандури в Харківському му-
зично-драматичному інституті, організував робітничий хор та ін-
струментальний ансамбль в одному з прилеглих до Харкова сіл; 
редагував літературно-громадський тижневик «Гасло».

У технікумі 43-річний Хоткевич познайомився з 20-річною 
студенткою Платонідою Скрипко, й вони одружилися. Через 10 
років Хоткевич придбав недобудований дім для родини у селі Ви-
сокому під Харковом: на житло він витратив аванс, отриманий за 
восьмитомник власних творів. Там і народилася його найменша 
дочка Галина на додачу до старшенького Богдана. Так і виживали 
з латочки городу, на якому рачкувала уся родина.

Та чорне крило репресансу накрило Хоткевича: його тво-
ри зняли з друку за «невідповідне ідейне спрямування». Видав-
ництво вимагало повернути гонорар, і щоб віддати борг, пись-
менник розпродавав власні речі, працював на кількох роботах 
одночасно, але злидні все одно не відступали. Зацькований і 
принижений, Хоткевич зважився написати листа батьку Сталіну з 
проханням виділити пенсію. «Як мені далі жити? Мене позбавили 
праці і хлібних карточок. Ми голодуємо. У нас немає чим топити. 
Я спроможний купити лише один кухоль квасолі на день, із якої 
варимо на всіх юшку... На двох дітей маємо тільки одну пару чо-
біт, а їм же треба ходити до школи... В нас нічим топити... Вода в 
хаті замерзає...»

Революційна трійка розглянула скаргу Гната Хоткевича. Від-
бувся трус на квартирі письменника: вилучено паспорт, профкви-
ток, конфісковано мисливську рушницю. Хоткевича арештували.

Через три місяці допитів 60-річний письменник «зізнався» у 
тому, що є німецьким шпигуном, 8 жовтня 1938 року його розстрі-
ляли, а особисте майно конфіскували. Того ж року сина Богдана 
виключили зі школи за те, що відмовився вступати до комсомолу. 
10 років радянських концтаборів довелося відбути дружині Хот-
кевича, а синові – 15! Тільки Галині вдалося втекти від «комуніс-
тичного раю» за кордон.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëè âèêëàäà÷³ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, 
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè 

Îêñàíà Ñàìîëèñîâà òà Àëëà Äóäêà

ТАЛАНТ, НАРОДЖЕНИЙ У ХАРКОВІ
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При проведении массовых мероприятий необходимы повы-
шенные меры обеспечения безопасности. Это связано с тем, что 
большое скопление людей в одном месте несет в себе опреде-
ленные угрозы. Массовые мероприятия могут проходить в за-
крытом помещении или на улице. Оба эти варианта могут таить в 
себе опасность для жизни и повлечь за собой порчу имущества. 
При посещении массовых мероприятий гражданам необходимо 
соблюдать следующие правила поведения.

Во время участия в массовых 

мероприятиях граждане обязаны:

–  соблюдать и поддерживать общественный порядок;
–  не допускать действий, способных привести к возникнове-

нию экстремальных ситуаций и создающих опасность для окру-
жающих;

–  бережно относиться к сооружениям и оборудованию 
объекта проведения массового мероприятия;

–  вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, 
обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение 
массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за 
поддержание общественного порядка и безопасности при про-
ведении массовых мероприятий;

–  выполнять законные требования сотрудников 
правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за под-
держание порядка и пожарной безопасности во время проведе-
ния мероприятия;

–  не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
–  парковать автотранспорт в специально отведенных местах;
–  при получении информации об эвакуации действовать со-

гласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (админи-
страции объекта) или ответственных за обеспечение правопо-
рядка, соблюдать спокойствие и не создавать панику.

