
Президент України зустрівся з талановитою молоддю 
ПОДІЯ

3 березня відбувся візит другого 
секретаря з консульських та освітніх 
питань Посольства Республіки Індія 
в Україні пана Бхарата Сингха Бішта.

Почесні гості зустрілися з ректо-
ром університету Володимиром Лісо-
вим. Володимир Миколайович розпо-
вів про історію нашого навчального 
закладу та зазначив, що підготовка 
іноземних студентів здійснюється в 
ньому з 1951 року: «У нашому універ-
ситеті створені напрацювання з під-
готовки індійських студентів. Ми із 
задоволенням відзначаємо, що індій-
ських громадян відрізняє особлива 
ментальність, зокрема дисциплінова-
ність у навчанні й побуті, цілеспрямо-
ваність в отриманні профільної осві-
ти, активна участь у громадському 
житті університету тощо. Ми вислов-
люємо свою вдячність дипломатичній 
місії, що приділяє пильну увагу своїм 
громадянам, які перебувають на на-
вчанні в нашому виші». У свою чергу 
Пан Бхарат Сингх Бішт зазначив, що 

ХНМУ – це той навчальний заклад, де 
не виникає проблем щодо умов про-
живання та навчання іноземних сту-
дентів.

У ході зустрічі обговорювали-
ся питання стосовно перебування та 
безпеки індійських студентів в Укра-
їні, їхнього навчання в Харківському 
національному медичному універси-
теті. Також були розглянуті питання 
щодо збільшення квот на підготов-
ку індійських студентів. Наразі в на-
шому виші навчається більше 1000 
громадян Індії, тому університет має 
значний досвід підготовки індійських 
студентів.

У рамках візиту почесний гість зу-
стрівся з індійськими студентами та 
відвідав музей історії ХНМУ.

3 березня відбулася зустріч Президента України Петра 
Порошенка з талановитою та обдарованою молоддю Харків-
щини, у якій взяли участь представники нашого вишу Наталія 
Куфтеріна та Дмитро Бутов. 

У ході зустрічі голова Ради молодих учених при МОЗ, 
ХОДА та ХНМУ Наталія Куфтеріна від імені молоді регіону 
подякувала за надані можливості та зазначила основні на-
прямки діяльності Ради. Зокрема, були презентовані проек-
ти за участю молодих науковців ХНМУ: міжнародний конгрес 
USERN та медико-соціальний проект «Молоді науковці за 
здорове майбутнє». Представлені проекти викликали інтер-
ес серед присутніх, а Президент України пообіцяв підтрима-
ти наукові заходи.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Напрацьований  досвiд

АНОНС
«Ми – діти Сонця»

21 березня в Харкові за ініціативою Хар-
ківської благодійної організації батьків 
дітей із хромосомними особливостями і 
докторів-генетиків пройшов другий бла-
годійний марафон, присвячений Міжна-
родному дню людини з синдромом Дауна.
  Читайте на стор. 2

Шевченківські читання

Весна…Березень…Місяць, який не лише 
нагадує нам про Свято жінки, про те, що 
природа прокидається від зимового сну, а 
й про символ української нації, її сумлін-
ня та голос – Тараса Шевченка, якого ми 
вшановуємо саме на початку весни.

  Читайте на стор. 8–11
День білої ромашки

24 березня відзначається Всесвітній день 
боротьби з туберкульозом. Традиційно в 
цей день проводиться санітарно-освітня 
робота та збір пожертвувань для хворих 
на туберкульоз. Саме до цієї дати приуро-
чена акція «День білої ромашки», яка що-
річно проводиться в нашому університеті, 
починаючи з 2011 року. 
  Читайте на стор.12

Ціна договірна

Газета нагороджена срібною медаллю Всеукраїнського конкурсу «Вища школа»

Газета виходить з 24 червня 1928 року 
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СТАТИ СПРАВЖНІМИ ФАХІВЦЯМИ
28 лютого в Харківському національному медичному універ-

ситеті відбулося вручення дипломів магістрам за спеціальністю 
«Лабораторна діагностика». Дипломи отримали 13 випускників, 
4 з яких закінчили навчання з відзнакою.

Привітали випускників зі святом проректор з наукової роботи 
Валерій М’ясоєдов, директор ННІ післядипломної освіти Валерій 
В’юн, декан ІV медичного факультету Вікторія Ткаченко та завідувач 
кафедри клінічної лабораторної діагностики Ольга Залюбовська.

Валерій М’ясоєдов у своїй промові зазначив, що лабораторна 
діагностика – одна з найперспективніших на даний час галузей ме-
дицини. Тож, випускники зробили правильний вибір, адже техно-
логії, що характеризують розвиток діагностичного процесу, вбира-
ють найсучасніші досягнення з фізики, хімії, молекулярної біології 
та надають змогу стояти на вістрі цієї діагностичної науки. Проте 
зупинятися на досягненому не варто: «Магістр – це, мабуть, один 

із найвищих рівнів, якого досягають більшість випускників. Однак 
на цьому зупинятися не потрібно, тому що освітній процес і під-
готовка фахівців у всьому світі в будь-якій країні здійснюється за 
принципом навчання протягом усього життя. Отже, ті знання, які 
ви отримали, навіть за таким великим обсягом, все одно є стар-
товими. Для того, щоб бути на рівні, потрібно щодня читати, підви-
щувати свою кваліфікацію, адже зупинитися – це означає втратити 
все. А в сучасному світі, коли інформація збільшується з катастро-
фічною швидкістю, треба шукати таку можливість, щоб завжди 
бути на висоті», – зазначив Валерій Васильович.

Звертаючись до випускників, декан ІV медичного факультету 
Вікторія Ткаченко висловила аналогічну думку: «Ви повинні стати 
справжніми фахівцями. Ви будете займатися улюбленою спра-
вою, яка приноситиме вам щастя, адже буде значною частиною 
вашого життя. І якщо ви не зупинитеся й будете продовжувати 
навчатися, йти шляхом знань і добра, жити по совісті, то все у вас 
буде добре».

На урочистому зібранні проректор з наукової роботи та декан 
факультету вручили дипломи лікарям-лаборантам. Наостаннє 
Валерій В’юн запросив випускників до інтернатури: «Я вас вітаю 
із закінченням, ви стали магістрами. Проте за нині існуючою нор-
мативною базою працювати лікарем можна тільки маючи серти-
фікат лікаря-фахівця. Тобто необхідно пройти інтернатуру, до якої 
я вас і запрошую. Адже повний цикл освіти ви зможете отримати 
в рідному й улюбленому для вас університеті». 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ЛІКАРЯМ-ЛАБОРАНТАМ

МИ  ДІТИ СОНЦЯ
БЛАГОДІЙНИЙ МАРАФОН 

21 березня в Харкові пройшов другий благодійний марафон, 
присвячений Міжнародному дню людини з синдромом Дауна. 

Головна мета акції – привернути увагу до проблем особливої 
малечі, адже в Україні наразі немає програми допомоги людям 
із цією хворобою. До участі в заході долучилися й представники 
Ради молодих учених при МОЗ, ХОДА та ХНМУ й Харківського спе-
ціалізованого медико-генетичного центру. 

За словами директора Центру Олени Гречаніної, проблема ви-
вчення синдрому Дауна залишається актуальною у всьому світі. 
«Лише нещодавно було встановлено, що виникнення цієї хворо-
би пов’язано із порушенням поділу хромосом. Увесь світ досі не 
знайшов відповіді на питання, як це можна попередити. І це потріб-
но робити, для чого існують нові підходи, якими ми займаємося. 
Я часто говорю, що трисомія 21 або синдром Дауна потрібна нам 
для того, щоб ми не забували, що таке добро. Ці «діти Сонця» – не-
мов мірило високих духовних якостей, які сьогодні людство втра-
чає», – зазначила Олена Яківна.

Під час промов присутні наголосили на тому, що головне за-
вдання суспільства – зробити людей із синдромом Дауна рівно-

правними та переглянути медичні стандарти щодо ставлення до 
них. Над цим сьогодні працюють лікарі, соціальні служби, волонте-
ри, батьки. Спеціалісти наполягають, що навчання та спілкування 
зі звичайними однолітками надає можливість краще розвиватися 
дітям із синдромом Дауна. Також проводиться робота щодо пра-
цевлаштування таких людей, адже є багато прикладів, коли вони 
отримували гарну освіту та досягали певних професійних успіхів.

Як повідомила Олена Гречаніна, до кінця цього року при Хар-
ківському медико-генетичному центрі планується створити Клініку 
уточнюючої діагностики й реабілітації рідкісних (орфанних) захво-
рювань. Першими пацієнтами нового медзакладу вона запросила 
стати носіїв цієї хвороби. 

Під час заходу відбулися концерт, фотовиставка, дефіле в на-
ціональних костюмах, а також благодійний аукціон робіт дітей із 
синдромом Дауна та молодих харківських художників.
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14–15 березня в стінах Харківського 
національного медичного університету 
відбулася Українська науково-практич-
на конференція лікарів-педіатрів із між-
народною участю «Проблемні питання 
діагностики та лікування дітей з соматич-
ною патологією». На заході було розгля-
нуто широкий спектр питань із діагнос-
тики, лікування й профілактики найбільш 
поширених захворювань у дітей, а також 
запропоновані нові можливості корекції 
патології.

На фо-
румі були 
п р и с у т н і 
понад 300 
делегатів з 
усіх облас-
тей Украї-
ни, а також 
представ-
ники педіа-
тричної на-
уки з країн 
близького 
зарубіжжя 

(Молдови, Білорусі, Таджикистану, Узбе-
кистану). Відкрив роботу конференції ди-
ректор Департаменту охорони здоров’я 
Харківської міської ради Юрій Сороко-
лат. Він ознайомив учасників із досвідом 
катамнестичного нагляду передчасно 
народжених дітей із перинатальною па-
тологією шляхом використання новітніх 
наукових розробок. Заступник директора 
Департаменту охорони здоров’я Харків-
ської міської ради – начальник управлін-
ня організації лікувально-профілактичної 
допомоги дітям та жінкам Маргарита Го-
лубова зазначила, що, незважаючи на 
економічні, соціальні, екологічні та інші 
труднощі, які доводиться долати країні, 
педіатричній службі вдалося досягти пев-
них успіхів. Разом із тим викликає зане-
покоєність здоров'я новонароджених, що 
потребує подальшого проведення науко-
вих досліджень з метою розробки профі-
лактичних напрямків для попередження 
формування хронічної патології в дитячо-
му віці. 

