
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Щиро вітаємо вас із Днем працівників освіти!
Це свято – чудовий привід не тільки привітати всіх працівників нашого університету, а й висловити глибоку 

вдячність нашим вчителям, згадати перших наставників, які своїм прикладом вчили нас бути добрими, справед-
ливими і людяними.

Викладач – це покликання, яке вимагає від людини повної віддачі всіх сил і здібностей без канікул і змін. 
А професія лікаря-викладача потребує не тільки вірності клятві Гіппократа й багатьох знань, а й нескінченного 
терпіння, стійкості, чуйності і душевної щедрості. Завдяки вашій праці, професіоналізму, досвіду й мудрості ви-
росло не одне покоління висококваліфікованих фахівців і просто чудових людей.

Як ніколи раніше, цього року в умовах пандемії ми всі усвідомили і відчули на собі, наскільки важлива для сус-
пільства, для долі нашої країни праця лікарів і медичних сестер, фармацевтів і санітарів, фельдшерів й екіпажів 
швидкої допомоги. Ви не тільки допомагаєте жителям нашого міста й країни підтримувати своє здоров'я і про-
довжувати життя, а й готуєте для себе гідну зміну. 

Дякуємо вам за щоденну копітку працю і любов до обраної професії. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у бла-
городній справі щодо навчання майбутніх лікарів, врятування життя і повернення здоров'я, щастя і душевного 
тепла в будинку, комфортних умов праці, миру, добра і благополуччя!

Âàëåð³é Êàïóñòíèê, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó
Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé, ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè

ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ!
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УКРАЇНО-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ПРОЄКТ

НОВІ КРОКИ СПІВПРАЦІ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ

З 24 по 26 вересня команда ме-
дичного вишу взяла участь у роботі 
воркшопу в рамках реалізації Україно-
Швейцарського проєкту. Напруже-
ний та щільний графік роботи увібрав 
розгляд нагальних питань щодо ор-
ганізації роботи симуляційних цент-
рів у закладах вищої медичної осві-
ти, моніторингу їх роботи та забезпе-
чення життєдіяльності таких центрів. 
Крім того, приділено увагу аналізу 
курікули, побудові матриць відповід-
ності, акцентовано увагу на пробле-
мах, які виникають при формулюван-
ні компетенцій. Під час участі у роботі 

воркшопу учасники змогли продемонструвати бачення команди 
закладу вищої медичної освіти у вирішенні питання побудови ку-
рікули, а саме програмних результатів навчання. 

Команда ХНМУ представила до розгляду інформацію щодо 
програмних результатів навчання освітньо-професійної про-

грами «Медицина другого (магістерського) рівня вищої осві-
ти», обговорення якої викликало зацікавленість учасників за-
ходу та подальшу жваву дискусію. Можливість відпрацювання 
навичок оформлення програмних результатів навчання безпо-
середньо із супервайзером – керівником секретаріату націо-
нального агентства із забезпечення якості вищої освіти Михай-
лом Вінницьким дозволила обговорити актуальні питання, що 
виникають при створенні матриць відповідності, акцентувати 
увагу на способах вирішення проблем при впровадженні освіт-
ніх  парадигм.

Треба відзначити злагоджену роботу організаторів, чіткий 
таймінг, баланс теоретичних питань та практичної частини. 

Проведення заходу дозволило учасникам отримати нові зна-
ння, опрацювати їх на практиці, що надало можливість опанува-
ти певні навички, необхідні для створення освітньо-професійних 
програм, а прекрасна атмосфера сприяла обміну досвідом між 
учасниками та мотивувала активно використовувати нові знання 
для удосконалення освітнього процесу та створення перспектив-
них стратегій розвитку медичної освіти.

Íàòàë³ÿ Ðèíä³íà

Делегація ХНМУ взяла участь у проєктному семінарі «Лабо-
раторія клінічних навичок і курікула в медичній освіті», який про-
водився для пілотних закладів вищої освіти Україно-Швейцар-
ського проєкту «Розвиток медичної освіти». 

З вітальним словом виступив лідер проєкту Мартін Рааб, 
який відзначив важливість тренінгів з розвитку симуляційних цен-
трів, роботи щодо модернізації навчальних планів підготовки, зо-
крема з компетенцій фахівця первинної ланки охорони здоров'я. 
Уперше, як відзначав Мартін Рааб, згадана подія проходила з 
елементами дистанційного навчання, а також з дотриманням за-
ходів протиепідемічної безпеки. 

Перший день був присвячений обговоренню питань, що сто-
суються розвитку симуляційної медицини. Підхід Проєкту до Ла-
бораторії клінічних навичок пілотних ЗВО розкрив у своєму висту-
пі координатор з медсестринства Гліб Бітюков. Спікер зазначив, 
що важливим є сучасне медичне обладнання такої лабораторії, 
використання сучасних симуляційних технологій, опанування 
soft-skills майбутніми лікарями загальної практики – сімейної ме-
дицини. Доповідь Андрія Ткаченка (консультанта проєкту з сімей-
ної медицини) була присвячена аналізу досвіду пілотних закладів 
вищої освіти у розбудові симуляційних центрів, логістиці їх робо-
ти, питанням ефективного використання засобів інтерактивного 
навчання. Учасники проєктної події обговорювали кроки подаль-
шої співпраці в питаннях розвитку симуляційної освіти.

Консультантка проєкту Наталія Рябцева зробила системний 
аналіз результатів завершених подій, спланувала наступні спіль-
ні кроки пілотних ЗВО у створенні Лабораторії клінічних навичок, 
адаптаційних навчальних планів, запропонувала широке запро-
вадження такого методу навчання як peer-to-peer (подібне на-
вчає подібних) 

Протягом другого дня проведено детальне вивчення особли-
востей побудови курікули, аналізу компетентностей та практич-
них навичок, які представив Михайло Винницький – голова се-
кретаріату національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти. Велику увагу було приділено підготовці звіту про самоо-
цінку, як одного із головних етапів акредитації освітніх програм. 
На завершення Віктор Артеменко, консультант проєкту, модеру-
вав проведення робочої площадки отримання зворотного зв’язку 
та обмін досвідом між учасниками проєкту. 

Подальші кроки співпраці висвітлила в заключному висту-
пі керівниця проєктного офісу Тетяна Степурко. У найближчому 
майбутньому проєктними кроками розбудови медичної освіти 
будуть заходи з покращання викладацької майстерності, постав-
ка до пілотних ЗВО обладнання для лабораторії клінічних навичок 
щодо надання медичної допомоги на первинній ланці, опануван-
ня викладачами англійської мови та ін.

²ãîð Çàâãîðîäí³é, 
êîîðäèíàòîð Óêðà¿íî-Øâåéöàðñüêîãî ïðîºêòó â³ä ÕÍÌÓ

ОСОБИСТА ДУМКА

КОМАНДНА РОБОТА
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ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ

8 жовтня відбулося урочисте вручення сертифікатів пред-
ставникам делегації університету щодо участі у проєктному тре-
нінгу «Лабораторії клінічних навичок і курікула в медичній освіті». 

Сертифікати учасникам тренінгу вручили проректорка з НПР 
Ірина Лещина та директор ННІ якості освіти Ігор Завгородній. 

Пані Ірина привітала співробітників медичного вишу, що гід-
но представили ХНМУ під час проєктного семінару, адже наша 
команда була об’єднана стратегічними цілями, брала активну 
участь у дискусіях та упевнено рухалася в заданому напрямку.

Зокрема, Ірина Володимирівна зазначила, що участь у захо-
дах такого формату є важливим кроком на шляху реформуван-
ня системи медичної освіти та реалізації основних цілей Украї-
но-Швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», а саме: 
покращання первинної медико-санітарної допомоги, освіти сі-
мейних лікарів, сімейних медсестер, педіатрів, управлінців за-
кладів первинної допомоги.

Учасники заходу наголосили, що знання та навички, отрима-
ні під час тренінгу, будуть впроваджені до навчального процесу 
шляхом компетентного підходу, посилення практичної складової 
підготовки із використанням сучасних симуляційних технологій.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ЩО ОБ’ЄДНУЮТЬ ОДНОДУМЦІВСТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ЩО ОБ’ЄДНУЮТЬ ОДНОДУМЦІВ

ВІТАЄМО!

18 вересня відбулося урочисте нагородження переможців 
районного етапу щорічного міського конкурсу «Молода людина 
року – 2020». 

Серед лауреатів конкурсу – студентка ІІІ курсу стоматологіч-
ного факультету Харківського національного медичного універ-
ситету Ірина Третьякова, що перемогла в номінації «Фізична куль-
тура та спорт», та студент V курсу І медичного факультету Андрій 
Дащук – переможець у номінації «Студент вищого навчального 
закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації».

Бажаємо нашим студентам подальших успіхів у навчанні та 
наукових дослідженнях!

Довідка 

Міський конкурс «Молода людина року», заснований у 2001 
році, проводиться щорічно управлінням у справах сім'ї та молоді 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської місь-
кої ради з метою виховання активної громадянської позиції у мо-
лоді, виявлення та нагородження кращих молодих фахівців, для 
підтримки обдарованої молоді міста Харкова. 

ЛАУРЕАТІВ МІСЬКОГО КОНКУРСУЛАУРЕАТІВ МІСЬКОГО КОНКУРСУ

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

Патенти на винаходи
1. Спосіб зниження гепатотоксичної дії метотрексату 

при довгостроковому лікуванні псоріазу. Автори: А.М. Дащук, 
Є.І. Добржанська. 

Патенти на корисні моделі
1. Спосіб лікування пацієнтів з неалкогольною жировою хво-

робою печінки в поєднанні з гіпертонічною хворобою І-ІІ стадій. 
Автори: О.Я. Бабак, І.І. Карпенко, М.О. Візір, А.Д. Башкірова, 
Т.М. Голенко. 