Участникам массового мероприятия запрещается:

–  допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие 
честь и достоинство других людей;

–  проносить запрещенные к обороту предметы и вещества; 
огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также 
иные предметы, которые могут быть использованы для нане-
сения телесных повреждений; пиротехнические изделия, огне-
опасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки че-
ловеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, 
продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабарит-
ные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие 
другим участникам, а также нормальному проведению массово-
го мероприятия;

–  выбрасывать предметы на трибуну, сцену и в другие места 
выступлений участников массового мероприятия, а также совер-
шать иные действия, нарушающие порядок проведения массо-
вого мероприятия;

–  распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде 
в общественных местах;

–  совершать действия, оскорбляющие других граждан, нару-
шающие общественный порядок и угрожающие общественной 
безопасности;

–  создавать помехи передвижению участников мероприятия 
и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, 
осветительные устройства, площадки для телевизионных съе-
мок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооруже-
ния, не предназначенные для размещения на них людей;

–  повреждать оборудование, элементы оформления соору-
жений и зеленые насаждения;

–  наносить на любые поверхности и предметы обозначения, 
символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, со-
циальной, национальной, религиозной и иной ненависти и враж-
ды либо использовать плакаты и другую демонстрационную про-
дукцию такого рода.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдаю-
щие правила поведения, могут быть привлечены к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как не пострадать на массовых акциях – 

правила безопасности

Любое скопление людей, будь то зрители на концерте, бо-
лельщики на стадионе или участники митинга, само по себе не-
сет потенциальную опасность. Между людьми в толпе возникает 
устойчивая, подчас жесткая эмоциональная связь. В таких усло-

виях любой, даже самый здравомыслящий человек на время те-
ряет индивидуальность, становится подверженным подражанию 
и психологическому заражению. Толпа искажает восприятие им 
собственных поступков, не дает воспринимать их критически.

Поступки диктуются примитивными, но сильными эмоциями 
и побуждениями. Агрессия или панический страх могут распро-
страняться в толпе со скоростью молнии и приводить к печаль-

ным последстви-
ям. Психологи 
отмечают, что 
часто агрессив-
ное поведение 
для людей, даже 
собравшихся в 
большую тол-
пу, не характер-
но. А вот паника 
в толпе может 
оказаться го-
раздо страшнее, 
чем вызвавшая 
ее опасность. 

Как вести себя в такой ситуации? Главное – не терять контроля 
над собой.

Готовим путь к отступлению

«Заранее изучите пути возможного отступления при посе-
щении места предполагаемого скопления людей. Это в ваших 
интересах», – гласит памятка МЧС по безопасному поведению 
на массовых мероприятиях. Стоит прислушаться: доскональное 
знание района действительно может спасти вам жизнь. Заранее 
прикиньте отходные пути, которыми вы сможете воспользовать-
ся при необходимости. Определите потенциально опасные ме-
ста. Помните: подземный переход, узкая арка, любое сужение 
улицы, скользкое, обледеневшее место, тупик могут превратить-
ся в ловушку.

Если вы оказались в людном месте случайно и не собирае-
тесь участвовать в массовом мероприятии, постепенно дрей-
фуйте к краю толпы. Если сборище людей ограничено проезжей 
частью, ограждением или стеной дома – «плывите» по направле-
нию общего движения, не приближаясь к опасному краю вплот-
ную, и высматривайте пути отступления: арки во дворы, перпен-
дикулярные улицы и переулки, переходы на другую сторону.

Как одеваться, собираясь на массовые мероприятия 

–  Одежда должна быть удобной, плотно облегающей фигуру. 
Длинные просторные пальто, плащи и юбки оставьте дома.

–  Заранее снимите с одежды все крупные металлические 
детали. Выньте все, что возможно, из карманов. Любой твердый 
предмет на теле, например, связка ключей, при огромном давле-
нии в середине толпы способен нанести серьезную травму, при-
чем не только его обладателю, но и окружающим.

–  Обувь выбирайте теплую и надежную, без каблуков, с не-
скользкой подошвой, крепко застегивающуюся, без шнурков, 
которые могут развязаться и стать причиной вашего падения в 
давке.

–  Снимите все, что может сдавить шею: галстук, медальон 
на шнурке, кулон или крест на цепочке, шарф или шейный пла-
ток. Не берите с собой сумок на длинном ремне, папок, рюкзач-
ков, острых или бьющихся вещей, которые могут дать осколки. 
Длинные волосы соберите в аккуратную прическу, спрячьте под 
шапку. Вместо очков лучше наденьте линзы.

Обязательно имейте при себе паспорт, причем во внутрен-
нем кармане. В паспорт на всякий случай можно положить за-
писку, где указаны ваша группа крови и резус-фактор.