У рамках конференції провідні вче-
ні-педіатри України провели майстер-
класи, на яких розглянули важливі 
питання сучасної педіатрії. Головний по-
заштатний спеціаліст МОЗ України з пе-
діатрії професор Галина Бекетова у сво-
їй лекції висвітлила одну з найвагоміших 
проблем сучасної медицини та педі-
атрії – антибіотикорезистентність при лі-
куванні інфекційних хвороб у дітей. Про-
блеми резистентності антибіотиків у дітей 

із респіраторною патологією та шляхи її 
подолання були розкриті у доповіді за-
відувача кафедри госпітальної педіатрії 
Запорізького державного медичного уні-
верситету професора Геннадія Лежен-
ка. Питання антибіотикорезистентності в 
дитячій нефрології висвітлили у своїх до-
повідях завідувач кафедри педіатрії № 2 
Харківського національного медичного 
університету професор Наталія Макєє-
ва, доцент кафедри педіатрії № 2 Дніпро-
петровської медичної академії Людмила 
Вакуленко, доцент кафедри педіатрії № 2 
Львівського національного медичного уні-
верситету ім. Данила Галицького Ольга 
Добрик.

Значну увагу учасників конференції 
викликали доповіді науковців, присвячені 
бронхообструктивному синдрому в дітей: 
діагностиці, прогнозуванню та лікуванню 
із застосуванням сучасних медичних тех-
нологій.

З особливою цікавістю аудиторія 
сприймала доповідь завідувача кафедри 
педіатрії № 1 та неонатології ХНМУ про-
фесора Маргарити Гончар «Неонатальна 
кардіологія: проблеми та перспективи».

Доволі цікавою стала доповідь Та-
мари Цуркану з Республіки Молдова 
(Університет медицини і фармакології 
ім. Н. Тестемицану, Кишинів) з питання 
материнсько-плодової інфекції у дітей 
грудного віку.

Доповіді наукових співробітників Хар-
ківської медичної академії післядипломної 
освіти професора Ольги Цодікової та про-
фесора Ольги Білоусової віддзеркалили 
сучасний 
стан та 
визначи-
ли шляхи 
розвитку 
вітчизня-
ної педі-
атричної 
науки й 
практики, 
особливо 
акценту-
вали ува-
гу слухачів на питаннях рекурентних рес-
піраторних захворювань у дітей та  дитячої 
гастроентерології.

Загалом пленарне засідання вклю-
чало 44 усні доповіді, 24 стендових по-
відомлення з нагальних питань пе-
діатрії. У рамках конференції було 
проведено майстер-клас із проблеми 
хронічного болю у дітей, відбулося сек-
ційне засідання молодих учених, де об-
говорювалися сучасні наукові напрямки 
педіатричної науки. Найкращі доповіді мо-
лодих науковців відзначені дипломами та 
пам’ятними подарунками.

Українська науково-практична конфе-
ренція лікарів-педіатрів успішно пройшла 
в стінах нашого вишу та викликала значну 
зацікавленість серед лікарів, підтвердила 
надзвичайну важливість та актуальність 
розглянутих питань сучасної педіатрії.

Íàòàë³ÿ Ìàêººâà, 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹ 2, ïðîôåñîð,
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äîöåíò êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹ 2

16–17 березня в м. Харкові відбувся V 
Національний конгрес неврологів, психіа-
трів та наркологів України з міжнародною 
участю «Неврологічна, психіатрична та 
наркологічна допомога в Україні: тенден-
ції розвитку та сучасні виклики». 

У роботі конгресу взяли участь 
1 365 делегатів – організатори охорони 
здоров'я з усіх регіонів України, науковці, 
неврологи, психіатри, наркологи, медич-
ні й практичні психологи, лікарі сімейної 
практики, дитячі неврологи й психіатри. 
Серед учасників – співробітники кафедри 
психіатрії, наркології та медичної психо-
логії, кафедри неврології № 1 і кафедри 
неврології № 2.

До програми Конгресу увійшли клю-
чові напрямки психоневрології, що стосу-
ються сучасного стану, тенденцій розви-
тку, досвіду й нових підходів до організації 
неврологічної, психіатричної, психоте-
рапевтичної та наркологічної допомоги 
в умовах соціально-економічних викли-
ків сьогодення. Під час наукового фору-
му були розглянуті питання щодо іннова-
ційних методів діагностики й лікування в 
наданні допомоги хворим за неврологіч-
ними, психічними та наркологічними роз-
ладами, стандартизації і персоніфікації 
надання професійної допомоги, а також 
міжвідомчої взаємодії у сфері модерніза-
ції існуючих сервісів. 

У рамках Конгресу обговорювали-
ся проблеми кадрового забезпечення та 
удосконалення підготовки фахівців, що 
працюють у галузі неврологічної, психіа-
тричної та наркологічної допомоги. Перед 
науковцями постали питання щодо сучас-
них напрямів профілактики різних видів 
розладів та підвищення рівня обізнаності 
щодо цієї проблематики як серед цільо-
вих груп населення, так і в суспільстві в 
цілому.

Під час роботи Конгресу пройшли ви-
бори правління Асоціації неврологів, пси-
хіатрів та наркологів України, до складу 
якого були обрані професори Ірина Григо-
рова, Ганна Кожина, Володимир Коростій.
Також професор Ганна Кожина увійшла до 
складу Національного наукового організа-
ційного комітету Конгресу.

Учасники Конгресу наголосили на 
важливості міжнародного науково-прак-
тичного співробітництва в галузі психонев-
рології та застосуванні його можливостей 
для розвитку охорони здоров’я України.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè

ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ 
НАГАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕСНАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ФОРУМ ПЕДІАТРИЧНОЇ НАУКИ ФОРУМ ПЕДІАТРИЧНОЇ НАУКИ 
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5 марта мы приехали в Харьков, и на железнодорожном вок-
зале нас встретил представитель Харьковского национального 
медицинского университета. В этот же день нас разместили в 
общежитии – условия проживания нам очень понравились.

На следующий день состоялось знакомство с медицинским 
университетом. Во время экскурсии мы побывали в главном 
корпусе, в музее истории, а также в музее анатомии. Мы встре-
тились с заместителем декана, проректором и сотрудниками 
международного отдела. Особо хотим отметить Валерию Колес-
никову за ее профессиональные качества. 

Далее начался учебный процесс, который проходил в стенах 
Областной детской клинической больницы № 1 города Харько-
ва. Занимаясь со студентами педиатрического факультета, мы 
отметили хорошую орга-
низацию учебного про-
цесса. Занятия прово-
дил профессор Вячеслав 
Борисович Давыденко. 
Помимо теоретичес-
кой части, у нас была 
возможность посещать 
операционный блок и на-
блюдать за работой хи-
рургов, обмениваться 
знаниями и опытом.

Отдельно хотелось 
бы отметить нашу встре-
чу с директором Харьков-
ского института общей 
и неотложной хирургии 
им. В.Т. Зайцева профес-
сором Валерием Влади-
мировичем Бойко. Эта 
встреча произвела на нас 
огромное впечатление, и 
было очень приятно полу-
чить от него на память ме-
дицинскую литературу. 

В свободное от занятий время мы знакомились с достопри-
мечательностями города Харькова. Посетили Ботанический сад, 
парк им. М. Горького, Экопарк Фельдмана, площадь Свободы, 
парк им. Т. Шевченко, площадь Конституции, которые остави-
ли лишь положительные впечатления, ведь Харьков – очень 
красивый город, где слились элементы архитектурного искус-
ства прошлых веков и современности.

В заключение хотелось бы поблагодарить руководство уни-
верситета, отдел международных связей и кафедру детской хи-
рургии за теплый прием и оказанное внимание. 

Желаем вам успехов в практической и клинической деятель-
ности!

Ñòóäåíòû Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ìàðàòà Îñïàíîâà 

«МЫ ВЕСЬМА ВПЕЧАТЛЕНЫ!»

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

19–26 лютого в Празі (Чеська Республіка) на базі Празького 
інституту підвищення кваліфікації (Prague Institute for Qualification 
Enhancement) відбулася Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих 
фахівців: Європейський досвід».

У роботі конференції та 
стажуванні за програмою під-
вищення кваліфікації «Публіка-
ційна та проектна діяльність в 
країнах Євросоюзу: від теорії 
до практики» взяли участь спів-
робітники кафедри психіатрії, 
наркології та медичної психо-
логії доцент Ірина Лещина й 
асистент Лілія Коровіна. 

Під час конференції були 
обговорені актуальні питання 
організації навчального про-
цесу, академічної мобільнос-
ті, впровадження сучасних 
методів викладання в умовах 
підготовки висококваліфікова-
них фахівців.

У ході стажування розглянуто актуальні питання організації на-
укової діяльності й міжнародного співробітництва та можливості 
представлення результатів наукових досліджень в журналах Єв-
ропейського Союзу. Серед лекторів – доктори наук Вадим Стрел-
ковський (Чехія, Англія), Юрій Білан (Польща), Ріхард Олента (Ан-
глія) та ін.

У заходах взяли участь викладачі й науковці, які проводять 
практичну, наукову та педагогічну діяльність із Чехії, Англії, Поль-
щі, України, Росії, Молдови та ін. 

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè 
ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

КОНГРЕС З МІКОБАКТЕРІОЛОГІЇ

ВСТАНОВЛЮЄМО МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ВСТАНОВЛЮЄМО МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 
Завдяки ґранту від Азіатсько-Африканського наукового товариства з мі-

кобактеріології за інноваційні розробки в галузі туберкульозу доцент кафе-
дри фтизіатрії та пульмонології Дмитро Бутов став учасником II Азіатсько-Аф-
риканського конгресу з мікобактеріології, який проходив з 25 по 28 лютого у 
м. Ісфахан (Іран). 

У роботі конгресу взяли участь понад 300 науковців та лікарів з 39 країн сві-
ту Азіатсько-Африканського регіону, Америки та Європейського союзу. Під час 
конгресу було висвітлено багато питань з патогенезу, профілактики, діагностики 
та лікування туберкульозу. 

Харківський національний медичний університет став єдиним закладом, що 
представляв на цьому заході Україну. Від нашого вишу було представлено дві 
усні доповіді, які дуже зацікавили учасників наукового форуму. 