2. Спосіб комбінованого лікування хронічного генералізова-
ного пародонтиту з симптоматичним гіпертрофічним гінгівітом 
на тлі цукрового діабету 2 типу. Автори: О.Г. Денисова, О.Ю. Сто-
ян, І.О. Перешивайлова, І.І. Соколова, М.М. Бірюкова.

3. Спосіб прогнозування ризику розвитку порушень серце-
вого ритму та провідності у новонароджених в ранній неонаталь-
ний період. Автори: Є.В. Іванова, М.О. Гончарь, А.Д. Бойченко, 
І.Ю. Кондратова. 

4. Препарат ліпосомального -каротину для лікуван-
ня і профілактики гіповітамінозу А. Автори: В.А. Капустник, 
В.В. М’ясоєдов, В.П. Каліман, Т.О. Чумаченко, В.І. Семішев, 
Я.В. Журавель. 

5. Спосіб комплексного лікування військовослужбовців, хво-
рих на еректильну дисфункцію на тлі посттравматичного стре-
сового розладу. Автори: Г.М. Кожина, Н.В. Георгієвська, К.О. Зе-
ленська.

6. Спосіб прогнозування летальності при травмах дванадця-
типалої кишки. Автори: І.А. Криворучко, В.В. Бойко, Н.М. Гонча-
рова, С.М. Тесленко, О.В. Арсен’єв, Р.С. Рябцев.

7. Спосіб ранньої діагностики ураження периферичної 
нервової системи при розсіяному склерозі. Автори: О.В. Мар-
ковська, О.Л. Товажнянська, І.А. Григорова, В.Д. Марковський, 
А.С. Шапкін, В.М. Бубна, І.О. Лапшина. 

8. Спосіб визначення варіантів клінічного перебігу ішемічної 
хвороби серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу. Автори: 
Д.Г. Молотягін, П.Г. Кравчун, О.І. Кадикова. 

9. Спосіб комбінованого лікування хронічного остеомієліту 
щелеп в осіб молодого віку з вродженим остеопенічним синдро-
мом. Автори: О.Ю. Стоян, О.Г. Денисова, І.І. Соколова, М.М. Бі-
рюкова. 

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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ISIC–2020

ГАРНА МОЖЛИВІСТЬ ОБМІНЯТИСЯ НАУКОВИМИ ПОГЛЯДАМИГАРНА МОЖЛИВІСТЬ ОБМІНЯТИСЯ НАУКОВИМИ ПОГЛЯДАМИ
8–9 жовтня в Харківсько-

му національному медичному 
університеті відбулася уро-
чиста церемонія відкриття 
щорічної міжнародної міждис-
циплінарної наукової конфе-
ренції «International scientific 
interdisciplinary conference» 
(ISIC–2020). 

Учасників конференції 
привітала проректорка з нау-
ково-педагогічної роботи Іри-
на Лещина, яка зазначила, що 
ISIC – одна з найбільших біо-
медичних конференцій в Укра-
їні та одна з основних подій у 
ХНМУ. 

Ключовим моментом по-
чатку заходу стала відкрита 
пленарна онлайн-лекція про-
фесора Тегеранського універ-
ситету біомедичних наук Німа 
Резаї стосовно імунітету при 
COVID-19. 

Загалом у конференції 
взяли участь більше 300 мо-
лодих науковців з різних кра-
їн світу. Протягом 2 днів було 
проведено 8 секційних засі-
дань, де науковці мали змогу 
представити результати своїх 
наукових здобутків. Протягом 
першого дня тривала постер-
на секція, де було представ-
лено 17 постерів. Усі доповіді 
публікувалися на соціальних 
сторінках Наукового товари-
ства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих уче-
них ХНМУ, а голосування від-
бувалося за посиланням та 
тривало протягом дня. Зага-
лом у постерній секції за ро-
боти молодих науковців відда-
ли 931 голос.

Крім того, всі бажаючі 
могли прослухати пленарну 
лекцію директора Інституту 
болю (Мюнхен, Німеччина), 
почесного професора ХНМУ 
Вольфганга Бауермайсте-
ра на тему «State of the Art 
Musculoskeletal», який взяв 
участь в урочистій онлайн-це-
ремонії нагородження та за-
криття конференції.

Основною метою захо-
ду стало надання можливості 
молодим науковцям поділи-
тися своїми ідеями та погля-
дами, ознайомитися з науко-
во-дослідницькою роботою та 
представити результати сво-
їх наукових досліджень перед 
міжнародною ауди торією. 

Дякуємо молодим науков-
цям за активну участь у кон-
ференції та чекаємо наступно-
го року!

Îëåñÿ Ïëºõîâà, 
ãîëîâ÷èíÿ Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà 

ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â 
òà ìîëîäèõ ó÷åíèõ ÕÍÌÓ
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ІІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС З ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ГУМАНІЗАЦІЇ КРАЇНИВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ГУМАНІЗАЦІЇ КРАЇНИ
9–10 жовтня в онлайн-режимі відбувся ІІІ Національний кон-

грес з паліативної та хоспісної допомоги, співорганізатором яко-
го став і Харківський національний медичний університет. Метою 
його проведення стало сприяння створенню і розвитку доступ-
ної, якісної та ефективної системи паліативної і хоспісної допо-
моги в Україні.

Відкрив роботу наукового заходу голова правління ГО «Укра-
їнська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василь 
Князевич: «Це свято тих людей, які віддають свої зусилля і своє 
життя служінню іншим. Понад 10 років поступово, крок за кро-
ком, паліативна допомога в Україні розвивається. За цей період 
дуже багато зроблено для того, щоб ми могли донести, в першу 
чергу до суспільства, що таке паліативна допомога, гарантована 
державою та законом. Я сподіваюся, що між нами сьогодні відбу-
деться професійна розмова, тому що цей вид допомоги повинен 
набути якісної форми, а наші співвітчизники мають бути задово-
лені. І ми це з вами зробимо разом, адже побудуємо сучасну па-
ліативну допомогу – станемо в один ряд з країнами цивілізова-
ного світу». 

Учасників інтерактивного заходу також привітала заступни-
ця Міністра охорони здоров’я України Ірина Микитчак. Вона зга-
дала складний і цікавий шлях створення паліативної допомоги 
в Україні і підкреслила, що за цей період часу зроблено бага-
то напрацювань, якими потрібно обмінятися протягом двох днів 
роботи конгресу. Також необхідно активно поспілкуватися, по-
дискутувати та ознайомитися з досвідом колег і науковців. «Без 
сумніву, є багато проблем, але існує команда, з якою можна 
змінювати і творити нові дуже потрібні і важливі речі для наших 
співвітчизників, адже у цей період випробувань і викликів поста-
ють серйозні питання перед паліативною і хоспісною допомо-
гою», – зазначила пані Ірина. 

До привітань долучилися й почесні гості, а саме: заступниця 
голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва, 
президент Національної академії медичних наук України Віталій 
Цимбалюк, президент Національної академії педагогічних наук 
України Василь Кремень та представниця правління ГО «Укра-
їнська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Оксана 
 Суліма.

Під час роботи онлайн-конгресу пройшли пленарні та секцій-
ні засідання, сателітні сесії, майстер-класи та постерні доповіді. 
На них були представлені такі тематичні розділи, як організаційні 

та правові аспекти розвитку системи паліативної і хоспісної до-
помоги, надання паліативної допомоги на рівні ПМСД, клінічні ас-
пекти паліативної і хоспісної допомоги; педіатричні аспекти палі-
ативної допомоги; психологічні, соціальні, філософські та духовні 
аспекти надання паліативної і хоспісної допомоги та догляду; 
особливості паліативної допомоги особам з інфекційними захво-
рюваннями, у тому числі з COVID-19; освіта в паліативній допо-
мозі та ін.

У роботі конгресу взяли участь і науковці медичного вишу. 
Зокрема, в секції «Особливості надання паліативної допомоги та 
догляду в педіатрії» були представлені доповіді «Харчування ді-
тей при проведенні поліхіміотерапії» (Н. Макєєва, Ю. Одинець, 
О. Афанасьєва) та «Мультидисциплінарність при наданні палі-
ативної допомоги дітям в умовах COVID-19» (Р. Марабян, Н. Ко-
новалова, Н. Орлова, Т. Телега, Ю. Акімова та О. Ріга). Також між-
народний тренер Education Palliative End of Life Care Pediatrics 
професор Олена Ріга стала модератором майстер-класу «Гло-
бальні стратегії та маленькі кроки розвитку педіатричної паліа-
тивної допомоги в Україні». До участі в дитячих секціях долучили-
ся міжнародні експерти: глобальний посол міжнародної мережі 
дитячої паліативної допомоги Джоан Марстон (Південна Афри-
ка), медичний директор дитячого хоспісу «Веселка» Сатбір Джас-
сал (Велика Британія) та педагог Рене Хьюбрегтце (Королівство 
Нідерланди).

ІІІ Національний конгрес з паліативної та хоспісної допомоги 
наразі вирішує надважливі питання медичного, правового та мо-
рального аспектів. Він також привертає увагу суспільства і дер-
жави до важливих аспектів гуманізації нашої країни, адже саме 
допомога найбільш вразливим верствам населення робить сус-
пільство людянішим і сприяє фактичній реалізації допомоги тим, 
хто страждає, забезпечує їх життєдіяльність та турбується про 
підтримку близьких і рідних.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

КУЛЬТУРА ВИКОРИСТАННЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗКУЛЬТУРА ВИКОРИСТАННЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ
Через пандемію коронавірусної інфекції більшість з нас об-

межилася екранами комп’ютерів, телефонів, ноутбуків, що не 
лише змешнує спілкування, але і призводить до значного пере-
навантаження наших очей. Велика кількість людей прагне мати 
100 % зір і тому звертається до фахівців для його корекції. Нині 
дуже популярна контактна корекція зору, тому що лінзи спрощу-
ють і покращують якість життя та мають переваги над окулярами. 
Проте багато хто не знає гігієни використання лінз. 