Не надевайте вещей камуфляжной расцветки. Они провоци-
руют окружающих воспринимать вас как потенциального агрес-
сора. Кроме того, как отмечают эксперты по безопасности, по-
лиция во время тренировок отрабатывает техники между собой 
и воспринимает человека в камуфляже, как противника уже на 
уровне рефлексов. То же самое относится к шапочкам «балакла-
ва», закрывающим лицо. В случае столкновения толпы с полици-
ей «закамуфлированным» достаются первые шишки.

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

Áîðèñ Çàëåâñêèé, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ×Ñ ÕÍÌÓ

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЕЕВ

Все люди любят проводить досуг по-разному. Кто-то пред-
почитает активный отдых, который будет сопровождаться не-
прерывным потоком экстрима, смесью остротых ощущений со 
страхом и, конечно, выработкой любимых гормонов студентов-
медиков – адреналина и серотонина. Для некоторых свобод-
ная минутка – это возможность посетить ранее неизведанные 
места, где можно побыть наедине с самим собой, наслаждаясь 
чтением любимой книги. Или же, сидя на террасе с чашкой аро-
матного кофе, восхищаться обворожительной красотой рассве-
та и чувствовать каждой клеточкой своего тела прохладу гряду-
щего дня. В общем, для счастья человеку надо немного – кушать, 
спать и хотя бы иногда воплощать в жизнь то, к чему упорно тя-
нется своими ручонками его душа. 

Какими бы разными не были интересы людей, с давних вре-
мен одним из самых популярных, но в то же время аристокра-
тичных видов развлечения остаются музеи. Не мудрено, что со-
временная молодежь живет по новым канонам, и историческими 
картинами с рыцарскими доспехами ее не удивить. Нам пода-
вай что-то новое, экстравагантное и в стиле «модерн». Да не во-
прос – в ХХІ веке чего только нет. Кстати, музеи тоже пережили 
свою историю превращения, и дабы убедиться в этом, мы рас-
смотрим топ самых необычных музеев мира. 

Музей истории медицины (Брюссель)

Брюссельский 
Музей истории 
медицины, распо-
лагающий подроб-
ными анатомиче-
скими моделями, 
антикварными ме-
дицинскими ин-
струментами и 
книгами по анато-
мии из разных ча-

стей света, является сокровищницей для тех, кто интересуется 
медициной. Музей полон восковых моделей человека: от здо-
рового до умирающего от болезни. Одной из наиболее жутких 
секций является коллекция Спицнера, где в мельчайших дета-
лях представлены человеческие тела, разрушенные венериче-
скими заболеваниями. 

Психиатрический музей Глор (штат Миссури)

Этот музей является вашим шансом прогуляться по коридо-
рам бывшей психиатрической больницы. В музее показаны раз-
личные методы, которые 
использовались для лече-
ния психических заболева-
ний. Экспозиция включа-
ет в себя 525 скомканных 
заметок. Эти записи со-
держали ответы на вопро-
сы, которые врачи зада-
вали пациенту во время 
обследования. Одна жут-
кая экспозиция является 
произведением искусства, 
составленным из 1446 предметов, проглоченных пациенткой. В 
их числе были верхние части ложек, винты, булавки и гвозди, ко-
торые были удалены хирургическим путем из ее желудка.

Музей сновидений Зигмунда Фрейда

Он находится в Петербурге. Главная задача этого простран-
ства – создание атмосферы, в которой человек остается наедине 
с собой. В музее представлено два зала: вводный и сновиденче-
ский. В первом зале находятся 12 витрин, изучив которые, можно 
узнать об отдельных эпизодах жизни основателя психоанализа.

Второй зал – сновиденческий – более интересен. Посети-
тель как будто бы оказывается во сне, где стирается грань меж-
ду сном и реальностью, и мы не можем запомнить весь сон, а 
помним только отдельные его части. В этом зале можно увидеть 
фотографии книг, которые читал Фрейд, фото предметов из кол-
лекции великого психоаналитика, фотографии писем Фрейда и 
многое другое.

