
У травні ми разом з мільйонами людей по всьому світу відзначаємо День пам’яті і примирення та 
74-у річницю Перемоги над нацизмом у Європі.

Ці пам’ятні дні завжди викликають почуття безмежної гордості за наш народ та гіркий сум водночас, 
знаючи, якою великою ціною завойовано нашу перемогу. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед 
воїнами, які зупинили нацистську навалу ціною власного життя, зокрема, віддаємо шану професіона-
лізму й неймовірній самовіддачі військових медиків, які зуміли гідно виконати свій обов'язок навіть у 
найскладніших умовах і за непередбачуваних обставин. Також висловлюємо безмежну вдячність усім, 
хто тяжкою ратною працею наближав довгоочікуваний день визволення та кував перемогу в тилу. Гли-
бока шана тим, хто своєю хоробрістю і героїзмом боролися за свободу своєї землі. 

У Другій світовій війні Україна показала, що ніколи не скориться будь-яким загарбникам, водночас ці 
свята як ніколи актуальні для нашої держави. Низько вклоняємося ветеранам і українським воїнам. Дя-
куємо за патріотизм і мужність заради незалежності і територіальної цілісності України. Вічна пам’ять і 
слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захищали і захищають свободу та незалежність нашої кра-
їни. Ми вдячні за зразки мужності, силу духу, самопожертву, які ви виявили у боях за рідну землю.

Нехай День пам'яті й примирення та День Перемоги стануть для всіх нас святами єднання, які до-
зволять нам перемогти  агресора.

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé
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МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ 

СПІВПРАЦЯ, НАЦІЛЕНА НА ПЕРСПЕКТИВУ
У Харківському національному медичному  університеті 

9 квітня відбувся семінар-конференція «Профілактика та конт-
роль катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів 
( КАІСШ)» (Prevention and Control of Catheter Associated Urinary 
Tract Infections).

Захід пройшов у рамках міжнародного проекту «Healthcare 
Improvement Work in Europe: implementing guidelines preventing 
HCAI» – «Вдосконалення роботи в галузі охорони здоров'я в Єв-
ропі: впровадження рекомендацій щодо запобігання інфекціям, 
пов’язаних з наданням медичної допомоги (ІПМД)».

Під час конференції відбулися майстер-класи за участю про-
відних експертів у галузі інфекційного контролю та профілакти-
ки ІПМД з Королівства Швеції, Республіки Молдови, Литовської 
Республіки, України та Грузії. У межах заходу почесні гості також 
відвідали Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН Укра-
їни. У ході семінару були представлені нові наукові дані, засновані 
на принципах доказової медицини, щодо інфекційного контролю 
та профілактики ІПМД.

На початку семінару його учасників від імені ректора універ-
ситету привітав проректор з наукової роботи Валерій М’ясоєдов: 
«Дуже приємно вітати в цій аудиторії і спікерів, і тих людей, які 
власне працюють на передньому фронті боротьби з інфекційни-
ми агентами. Бажаю всім успіхів у реалізації проекту й семінару. 
Упевнений, що він буде успішним, бо має декілька складових: ін-
формативну, практичну й теоретичну, а захід, присвячений най-
актуальнішим проблемам, приречений на успіх».

Валерій Васильович наголосив, що міжнародні заходи такого 
рівня підкреслюють імідж університету, міста і країни в цілому, і 
висловив подяку представникам Швеції, Грузії, Литви, Молдови 
за кооперацію, що надає змогу змінювати наш світ на краще. Він 
також підкреслив, що дуже важливою є співпраця вишу, зокрема 
кафедри епідеміології, з Балтійською мережею спротиву антибі-
отикорезистентності (BARN). Результатами попередніх проектів 
стали розроблені для всієї України документи щодо поліпшення 
інфекційного контролю і профілактики інфекцій в лікувально-про-
філактичних установах: інформаційні листи, патенти на пристрій і 
спосіб діагностики епідемічної ситуації щодо катетер-асоційова-
них інфекцій сечовивідних шляхів.