Контактні лінзи (МКЛ) – маленькі помічники в боротьбі за іде-
альний зір. Якщо ретельно стежити і доглядати за ними, вони 
стануть вашими друзями і будуть задовольняти не тільки 100 % 
зором, але і приголомшливим комфортом під час носіння. А 
ось якщо нехтувати правилами догляду, то лінзи принесуть чи-
мало проблем. Саме тому так важливо знати, як правильно до-
глядати за контактними лінзами, щоб зберегти здоров'я і красу 
своїх очей.

Гігієна має велике значення для здоров'я людини взагалі, але 
при використанні контактних лінз це особливо актуально, оскіль-
ки будь-які брудні чужорідні тіла в оці здатні спричинити диском-
форт, а також стати причиною різних захворювань. 

Розглянемо, як правильно використовувати лінзи, надягати і 
знімати, доглядати та очищувати їх:

• Вимийте руки з милом і витріть чистим рушником. Ретель-
не миття допоможе видалити з поверхні шкіри бруд і жир. Надалі 
це дозволить уникнути появи відкладень на поверхні МКЛ.

• Вийміть контактну лінзу з блістера. Діставайте виріб плас-
тиковим пінцетом/маніпулятором або пальцями. Потім переміс-
тіть його на подушечку вказівного пальця провідної руки.

• Перевірте цілісність МКЛ. Лінза повинна бути цілою і глад-
кою, з рівними краями, без розривів, зморшок. Пам’ятайте, що 
параметри лінз для правого і лівого ока можуть відрізнятися. Тож 
не переплутайте праву і ліву лінзу.

• Визначте лицьову сторону лінзи. Правильно вивернута 
МКЛ має опуклу форму, її краї спрямовані вгору, а сама вона на-
гадує чашку. З виворітного боку лінза схожа на тарілку — її краї 
дивляться в сторони.

• Притримуючи повіки, обережно надягніть МКЛ. 
NB! Пам’ятайте, що в гідрогелевих лінзах не можна спати. 

Порушення цього правила призводить до кисневого голодування 
рогівки, а також до можливості виникнення інфекційних захворю-
вань. Силікон-гідрогелеві лінзи, які дозволені для безперервного 
носіння, можна носити тільки за рекомендацією лікаря після об-
стеження очей. 

Після денного або нічного використання контактних лінз їх 
треба зняти. Проте перед цим необхідно підготувати індивідуаль-
ний контейнер для зберігання. Послідовність дій: 

• Вимийте руки з милом і витріть їх чистим рушником.
• Промийте ємкість невеликою кількістю свіжого багато-

функціонального розчину.
• Наповніть контейнер чистим розчином.
• Знявши лінзу, покладіть її на розкриту долоню і змочіть 

кількома краплями багатоцільового розчину, а потім акуратно 
протріть вказівним пальцем іншої руки – так ви за кілька секунд 
очистите лінзу від бруду. Далі помістіть лінзу в контейнер і щільно 
закрийте кришку.

NB! Щомісяця змінюйте контейнер. Для нових виробів ніко-
ли не використовуйте стару ємкість. Не застосовуйте як рідину 

для зволожування або змінник багатофункціонального розчину 
воду з-під крана, адже це може призвести до розвитку інфекцій-
них ускладнень.

Часто люди скаржаться, що після місяця носіння їх традиційні 
або квартальні лінзи подразнюють слизову, створюють ріжучі від-
чуття, тому вони викидають лінзи, хоча кожен день користуються 
багатофункціональними розчинами, протирають лінзи і вчасно 
змінюють контейнер для зберігання. Річ у тім, що лінзи тривалого 
носіння (понад 1 міс) вимагають більш глибокого очищення. Ба-
гатофункціональні розчини є гарним доглядом за місячними лін-
зами, але для лінз на три, шість і дванадцять місяців його замало. 
Тому використовують пероксидні системи – розчини, в яких пе-
рекис водню активно бореться з різного роду грибковими відкла-
деннями, вірусами і бактеріями. H

2
O

2
 – найсильніший окислювач, 

здатний проникати всередину біоплівок і сприяти більш глибоко-
му очищенню контактних лінз. 

Ми вже навчилися надягати та знімати контактні лінзи, до-
глядати за ними. Надаємо ще декілька порад щодо їх вико-
ристання:

• Не торкайтеся брудними руками очей, якщо ви в лінзах. 
Завжди мийте руки, перш ніж торкатися очей або проводити ма-
ніпуляції з лінзами.

• Бажано не користуватися розчином після закінчення тер-
міну його зберігання. Також не можна використовувати одну пор-
цію розчину двічі.

• Не можна носити лінзи після закінчення терміну їх вико-
ристання.

• Не рекомендується користуватися лінзами під час застуди. 
Якщо ви ніяк не можете відмовитися від них на користь окулярів – 
вибирайте одноденні, які можна викинути в кінці дня.

• Надягати лінзи дозволяється перед нанесенням макіяжу, а 
знімати – до видалення косметики.

• Категорично заборонено давати свої лінзи для носін-
ня іншим людям, оскільки це не гігієнічно і загрожує розвитком 
 алергії.

• Не дозволяється приймати душ, купатися в басейні, відвіду-
вати баню і сауну, не знімаючи контактні лінзи.

• Якщо довго не користувалися лінзами і вони засохли, ви-
киньте їх і замініть на нові.

• Якщо в око з контактними лінзами потрапило стороннє 
тіло, вія або ви почали відчувати дискомфорт під час носіння, спо-
чатку вимийте руки та зніміть лінзу, а вже після звертайтеся по 
допомогу до лікаря.

• Наприкінці дня може з’явитися відчуття сухості очей, тому 
треба користуватися штучними замінниками сльози (зволожуючі 
краплі).

Вчимося на помилках інших

Відомий австралійський боксер Ентоні Мандайн, який корис-
тувався контактними лінзами, відпочиваючи в ресторані, відчув 
подразнення очей від впливу тютюнового диму. Оскільки зволо-
жуючих крапель і розчину для лінз у нього із собою не було, він 
вирішив зволожити контактні лінзи власною слиною, що спричи-
нило грибкове захворювання очей. Навіть після проведеного лі-
кування зір відновився лише на 40 %. Кар’єра боксера опинилася 
під загрозою.

Îëåêñ³é Êîëîì³ºöü, Âåðîí³êà Êîëîì³ºöü, 
²ãîð Çàâãîðîäí³é, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî 
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СТУДЕНТСЬКА РАДА ХНМУ

КОМАНДА СМІЛИВИХ ТА ЕНЕРГІЙНИХ КОМАНДА СМІЛИВИХ ТА ЕНЕРГІЙНИХ 

Студентські роки – це не тільки лекції, пари, конференції, а 
й насичене позанавчальне життя, сповнене спілкування, емо-
цій і незабутніх вражень. Велика заслуга в цьому Студентської 
ради ХНМУ.

Студентська рада – 
це дружня родина, що 
об’єднує зовсім різних, 
проте активних, щирих, рі-
шучих та сповнених на-
тхнення на нові звершення 
студентів. Кожен із цієї ко-
манди мріє створити зла-
годжений колектив, у якому 
буде місце тільки для твор-
чості та сміливості, команд-
ного духу та прагнення до 
перемог.

Ну що? Зацікавилися? 
Давайте знайомитися!

Голова Студентської 
ради Харківського націо-
нального медичного уні-
верситету – Олександр 

Штереб.
Заступники голови – Ганна Мороз, Ольга Власенко, Максим 

Холодняк, Олексій Коломієць.
Мета цих людей – об’єднати прекрасну команду студентів 

та врегулювати їх роботу в усіх сферах діяльності, впроваджу-
вати нові заходи та цікаві ідеї задля успіху нашого університе-
ту. Вони сміливі, енергійні та відкриті до спілкування. Тож час 
представити тих, хто сприяє розвитку та процвітанню окремих 
сфер діяльності, пірнає з головою у вир емоцій та бурхливих 
відкриттів  – студентів, які мають свою дружню сім’ю та чудово 
її очолюють.

Голови секторів Харківського національного медичного 

університету:

1. Сектор медіа-простору, головчиня – Валерія Шимко.
Студенти із захопленнями займаються організацією цікавих, 

розважальних та освітніх заходів, створюють вироби власними 
руками, фотосушки та літературні вечори, пишуть вірші та статті. 
Головною метою сектора є вчасне інформування студентів в усіх 

соціальних мережах про новини стосовно навчання, цікавих за-
ходів та проєктів.

2. Сектор зовнішніх зв’язків, головчиня – Катерина Поло-
жишник.

Активна комунікація з відділом міжнародних зв’язків та про-
ректором з науково-педагогічної роботи, створення міжвузівських 
заходів та яскравих подій з різними університетами Хар кова.

3. Сектор співпраці з іноземними студентами, головчиня – 
Марія Дзюба.

Створення заходів разом із іноземними студентами нашого 
університету, віртуальна подорож у різні країни світу, тренування 
іноземних мов із носіями, комунікація з іноземним відділом осві-
ти ХНМУ.

4. Сектор розваг «Ліга Сміху», головчиня – Валерія Трубецька.
Круте місце, де панує сміх і радість, написання жартів, висту-

пи на сцені, організація ігор та проведення камеді-заходів.
5. Спортивний сектор, голова – Олег Благий.
Організація та проведення спортивних заходів, змагань з во-

лейболу, баскетболу, футболу, туристичні подорожі у мальовничі 
куточки Харківщини, зимові катання на сноубордах та лижах. 

6. Івент-сектор, головчиня – Влада Скороход.
Створення креативних, цікавих заходів у нашій альма матер, 

втілення яскравих ідей у життя університету.
7. Сектор волонтерства, головчиня – Катерина Тополюк.
Студенти із добрими серцями, що роблять світ кращим, допо-

магаючи людям, які потребують нашої підтримки у скрутний час.
8. Сектор «Що?Де?Коли?», головчиня – Еліна Сущенко.
Активні, дружні, сповнені натхнення люди, які засновують та 

втілюють у реальність кмітливі конкурси і змагання на інтелект, 
швидкість і увагу.