Музей смерти (Лос-Анджелес)

По словам его создателей, музей был основан в 1995 году, 
«чтобы посетители могли узнать всю правду, скрытую от них в 
СМИ касательно некоторых событий, связанных со смертью 

или убийством лю-
дей». Музей не прово-
дит экскурсий. Каждый 
посетитель может са-
мостоятельно все ос-
мотреть, на что уйдет 
около часа.

Музей человече-

ского тела (Нидер-

ланды) 

Здание музея пред-
ставляет собой 35-метровую фигуру человека, где на каждом 
этаже можно увидеть, как изнутри выглядят и функционируют 
различные человеческие 
органы и системы. Му-
зей очень интерактив-
ный, в нем имитируются 
различные звуки, при-
сущие тому или иному 
органу, показаны раз-
личные процессы, про-
исходящие в организме 
человека – размноже-
ние, дыхание, пищева-
рение, травмы того или иного органа. Это очень интересное и 
познавательное место, по праву считающееся одним из самых 
необычных музеев мира.

Музей средневековых пыток (Амстердам, Нидерланды)

Музей расположен на улице Красных фонарей в Амстерда-
ме. И это место не для слабонервных людей. Музей средневе-
ковых пыток оправдывает свое название темным освещением 

и входом, откуда по-
сетители сразу же на-
чинают путешествие 
по темному коридору. 
Вниманию посетителей 
предоставляется сама 
экспозиция, а также 
экскурсия, знакомящая 
с различными видами 
пыток средневековья. 
Среди орудий пыток 

можно встретить кресло допроса, молот для дробления костей, 
вилку еретика, различные виды подвесных клеток и масок и, ко-
нечно, гильотину.

Музей усопших душ (Рим)

Необычность этого музея начинается прямо с порога, ведь 
чтобы осмотреть экспозицию, необходимо сначала получить 
разрешение католического священника. Пугаться не стоит: еще 

ни одному туристу не 
запрещали осмотреть 
музей. Посетив этот му-
зей, вы сможете убе-
диться в присутствии 
душ умерших на земле 
– ведь каждый экспонат 
будет тому наглядным 
подтверждением. Тема 
привидений проходит 

красной нитью через экспозицию: например, ночной колпак с от-
печатками закопченных пальцев. С этим колпаком связана целая 
легенда, которую на протяжении десятилетий люди рассказыва-
ли друг другу. В 1873 г. 7 мая умершей Луизе ле Сенешель уда-
лось прокрасться под покровом ночи к своему супругу и наказать 
его за несоблюдение траура – она ущипнула его за нос несколь-
ко раз и сдернула колпак с головы. Посещение музея – бесплат-
но, а также разрешено фотографировать сколько угодно. Только 
вот пока еще ни одну пленку не удалось проявить...

Как видим, музеи – это не всегда скучные места, где могут 
находиться только пыльные экспонаты столетней давности. Му-
зей – это познавательно, смешно, страшно и невероятно инте-
ресно. И чтобы посетить все странные и неординарные музеи 
нашего времени, надо только одно – желание увидеть это соб-
ственными глазами. 

Ñòàòüþ ïîäãîòîâèëà Åêàòåðèíà Òàðàíåö, ñòóäêîð (² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)

«ÏÐÈÎÒÊÐÛÂ ÇÀÍÀÂÅÑ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ»
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31 травня відзначається Всесвітній день боротьби з тютю-
нопалінням, коли по всьому світу проходять антитютюнові акції. 
Всесвітній день без тютюну встановлений у 1987 році Всесвіт-
ньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), загальний символ 
свята – попільнички з живих квітів. 

Куріння тютю-
ну – найпошире-
ніша звичка, яка 
руйнує здоров’я 
людини. В Україні 
палить близько 11,5 
млн жителів, з них – 
9,1 млн чоловіків та 
2,5 млн жінок. При-
близно третина на-
селення у віці від 18 
до 25 років є постій-
ними курцями. Біль-
ше половини всіх 
курців свою першу 
цигарку викурили у 

віці до 12 років. Україна – серед перших за кількістю викурених 
цигарок на людину. Усе говорить про те, що в нашій країні ця про-
блема сягнула розмірів епідемії. Особлива небезпека в тому, що 
все більше до тютюнопаління долучаються діти. За неофіційними 
даними сьогодні курять близько 17 % школярів. Ще одна сумна 
цифра – щороку від паління в Україні помирає 120 тис. людей.