Завдяки участі в конгресі налагоджені міжнародні зв’язки з іноземними спе-
ціалістами в галузі туберкульозу. Це сприятиме подальшому співробітництву на-
шого університету з іншими міжнародними установами різних країн світу. 

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ
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НАУКОВІ ЗМАГАННЯ

СТУДЕНТСЬКІ ОЛІМПІАДИ ТРИВАЮТЬСТУДЕНТСЬКІ ОЛІМПІАДИ ТРИВАЮТЬ
Сезон студентських олімпіад продовжується, і вже визначи-

лися переможці з різних дисциплін, які представлятимуть Хар-
ківський національний медичний університет у наступних етапах 
змагань.

Так, 22 лютого на кафедрі внутрішньої медицини № 2 і клініч-
ної імунології та алергології відбувся I етап Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади з дисципліни «Терапія». Участь у заході взяли 
35 студентів I, II, III та V медичних факультетів. Журі підготувало 
комплекти завдань, також були розроблені формалізовані ме-
тодики їх оцінки. За результатами перевірки конкурсних робіт 
члени журі визначили переможців: І місце з однаковою кількіс-
тю балів посіли Катерина Лавалєтт та Наталія Ложко (ІІ медичний 
факультет); ІІ місце, набравши однакову кількість балів, розді-
лили Тетяна Скляр, Анна Заїка (ІІ медичний факультет) та Артем 
Чеховський (І медичний факультет); ІІІ місце –  Єлизавета Жур-
ба (І медичний факультет), Геннадій Писаренко та Сергій Попенко 
(ІІ медичний факультет). 

27 лютого на кафедрі фармакології та медичної рецепту-
ри відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дис-
ципліни «Фармакологія та медична рецептура». У змаганні взя-
ли участь усі бажаючі студенти ІІІ курсу медичних факультетів. 
Конкурсна комісія підготувала комплект завдань та розробила 
їх формалізовані оцінки. Для визначення переможців учасники 
олімпіади мали вирішити 40 типових тестових завдань, 5 ситуа-
ційних задач підвищеної складності з фармакокінетики, що по-
требують розрахунків фармакокінетичних параметрів, виписати 
5 рецептів на лікарські препарати. 

За результатами перевірки конкурсних робіт переможця-
ми стали: І місце – Наталія Макаренко (I медичний факультет), 
ІІ місце – Роман Аскєров (I медичний факультет), ІІІ місце, на-

бравши однакову кількість балів, розділили студенти Анастасія 
Онікова (I медичний факультет), Анна Молчанова (I медичний фа-
культет), Марина Момот (III медичний факультет).

2 та 6 березня на кафедрі медичної та біоорганічної хімії від-
бувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади одразу з двох 
дисциплін: «Медична хімія» та «Хімія», участь у яких взяли, відпо-
відно, 15 та 6 студентів І курсу. Примітно, що змагання з науко-
вого напрямку «Медична хімія» відбулося в ХНМУ вперше. Кон-
курсною комісією було підготовлено білети, які включали по 10 
питань: 5 теоретичних і 5 практичних завдань. Для визначення 
переможців враховувалися такі критерії, як знання теоретичних 
питань із «Медичної хімії», а також вміння правильно розв’язувати 
практичні задачі, виконувати математичні розрахунки. Після під-
биття підсумків переможцями стали: І місце – Марія Колесник 
(І медичний факультет), ІІ місце – Артем Ашуров (ІІ медичний фа-
культет), ІІІ місце – Іван Панаско (ІІІ медичний факультет). Щодо 
олімпіади з напрямку «Хімія», конкурсна комісія підготувала біле-
ти, які включали 5 практичних завдань різної складності. Напри-
кінці роботи члени конкурсної комісії підбили підсумки, враховую-
чи вміння правильно розв’язувати практичні задачі та виконувати 
математичні розрахунки. Максимальна кількість балів, яку сту-
денти могли отримати за умови правильної відповіді на всі питан-
ня, складала 100 балів. За результатами змагань переможцями 
стали: І місце – Даніїл Євтюшкін (ІІІ медичний факультет), ІІ міс-

це – Марія Колесник (І медичний факультет), ІІІ місце – Сусанна 
Аксенкова та Олександр Прасол (ІІ медичний факультет).

Вітаємо всіх переможців конкурсного відбору I етапу олімпіад 
та бажаємо успіхів у наступних етапах змагань!

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà ôàõ³âåöü ñëóæáè
ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ Îëåíà Ãîë³êîâà

ЗВІТНО-ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ

ОНОВЛЕНИЙ СКЛАД РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ОНОВЛЕНИЙ СКЛАД РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
9 березня в конференц-залі ХНМУ відбулася звітно-виборча конференція сту-

дентського наукового товариства.
У роботі конференції взяли участь проректор з наукової роботи Валерій 

М’ясоєдов, куратор Студентського наукового товариства Ганна Кожина, діючий 
склад Ради СНТ та старости всіх студентських наукових гуртків. У ході конференції 
учасники прослухали звіт голови СНТ Христини Потіхенської щодо діяльності орга-
нізації у період з 2011 по 2016 рік.

Під час заходу розглянуто питання стосовно нового складу ради СНТ, який рішен-
ням більшості студентів й було затверджено. Головою Ради одноголосним рішенням 
була обрана студентка V курсу II медичного факультету Олеся Плехова.

Бажаємо новому складу СНТ та його голові творчої наснаги й підкорення нових 
вершин! Дякуємо попередньому складу Студентської ради за п’ять років плідної ді-
яльності у молодіжному науковому середовищі нашого вишу!
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ВИДАТНІ ВЧЕНІ ХНМУ

ПОЕТ ВІД МЕДИЦИНИ, ПОЕТ ВІД МЕДИЦИНИ, 
ЇЇ НАТХНЕННИЙ ОПОВІСНИК…ЇЇ НАТХНЕННИЙ ОПОВІСНИК…

У січні 2017 р. виповнилося 150 років від дня народження Іва-
на Васильовича Кудінцева – доктора медицини, професора, зна-
ного педагога вищої медичної школи, активного громадського 
діяча.

Народився Іван Васильович у 1867 р. в Новочеркаську. Після 
закінчення гімназії у 1888 р. він вступив на медичний факультет 
Харківського університету, який через 5 років закінчив із відзна-
кою і залишився при університеті, з 1894 р. працював на кафедрі 
шпитальної хірургії – спочатку позаштатним ординатором, зго-
дом асистентом та приват-доцентом. Тут почав читати приват-
ний курс хірургічних хвороб сечових та статевих органів. У 1898 р. 
І.В. Кудінцев під керівництвом професора О.В. Репрєва захистив 
докторську дисертацію «О функциях надпочечных желез».

Одночасно, не перериваючи зв’язку з університетом, Іван 
Васильович протягом 15 років (1898–1912) працював лікарем 
при Харківському паровозобудівному заводі. Він постійно нада-
вав кваліфіковану медичну допомогу робітникам заводу. Завдяки 
його енергії й наполегливості тут було побудовано й добре облад-
нано лікарню на 30 ліжок. Згодом він отримав посаду завідувача 
хірургічного відділу Олександрівської (Першої міської клінічної) 
лікарні, яка була базою кафедри шпитальної хірургії медичного 
факультету університету і Харківського медичного інституту. 

Найулюбленішим напрямком його наукової та практичної ді-
яльності була урологія. У клініці шпитальної хірургії велика увага 
приділялася питанням невідкладної хірургічної допомоги, втілен-
ню найбільш прогресивної хірургічної тактики, тут була створена 
високоавторитетна школа ургентних хірургів. Серед учнів І.В. Ку-
дінцева – сім професорів і велика кількість доцентів. 

Багато сил Іван Васильович віддавав науково-громадській ді-
яльності. Він був одним із ініціаторів організації у 1922 р. хірур-
гічної секції Харківського медичного товариства, головою Харків-
ського урологічного товариства, головою Харківського Оргбюро 
для скликання з’їздів хірургів України.

Це лише деякі відомості про «широкий, великий і красивий 
шлях, яким ішов… повний бадьорості, сили, знання і енергії» 
І.В. Кудінцев, як зазначив учень Івана Васильовича – Я.Б. Войта-
шевський у1929 році, коли медична спільнота Харківщини свят-
кувала 35-річний ювілей наукової, педагогічної та громадської 
діяльності професора. Надамо йому можливості закінчити свою 
промову (стиль збережено). Отже:

«Чим же особливим відзначається Іван Васильович, що дає 
йому змогу й сили виконувати такі незвичайні завдання і так 
блискуче запроваджувати їх у життя?

Мені здається, що найяснішими і найціннішими рисами, що 
характеризують Івана Васильовича, є любов до праці й повага до 
особистості.

Постійна висока працездатність, безперервні трудові проце-
си: він досліджує хворих, оперує, навчає студентів, бере участь у 
засіданнях, читає, пише, і так день по дню, все розвиваючи пра-
цю і притягаючи до кола своєї діяльності все нових та нових спів-
робітників.

Що ж керує Іваном Васильовичем в житті, якого принципу до-
держується він? Мені здається, що Іван Васильович інтуїтивно 
зрозумів ціль життя. Коли ціль мистецтва є збудження емоцій для 
емоцій, то збудження емоцій заради діяння, що слідує по ньому, 
є ціль життя і кращих уявлень про нього. Він – активатор. Коли 
люди минулого століття жили ідеалами прекрасного, ідеалами 
добра і краси, то люди нашого століття змінили ідеали прекрас-
ного на ідеали корисного; найбільше щастя у щонайбільшій кіль-
кості. І Іван Васильович дає це щастя і хворому – життя, студен-
там – знання, лікарям – школу, а громаді – всього себе…

Поетами народжуються – промовцями стають. В Івані Васи-
льовичі ми маємо щасливе сполучення – він народився поетом 
від медицини і він є натхненний оповісник її…»

До цього додамо, що І.В. Кудінцев став родоначальником ве-
ликої медичної династії. Його син – Василь Іванович – теж був хі-
рургом, учасником Другої світової війни, доцентом ХМІ; онуки: 
Антоніна Василівна – акушер-гінеколог, Іван Васильович – хірург; 
правнук – Дмитро Станіславович Єфімов – хірург Харківської лі-
карні швидкої та невідкладної допомоги ім. професора О.І. Ме-
щанінова. Династія Кудінцевих живе й продовжує свою корисну 
 діяльність.

Ìàòåð³àë ï³äãîòîâëåíî äèðåêòîðîì ìóçåþ ³ñòîð³¿ ÕÍÌÓ 
Æàííåòîþ Ïåðöåâîþ

Оргбюро IV Всеукраїнського з’їзду хирургів. 