9. Сектор з якості освіти, голова – Кирило Братчук. 
Сектор активно займається покращанням навчально-педаго-

гічного процесу, проводить різноманітні заходи для збільшення 
знань та навичок студентів нашого університету.

Як бачимо, Студентська рада – це ваш шанс знайти себе, ви-
вільнити невгамовну енергію, розкрити всі свої таланти і таємні 
можливості, розвинути їх до вищого рівня! Саме тут можете здій-
снити найнеймовірніші ідей та найсміливіші фантазії. 

Разом ми можемо дуже багато, навіть більше – РАЗОМ МИ 
МОЖЕМО ВСЕ!

²ëîíà Êîðí³ëîâà, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ДЕНЬ ДОНОРА У ХНМУ

Незважаючи на карантин 
та обмежувальні заходи, що 
вплинули на усі сфери життя, 
8 жовтня в медичному виші 
за ініціативою Профспілко-
вої організації студентів, ас-
пірантів та клінічних орди-
наторів ХНМУ розпочався 
тиждень донора, упродовж 
якого отримано 143 дози 
крові. Зібрані донації будуть 
відправлені маленьким паці-
єнтам гематологічного відді-
лення ХДМКЛ № 16. 

Пам’ятайте, що від вас 
залежить чиєсь життя!
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ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

З ЛЮБОВ’Ю ДО ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ ТА СТУДЕНТІВЗ ЛЮБОВ’Ю ДО ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ ТА СТУДЕНТІВ
Як студентка VI курсу можу з упевненістю сказати, що ви-

кладачів я бачила найрізноманітніших. Кожен з них – унікальний, 
зі своєю методикою викладання. Деякі – чудові люди, лікарі від 
Бога та є неймовірною знахідкою для ХНМУ, а деяких я не забуду 
й довіку, навіть якщо дуже сильно захочу. Та сьогодні розповім 
про одного лікаря-онколога і за сумісництвом мого викладача. 

Онкологію студенти вивчають на V курсі. Коли одногрупники 
дізналися, що треба буде навчатися в онкодиспансері на Помір-
ках, то були не в захваті (всім іншим групам цей предмет викла-
дався на Пушкінській). Проте зустріч з викладачем заохотила нас 
відвідувати кожну пару. 

Андрій Юрійович Гаврилов з першого заняття дав усім зро-
зуміти, що йому не потрібна зазубрена з підручників інформація. 
Він казав: «Головне – зрозуміти патогенез, і тоді ви знатимете і 
клініку, і діагностику, і ускладнення, і лікування». Це називається 

«клінічне мислення», той інструмент, яким має орудувати кожен 
лікар та без якого зрозуміти медицину неможливо. 

Андрій Юрійович іноді пояснював інформацію декілька ра-
зів, доки кожному студенту не буде зрозуміло. Опитування від-
бувалося у вигляді розгляду клінічних випадків, наче ми – лікарі: 
прийшов до нас пацієнт з такими-то скаргами, що робитимемо, 
як будемо лікувати. Це набагато цікавіше, ніж просто за шабло-
ном розглядати нозології одна за одною.

Пам’ятаю, як ми сказали, що ніколи не переглядали знімки 
комп’ютерної томографії. Наступної пари ми швидко розібрали 
тему, потім наш викладач вийшов і приніс неймовірну кількість 
результатів КТ та тренував нас, щоб ми могли відрізнити норму 
від патології. Цього немає у плані занять, він не зобов'язаний нас 
цьому навчати. Проте тепер кожен студент нашої групи зможе 
виявити патологію на комп’ютерній томограмі.

Коли у нас зайшла мова щодо майбутньої спеціалізації, то ви-
явилось, що деякі студенти зацікавлені онкологією. Тоді Андрій 
Юрійович допоміг їм побачити спеціальність з практичної точки 
зору та вирішити для себе це питання остаточно. Консультація 
практикуючого лікаря, його досвід та знання спеціальності «як 
вона є» в реальності, а не тільки зі сторони теорії – усе це студент 
має отримати до того, як він обере цей напрям медицини, щоб не 
було завищених очікувань та розчарувань.

В очах нашої групи Андрій Юрійович є поєднанням чудового 
лікаря, гарного викладача та прекрасної людини. Він навчив нас 
клінічно мислити, що так необхідно у практиці кожного лікаря, дав 
базу знань, які застосовуються тепер у кожній сфері медицини, 
багатьом допоміг визначитися зі спеціалізацією. Чесно кажучи, я 
щаслива, що тоді нам довелося їздити на  Помірки.

Êàòåðèíà Øðîëèê, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ДО ДНЯ ВЧИТЕЛЯ

Не один рік поспіль перша неділя жовтня вважається значу-
щим днем у житті всіх працівників освіти. І недарма, адже неоці-
ненний внесок у світ знань освітян неможливо переоцінити.

Вчитель – благородна професія. Саме вчителі виховують і 
приводять у дорослий світ людей, які ще вчора були малюками. 
Ви наставники й одночасно друзі для молодого покоління. Ви да-
руєте їм надію і допомагаєте розправити крила для великого по-
льоту завдовжки в життя. Від щирого серця бажаємо вистояти до 
кінця в цій боротьбі, не втрачати терпіння і кожен день з новими 
силами йти у бій.

Високо цінуємо щедрість ваших люблячих сердець, ваше 
терпіння та розуміння, відданість справі та любов до нас – своїх 
учнів/студентів! 

Бажаємо міцного здоров’я, бадьорості тіла й духу, радості від 
вашої нелегкої праці! Нехай вас оточують повага і любов, добро-
зичливість і милосердя, життєрадісність і вдячність.

Дякуємо вам! З Днем працівників освіти!
Êàòåðèíà Ïîëîæèøíèê, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

НАСТАВНИКИ ТА ДРУЗІ ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯНАСТАВНИКИ ТА ДРУЗІ ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ МОЄ ПЕРШЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯМОЄ ПЕРШЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
День працівників освіти має значення як для студентів, так і 

для викладачів, бо слово «вчитель» посідає важливе місце в житті 
кожної людини.

Так, згадую своє перше практичне заняття з медичної біології 
та викладача Ірину Вікторівну Рассоху з надзвичайною теплотою 
в серці. Як і кожен студент на перших заняттях, я дуже хвилюва-
лась, але завдяки її повазі до студентів, професіоналізму та над-
звичайній любові до своєї професії не тільки перше заняття, але 
й весь семестр пройшов вельми цікаво та продуктивно. Медична 
біологія стала одним з моїх найулюбленіших предметів.

Хочу висловити надзвичайну вдячність саме таким виклада-
чам, які надихають студентів на навчання, максимально заохочу-
ють та розкривають потенціал студентів. З вашим Днем!

Òåòÿíà Ïîïîâà, III ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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НАШИ УЧИТЕЛЯ

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ, ВОСПИТАТЕЛЬ, БЛЕСТЯЩИЙ ЛЕКТОР
2 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения замеча-

тельного человека, ученого и учителя, известного отечественно-
го патофизиолога, почетного профессора ХНМУ Рели Ушеровны 
Липшиц.

Реля Липшиц родилась в 
Польше (м. Пабяницы Люблинско-
го воеводства) и обрела вторую 
родину в Украине и связала с ней 
всю свою жизнь. До начала Второй 
мировой войны Реля Ушеровна 
успела получить среднее образо-
вание и основательную гумани-
тарную подготовку. Она хорошо 
знала и любила музыку, языки, 
европейскую литературу. В 1937–
1939 гг. была членом подпольной 
молодежной организации в Лод-
зи. Когда Польшу оккупирова-
ли фашисты, приход которых со-
провождался беспрецедентными 

зверствами, расстрелами и издевательством над мирным насе-
лением, вынуждена была покинуть родину.

Она рассталась с родителями, сестрой и братом и больше 
никогда уже не увидела их, так как они погибли в Освенциме. 
Сама же Реля Ушеровна с большими трудностями добралась до 
территории Западной Украины и в 1940 г. работала лаборанткой 
металлургического завода в Лутугино (Донбасс). Отсюда она от-
правила письмо директору Харьковского медицинского институ-
та с просьбой допустить ее к вступительным экзаменам, которые 
сдала на отлично, и была принята на санитарно-гигиенический 
факультет 1-го ХМИ. С тех пор вся ее жизнь была связана с на-
шим вузом, где она прошла путь от студентки до профессора, из-
вестного миру ученого-патофизиолога.

Все ее студенческие годы прошли под знаком войны. Она 
вспоминала впоследствии, как вместе с однокурсниками копа-
ла окопы в Богодуховском районе, как холодно и голодно было в 
эвакуации в Чкалове (ныне Оренбург), как в свободное от учебы 
время помогала медицинскому персоналу в госпитале. Студен-
тов за отличные успехи награждали брошюрами типа «Сборник 
инструктивных указаний по профилактике холеры». Такой же 
книжечкой за подписью академика М.Н. Соловьева была отме-
чена и студентка Р.У. Липшиц. Ее в свое время Реля Ушеровна по-
дарила музею истории ХНМУ, где она экспонируется до сих пор. 

Выжить в то трудное время и не зачерстветь душой ей помо-
гало искусство: музыка, литература – любимые Бетховен и Гете, 
томик которого она со скромными пожитками увезла из Лодзи и 
мучилась вопросом, как мог в такой культурной европейской стра-
не, как Германия, зародиться и расцвести гитлеровский  фашизм.

В 1944 г. она с отличием окончила институт и осталась там 
для научной работы, которой занималась под руководством 
чл.-кор. АН УССР профессора Д.Е. Альперна – одного из осно-
воположников отечественной патофизиологии. В 1949 г. Р.У. Лип-
шиц уже защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние 
некоторых физиологически активных веществ воспалительного 
очага на фагоцитарную реакцию». Отличную оценку этой рабо-
те дал в своей рецензии профессор-инфекционист И.Р. Брауде.