Причиною появи боротьби з тютюнопалінням є передчасна 
смертність та хвороби в усьому світі, яким людство здатне запо-
бігти. На сьогоднішній день, за даними звіту ВООЗ, від вживан-
ня тютюну щороку помирає понад 5 млн людей; очікується, що 
до 2030 року ця цифра зросте до 8 млн щорічно. У Європейсько-
му регіоні тютюн винен у смерті близько 1,6 млн людей на рік. 
Основними причинами смертей, пов’язаних із тютюнопалінням, 
є серцево-судинні захворювання (47 %), захворювання органів 
дихання (19 %), рак легень (16 %), інші види раку (9 %) та інші при-
чини (9 %). 

У наш час боротьба з курінням є не тільки медичною, а й со-
ціальною проблемою. Незважаючи на існуючі заходи проти вжи-
вання тютюну, значних успіхів у його подоланні поки що не до-
сягнуто. Ця шкідлива звичка міцно утримується в побуті людей і 
продовжує розповсюджуватися. Тому 31 травня – це привід ще 
раз замислитися, що для кожного з нас важливіше – здоров’я чи 
сумнівне задоволення. І якщо у когось з курців десь глибоко до-
зрівало бажання розпрощатися з тютюном, то чому б не зробити 
це саме сьогодні?

Îëåêñàíäðà Ðîññîëîâà, 
²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ЗВИЧКА ,  ЩО  РУЙНУЄ  ЗДОРОВ 'Я 
ХХІ століття, здавалося б, час технічного та наукового про-

гресу, коли люди мають вільний доступ до будь-якої необхідної 
інформації, час розвитку та великих можливостей. Прикро, що 
таке могутнє століття не подолало одну із найзгубніших проблем 
людства – шкідливі звички, а саме, тютюнопаління.

Звідки ж з’явився тютюн? Батьківщиною цієї рослини вважа-
ють Америку, також існують дані, що для куріння його листя вжи-
вали понад 2000 років тому. Усім відомо, що тютюн, який спочат-
ку використовували як декоративну рослину, вперше на материк 
привіз Христофор Колумб. У 1680-х роках тютюн вважали лікар-
ською рослиною та продавали в аптеках, ніби за здатність зни-
щувати хвороби голови та мозку, покращувати працездатність. 
Унаслідок такого лікування почала з’являтися велика кількість 
випадків отруєння та смерті. З часом збагнули, що поширення 
тютюну може призвести до великих статків, тому на кінець XVIII 
століття тютюн був у кожній країні та його куріння поширювалося 
дуже активно.

Кожен починає палити з різних причин: нерви або стреси 
(чули, що це ніби допомагає), через пустощі в юнацькому віці, 
бажання бути «як дорослі». Дуже часто люди ігнорують супротив 
організму після першої викуреної цигарки, сприймаючи це як не-
вміння палити. При регулярному та тривалому палінні тютюну це 
переходить у звичку та потребу в отриманні певної дози нікотину, 
яка з часом зростає. До складу тютюну входить близько 300 різ-
них токсичних сполук, які спричиняють ряд захворювань та впли-
вають на роботу багатьох внутрішніх органів. Тютюновий дим 
сприяє виникненню раку легенів, бронхів, губ, порожнини рота, 
глотки та гортані через свої канцерогенні властивості. За статис-
тикою, у світі налічується понад 1,3 млрд курців; на планеті кожні 
6 секунд одна людина помирає від захворювань, пов’язаних з ку-
рінням тютюну.

Перед світовою спільнотою стоїть задача побороти перед-
часну смертність через страшну «епідемію» тютюнопаління. Пер-
ший крок до цього – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. 
Усіх запеклих курців закликають відмовитися від цигарок хоча б 
на день, що вже буде одним із суттєвих кроків до покращання та 
оптимізації життя. 