Кудінцев І.В. – у центрі (1929 р.)

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ 
ЕПІДЕМІЙ СУЧАСНОСТІЕПІДЕМІЙ СУЧАСНОСТІ

15 березня на кафедрі епідеміології відбулася міждисциплі-
нарна науково-практична конференція молодих учених та сту-
дентів «Проблеми на шляху подолання епідемій сучасності», при-
свячена Дню боротьби з туберкульозом.

У роботі конференції взяли участь студенти, підготовлені ви-
кладачами кафедр фтизіатрії та пульмонології, інфекційних хво-
роб, а також епідеміології.

Доповіді студентів були присвячені інфекційним хворобам, 
що мають важливе епідеміологічне значення, зокрема ВІЛ-
інфекції, туберкульозу, віспі, менінгококцемії, гепатиту В, дизен-
терії. Доповідачі проаналізували питання виявлення, діагности-
ки, лікування та профілактики цих захворювань. Призові місця 
посіли: І – Анастасія Єдчик (кафедра фтизіатрії та пульмоноло-
гії), ІІ – Ірина Нечипорук (кафедра епідеміології), ІІІ – Олексан-

дра Тесленко та Ірина Гуйван (кафедра інфекційних хвороб).
У заключному слові завідувач кафедри фтизіатрії та пульмо-

нології професор Ольга Шевченко, завідувач кафедри епідеміо-
логії професор Тетяна Чумаченко та завуч кафедри інфекційних 
хвороб Ніна Меркулова зазначили важливість наукової роботи в 
діяльності майбутніх лікарів, наголосили на необхідності міждис-
циплінарної взаємодії спеціалістів різних галузей медицини, а та-
кож побажали студентам подальших професійних успіхів.

Îëüãà Ïîãîðºëîâà, 
ñò. ëàáîðàíò êàôåäðè ôòèç³àòð³¿ òà ïóëüìîíîëîã³¿
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Студентська наукова робота стала невід’ємною складовою частиною навчального 
процесу, а також виховної роботи кафедри медичної та біоорганічної хімії. Початок друго-
го семестру тут відзначився проведенням дев’яти конференцій для студентів-першокурс-
ників. Теми були обрані таким чином, щоб дозволити студенту замислитися над пробле-
мами екології та здорового способу життя, а також звернути увагу на міждисциплінарні 
зв’язки.

Для кожного факультету була визначена індивідуальна тема конференції: «Хімія. Еко-
логія. Медицина» (І медфакультет); «Мінерали – скарби Землі» (ІІ медфакультет); «Відомі 
хіміки світу. Іменні реакції», присвячена пам’яті професора Геннадія Павловича Петюні-
на (ІІІ медфакультет); «Хімія біогенних елементів» (IV медичний факультет); «Сhemistry. 
Ecology. Medicine» (VI факультет з підготовки іноземних студентів), «Сhemistry in 
medicine» (VI факультет), «Biological role of the chemical element» (VI факультет). Для сту-
дентів-стоматологів конференція відбувалася у два етапи: перший – «Інноваційні хімічні 
технології в стоматології», другий – «Chemical innovative technologies in dentistry». 

У конференціях взяли участь 264 студенти-першокурсники – майбутні медики та 
стоматологи, з них 148 вітчизняних та 116 іноземних студентів. У своїх доповідях велику 
увагу вони приділяли зв’язкам обраних тем з медициною, зокрема, пояснювали біоло-
гічну роль хімічних елементів у життєдіяльності людини, наводили багато прикладів за-
стосування хімічних сполук у медичній практиці. Кожна презентація супроводжувалася 
насиченими кольоровими малюнками, схемами, медичними прикладами тощо.

Для студентів-бакалаврів була проведена конференція «Хімія в косметології», у 
якій взяли участь 17 студентів-бакалаврів І–ІІІ курсів, що навчаються за спеціальнос-
тями «Фізреабілітація», «Лабораторна діагностика», «Технологія медичної діагностики 
та лікування», «Медсестринство». Відкрив конференцію проректор з наукової роботи 
Валерій М’ясоєдов. Привітали учасників конференції директор ННІПО Валерій В’юн, 
декан ІV медичного факультету Вікторія Ткаченко. Під час конференції було проведено 
майстер-клас: різноманітні види глин наносили на шкіру обличчя пацієнтів і протягом 
певного часу спостерігали за процесом і його результатами. Також студенти демон-
стрували косметичні засоби, виготовлені «своїми руками» (мило, косметичні креми, 
парфуми та ін.), а доцент Володимир Макаров представив дослідження щодо визна-
чення якості глин. 

Незважаючи на те, що у багатьох студентів це був перший досвід участі в конферен-
ціях, вони добре розкрили актуальність та зміст обраних тем, а також грамотно зробили 
висновки. Слід відзначити високу активність студентів під час конференцій, їх вміння за-
цікавити аудиторію, легко та доступно викласти матеріал. Молоді люди підійшли до ви-
ступів серйозно, грамотно та зважено, а найкращі з них були відзначені журі. Безумовно, 
цей перший досвід наукової роботи знадобиться студентам у подальшій професійній ді-
яльності.

Îêñàíà Çàâàäà, Îëüãà Êàë³íåíêî, 
àñèñòåíòè êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿

КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ – 
КРОК ДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕОРІЯ НА СЛУЖБІ МАЙБУТНЬОГО

У січні-березні Наукова бібліотека 
провела щорічний цикл семінарів для мо-
лодих учених з метою запобігання пла-
гіату та формування стійких академічних 
практик з акцентом на творчість і само-
стійність.

Доповідачі наголосили на питаннях, 
які стали невід'ємною частиною сучасно-
го наукового світу й висвітлюють актуальні 
проблеми публікаційної кар’єри на заса-
дах наукової доброчесності.

Основну увагу було приділено на-
дійним інформаційним ресурсам та, зо-
крема, наукометричним базам даних й 
інструментам для персонального науко-
вого просування. Обговорювалися та-
кож вимоги до оформлення результатів 
наукових досліджень і підготовки якісних 
наукових публікацій, правила роботи з 
джерелами та особливості використан-
ня вітчизняних стандартів і міжнародних 
стилів оформлення бібліографічних поси-
лань тощо.

Цього року традиційний цикл заходів 
було доповнено окремим семінаром щодо 
можливостей платформи Web of Science 
для біомедичних досліджень, який про-
вела гостя з Києва спеціаліст з навчання 
Clarivate Analytics Ірина Тихонкова. 

Семінари пройшли в робочій атмос-
фері й викликали певний інтерес в аспі-
рантів, асистентів, молодих викладачів та 
студентів університету. 

Òåòÿíà Ïàâëåíêî, 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ 
ДЛЯ МОЛОДИХ 

НАУКОВЦІВ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХНМУ

7



Наша Україна мала чи не найбільше кривавих сторінок за всю 
свою історію. Усіх їх проживав наш народ, хтось тримався осто-
ронь тих подій та намагався знайти кращої долі деінде, а хтось 
підтримував країну усіма своїми силами та закликав до єднання 
та віри в настання безхмарних часів для Батьківщини. 

9 березня 1814 року в селі Моринці народився геніальний та 
невмирущий Тарас Григорович Шевченко. Саме його можна віль-
но назвати одним із символів нашої держави, національним ге-
роєм. Здавалося б, з’явилося на світ немовлятко, яке не могло 
мати нічого, окрім нещасної долі кріпака. Але завдяки таланту, 
бажанню та наполегливості Кобзар зміг подолати усі перешко-
ди на життєвому шляху, не зраджуючи собі, своїм принципам та 
Батьківщині, адже: «Борітеся – поборите! Вам Бог допомагає! За 
вас правда, за вас слава і воля святая!».

Тараса Григоровича ми знаємо не лише як геніального пись-
менника та художника, а й як політичного та громадського дія-
ча. Як ніхто інший він відстоював право на існування своєї рідної 
землі – України. «Нема на світі України. Немає другого Дніпра». 
Він навчає та змушує любити рідний край, її природу: гаї, степи, 
лани, місячні вечори, що оспівував у своїх поезіях. Так і хочеться 
перечитувати їх знову і знову, можливо через те, що лише в одній 
поезії  Шевченко міг поєднати затишок і тепло та з цим одночасно 
шалену тривогу та подекуди розчарування. Він не боявся мовча-
ти про найпотаємніше та попри всі заборони не припиняв любити 
та відкрито підтримувати рідний край!

Тарасу Григоровичу встановлено 1 384 пам’ятники, на його 
честь називають найкращі ВНЗ, гімназії, вулиці, бульвари, парки, 
населені пункти не лише в Україні, а й в усьому світі. Ми маємо 
пишатися, що є нащадками великого Шевченка! 

Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає.

  ( «І мертвим, і живим…»,1845)

Òåòÿíà Ñâåíòîçåëüñüêà, 
ñòóäêîð (²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

ПИШАЙМОСЯ: 

МИ – НАЩАДКИ 

ВЕЛИКОГО ШЕВЧЕНКА

ТВОРЧА СПАДЩИНА ВИДАТНИЙ УКРАЇНЕЦЬ

Під березневими туманними зорями, коли земля ще спро-
соння вбирає в себе шелест пташиних крил, проста змучена крі-
пачка принесла світу свого геніального сина Тараса. Трагічна та 
яскрава доля Тараса Шевченка така, як і доля нашого народу, а 
творча спадщина геніального поета, художника й мислителя ста-
ла національною святинею.

Кожне нове покоління покликане заново відкривати себе й 
свою духовну спадщину, тобто відкривати Шевченка. Немає й не 
було на світі українця, у серці якого Шевченко не залишив би слід 
самоусвідомлення себе як сина чи доньки великого українсько-
го народу. Тарас Шевченко піднісся до вершин людського духу та 
вселюдської любові, адже був найбільшим патріотом України, за-
повідав нам любити свій народ, плекати власну культуру. Він був 
сином мужика, а став володарем у царстві духа. Він був кріпаком, 
а став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком, а 
вказав нові, світлі та вільні шляхи професорам і книжним ученим. 
Десять років він томився під вагою російської солдатської муш-
три, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. 
Доля переслідувала його в житті дуже довго, проте вона не зуміла 
перетворити золото його душі на щастя для нього самого. Яки-
хось 47 років судилося Шевченкові топтати ряст. До болю мало. 
За 10 днів до смерті він написав останні рядки:

Чи не покинуть нам, небого, 
Моя сусідонько убога, 
Вірші нікчемні віршувать, 
Та заходиться риштувать 
Вози в далекую дорогу, 
На той світ, друже мій, до Бога, 
Почимчикуєм спочивать. 

Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним 
складником духовного єства українського народу. Шевченко – це 
не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть, у чому черпають 
сили й надії. У глибини майбутнього відсилав Шевченко непо-
хитні заповіти синам рідної землі. І серед цих заповітів перший 
і останній: 

Свою Україну любіть, 
Любіть її... 
Во время люте, 
В останню тяжкую минуту 
За неї господа моліть. 

А ще Шевченкові дуже хотілося, щоб ми його просто 
пам’ятали: 

І мене в сім’ї великій, 
В сім’ї вольній, новій, 
Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом. 

Тож читайте Шевченка, пам’ятайте його настанови й то, хто 
ми є, чиїх батьків діти, і любіть свою Україну-небогу!

²ëîíà Êîðí³ëîâà, 
² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ГЕНIЙ ТАРАСА 
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Гомоніла Україна,
Довго гомоніла. 
Довго-довго кров майданом 
Текла-червоніла. 

Ось тоді щури московські 
На Крим зазіхнули 
І зелені чоловічки 
до Криму прибули. 

Кажуть: 
«Крим дарований собі повертаєм, 
А про мирнії угоди
і знати не знаєм».

«Схаменіться, недолюди, 
бо лихо вам буде» –
Не дослухались Пророка 
Ненаситні люди. 

Не дослухались Тараса, 
Його заповітів, 
Не почули мудре слово 
Безтолкові діти. 

Що не день, 
то гвалт, гармати,
Серця стогнуть, рвуться, 
Але мужні українці врагу не здаються. 

Тисячі солдатів наших 
В бою полягають,
А пани оті провладні 
Ними в ляльки грають. 

На царька московського 
Деякі поклались, 
Воно он, як обернулось, –
Ледь живі зостались. 

Мабуть вчилися погано 
Та мало читали, 
Коли й свого не набрались, 
І чуже не сприйняли. 

Не послухали Тараса,
Відцуралися рідні. 
Україна – ненька рідна 
Потерпає у борні. 

Гинуть кіборги безстрашні, 
Кров рікою полилась. 
Ми не знали, що так буде, 
Вибач ти, Тарасе, нас!

Схаменімось, не про шкуру, 
про душу подбаймо! 
І пророка віще слово 
Завжди пам'ятаймо!

Заповіти Кобзареві 
Хай живуть понині, 
Бо Шевченко – наша совість,
Слава України! 

Всі ми віремо, що воля 
Не вмре й не загине, 
Бо із нами Бог і правда, 
За нами Вкраїна!

Ìàð³ÿ Îìåëü÷åíêî (Mary Omelka), 
I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«ГОМОНIЛА 
УКРАЇНА»

ПРО ОСОБИСТЕ ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ

Щоправда, можна все життя прожити, 
а так оту, єдину, й не зустріти. 

                                                      М. Луків

Про Шевченка ми чуємо з дитинства, говоримо про нього, 
як про поета, борця, пророка, художника. Проте сьогодні я хочу 
розповісти про Шевченкове кохання. Мало кому в коханні так не 
щастило, як Тарасові Шевченку. Маючи унікальні таланти, го-
стрий розум, товариську вдачу, привабливу зовнішність, він, 
здавалося би, був приречений на успіх у жінок. Натура творча й 
вразлива, Кобзар часто закохувався. І його кохали. Та особисте 
життя так і не склалося. Не судилося Тарасові Шевченку продо-
вжити свій родовід у наступних поколіннях. Кажуть, перше кохан-
ня запам’ятовується назавжди, може так воно і є? 

Першим коханням Та-
раса Григоровича, а тоді ще 
підлітка Тараса, була Окса-
на Коваленко. Втративши 
батьків, хлопчик часто хо-
вався на пасовиську за Ки-
рилівкою. Під час одного зі 
своїх усамітнень він зустрів 
її – таку ж, як і він, пастушку. 
Саме тоді Тарас відчув щем 
у серці, якусь незбагненну 
радість від її поцілунку. «Не-
наче сонце засіяло, неначе 
все на світі стало Моє...», – 
напише пізніше Шевчен-
ко у вірші «Мені тринадця-
тий минало». Хоча Оксанка 
була менша за Тараса на 
три роки, та все ж їхні по-
чуття були дуже сильні. Це 
ми бачимо з того, як ім'я 

Оксанки з найніжнішим почуттям згадується в його творах «Ми в 
купочці росли», «Не молилася за мене», «І станом гнучким, і кра-
сою». Героїню кращої своєї поеми «Гайдамаки» він назвав Окса-
ною. Їй присвячена поема «Мар'яна-черниця». Підліткова симпа-
тія не встигла перерости у велике й щире почуття. Забракло часу. 
П'ятнадцятирічний «козачок» Тарас мусив зі своїм паном поїхати 
до Вільнюса. Це був вирок. Розлука була дуже довгою, тож своє 
перше кохання Тарасові залишилося тільки згадувати. 

Повернувся Шевченко аж через чотирнадцять років уже віль-
ною людиною, відомим художником та поетом. Оксана Ковален-
ко була дуже гарною, тож не стала дівувати. На той час вже три 
роки як бавилася зі своїми донечками, народженими від кріпака. 
Дівчина стала Шевченковою музою, її особиста трагічна доля за-
лишилася назавжди в його серці та перелилася у рядки його пое-
зій. Життя тільки починалося. Серце митця було напрочуд чутли-
вим до краси, а жінку Кобзар вважав «самым блестящим перлом 
в венце розданий». Тому й не дивно, що поет захоплювався жін-
ками – вони хвилювали його уяву, викликали прагнення створити 
свій куточок раю серед житейського пекла. Та все ж він був при-
речений на самотність, бо спілкувався з жінками «високої освіти», 
а вибирав із середовища, з якого вийшов. Чи міг він у такому ви-
падку бути щасливим? Навряд. Не пізнавши щастя в особистому 
житті, Тарас Шевченко найвищу й найчистішу красу світу розкрив 
у створених ним літературних образах жінки-матері, коханої: «Не 
журюся, а не спиться часом до півночі, усе світять ті блискучі твої 
чорні очі, мов говорять тихесенько: «Хоч, небоже, раю? Він у мене 
тут – у серці, а серця немає...». 

Прагнення простого людського щастя виявилося в Тараса 
Григоровича таким жагучим, що навіть в останній строфі остан-
ньої поезії, вміщеній у «Кобзарі» («Чи не покинуть нам, небо-
го...»), за кілька днів до того, як відійти у вічність, він напише: 
«...над Стіксом, у раю, неначе над Дніпром широким, в гаю – 
предвічному гаю, поставлю хаточку, садочок кругом хатини на-
саджу...».

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà Ëþáîâ Ëóöåíêî, III ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ТРОЯНДИ 
ШЕВЧЕНКОВОЇ 

ЛЮБОВІ
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«Кобзар – не просто поет, який, відчувши натхнення, на-
писав пару віршів і задоволений тим, що зримував так бага-
то, почав друкуватися в якомусь виданні. Він робив це не для 
себе, а для людей, які його оточували, для нащадків. Не бо-
явся ані гніту влади, ані заслань, бо бачив перед собою ціль і 
відчував відповідальність на своїх плечах за майбутнє Украї-
ни. Саме за це йому вдячна, саме тому Шевченка не забува-
ють, він і досі актуальний».

Àë³íà ×îëîìáèòüêî, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

«Дев’яте березня – день, коли в 1814 році в селі Морин-
ці Звенигородського повіту на Київщині народився майбут-
ній великий поет України – Тарас Григорович Шевченко… 
Його «Кобзар» належить до найволелюбніших книг усіх часів, 
він наскрізь пронизаний прагненням волі, передчуттям її не-
минучості. Поезії «Кобзаря» сповнені вірою в те, що людина 
ніколи не змириться з безправ’ям. «Кобзар» – це книга, яку 
народ український поставив на перше місце серед успадко-
ваних з минулого національних духовних скарбів. …Він до-
рогий, близький нам своїм немеркнучим словом, бо слово 
виховує найкращі людські почуття. Шевченко, як вічний во-
гонь, що запалив серця мільйонів людей. Він наше теперішнє 
і наше майбутнє!».

Àííà Ñòîÿí, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«Тарас Шевченко в моєму житті займає таке ж місце, як і у 
всій історії України. Він – видатний письменник, важлива лю-
дина з точки зору становлення української держави. Однак 
особисто для мене, у моєму розумінні, він зробив ще одну 
дуже корисну річ – він показав, наскільки значимий україн-
ський народ. Не правителі українського народу, не його ке-
рівники, а звичайні люди, які населяють нашу країну. Він 
показав, що в цих людей так само є звичайні проблеми, не-
щастя, іноді їм доводиться дуже непросто. Я задумалася, чи  
ці проблеми, перераховані Шевченком, характерні тільки для 
українців, але не для інших народів? І зрозуміла, що, найімо-
вірніше, так і є. В інших народів свої проблеми, а от Шевченко 
зміг розповісти нам, українцям, які проблеми є у нас». 

Äàð’ÿ Ïèëèïåíêî, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«Чому ми обрали саме такий лейтмотив української літе-
ратурної спадщини? Чому не Франко, не Леся Українка, не 
Сковорода? Їхні твори насичені мудрістю, любов’ю до Укра-
їни, а, найголовніше, світлом. Не негативом, що ніби свинець 
давить на тебе, змушує щось робити, а любов’ю до того, що 
вони описують. Не можна будувати, ґрунтуючись на ненави-
сті. Тільки з любов’ю. У Шевченка я, на жаль, не знайшла сили, 
що мене б надихала. … Ну не можна казати, що саме україн-
ський народ страждав більше за інші. Біда була в тому, що за-
бороняли українську культуру – от що є основною помилкою 
всіх загарбників. Твори Шевченка слід пам’ятати, проте не 
робити з нього культову особистість. В українського народу 

є, ким пишатися, кого вшановувати, і нашою долею є щастя. 
Саме так – у наших руках наша доля, ми пам’ятаємо минуле 
і помилки минулого, і біль, і радість предків. Пам’ятаємо і Та-
раса Григоровича Шевченка, великого Кобзаря із села Мо-
ринці. Вшановуємо його пам’ять». 