Основными направлениями ее научных исследований ста-
ли вопросы патогенеза воспаления, иммунитета и аллергии. 
Впервые (1963) совместно с Д.Е. Альперном она описала взаи-
модействие медиаторов в патогенезе воспаления. Длительными 
исследованиями было установлено значение адениловых соеди-
нений в патогенезе основных воспалительных явлений, что стало 
востребовано в практической медицине. Установлена роль холе-
нергических факторов в патогенезе лучевой болезни и при ком-
бинированном действии аллергена и радиации. 

В 1967 г. Р.У. Липшиц защитила докторскую диссертацию, 
стала доцентом, а в 1971 г. – профессором. После смерти 
Д.Е. Альперна в 1968 г. возглавила кафедру патофизиологии, ко-
торой руководила почти 20 лет, достойно продолжая и развивая 
дело своего наставника.

Р.У. Липшиц – известный патофизиолог, она была ведущим 
специалистом и ученым в области общей патологии воспаления 
в организме, ей принадлежит около 200 научных работ, она со-
здала свою научную школу. За более чем 60 лет научно-педаго-
гической деятельности она сделала большой вклад в подготовку 
врачебных и научно-педагогических кадров.

Научные достижения Р.У. Липшиц были по достоинству 
оценены отечественной и международной медицинской обще-
ственностью. Помимо многочисленных почетных грамот, меда-
лей и дипломов, она была номинирована на звание Woman of the 
Year 2001 и Great Woman of the XXI Century Американским биогра-
фическим институтом. Ее имя внесено в монументальное био-
графическое издание «Great Minds of 21 st Century».

Реля Липшиц была членом Международного общества пато-
физиологов, правления Научно-медицинского общества пато-
физиологов Украины, с 1968 г. долгое время возглавляла Харь-
ковское общество патофизиологов.

Реля Ушеровна Липшиц была человеком исключительной 
порядочности, чести, скромности, отзывчивости и внимания к 
людям. Талантливый педагог, воспитатель, блестящий лектор, 
влюбленный в свою специальность, она долгое время вела сту-
денческий научный кружок, из которого впоследствии вышли 
профессора, доценты, прекрасные практические врачи. Реля 
Ушеровна была одинока, и многие студенты тех лет ощущали на 
себе ее материнскую заботу. М.М. Корин – профессор Семипа-
латинского медицинского института вспоминает, «как часто она 
оставалась с ними до позднего вечера, помогала обрабатывать 
результаты исследований, готовить доклады, реферировать 
специальную литературу». 

Реля Ушеровна ушла из жизни 7 мая 2010 г. накануне люби-
мого ею Дня Победы и незадолго до своего 80-летия. Память об 
учителе ее ученики хранят в своих сердцах. Вот несколько строк 
из посвященного ей стихотворения:

Живут во мне мои учителя…
Их благородство мыслей и поступков
Порой точней, чем стройные науки,
Ведет по жизни, веря и веля
Жить так, чтоб каждым из ушедших дней
Смог оправдать, как и свое свеченье, 
Великий труд, святое назначенье
И вечный след моих учителей.

Æàííåòà Ïåðöåâà, äèðåêòîð ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ

НАВЧАННЯ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН

Насправді, зважаючи на те, що зараз 
я навчаюсь на другому курсі, хочу сказати, 
що дуже складно вибрати найкращу кафе-
дру в «режимі онлайн», а тим паче – кра-
щого викладача.

По-перше, кожний викладач доносить 
інформацію по-різному, у кожного своя ме-
тодика навчання.

По-друге, дуже складно оцінювати 
працю викладачів дистанційно. На мій по-
гляд, практичні заняття в університеті на-
багато цікавіші, аніж лекції онлайн, тому 
мені важко когось виокремити. Проте хочу приділити особливу 
увагу кафедрі гістології. Зараз лекції на І медичному факульте-

ті викладає Олександр Юрійович Степа-
ненко. Насправді, людина дуже освічена 
і вміє з легкістю доносити інформацію до 
студентів. Це дуже важливо для тих, хто 
справді хоче засвоїти знання.

Практичні заняття в мене викладає Ган-
на Олександрівна Сакал. Це чудова викла-
дачка, яка захоплює студентів своїми зна-
ннями. З нею так легко навчатись. Кожен 
гістологічний препарат вона пояснює «від 
а до я», а головне – все розповідає по темі.

Отже, хочу відзначити, що до кафедри 
гістології в мене особлива любов.

ªëèçàâåòà Ñêèäàíåíêî, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ОСОБЛИВА ЛЮБОВ ДО КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ
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ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МИТТЯ РУК

Організація Об’єднаних Націй і, зокрема, Дитячий фонд 
ООН (ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня «Всесвітнім днем 
миття рук». 

Як відзначають експерти ООН та ВООЗ, миття рук рятує ти-
сячі життів щодня, адже через немиті руки в організм людини по-
трапляють збудники холери, вірусної пневмонії, гепатиту, грипу 
та гострих респіраторних захворювань. Не можна не помітити, 
що така проста гігієнічна процедура, як миття рук, здатна попе-
редити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та 
інфекціями, але і зробити життя людини більш комфортним, при-
ємним і безпечним.

Сьогодні під час пандемії коронавірусу постає гостра необ-
хідність дотримуватися протиепідеміологічних заходів, зокре-
ма, ретельно мити руки. Адже безліч людей уникли захворювань 
саме тому, що вчасно і регулярно мили руки. 

До Всесвітнього дня миття рук пропонуємо ознайомитися з 
основними правилами догляду за руками. Підтримання рук у чи-
стоті (за допомогою води і мила або ж спиртовмісного дезінфі-
куючого засобу) має велике значення для вашого здоров’я. Така 
нескладна й необтяжлива дія, як миття рук – найкраще, що ви мо-
жете зробити, аби захистити себе від низки інфекційних захво-
рювань, таких як грип або респіраторні віруси, що поширюються 
повітряно-краплинним шляхом.

Регулярне миття рук – це проста звичка, що допоможе вам 
не тільки зберегти здоров'я, але й запобігти поширенню інфек-
ційних захворювань до інших людей. Адже з диханням, чханням 
і сяканням хворих людей мікроби розлітаються у повітрі і осіда-
ють на предметах довкола нас. Якщо ви не миєте належним чи-
ном руки перед контактом з іншими людьми, то можете передати 
їм свої мікроби через рукостискання, доторки до ручок дверей, 
клавіатури комп’ютера та інших приладів домашнього чи офісно-
го вжитку.

Експерти стверджують, що для ефективної та безпечної гігіє-
ни рук цілком достатньо звичайного мила. Рекламовані антибак-
теріальні миючі засоби, як правило, не виявляють підвищеного 
захисту тривалої дії. 

Коли слід мити руки? 

• Перед, під час і після приготування їжі. 
• Перед прийомом їжі. 
• До і після догляду за хворою людиною. 
• До і після обробки порізу або рани. 
• Після відвідання туалету. 
• Після зміни підгузків або підмивання дитини, яка відвідала ту-

алет. 
• Після сякання, кашлю, чхання. 
• Після доторку до тварини, миски з їжею або туалету для тва-

рин. 
• Після приготування їжі для тварин. 
• Після доторку до сміття. 

Як слід мити руки? 

• Намочіть руки під чистою проточною водою (теплою або хо-
лодною).

• Намильте руки, потерши їх разом з милом. Ретельно потріть 
руки з обох сторін, а також між пальцями і під нігтями.

• Тріть намилені руки не менше 20 секунд. 
• Добре промийте руки під чистою проточною водою. 
• Висушіть руки насухо чистим рушником або повітрям з 

 сушарки. 

• У громадському туалеті закручуйте кран паперовим рушни-
ком, щоб уникнути повторного зараження ваших рук мікро-
бами. Тим самим рушником скористайтеся, щоб відчинити 
двері для виходу з туалету. 
Що робити, якщо у вас немає мила і чистої проточної 

води? 

Миття рук з милом і водою – найкращий спосіб зменшити 
кількість мікробів на них. Утім, бувають ситуації, коли мило і вода 
недоступні. У таких випадках використовуйте дезінфікуючий за-
сіб для рук на спиртовій основі, який містить щонайменше 60 % 
алкоголю. Він може швидко зменшити кількість мікробів на руках, 
але майте на увазі, що дезінфікуючі засоби усувають не всі види 
мікробів. Крім того, дезінфікуючі засоби для рук не надто ефек-
тивні, коли руки дуже забруднені або жирні. Тому при сильних за-
брудненнях спершу очистіть руки вологими серветками, а потім 
застосовуйте дезінфікуючий спиртовмісний засіб. 

Як використовувати дезінфікуючі засоби для рук? 

• Нанесіть засіб на долоню однієї руки (щоб дізнатися, яка кіль-
кість потрібна, прочитайте інструкцію на етикетці). 

• Потріть долоні. 
• Ретельно натріть засобом усю поверхню рук і пальців, поки 

засіб не випарується і ваші руки не стануть сухими. 
Багато досліджень показали, що дезінфікуючі засоби з кон-

центрацією алкоголю 60–95 % більш ефективні для знищення мі-
кробів, ніж засоби з меншою концентрацією алкоголю або на не-
спиртовій основі. 

Прості правила безпеки 

Хоч як сумлінно ви будете мити руки, ніколи не можна по-
кладатися на те, що так само відповідально поводитимуться всі 
люди, які вас оточують. Тому до ваших рук неминуче «прилипати-
муть» мікроби з поручнів у громадському транспорті, ручок две-
рей, вимикачів світла, офісних телефонів та інших приладів за-
гального користування. Отже, пам’ятайте, що немиті руки ніколи 
не слід підносити до обличчя (надто якщо ви перебуваєте в офісі 
чи громадських місцях). 

• Коли ви кашляєте або чхаєте, використовуйте серветку і ви-
киньте її одразу після використання. Якщо серветки під ру-
кою немає, підніміть лікоть до обличчя і прикрийтеся рука-
вом. 