Òåòÿíà Ñâåíòîçåëüñüêà, ñòóäêîð (²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

ПОБОРОТИ «СТРАШНУ ЕПІДЕМІЮ»

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ З ТЮТЮНОПАЛІННЯМ

Афоризмы –  это не только мудрость повседневной жизни, они оказывают необыкновенно сильное воздействие на человека. 
Предлагаем вашему вниманию лучшие, по выбору редакции, мысли и афоризмы всех времен по поводу курения от мудрейших лю-
дей планеты.

«Сначала Бог создал мужчину. Потом создал женщину. Потом Богу стало жалко мужчину, и он создал ему табак».
        Ìàðê Òâåí

«Курение позволяет верить, что ты что-то делаешь, когда ты ничего не делаешь». 
        Ðàëô Ýìåðñîí

Пусть вас не впечатляют курильщики трубки: их молчаливость, глубокая задумчивость, 
лаконичность – все от трубки, не от ума». 
        Æèëüáåð Ñåñáðîí 

«Капля никотина убивает пять минут рабочего времени».
        Ðàòìèð Òóìàíîâñêèé

«Не кури в постели: пепел, который придется потом подметать, может оказаться твоим собственным».
        Äæåê Áðåíåò

«Терпимости можно учиться у курящих. Еще ни один курящий не жаловался на то, что некурящий не курит».
        Ñàíäðî Ïåðòèíè

«Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что ты мужчина». 
        Æîðæ Ñèìåíîí

«Нет ничего легче, чем бросить курить, –  я уже тридцать раз бросал».
        Ìàðê Òâåí

АФОРИЗМ – ЖЕМЧУЖИНА МЫСЛИ
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СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

У рамках відзначення в ХНМУ 100-річчя української національної революції 1917–1921 рр. кафе-
дрою суспільних наук спільно з Центром медичного краєзнавства 27 квітня було проведено студент-
ську наукову конференцію «Юзеф Пілсудській і Валентин Отамановський: видатні постаті української 
національної революції».

Цього разу головною темою дослідження були життя та діяльність таких видатних учасників тих 
буремних подій, як перший керівник відродженої Польської держави Юзеф Пілсудський та один із за-
сновників Української центральної ради, історик-краєзнавець Валентин Отамановський. Вибір теми 
був не випадковий, адже обидва діячі були тісно пов’язані з нашою alma mater. Ю. Пілсудський протя-
гом 1885–1886 рр. був студентом медичного факультету Харківського імператорського університету, 
а В. Отамановський з 1958 по 1964 р. – завідувачем кафедри латинської мови Харківського медично-
го інституту. 

По завершенні доповідей студенти подивилися документальний телефільм «Вінницький літопи-
сець», створений вінницькими краєзнавцями спільно з кафедрою суспільних наук ХНМУ, з якого ді-
зналися про громадську, наукову та політичну діяльність Валентина Отамановського. Особливу ці-
кавість студентів викликала інформація про його особисту участь у відомому бою під с. Крути у 1918 
році, коли молоді українські патріоти намагалися затримати наступ переважаючих сил більшовицької 
Росії. У підсумках конференції було зазначено, що харківська медична школа має достатньо видатних 
історичних постатей, які можуть бути гідним взірцем для наслідування.

Îëåêñ³é Òðîöåíêî, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

100 РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

БРЕЙН-РИНГ

21 квітня в Києві в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця відбувся фінал Всеукраїнської інтелектуальної гри 
«Брейн-ринг зі стоматології».

У фінальній грі взяли участь команди – переможці відбіркових турів з усієї України, зокре-
ма, команда Асоціації студентів стоматологів України, Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Іва-
но-Франківського національного медичного університету, ДУ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України» та Харківського національного медичного університету.

За результатами змагань переможцем стала команда Асоціації стоматологів України. Ко-
манда нашого університету посіла почесне друге місце. На третьому опинилися знавці з КНМУ 
ім. О.О. Богомольця, четверте поділили представники Дніпра і Вінниці, на п'ятому місці – коман-
да Івано-Франківського НМУ.

Вітаємо команду стоматологічного факультету ХНМУ у складі: Єгор Черкашин, Дмитро Ва-
рец, Тимофій Попов, Ярослава Заверуха, Анна Гречуха, Микита Мірошниченко, Марія Василен-
ко з перемогою у фіналі Всеукраїнської інтелектуальної гри «Брейн-ринг зі стоматології».