Ìàð’ÿ Êîëåñíèê, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«Нещодавно ми відвідали пам’ятник Великому Кобзарю з 
нагоди його народження. Я вважаю, що Тарас Григорович – 
один із найвидатніших українців, що всілякими способами 
намагався покращити життя звичайних мирян. Тому, прий-
шовши до пам’ятного знаку, ми, у першу чергу, поклали квіти, 
а далі згадали найвідоміші твори та віхи життя. Кожен студент 
2-ї групи обрав вірш, що найбільше, на його думку, відобра-
жав сутність Визначного українця. Наприклад, я цитувала 
уривок з послання «І мертвим, і живим, і ненародженим…». 
Цей твір написано в 1845 році. У ньому йдеться про те, що 
порятунок від владних класів – у єдності всіх сил нації. … Вва-
жаю, що ми повинні прислухатися до слів Великого Кобзаря, 
який глаголив істину близько двох століть тому. І якщо ми бу-
демо намагатися щось зробити, не сидіти, склавши руки, ми 
зможемо все докорінно змінити». 

²ðèíà Öèìáàë, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«Його називали генієм свого часу, його любили і нена-
виділи, на нього рівнялися, ним надихалися, його кидали до 
пекла заслання та не пускали до рідного краю. Кожний по-
різному сприймає постать Тараса Шевченка: для когось він 
батько України, Великий Кобзар, український поет, осново-
положник нової української літератури, інші ж скажуть, що він 
основоположник українського націоналізму, або просто лю-
дина, яка покинула рідний край. Проте в будь-якому разі по-
стать Шевченка нікого не залишить байдужим. 

На мою думку, Тарас Шевченко – це справжній геній, са-
мородок. У своїй творчості, будь-то вірші, поеми, картини, 
він оспівував красу української природи, соціально-побутові 
сцени з життя, підіймав проблеми українського народу, на-
віть можна казати, що він підіймав українське питання, суть 
якого полягає у проголошенні незалежності, боротьби за неї. 
Без імені Кобзаря не можна уявити української літератури, 
нашої культури, нашої країни. Тарас Григорович – це вічний 
вогонь, що ніколи не згасне в серцях народу. Його творчість – 
це святиня, якою дорожить і пишається народ. Ми, нащадки, 
будемо завжди берегти у своєму серці той вогник любові до 
Вітчизни, який запалив поет своїми безсмертними творами. 

На минулому занятті ми вшановували пам’ять Велико-
го Кобзаря біля його пам’ятника, який по праву вважається 
одним із найкращих у світі: читали вірші поета, відкрили для 
себе нові сторінки з життя Шевченка. На вулиці було так со-
нячно, тепло та ясно, що, здавалося, ніби сама природа радіє 
появі поета».

Ïîë³íà Ãîðä³ºíêî, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ЦИТАТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКИХ ТВОРІВ

«Мої роздуми про Тараса Шевченка»

Ілюстрація «Мені тринадцятий минало» 

Івана Їжакевича
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ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Весна… Березень… Місяць, який не лише нагадує нам про 
Свято жінки, про те, що природа прокидається від зимового сну, 
а й про символ української нації, її сумління та голос – Тараса 
Шевченка, якого ми вшановуємо саме на початку весни.

На кафедрі української мови, основ психології та педагогіки 
вже стало традицією проводити Шевченківські читання протягом 
перших двох тижнів березня. 

Цьогоріч Шевченківські читання було відкрито флешмобом, 
ініціатором якого стали директор Наукової бібліотеки Ірина Кири-
чок та співробітники бібліотеки. До такого інноваційного заходу 
долучилися викладачі кафедри, співробітники бібліотеки, вітчиз-
няні та іноземні студенти. Це був наш перший досвід, проте він 
виявився, на наш погляд, успішним. Учасники флешмобу декла-
мували уривки з послання «І мертвим, і живим…», а з результатом 
нашої співпраці й копіткої роботи можна ознайомитися за поси-
ланням: литературный флешмоб. ХНМУ.mp4 (234326441). 

Дев’ятого березня викладачі кафедри Ольга Калініченко та 
Оксана Самолисова, а також студенти І медичного факультету по-
клали квіти біля пам’ятника Великому Кобзарю. Викладачі озна-
йомили учасників заходу з історією написання поетичних творів і 
розповіли про невідомі факти з Шевченкової біографії студентам, 
які у свою чергу декламували улюблені вірші з «Кобзаря».

Цього ж дня викладач Анастасія Нестеренко провела тема-
тичне заняття «Taras Shevchenko: life in verses» для іноземних сту-
дентів VІ медичного факультету, на якому вони ознайомилися з 
цікавими фактами життя й творчості видатного українського по-
ета. Викладачі Тетяна Скорбач і Антоніна Семашко провели на-
уковий семінар «Образ України у творчості Тараса Шевченка» зі 
студентами І медичного факультету. Цікаві та змістовні доповіді 
підготували студенти Маріанна Морозова, Еріка Білоусова, Ілона 
Корнілова, Інна Шкуліна.

Напередодні Шевченкового дня народження Оксана Самоли-
сова та Анастасія Нестеренко провели тематичне заняття «Taras 
Shevchenko as an artist» для студентів VІ медичного факультету. 

Десятого березня студенти VІ факультету (спеціальність «Сто-
матологія») протягом екскурсії садом ім. Т. Шевченка дізналися, 
що більшість творів видатного українського поета перекладено 
англійською мовою. Викладачі Алла Дудка та Оксана Самолисова 
декламували Кобзареві поезії «Садок вишневий коло хати…», «Не 
женися на багатій…», «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий…» 
та ін.

Незважаючи на те, що творчість знаного у всьому світі митця 
завжди перебуває у фокусі наукового пошуку, щоразу ми нібито 
відкриваємо Шевченка знову, з року в рік співпраця зі студента-
ми, викладачами та співробітниками бібліотеки дає наснагу для 
нових відкриттів у царині творчості Великого Кобзаря.

Îêñàíà Ñàìîëèñîâà, 
âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè

СИМВОЛ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЭССЕ

Слишком часто я слышу выражение «курица – не птица, сто-
матолог – не врач». Интересно, кто впервые «ляпнул» эту на-
столько неосмысленную фразу? 

«Лечебники» взахлеб нам доказывают, что стоматологи вов-
се не врачи. Но мы, вроде бы, учимся не в кулинарном техникуме 
и не познаем тайны лепки пельменей. А кто же мы? Сварщики? 
Почему-то челюсти продолжают ломаться, все приходят  встав-
лять зубы, кариес процветает, каждый третий страдает от сто-
матита. Но если стоматолог – не врач, то кто это все поможет 
устранить? Терапевт? Отоларинголог? На протяжении всей сво-
ей жизни каждый из нас неоднократно обращается за помощью 
к стоматологу – будь то зубная боль или неправильный прикус, 
который портит внешний вид. Для устранения всего этого нужно 
свое лечение. Давайте тогда разберемся со словом «лечение», и 
кто его проводит. Лечение (от греч. therapeie – «лечение») – это 
комплекс мероприятий, направленных на устранение патологии 
и восстановление здоровья, который назначил врач. 

Нырнув в дебри интернет-паутины, я поняла одно – это дале-
ко не новое выражение. И раньше были подобные колкие фразы. 
Стоматологи – такие же врачи, как и дерматовенерологи или хи-
рурги. Учебный процесс проходит так же, как и на медицинских 
факультетах. Изучается та же самая информация и, в большин-
стве, те же дисциплины. Мы так же, как и лечебники, погружаем-
ся с головой в учебу до полуночи, а потом жалуемся на недосып и 
недостаток свободного времени. Мы такие же простуженные бе-
жим на пары, надевая мятый халат. Мне кажется, мнение о том, 
что «стоматолог не врач» – достаточно субъективное, и звучит от 
людей, несведущих в этой профессии. 

Находясь большую часть времени во врачебном окружении, 
от действительно грамотных и образованных врачей я ни разу не 
слышала этой фразы. Умный врач такого не скажет. Все понима-
ют, что специальность стоматолога далеко не простая как физи-
чески, так и психологически. Большинство стоматологов-хирур-
гов, например, не используют в операциях наркоз и постоянно 
общаются с пациентом, что, в принципе, редко бывает у обычных 
хирургов. 

В этой статье я расставила все точки над «і» и показала, что 
мы практически ничем не отличаемся от медицинского факуль-
тета. Возможно, кому-то не понравится мое мнение, но каждый 
человек имеет право высказаться, а кто хочет, можем подискути-
ровать на эту тему. 

Ñâåòëàíà Ëàøèíà, ñòóäêîð (ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò)

ЗУБ – НЕ ОРГАН, 
СТОМАТОЛОГ – НЕ ВРАЧ?
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Щорічно у світі від туберкульозу вми-
рали мільйони людей. О. Дюма-батько 
писав в «Мемуарах» (1854 р.): «... модно 
скаржитися на слабкі груди; всі були су-
хотними, особливо поети. Вважалося хо-
рошим тоном померти до 30 років». «Біла 
чума» забирала цвіт націй. Піки захворю-
вання припадали на періоди соціальних 
потрясінь: революцій, воєн, голоду ...

Коштів для організації лікування ту-
беркульозу бракувало. І тоді в багатьох 
країнах світу стали організовувати благо-
дійні акції для збору пожертвувань на ко-
ристь хворих.

«День білої ромашки» заснувала 
шведська національна протитуберку-
льозна асоціація в 1908 році під назвою: 
«Асоціація першої весняної квітки». З тих 
пір щорічно 1 травня по всій країні вла-
штовується продаж квітки. Символіку 
пов'язують з ім'ям шведської королеви 
Маргарити, яка підтримала день благо-
дійності та для якої вдячні люди приноси-
ли букети з білих маргариток. 

«День Квітки» мав такий відгук, що 
став проводитися не менше чотирьох ра-
зів на рік. Квіти були різні: букети з білої 
ромашки роздавали в день боротьби з 
сухотами, букетики з колосків жита – при 
зборі на користь голодуючих селян, роже-
ві – на допомогу сиротам. 

29 квітня 1911 року «Харківські гу-
бернські відомості» повідомили про за-
твердження губернатором статуту нової 
громадської організації, а 18 травня відбу-
лося перше установче зібрання, що обра-
ло її правління. Для створення грошово-
го фонду нової організації 14 травня 1911 
року в Харкові було проведено перший 
«День білої ромашки». 