• Регулярно протирайте дезінфікуючими засобами поверхні у 
вашому житловому та офісному приміщеннях. Особливо важ-
ливо утримувати в чистоті дверні ручки, вимикачі світла, те-
лефони і клавіатури. 

• Якщо у вас є діти, з перших років життя привчайте їх до на-
лежної гігієни. Зокрема, навчіть їх правильно мити руки і на-
глядайте за тим, як вони це роблять. 

• Використовуйте для миття рук лише проточну воду. Таз з во-
дою – це хибне рішення, якому слід рішуче сказати «ні».

• Не використовуйте спільний рушник для рук. 
• Не використовуйте губки або багаторазові ганчірки, якщо їх 

не змінюють і не перуть щодня. Мікроби процвітають на воло-
гих поверхнях!

Çà ìàòåð³àëàìè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 

ПРОЦЕДУРА, ЩО РЯТУЄ ЖИТТЯ
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

У нашому університеті працює Психологічна служба, метою 
діяльності якої є психологічна підтримка, допомога в адаптації до 
навчання, підвищення рівня психологічного та соціального бла-
гополуччя. 

Психологи будуть вам корисні в наступних ситуаціях:

• коли ви переживаєте тривогу, розгубленість, невпев-
неність;

• коли ви зіткнулися з непорозумінням, конфліктною си-
туацією;

• коли відчули складнощі в будуванні стосунків;
• коли відчуваєте постійне виснаження та небажання актив-

но діяти;
• коли вам необхідно, щоб вас вислухали та зрозуміли.
Спеціалісти Психологічної служби – кваліфіковані психологи. 

Зустрічі є безкоштовними. Ми гарантуємо вам конфіденційність 
та анонімність. Для вашої зручності відкрито кабінет, де ви може-
те отримати індивідуальну консультацію: Навчально-лаборатор-
ний корпус (пр. Науки, 4), кабінет 409. Також ви можете отримати 
онлайн-консультацію у зручному для вас месенджері за попере-
днім записом.

Крім того, до вашої уваги пропонуються різноманітні май-
стер-класи з розвитку комунікабельності, стресостійкості, впев-
неності в собі та багато іншого.

За більш детальною інформацією звертатайтеся за телефо-
ном +38 (099) 608 2446 (telegram).

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

КАФЕДРАЛЬНИЙ МУЗЕЙ

ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПЕРШОГО КУРСУ
2 жовтня, напередодні Дня вчителя, на кафедрі медичної 

та біоорганічної хімії ХНМУ відбулося урочисте відкриття скуль-
птурної композиції «Асклепій та Гігея», яка розташована у при-
міщенні кафедрального музею, створеного більше десяти років 
тому до 205-річчя ХНМУ та 55-річчя кафедри медичної та біо-
орга нічної хімії.

Доброю традицією на кафедрі медичної та біоорганічної хі-
мії є вшанування історії і спадщини, що залишилась нам від уче-
них, які створили фундамент для розвитку науки та педагогіки, 
зробили внесок у розвиток хімії в медичному університеті. У му-
зеї оживає історія кафедри: тут зібрані фотографії та експона-
ти, які дозволяють відчути атмосферу кожного періоду розви-
тку кафедри від початкового (1804–1855 р.), дореволюційного 
(1855–1917 р.), післяреволюційного (1917–1955 р.) до сучасно-
го (1955 р.–теперішній час). Еволюцію наукової думки та різні 
епохи наглядно демонструють експонати музею, який створено 
для розуміння, що без гордості за минуле не може бути гідного 
сучасного.

Історична довідка. Асклéпій (від грец. ό), також Ес-
кулап (від лат. Aesculapius) – давньогрецький бог лікування, син 
Аполлона й Короніди, доньки владаря лапітів Флегія. Мистецтву 
лікування він навчився від кентавра Хірона, міг навіть повертати 
до життя мертвих. Гесіод зображує Асклепія не як бога, а як ге-
роя. Дружина Асклепія (Епіона) народила йому синів Телесфо-
ра, Махаона і Подалірія та доньок Гігією (Здоров'я), Панакею 

 (Всецілительку), Акесо, Іасо, Еглу. Як і в Епідаврі, в Тибрській свя-
тині Асклепія лікарі стародавньої Греції практикували спосіб ліку-
вання хворих у снах, званих інкубаціями, під час якої вони одер-
жували необхідні поради; вилікувані присвячували богові обіцяні 
подарунки і написи подяки. Разом з Асклепієм у написах часто 
згадується Гігієя.

Гігея (грец. ί) – богиня здоров’я. Божественним при-
значенням Гігієї є не стільки безпосереднє лікування, скільки 
профілактика хвороб і збереження доброго здоров’я, гігієнічні 
рекомендації. У грецькому мистецтві її зображали, як правило, 
разом з Асклепієм у вигляді молодої, вродливої дівчини з квіту-
чим здоров’ям, яка тримає в руках чашу, з якої годує змію (емб-
лема медицини).

Ãàííà Ñèðîâà, çàâ³äóâà÷êà êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿, 
Îêñàíà Çàâàäà, ñòàðøà âèêëàäà÷êà êàôåäðè,

Íàòàë³ÿ ×àëåíêî, àñèñòåíòêà êàôåäðè
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ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

ШЛЯХ ДО МРІЇ

14 жовтня в Україні відзначається День захисника України, 
який нероздільно пов’язаний із розвитком українського війська 
та його військових традицій. Щорічне державне свято встанов-
лено Указом Президента України.

Цього день українці поціновують воїнів, які в різні часи оборо-
няли й обороняють нашу незалежність і територіальну цілісність, 
усіх захисників України незалежно від службового становища 
та статі.

Це свято пов’язане з розвитком війська від часів Русі. Най-
кращі традиції захисників минулого успадкували бійці сучасних 
Збройних сил України, які сьогодні відстоюють суверенітет Укра-
їни у війні з російським агресором.

Історія цього свята має давню традицію. Покрову Пресвя-
тої Богородиці відзначали козаки, за що свято отримало другу 
назву – Козацька Покрова. Українське військо 1917–1921 років 
зберігало козацькі військові традиції в назвах військових частин, 
структурі, прапорах, одностроях тощо.

14 жовтня 1942 року вважається символічним днем утворен-
ня Української повстанської армії. Наразі Українська армія актив-
но модернізується, позбувається радянської спадщини та від-
новлює українські військові традиції. Наше військо стає однією з 
найбоєздатніших армій Європи, маючи за плечима більше 5 ро-
ків досвіду боїв російсько-української війни. За цей час ми прове-
ли низку важливих реформ, аби військо професіоналізувалося та 
набуло інституційної значущості в країні.

Українська армія береже бойові традиції предків та імена ге-
роїв, від воїнів-русичів і козаків до січових стрільців і вояків УПА. 
Тому у війську з’явилися назви легендарних українських полко-

водців та уславлених підрозділів минулого: 24-а окрема механі-
зована бригада (ОМБр) імені Короля Данила, 72-а ОМБр імені 
Чорних запорожців, 93-я ОМБр «Холодний Яр», Військовий інсти-
тут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Тяглість поколінь знайшла відображення і в елементах одно-
строїв – шапка «мазепинка», нарукавний тризуб. Гасло «Слава 
Україні – Героям слава» стало офіційним вітанням українського 
війська.

Поряд із чоловіками на захист Батьківщини ставали жінки. До 
прикладу, нам відомі імена Христини Сушко та Харитини Пекар-
чук, які воювали в Армії УНР. У Легіоні Січових стрільців була Жіно-
ча чота, співорганізаторкою якої була розвідниця Ольга Басараб. 
Сотні жіночих імен можна знайти серед героїв Другої світової, 
бійців УПА. У сучасній українській армії кожен десятий боєць – 
жінка. Вони пліч-о-пліч із чоловіками служать на передовій, осво-
їли спеціальності снайпера, кулеметника, розвідника, механіка, 
інструктора, медика. За останні 10 років кількість жінок в україн-
ському війську зросла у 15 разів.

У День захисника України ми вшановуємо сучасних захисни-
ків України та героїв різних епох нашої історії. Це день, коли необ-
хідно згадати загиблих вояків і подякувати всім громадянам, які 
присвятили життя захисту Української держави.

Звільнити українську територію від окупанта без збройної 
відсічі неможливо. Тож боєздатне військо і внутрішня консоліда-
ція суспільства на основі спільних цінностей та поваги до власної 
держави забезпечать захист і відновлення територіальної ціліс-
ності країни.

Îëåã Ñóøèíñüêèé, êîðåñïîíäåíò Àðì³ÿInform

Ось уже 32 роки поспіль плавці з усього світу летять у Стам-
бул, аби перепливти 6,5-кілометрову протоку Босфор – з Азії 
в Європу. Міжконтинентальний заплив через Босфор визна-
ний «Кращим змаганням з плавання у світі». У 2020 р. він пови-
нен був відбутися 12 липня, але через карантин і пандемію його 
перенесли на 23 серпня. Проте жодні 
обставини не завадили студентці Хар-
ківського національного медичного універ-
ситету взяти участь у запливі і фінішувати 
за 1 год 13 хв.

Валерія Чубенко, студентка II курсу IV 
медичного факультету, з дитинства захо-
плювалась спортом, але ніхто з її оточен-
ня навіть не думав про те, що маленька 
і тендітна дівчина прийме таке відпові-
дальне рішення – підкорити Босфор.

Шлях до цієї мрії був тернистим. Ва-
лерія почала свої тренування ще з 15 
років у басейні «Локомотив», які були 
призначені їй за станом здоров'я, де за-
ймалася близько 2 років. Проте Лера так 
захопилася цим видом спорту, що зро-
зуміла: плавання – це ціле життя. Чима-
лу роль у цьому відіграв перехід в Олім-
пійський спортивний центр «Акварена». 
Тренер Андрій Полянський – людина, яка 
вселила надію і віру в себе. Свої знання і 
навички він передав Валерії і надихнув її 
на такі масштабні змагання.