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ!

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

Викладачі кафедри філософії намагаються долучати студен-
тів до духовних цінностей м. Харкова, розвивати їхні здібності до 
пізнання світу через художньо-естетичні образи й розширювати 
культурний кругозір. Із особливим захватом і великим бажанням 
студенти відвідують театри, адже театральна постановка – це 
завжди життєва історія, у якій через конкретні або збірні обра-
зи розкриваються поняття «добра» і «зла», взаємини між людьми, 
демонструються форми духовної життєдіяльності соціуму.

Відвідування театрів стало для молоді нашого вишу доброю 
традицією. Нещодавно студенти медичного університету знову 
прийшли до ХНАТОБу на зустріч із чудовою постановкою балету 
«Тисяча й одна ніч». Мовою танцю артисти розповіли відомі нам з 
дитинства казки Шахерезади.

Студентів приємно вразили жива музика, хоровий спів, мо-
нументальні декорації та яскраві костюми, запальні й одночасно 

витончені східні танці. Незабутнє видовище, насичене яскрави-
ми емоціями, не залишило байдужим жодного глядача. Студенти 
отримали справжнє задоволення від вистави. До того ж, відвід-
ування театру є одним із кращих способів відпочити від напруже-
ного навчання. 

Багато студентів дивилися балетну постановку вперше, а де-
які з них взагалі відвідали театр уперше в житті. Тож чудово, що 
викладачі університету відкривають студентам можливість до-
торкнутися до театральних цінностей. Варто почути, як студен-
ти ділилися своїми враженнями й захопленими відгуками про 
постановку. «Дякуємо, що витягли нас до театру», – це, напевно, 
найцінніше визнання, яке мені вдається почути після кожної теа-
тральної вистави.

Студенти висловили бажання знову відвідати театри нашого 
міста. Зокрема, переглянути балет «Корсар», який є у репертуарі 
Харківського національного театру опери та балету. 

Ëåîí³ä Ãîí÷àðåíêî, äîöåíò êàôåäðè ô³ëîñîô³¿

І ЗНОВУ – ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕКРАСНИМ…
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СВІТ МАНДРІВ

ГОРИ ПІДКОРЯЮТЬСЯ СМІЛИВИМ!

Студенти та викладачі Харківського національного медич-
ного університету нещодавно повернулися з краєзнавчо-турис-
тичного походу Карпатськими горами. Цього разу подорож була 
незвичайною, адже передбачала проведення по-справжньому 
гірського походу для численної групи у складі 41 особи з подо-
ланням найскладнішої частини українських Карпат та сходження 
на найвищі вершини України.

Прямуючи маршрутом Чорногірський хребет, учасники похо-
ду подолали вершини Петрос (або «Грозова гора» – 2020 м), Го-
верла (або «Чорна гора» – 2061 м), Брескул (1911 м), Пожижев-
ська (1822 м), Данциж (1855 м), Туркул (1933 м). Майже тиждень 
учасники походу рухалися в автономному режимі – без заходу в 
населені пункти, розраховуючи лише на власні сили. Похід відбу-
вався за складних погодних умов, адже цьогорічна снігова зима 
неохоче віддавала свої позиції весняному теплу: дощ, град, ту-
ман, поривчастий вітер, глибокий сніг часто супроводжували 
наших туристів. Проте, високі гори і примхлива погода розсту-
пилися перед сміливістю наших мандрівників – і ось результат: 
вперше в історії нашої alma mater на найвищих вершинах України 

встановлено прапор Харківського національного медичного уні-
верситету!

Після високогорної частини подорожі для учасників похо-
ду була проведена екскурсія до найвисокогірнішого міста Укра-
їни – м. Рахова. Там наші мандрівники відвідали єдиний в Україні 
Музей екології Карпат, де познайомилися з флорою, фауною та 
геологією Карпатського гірського масиву, дізналися багато ціка-
вої інформації про етнографію та історію гуцулів – мешканців кар-
патського високогір’я. Крім того, учасники походу відвідали дуже 
цікавий об’єкт – Географічний центр Європи, який розташовуєть-
ся у с. Ділове, за 2 км від румунського кордону. Чудовим завер-
шенням походу була святкова вечеря – шашлик із молодої бара-
нини та свіжих овочів.