Близько 500 харківських волонтерів-
«дам-квіткарок» зібрали в цей день 
18,8 тис. руб. А за 7 років існування Хар-
ківський відділ зібрав таким чином 
110,7 тис. руб.

Харківська газета «Вести» в той день 
писала:

«Никогда еще харьковские улицы не 
представляли такого своеобразного и 
оригинального зрелища, как вчера. Осо-
бенно в полдень, когда проглянуло солн-
це и исчезли опасения за дождь, начиная 
от Торговой площади и до конца Сумской, 
этой главной артерии города, двинулись 
десятки тысяч нарядной публики, – и по-
чти не было человека, ребенка, который 
шел пешком или ехал без белой ромаш-
ки. Бросилось в глаза, что украшены 

цветком не только интеллигентные люди 
или хорошо одетые, но и масса просто-
народья, мужчин и женщин. В обеден-
ную пору в этой части города было ред-
костью встретить кого-нибудь без белой 
ро машки».

У звіті за листопад 1911 – лютий 
1912 р. відзначено, що силами Харків-
ського відділу прочитані лекції з «демон-
страціями за допомогою чарівного ліх-
таря». 6 грудня 1912 року було відкрито 
амбулаторію, і впродовж 7 років вона 
функціонувала безперервно, безкоштов-
но приймаючи хворих і відпускаючи меди-
каменти для них. Вона була добре облад-
нана інвентарем, мала два кабінети для 
лікарів, рентгенівський кабінет, де працю-
вав штатний рентгенолог, аптеку, лабо-
раторію для безкоштовного дослідження 
мокротиння та інших виділень.

Широке застосування отримала ту-
беркулінодіагностика, зазвичай у вигляді 
«проби Піркета». Для специфічного ліку-
вання використовували туберкулін Дені, 
а для загальнозміцнювального і симпто-
матичного лікування улюбленими призна-
ченнями були миш'як та ін'єкції фосфаци-
ду Романовського. 

Амбулаторія знаходилася в маєтку го-
тичного стилю на Вознесенській площі, 
12. При більшовиках амбулаторію пере-
йменували в Центральний тубдиспансер 
ім. Коха.

У 1913 році правління Харківсько-
го відділу Ліги придбало маєток в Ріп-
ках і створило там санаторій на 47 осіб. 
12 хворих-гірників Донецького басей-
ну розташувалися в особливому бараці 
ім. Л.М. Толстого, а 35 – у великій основній 
будівлі. 

У 1914 році відкрито безкоштовні ясла 
для дітей, хворих на туберкульоз. Після 
Жовтневої революції діяльність Всеросій-
ської Ліги боротьби з туберкульозом була 
припинена засіданням Ради лікарських 
колегій 11 квітня 1918 року.

З 2011 року після тривалої перерви 
День білої ромашки був відроджений. Що-
річно 24 березня в цей день проводиться 
збір пожертвувань для хворих на туберку-
льоз, ведеться санітарно-освітня робота.

У нашому виші щорічно проводиться 
акція «День білої ромашки». Пожертви, зі-
брані студентами ХНМУ, використовують-
ся для допомоги дитячій фтизіатричній 
службі міста.

Îëüãà Øåâ÷åíêî, Îëüãà Ïîãîðºëîâà 

ÄÅÍÜ ÊÂIÒÊÈ

Кожен із нас хоче завжди бути здоро-
вим, адже коли ми почуваємо себе чудо-
во, у нас є сили та енергія для досягнення 
будь-якої мети. На жаль, на сьогодніш-
ній день існує багато загроз для нашого 
здоров'я. Однією з таких є епідемія тубер-
кульозу. Саме 24 березня щорічно відзна-
чається Всесвітній день боротьби з цією 
недугою. 

Сучасний стан захворювання на ту-
беркульоз в Україні та окремих регіонах 
викликає серйозну тривогу не тільки в ме-
дичних працівників, а й у батьків, громад-
ськості та суспільства в цілому. Важли-
вим фактом є повідомлення Всесвітньої 
організації охорони здоров’я про те, що 
третя частина населення планети (близь-
ко 1,9 млрд осіб) інфікована мікобактері-
єю туберкульозу (МБТ), з них близько 60 
млн хворих на туберкульоз. Прийнято вва-
жати, що один хворий, який виділяє МБТ, 
може інфікувати 10–15 осіб у перерахунку 
на 100 тис. населення.

Україна в рейтингу ВООЗ посідає дру-
ге місце в Європі щодо пріоритетності 
боротьби з туберкульозом, але зупинити 
епідемію цієї хвороби реально. Ми пови-
нні спрямувати всі сили на якісну профі-
лактику. Одним із її аспектів є рання діа-
гностика. 

Як відомо, основним методом діа-
гностики туберкульозу на сьогодні є ре-
акція Манту, винайдена ще сто років тому 
французьким ученим. Проте, варто ска-
зати, що за кордоном туберкулінодіаг-
ностика вже давно не проводиться. У су-
часних умовах із діагностичною метою 
застосовують більш надійні аналізи крові 
з використанням складної технології для 
вимірювання реакції імунної системи на 
бактерії туберкульозу в організмі та схо-
жий на пробу Манту, проте більш точний – 
Діаскінтест. 

Звичайно, проводити профілактику 
можна самостійно: правильно харчува-
тись, займатися спортом, відмовитися 
від шкідливих звичок та зміцнювати своє 
здоров'я позитивними емоціями! 

Будьте здоровими!

²ðèíà Íå÷èïîðóê, 
² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СУЧАСНІ 
ЗАГРОЗИ 

ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

Члени організаційного комітету 

готують кружки для збирання пожертв
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ПРЕДУПРЕДИТЬ, СПАСТИ, ПОМОЧЬ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ НА ПРИРОДЕ
Если с другом вышел в путь, а друг стремится за город 

подышать чистым воздухом, стоит поддержать компанию – 
ну, не сидеть же в душном городе! Особенно в первые лет-
ние дни, когда душа и тело истосковались по ясному небу, 
далеким горизонтам, шороху листьев и мягкости травы. 
Именно в траве и на деревьях поджидает основная опас-
ность и фактически единственный недостаток этой идилли-
ческой картины. Как раз в конце мая и начале июня наиболее 
активны клещи – маленькие, но грозные враги всех любите-
лей природы. 

Разумеется, клещи не 
питают неприязни лично к 
вам, более того, сама при-
рода создала их именно 
такими. Поэтому вы впол-
не сможете мирно сосу-
ществовать с ними и даже 
делить одну лужайку для 
пикника, если знаете, как за-
щититься от клещей на при-
роде. По большому счету, не 
так страшен клещ, как его 
описывают СМИ и соседки у 

подъезда. Возможность защититься от клещей доказывают 
своим примером люди, живущие в сельской местности и до 
сих пор не заболевшие ни клещевым энцефалитом, ни други-
ми страшными болезнями, приписываемыми клещам народ-
ной молвой. Возвращаясь к теме пеших походов, вспомните 
и сразу забудьте абсурдные советы «заправлять рубашку в 
носки» из пионерских печатных листков. На самом деле, за-
щититься от клещей на природе и отдохнуть с удовольстви-
ем можно просто и без последствий. Для этого достаточно 
знать и применять эффективные средства для защиты от 
клещей, в том числе и недорогие народные.

Как защититься от клещей на природе народными 

средствами?

Не ждите рецептов вроде «три ложки ромашки на ведро 
воды»: народная мудрость давно поняла, что лучший способ 
защиты – это постараться не подцепить клеща на природе. 
Поэтому любая бабушка в селе, особенно любительница со-
бирать в лесу грибы и ягоды, знает, как защититься от кле-
щей. Эта информация очень пригодится городским жите-
лям, отдыхающим на природе.
•   Выбирайте для пикника хвойные леса. Помимо неоце-

нимой пользы фитонцидов, они не населены клещами. 
В смешанных и лиственных зонах располагайтесь на су-
хих полянах, освещенных солнцем, подальше от зарос-
лей, кустарников, высокой травы, болот.

•   Подберите подходящую одежду для отдыха. Вместо ко-
ротких шорт, маек, открытых шлепанцев и сандалий 

 наденьте спортивный костюм на молнии, с длинными 
штанинами и рукавами, высокие носки, кроссовки или 
кеды, головной убор. Отдавайте предпочтение плотным 
манжетам на резинке, капюшонам, косынкам.

•   По статистике клещи чаще всего присасываются в об-
ласти паха, подмышек, живота, бедер, а также за ушами 
и на шее. Именно эти зоны нужно закрывать особенно 
тщательно. У детей клещи обнаруживаются на голове, у 
взрослых – на ногах. Но это не значит, что можно остав-
лять кожу в других местах открытой для укусов.

•   Еще дома пропитайте одежду репеллентами, нанесите 
средства от клещей на тело и кисти рук. Репеллентные 
препараты растворяются в воде, поэтому обязательно 
обновляйте их после купания, попадания под дождь и 
через равные промежутки времени пребывания на при-
роде.

•   Существуют специальные защитные костюмы с 
внушительным названием «энцефалитка» – эластичный 
комбинезон с капюшоном, тугими манжетами на запяс-
тьях и щиколотках, нередко с сеткой для защиты лица. 
Обычным туристам покупать энцефалитку нецелесоо-
бразно, легче собрать защитный костюм из собственной 
одежды.

•   По возвращении домой сразу разденьтесь и осмотрите 
свое тело, чтобы обнаружить клещей, которые не успе-
ли присосаться к коже, но прицепились к ткани. Примите 
душ, а одежду, в которой были в лесу, вытряхните и по-
стирайте в горячей воде. Осматривайте животных, если 
гуляли с ними по траве.

•   Обнаружив клеща в доме, сразу же раздавите его 
твердым предметом. Убедитесь, что клещ уничтожен, 
потому что прихлопнуть его, как комара, недостаточно 
из-за твердого защитного панциря. Осмотрите букеты 
полевых цветов, в которых тоже можно принести клеща 
в дом.

•   Если, несмотря на соблюдение перечисленных правил, 
вы все еще опасаетесь укуса клеща, обратитесь в клини-
ку, чтобы сделать прививку от энцефалита. Вакцинация 
убережет вас от страшной болезни, но не защитит от кле-
щей как таковых, поэтому меры внешней безопасности 
остаются в силе.
Наконец, если защититься от клеща на природе вам уже 

не удалось, обратитесь к врачу для его удаления из-под кожи 
и в случае необходимости – введения противоклещевого им-
муноглобулина. Проводите время на природе безопасно и с 
удовольствием!