Уже 4 січня Валерія зареєструвалася в запливі. Попереду на 
неї чекало півроку наполегливих тренувань, аби втілити задума-
не в життя. «Щоденний підйом о 4 ранку, заняття в басейні з 6 до 
7, далі – на пари в медичний університет і так день у день. Проте 
кожен день я прокидалася з думкою, що зовсім скоро я підкорю 
Босфор», – каже Валерія. На тренуваннях ставили техніку, час-
то вивозили на Вялівське і Муромське водосховище. «Відкрите 
водоймище – це зовсім інші відчуття. Під тобою немає дна, ти 
його не бачиш, саме через це починається паніка. Ми працювали 
не тільки над фізичною підготовкою, а й над психологічною. Нас 
вчили орієнтуватися у воді і плисти рівно за орієнтирами, щоб не 

збитися з маршруту, це дуже допомогло на Босфорі», – ділиться 
досвідом Лера.

Цього року, незважаючи на карантин і пандемію, в запли-
ві взяли участь 2400 спортсменів. Це був один з наймасовіших 
запливів останніх років. «По приїзду до Стамбула ми отримали 

"стартовий пакет учасника" (з номером, 
бейджом, браслетом) і нам розповіли 
про маршрут і течії на Босфорі: холод-
на веде до фінішу, тепла – в інший бік. У 
день запливу учасників поділили на три 
групи залежно від віку. На величезних 
триповерхових кораблях нас доставили 
до старту. Я встала на доріжку, відштов-
хнулася і зрозуміла, що відчуваю себе в 
дивному slow-mo. Ось я відштовхнулася. 
Стрибнула. Мить – і я у воді. Пливу. На-
вколо так багато людей, але ніхто не за-
важає. За відчуттям я пливу вже вічність. 
Начебто скоро фініш, і тут трапляється те, 
чого я побоювалася найбільше! Через те-
чію я почала відхилятися від маршруту до 
фінішу занадто швидко. Паніка. Варіантів 
було тільки два: сідати в човен і дисква-
ліфікація або зібратися із силами і йти до 
фінішу. У цей момент, ніби у фільмі, на-
вколо мене почали спливати напутні сло-
ва моїх близьких: «Ти все зможеш! Ти ж 
витривала!». Я зібралася із силами і таки 
здолала цю перешкоду. 1 година 13 хви-

лин – час фінішу, я це зробила!», – із захопленням розповіла про 
свої емоції та переживання Валерія Чубенко.

Ось такі історії ще раз доводять, що студенти Харківського 
національного медичного університету всебічно розвинені, і не-
зважаючи на тяготи навчання в нашому виші вони знаходять час 
для заняття своїм хобі.

Профспілкова організація студентів, аспірантів, докторантів 
та клінічних ординаторів ХНМУ вітає Валерію і бажає не зупиня-
тися на досягнутому, а ставити перед собою цілі та підкорювати 
нові вершини.

Ä³àíà Ãåîðã³é

НА ЗАХИСТІ СУВЕРЕНІТЕТУ КРАЇНИ

ЛІКАР – В МАЙБУТНЬОМУ, ПІДКОРЮВАЧ БОСФОРУ – СЬОГОДНІ 
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13 серпня 2020 р. пішов з життя заслужений діяч науки 
і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор 
медичних наук, професор Євген Григорович Дубенко.

Євген Григорович – яскра-
вий представник школи ві-
тчизняної неврології, відомий 
як в Україні, так і далеко за її 
 межами. 

Професійний шлях Євге-
на Дубенка тісно пов'язаний із 
Харківським медичним інсти-
тутом (нині Харківський наці-
ональний медичний універси-
тет), після закінчення якого з 
відзнакою в 1954 р. він всту-
пив до клінічної ординатури на 
кафедрі нервових хвороб, де і 
пройшов шлях від асистента 
до завідувача кафедри. Про-
тягом 12 років (1969–1981) 

Є.Г. Дубенко був деканом лікувального факультету ХМІ, плід-
но поєднуючи педагогічну роботу з виховною серед студент-
ської молоді.

Професор Євген Дубенко був виданим науковцем. За-
вдяки високому науковому і творчому потенціалу ним ство-
рені нові наукові напрямки в клінічній неврології. Він став 
фундатором оригінального наукового напрямку – вчення про 
ранню судинну патологію мозку, профілактичну ангіоневро-
логію. За великий цикл робіт даного напрямку був удостоє-
ний Державної премії України (1993 р.). Гідне визнання одер-
жали також роботи Є.Г. Дубенка з вивчення епілепсії, хвороби 
Паркінсона, соматоневрології, захворювань вегетативної 

нервової системи, черепно-мозкової травми, які багаторазо-
во були представлені на міжнародних конгресах і отримали 
міжнародне визнання. 

Євген Дубенко був автором понад 250 наукових праць, 
у тому числі 5 монографій, підручника і навчальних посіб-
ників для лікарів і студентів, під його керівництвом під-
готовлено 6 докторських і 40 кандидатських дисертацій. 
У 1984 році Євген Григорович був удостоєний звання за-
служеного діяча науки і техніки України, за заслуги в галу-
зі клінічної медицини нагороджений орденом Української 
Православної церкви Преподобного Агапіта Печерського 
I і II ступенів.

Євген Григорович був прекрасним педагогом. Його 
яскраві лекції, клінічні розбори й обходи із захопленням і 
вдячністю згадують багато поколінь учнів. Талант клініцис-
та, педагога, вченого дозволив професорові створити вели-
ку школу лікарів-неврологів. Його учні працюють не тільки в 
Україні, а й далеко за її межами. Свою багатогранну науко-
во-дослідну, науково-педагогічну діяльність Євген Григоро-
вич поєднував з науково-організаційною діяльністю, адже він 
більше 30 років очолював Харківське обласне науково-ме-
дичне товариство неврологів.

На жаль, медична спільнота втратила видатного вченого 
з великим досвідом практичного лікування, яскравого педа-
гога та щирого наставника. 

Ректорат, профком співробітників, колектив університе-
ту, колеги, численні учні й соратники глибоко сумують через 
втрату Євгена Григоровича Дубенка та висловлюють щире 
співчуття його рідним і близьким. 

Світла пам’ять про Євгена Григоровича Дубенка – видат-
ного вченого, вчителя, чуйну людину – назавжди збережеть-
ся в серцях рідних, колег та друзів. 

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНА ГРИГОРОВИЧА ДУБЕНКА
(22.05.1929–13.08.2020)

2 жовтня пішла з життя фахівець служби інтелектуальної власності Лариса Миколаївна 
 Міланич.

Лариса Миколаївна закінчила Харківський інженерно-економічний інститут та працювала 
в інституті «Гіпрококс» провідним інженером. У 1997 році вона пов’язала своє життя з Харків-
ським державним медичним університетом і протягом 23 років безперервно працювала в ме-
дичному виші. Спочатку Лариса Миколаївна працювала лаборантом Центральної науково-до-
слідної лабораторії, а згодом обійняла посаду фахівця служби інтелектуальної власності ХНМУ. 

Лариса Міланич була щирю, доброю, світлою та чесною людиною. Вона була прикладом 
сумлінного ставлення до роботи, високої відповідальності та поваги до колег.

Ректорат, профспілкова організація співробітників та колектив університету глибоко суму-
ють з приводу смерті Лариси Миколаївни Міланич та висловлюють щирі співчуття її родині й 
близьким. Лариса Миколаївна назавжди залишиться в нашій пам’яті.

СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ ЛАРИСИ МИКОЛАЇВНИ МІЛАНИЧ
(02.04.1950–02.10.2020)

19 жовтня 2020 року передчасно пішла з життя старший диспетчер деканату І медичного 
факультету Людмила Михайлівна Воробйова.

Людмила Михайлівна закінчила Харківський хіміко-механічний технікум у 1984 році, після 
чого працювала в НПО «Гідропривід», а з 1993 року розпочала свою трудову діяльність у ме-
дичному виші. 

Трудовий шлях Людмили Михайлівни в університеті тривав майже 27 років. Протягом цьо-
го часу вона була зразком людської гідності, добропорядності та уміння працювати з людьми. 

Ректорат, профспілкова організація співробітників ХНМУ та колектив університету глибоко 
сумують з приводу смерті Людмили Михайлівни та висловлюють щирі співчуття рідним, близь-
ким та друзям померлої. 

У пам’яті працівників Харківського національного медичного університету Людмила Михай-
лівна Воробйова назавжди залишиться людиною прекрасної душі та відкритого доброго серця.

СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ ЛЮДМИЛИ МИХАЙЛІВНИ ВОРОБЙОВОЇ 
(24.10.1956 – 19.10.2020)
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НОВИНИ СПОРТУ

23–27 вересня у м. Київ відбувся Чемпіонат України з гирьо-
вого спорту, в якому взяли участь 250 спортсменів. 

Учасником змагань став і старший викладач кафедри фі-
зичного виховання та здоров’я Харківського національного ме-
дичного університету Володимир Поручіков. За результатами 
першості він отримав срібну нагороду в трьох дисциплінах: дво-
борстві, естафеті класичній, естафеті за довгим циклом.

Вітаємо пана Володимира із чудовими результатами і бажає-
мо подальших перемог! 

ПРИЗЕР ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 
З ГИРЬОВОГО СПОРТУ

ПРИЗЕРКА ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 
ЗІ СТРІЛЬБИ З ЛУКА

У вересні в м. Львові відбувся чемпіонат України зі стрільби 
з лука, який зібрав спортсменів із 14 областей. Найвлучніших 
з-поміж себе визначали упродовж 4 днів. Атлети приборкували 
класичний і блочний лук. Високі результати продемонструвала й 
Ірина Третьякова. Серед лучників вона посіла ІІІ місце в особис-
тому та командному заліку.

Ірина Третьякова – майстер спорту України зі стрільби з лука, 
член ГО «Федерація стрільби з лука Харківської області» та вхо-
дить до складу Національної збірної команди України. Вона бага-
то разів ставала призером в командних та особистих заліках на 
Чемпіонатах України.