Організатори та учасники туристичного гірського походу ви-
словлюють щиру подяку керівництву вишу та студентському са-
моврядуванню за всебічну допомогу в здійсненні цього складно-
го, проте дуже важливого для студентської громади заходу.

Îëåêñ³é Òðîöåíêî, 
çàñòóïíèê äåêàíà III ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó, êåð³âíèê ïîõîäó
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ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!

У травні свій ювілей святкують: лаборант кафедри дерматології, венерології та СНІДу Наталія Леонідівна Андрій-

ченко, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Олександра Олександрівна Ба-

бичева, доцент кафедри анатомії людини Ольга Дмитрівна Боягіна, бібліотекар (ІІ к.) сектору абонентів наукової літера-
тури відділу обслуговування науковою літературою наукової бібліотеки Реґіна Валеріївна Вороніна, лаборант кафедри 
медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Оксана Олегівна Головня, доцент кафедри суспіль-
них наук Ганна Леонідівна Демочко, бібліотекар (ІІ к.) відділу наукової обробки документів і організації каталогів наукової 
бібліотеки Анна Ігорівна Дзюбан, доцент кафедри фізіології Ольга Вікторівна Дунаєва, завідувач Центральної науко-
во-дослідної лабораторії для виконання НДР Тамара Олександрівна Іваненко, доцент кафедри медицини катастроф та 
військової медицини Віктор Миколайович Ковальов, старший викладач кафедри фармакології та медичної рецептури 
Олександр Вікторович Кривошапка, доцент кафедри анатомії людини Юрій Васильович Крівченко, доцент кафе-
дри філософії Тетяна Миколаївна Кучера, лаборант кафедри загальної практики-сімейної медицини, внутрішніх хвороб 
Олена Вікторівна Кучеренко, старший викладач підготовчого відділення для іноземних громадян Ігор Геннадійович 

Мартиненко, доцент кафедри офтальмології Олена Павлівна Мужичук, методист навчальної лабораторії моніторингу 
та систем управління якістю освіти ННІ ЯО Наталія Олексіївна Нікуліна, доцент кафедри педіатрії № 1 та неонатології 
Олена Володимирівна Омельченко, доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Маргарита Анато-

ліївна Падалиця, доцент кафедри загальної хірургії № 2 Олексій Геннадійович Петюнін, завідувач кафедри радіології 
та радіаційної медицини Микола Іванович Пилипенко, провідний інженер служби по органiзацiї, експлуатацiї та ремон-
ту будівель, споруд та комунікацій Інна Вікторівна Подчалімова, старший викладач кафедри анатомії людини Ганна 

Іллівна Полякова, лаборант кафедри інфекційних хвороб Валентина Миколаївна Пруднікова, лаборант кафедри аку-
шерства та гінекології № 1 Яна Валеріївна Радчук, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірур-
гії Оксана Анатоліївна Свідло, доцент кафедри онкології Ігор Анатолійович Сенніков, лаборант кафедри інфекційних 
хвороб Валентина Миколаївна Сорокіна, професор кафедри хірургії № 2 Сергій Миколайович Тесленко, доцент ка-
федри акушерства та гінекології № 1 Ольга Володимирівна Ткачова, завідувач кафедри неврології № 2 Олена Леоні-

дівна Товажнянська, професор кафедри урології, нефрології та андрології Дмитро Володимирович Щукін.

«Ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî ÕÊ ¹ 2098 – 839 ÏÐ â³ä 05.03. 2014 ð.

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç íà ì³ñÿöü
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 61022, Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 4. 

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

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 26.05.2017. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.
Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.-âèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 05/26.
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».
61166, ì. Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 40,
ò. (057) 719-49-13, 717-76-51

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 178 â³ä 15.09.2000
Çà òî÷í³ñòü âèêëàäåííÿ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå 

àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóºìî é íå ïîâåðòàºìî. Òî÷êà 
çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç ïîçèö³ºþ 
ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóê ëèøå ç äîçâîëó ðåäàêö³¿ ãàçåòè.

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

МОВОЮ ФОТОМОВОЮ ФОТО

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ В ХНМУ
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