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

Ñåðãåé Áóñëîâñêèé, 
íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà ÕÍÌÓ

НАША ШАНА

14 березня в рамках Дня українського добровольця, що відзначається 
на державному рівні, представники Студентської ради ХНМУ поклали кві-
ти до Пам’ятного знаку лікарям, загиблим під час військових конфліктів. 

В університеті з метою вшанування подвигу українських добровольців 
організовано низку тематичних заходів щодо ролі добровольчих форму-
вань у масових акціях громадського протесту в Україні, які відбувалися у 
листопаді 2013 – лютому 2014 року. 

Вшанування українських добровольців є основою, на якій будуть зрос-
тати і гартуватися нові покоління вільних українців. 

Ñòóäåíòñüêà ðàäà

СВЯТО МУЖНОСТІ 
ТА ГЕРОЇЗМУ ЗАХИСНИКІВ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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РІЗНОБАРВ’Я 
ПОЧУТТІВ У ХНМУ

Напередодні Дня закоханих за підтримки Профспілкової ор-
ганізації студентів, аспірантів та клінординаторів 9 лютого в акто-
вій залі ХНМУ відбувався романтичний конкурс «Ідеальна пара – 
2017». 

П’ять пар, що взяли участь у заході, продемонстрували гар-
монію стосунків, щирість почуттів, творчий потенціал, креатив-
ність та оригінальність власних ідей у всіх конкурсних епізодах. 
Потужна енергетика учасників передавалася в зал, приголомшу-
ючи й зачаровуючи членів журі та глядачів, які палко підтримува-
ли своїх улюбленців. 

Усі учасники отримали подарунки й святкові сертифікати та 
були гідні головного титулу, проте журі визначилося у своєму ви-
борі наступним чином: 

«Приз глядацьких симпатій» – Атабек Абдераимов та 
Ліна Страхова.

«Романтична пара» – Ярослав Кучерявий та Юлія Іщук.
«Креативна пара» – Сергій Пономарьов та Валерія По-

лонник.
«Незабутня пара» – Артур Веснін та Марія Павлюк.
«Ідеальна пара – 2017» – Андрій Горянський (IІІ медичний 

факультет) і Марина Зюзіна (IІ медичний факультет).
Свято-конкурс явив собою різнобарв’я почуттів і яскравих 

емоцій закоханих, об’єднав студентську молодь на ґрунті тяги до 
прекрасного та вічних людських цінностей.

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

КОНКУРС «ІДЕАЛЬНА ПАРА» ТВОРЧИЙ КОНКУРС

КОНКУРС КРАСИ

ПОЕЗІЯ 
МОЛЬБЕРТУ

20 лютого в приміщенні Будинку вчених за ініціативи Хар-
ківської обласної організації профспілки працівників охорони 
здоров’я відбувся традиційний обласний галузевий конкурс об-
разотворчого мистецтва «Поезія мольберту». 

Співробітники нашого університету стали переможцями в та-
ких номінаціях: ІІІ місце у номінації «Живопис» – доцент кафедри 
терапевтичної стоматології Олена Палій, ІІ місце у номінації «Жи-
вопис» – охоронець головного корпусу Роман Булгаков. Окреми-
ми номінаціями були відзначені – доцент кафедри медичної ра-
діології Ольга Паскевич («Майстри аматорського мистецтва»), 
асистент кафедри анатомії Ірина Пешенко («Журі аплодує»), бух-
галтер Олександра Яковлева («Графіка»).

Подяка за участь у конкурсі оголошена доценту кафедри хімії 
Ларисі Лукьяновій та асистенту кафедри ФРСМ Олені Луковській.

Усі бажаючі можуть ознайомитися з картинами в приміщенні 
Наукової бібліотеки в корпусі «Б».

Òåòÿíà Ïîë³ùóê, ãîëîâà êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ êîì³ñ³¿ ïðîôêîìó ñï³âðîá³òíèê³â

КОРОЛЕВА КОНКУРСУ КРАСИ – СТУДЕНТКА ХНМУ
22 березня в Харківському національному академічному театрі опери і балету 

ім. М.В. Лисенка відбувся щорічний конкурс краси «Міс Студентство–2017», у якому 
взяли участь 25 найгарніших представниць вищих навчальних закладів м. Харкова. 

Харківський національний медичний університет представила студентка V курсу 
II медичного факультету Анастасія Косарєва, що виборола перемогу й по праву отри-
мала корону «Міс Студентство–2017». 

За результатами конкурсу Анастасія виборола не тільки головний титул, але й на-
брала найбільшу кількість балів серед учасниць, що проходили тест на IQ та перемо-
гла у номінації «Міс інтелект».

Анастасія Косарєва отримала цінні призи та запрошення на участь у конкурсі кра-
си «Міс Харків–2018». 
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МІСТЕР ХНМУ

СВЯТО МУЖНОСТІ

6 березня в актовому залі Харківського національного медичного університету від-
булося справжнє свято весни – «Містер університет».

У конкурсі взяли участь 8 претендентів-представників чоловічої половини студент-
ства, що продемонстрували свої творчі якості, почуття гумору та волю до перемоги. 

Під час конкурсу журі оцінювало вміння триматися на сцені, інтелект, ерудицію, по-
чуття гумору, творчі та танцювальні здібності, спортивну підготовку. Кожен конкурсант 
був відзначений у певній номінації, у підсумку місця розподілилися наступним чином:

Містер глядацьких симпатій – Ярослав Єфіменков (IV медичний факультет).
Містер Фото – Георгій Схіртладзе (I медичний факультет).
Містер Креатив – Сардор Джураев (V факультет з підготовки іноземних студентів).
Містер Інтелект – Олексій Усіков (II медичний факультет).
Містер Стиль – Олександр Мартинов (III медичний факультет).
Містер Спорт – Ігор Сидоренко (I медичний факультет).
Віце-містер «університет – 2017» – Вадим Бугаєв (стоматологічний факультет).
Титул «Містер університет – 2017» завоював Мехта Каран – студент VI факультету 

з підготовки іноземних студентів.
Усі учасники отримали дипломи, іменні медалі, грошові сертифікати та пам'ятні по-

дарунки.
Проректор з науково-педагогічної роботи Іван Летік привітав конкурсантів та від-

значив, що в нас дуже гарна молодь: розумна, амбітна, творча, яка, без сумніву, має 
реалізувати себе в житті. 

Вітаємо переможців і дякуємо студентам нашого вишу за участь у конкурсі!

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

ФОТОСУШКА

ВЕСНА – ПОРА НОВИХ ЕМОЦІЙ ТА ВРАЖЕНЬ

Архітектура міста Природа навесні Світ тварин

16 березня за ініціативи Студентсько-
го самоврядування ХНМУ було проведено 
четвертий конкурс фотографій під назвою 
«Весняна фотосушка».

Кожен бажаючий зміг приєднатися до 
заходу та продемонструвати свої роботи: 
Харків після зими, сплячу природу, весня-
ну любов у повітрі, домашніх улюбленців. 

За підсумками творчого конкурсу журі 
обрало найкращі фотороботи. 

«Архітектура міста», «Природа на-

весні» – Маргарита Рябуха (ІІ медичний 
факультет).

«Світ тварин» – Марина Лисак (ІІ ме-
дичний факультет).

Щиро вітаємо переможців фотокон-
курсу, за результатами якого дівчата 
отримали призи та наше визнання!

Ñåêòîð ìåä³à-ïðîñòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè
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ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

У березні свій ювілей святкують: завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Олег Якович Бабак, завідувач відділу 
наукової обробки документів і організації каталогів Наукової бібліотеки Тетяна Володимирівна Бєлякова, помічник про-
ректора з науково-педагогічної роботи Сергій Вікторович Білоконь, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 і клініч-
ної імунології та алергології Олена Юріївна Борзова, асистент кафедри фізіології Оксана Дмитрівна Булиніна, асистент 
кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Євгеній Владиславович Гарячий, се-
кретар деканату V факультету з підготовки іноземних студентів Тетяна Іванівна Дєтушева, доцент кафедри оперативної 
хірургії та топографічної анатомії Ірина Яковлівна Євтушенко, лаборант кафедри хірургії № 3 Ірина Дмитрівна Єрмак, 
слюсар-сантехнік будiвельної групи Сергій Михайлович Запорожченко, завідувач сектору гігієни та реставрації відділу 
наукової обробки документів і організації каталогів Наукової бібліотеки Галина Іванівна Капітанова, професор кафедри 
філософії Катерина Іванівна Карпенко, начальник загального відділу Оксана Іванівна Кириченко, професор кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки Ольга Миколаївна Ковальова, робітник з догля-
ду за тваринами віварію Любов Михайлівна Кошута, комендант учбово-лабораторного корпуса Надія Адамівна Лагу-

та, завідувач кафедри педіатрії № 2 Наталія Іванівна Макєєва, слюсар-сантехнік служби по органiзацiї, експлуатацiї та 
ремонту будiвель, споруд та комунікацій Василь Андрійович Михальчук, столяр гуртожитку № 6 Василь Григорович 

Мітрошин, асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики Тетяна Олександрівна Нечвоглод, викладач кафедри 
медицини катастроф та військової медицини Богдан Арсенович Новосад, доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 
Галина Юріївна Панченко, асистент кафедри медичної біології Ірина Вікторівна Рассоха, сторож учбово-лабораторно-
го корпусу господарчого відділу Олексій Миколайович Рижков, доцент кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Ірина Ре-

зівна Сіняєва, декан IV медичного факультету Вікторія Леонідівна Ткаченко, лаборант кафедри акушерства та гінеко-
логії № 1 Тетяна Григорівна Фесенко, провідний бухгалтер бухгалтерії Тетяна Вікторівна Фролова, професор кафедри 
внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології Олексій Миколайович Шелест.
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çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç ïîçèö³ºþ 
ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóê ëèøå ç äîçâîëó ðåäàêö³¿ ãàçåòè.

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

В СТИЛЕ РЕТРО
Художница Lorraine Dell Wood создала замечательную серию картин гламурных загадочных женщин в шляпках, на которую ее вдо-

хновила ретрофотография матери 1930 года. По словам Кристиана Лакруа, с тех пор как исчезли шляпы, городские улицы потеряли 
изрядную долю своего шарма и благоразумия.
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