Вітаємо Ірину Третьякову із заслуженою нагородою та бажа-
ємо успіхів у навчанні та перемог у спорті!

ПІДСУМКИ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТИЖНЯ
Традиційно на початку навчального року відбувається Всеу-

країнський Олімпійський урок та Олімпійський тиждень. Це спри-
яє залученню студентської молоді до занять фізичною культурою 
і спортом, пропагує здоровий спосіб життя. 

До щорічної акції долучився й Харківський національний ме-
дичний університет. 23 вересня з ініціативи ГО «Студентська рада 
ХНМУ» та кафедри фізичного виховання та здоров’я відбулися 
змагання з жиму лежачи. За підсумками змагань місця розподі-
лилися таким чином:

I місце – IV медичний факультет;
II місце – II медичний факультет;
III місце – III медичний факультет;
IV місце – cтоматологічний факультет;
V місце – I медичний факультет.
В особистому заліку переможцями стали: Максим Парамо-

нов (IV медичний факультет), Антон Коробка (II медичний факуль-
тет), Максим Тіняев (III медичний факультет), серед жінок – Мар-
гарита Гаурґова (IV медичний факультет).

30 вересня в рамках Олімпійського тижня відбулися змагання 
з гирьового спорту. За підсумками змагань місця розподілилися 
таким чином:

I місце – II та IV медичний факультети, що набрали однакову 
кількість балів;

II місце – I медичний факультет; 
III місце – III медичний факультет.
В особистому заліку переможцями стали: Маргарита Гаур-

ґова та Богдан Снежко (IV медичний факультет), Вадим Халява 
(I медичний факультет), Олег Директоренко та Микита Осінкін (II 
медичний факультет).

Закриття Олімпійського тижня в університеті традиційно було 
завершено Олімпійським уроком 2 жовтня.

У форматі живого спілкування студенти вишу зустрілися з ви-
датними спортсменами, тренерами та діячами фізичної культу-
ри та спорту: майстром спорту міжнародного класу, чемпіоном 
України, призером Кубку Європи з легкої атлетики завідувачем 
кафедри фізичного виховання та здоров’я та заслуженим трене-
ром України В’ячеславом Шутєєвим та заслуженим працівником 
фізичної культури і спорту України, майстром спорту Володими-
ром Коноваловим. Вони збагатили знання студентів стосовно іс-
торії Олімпійських ігор та видатних спортсменів України.

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ
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ВІТАЄМО!

ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ 
ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ

Постановою Федерації професійних спілок України від 24 
вересня 2020 року за досягнення у розвитку аматорської твор-
чості, відродження і примноження надбань національної куль-
тури, художньої спадщини українського народу та високий рі-
вень виконавської майстерності ансамблю народного танцю 
«Радість» Харківського національного медичного університету 
присвоєно звання «Народний аматорський колектив профспі-
лок України».

Танцювальні колективи молодіжного центру ХНМУ принесли 
перші здобутки в новому навчальному семестрі.

Так, 21 вересня в місті Кременчук пройшов міжнародний 
онлайн фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва "Free 
dance" «Світ талантів–2020», у якому взяли участь ансамбль на-
родного танцю «Радість» (художній керівник – Маргарита Мороз) 
та ансамбль бального танцю "Art-dance" – солісти Владислав Сі-
роух і Тетяна Глоба (художній керівник – Ксенія Посох). Серед 42 
колективів-учасників конкурсу наші творчі колективи посіли по-
чесні перші місця.

Також з 18 по 20 вересня 
відбувся «Золотий кубок Оде-
си–2020», де інтерактивну участь 
взяв ансамбль народного танцю 
«Радість» та отримав нагороду 
лауреата І ступеня. Представни-
ки з усіх областей України змага-
лися за головний приз – поїздку 
на фестиваль до Болгарії. У рам-
ках заходу керівницю колективу 
Маргариту Мороз було нагоро-
джено орденом «За служіння мис-
тецтву».

СТУДЕНТИ ХНМУ – УЧАСНИКИ ТВОРЧИХ ФЕСТИВАЛІВ
23–24 вересня відбувся відбірковий тур щорічного Харків-

ського конкурсу студентської самодіяльності «Студентська вес-
на–2020», у якому взяли участь представники з 36 закладів вищої 
освіти міста. Журі обрало переможців, призерів та лауреатів кон-
курсу, серед яких були й солісти та творчі колективи Харківського 
національного медичного університету:

• Ілона Крючкова – I місце в номінації «Естрадний вокал»; 
• Ансамбль бального танцю «Арт-Денс» – I місце в номінації 

«Бальна хореографія – соло»;
• Ольга Федоренко – III 

місце в номінації «Естрадний во-
кал – соло»; 

• Колектив сучасного тан-
цю «A-Fam» – II місце в номінації 
«Сучасна хореографія»; 

• Вокально-естрадний ко-
лектив «Зоряна» – III місце в номі-
нації «Естрадний вокал – тріо»; 

• Танцювальний колектив 
«Феєрія» отримав Ґран-Прі кон-
курсу.

Крім того, наші студенти від-
значилися 26 вересня у м. Днiпро 
на Міжнародному фестивалі мис-
тецтв «The best kids fest». У заході 
взяли участь представники Украї-

ни, Польщі, Болгарії. Серед конкурсантів були солісти й творчі ко-
лективи Молодіжного центру медичного університету, які здобу-
ли такі результати: 

• лауреати І ступеня – вокальнi ко-
лектив «Зоряна» i «Мелiса»;

• лауреат І ступеня – колектив ху-
дожньої гімнастики «Грацiя»;

• лауреат ІІ ступеня – Руслан Блудов 
(соло-вокал);

• Ґран-Прі фестивалю здобула Iлона 
Крючкова (соло-вокал).

Бажаємо переможцям творчої насна-
ги та цілеспрямованості, надалі здобувати 
найвищі нагороди і радувати глядачів свої-
ми незабутніми виступами! 

ТВОРЧЕ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ТРИВАЄ
Незважаючи на карантин, твор-

че життя студентів Харківського на-
ціонального медичного університету 
триває. Молодіжний центр ХНМУ попо-
внив свій творчий доробок новими до-
сягненнями.

Ансамбль народного танцю «Ра-
дість» отримав Ґран-Прі в Міжнародно-
му дистанційному фестивалі-конкурсі 
мистецтв «Єднаймо світ», що відбув-
ся серед 38 учасників із 12 областей 
України та країн ближнього зарубіжжя 
27 вересня у м. Львові. Також колек-
тив отримав Ґран-Прі у Міжнародному 
онлайн фестивалі-конкурсі «Фарби іс-
панського сонця», що відбувся 1 жов-
тня в Барселоні (Іспанія). Студенти на-
шого вишу із світловим шоу (номінація 

«Оригінальний жанр») вибороли перемогу серед учасників з 5 
країн (Іспанія, Італія, Франція, Польща, Україна).

Бажаємо творчих злетів та нових перемог! Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

У жовтні свій ювілей святкують: асистентка кафедри стоматології дитячого віку та імплантології Ірина Валентинівна 

Букалова, прибиральниця службових приміщень головного учбового корпусу господарчого відділу Валентина Андріївна 

Ворошилова, професор кафедри акушерства та гінекології № 2 Микола Григорович Грищенко, доцентка кафедри па-
тологічної анатомії Наталія Іванівна Горголь, асистентка кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені професо-
ра Д.П. Гриньова Олена В’ячеславівна Горобінська, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та 
алергології імені професора Л.Т. Малої Олександр Миколайович Кірієнко, слюсар-ремонтник служби по організації, екс-
плуатації та ремонту будівель, споруд та комунікацій Віталій Михайлович Кириченко, сторож корпусу по вул. Сумській, 
39 господарчого відділу Любов Василівна Кобиш, доцентка кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Катерина Георгіївна 

Коліушко, ст. викладачка кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Тетяна Ростиславівна Кочаро-

ва, ст. лаборантка кафедри фізіології Олена Валеріївна Кравчук, лаборантка кафедри акушерства, гінекології та дитячої 
гінекології Олена Вікторівна Кравченко, доцентка кафедри ортопедичної стоматології Наталія Василівна Кричка, лабо-
рантка кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої Наталія Павлівна 

Кулик, викладачка кафедри мовної підготовки іноземних громадян Ольга Дмитрівна Мухортова, диспетчерка декана-
ту I медичного факультету Олена Сергіївна Пругер, паспортистка відділу з набору іноземних громадян та паспортно-ві-
зової роботи Людмила Василівна Степанова, сторож корпусу по пр. Перемоги, 51 приміщень стоматологічних кафедр 
господарчого відділу Валерій Максимович Чегричко, ст. викладачка кафедри гігієни та екології № 2 Ірина Миколаївна 

Чеховська, викладачка кафедри мовної підготовки іноземних громадян Світлана Генрихівна Шафоростова, лаборант-
ка кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої Катерина Василівна 

Штельмахова.
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За ініціативи та підтримки Профкому співробітників ХНМУ 
та керівництва вишу у приміщенні Наукової бібліотеки (НЛК, 2-й 
поверх) розміщено фотороботи професора кафедри психіатрії, 
наркології, медичної психології та соціальної роботи Володими-
ра Гавенка, доцентки кафедри внутрішньої медицини № 2, клініч-
ної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої Ганни Тито-
вої, картини-вишивки доцентки кафедри громадського здоров’я 

та управління охороною здоров’я Зої Петрової, а також картини, 
подаровані випускниками нашого вишу.

Усіх прихильників творчої майстерності запрошуємо долучи-
тися до прекрасного мистецтва співробітників вишу з дотриман-
ням усіх протиепідеміологічних заходів! 

Òåòÿíà Ïîë³ùóê, 
ãîëîâ÷èíÿ êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ êîì³ñ³¿ ïðîôêîìó

ПРОФКОМ ІНФОРМУЄ

ЗАПРОШУЄМО ДО ОНОВЛЕНОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ ХНМУ!
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