Нинішній проект – це, насамперед, робота щодо поліпшен-
ня охорони здоров'я в Європі, а саме впровадження посібників з 
профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомо-
ги. Проект має на меті зменшити кількість інфекцій завдяки пра-
ці зі встановленою моделлю, яка застосовується до існуючих ін-
струкцій, і формально пов'язує Україну з ЄС.

Зазначимо, що даний міжнародний проект реалізується в 
рамках співпраці медичного університету із Агентством суспіль-
ного здоров’я Швеції на підставі договору, якій діє з 2015 року. 
Така тісна співпраця з міжнародною медичною спільнотою, наці-
лена на перспективу, дуже важлива, оскільки сприяє подальшій 
інтеграції ХНМУ в європейський простір, зростанню престижу й 
довіри до української медицини.

Íàòàë³ÿ Áðåæíºâà, â³ää³ë ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

У рамках семінару-конференції «Профілактика та контроль 
катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів (КАІСШ)» 
10 квітня відбулася зустріч ректора медичного вишу Володимира 
Лісового з міжнародними експертами.

На початку зустрічі Володимир Лісовий звернувся до по-
чесних гостей: «Радий вітати вашу делегацію, адже для нас 
велика честь приймати вас на базі медичного вишу. Ми усві-
домлюємо, що рівень відносин й договору набагато вище за 
рівень університету, адже він наближений до міністерського. 
Ми це дуже цінуємо, вдячні вам і готові до подальшої спів-
праці».

У свою чергу міжнародні представники подякували за висо-
ку організацію заходу й теплий прийом з боку Харківського на-
ціонального медичного університету. Сторони підписали мемо-
рандум щодо співробітництва та обговорили питання співпраці з 
Агенцією громадського здоров’я Швеції та подальші шляхи реа-
лізації запланованих заходів.

Під час зустрічі очільник медичного вишу вручив сертифіка-
ти експертам-учасникам семінару на знак вдячності й шани за 
плідну співпрацю та внесок в організацію й проведення семінару, 
який вперше відбувся в Україні в рамках нинішнього міжнарод-
ного проекту.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВІДНОСИН
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ІНТЕРВ’Ю НОМЕРУ 

У ПОСТІЙНОМУ РУСІ ДО НОВИХ ПРОРИВІВУ ПОСТІЙНОМУ РУСІ ДО НОВИХ ПРОРИВІВ
Керувати закладом вищої освіти – це робота, пов'язана з ве-

ликою відповідальністю, адже ректор університету здійснює без-
посереднє управління його діяльністю – освітньою, науковою, 
адміністративно-господарською і фінансовою. Саме ректор ви-
значає вектор розвитку університету, проте досягти результатів 
може лише той, хто весь час розвивається, трансформується, 
але при цьому спирається у своїй роботі на найкращі надбання.

Щороку ректор звітує перед керівництвом Міністерства охо-
рони здоров’я України стосовно основних результатів діяльності 
університету й представляє план роботи вишу на черговий рік. 
Так, за підсумками цьогорічного звіту, який відбувся 16 квітня, 
ректор ХНМУ Володимир Лісовий відповів на актуальні питання, 
порушені під час його доповіді. 

В.З.: Володимире Миколайовичу, скажіть, будь ласка, 

які важливі досягнення медичного вишу за останні роки, на 

Вашу думку, заслуговують на увагу?

В.М.: Хочу наголосити, що ректор університету є перш за 
все гарантом забезпечення якості освіти вишу. Проте, зрештою, 
саме він несе персональну відповідальність за якість освіти сту-
дентів і результат наукової роботи співробітників, фінансову стій-
кість і збереження майна вишу, визначає трудові обов'язки і від-
повідальність проректорів та інших посадових осіб університету, 
гарантує дотримання трудових прав працівників і прав студентів 
тощо.

Спираючись на вищесказане, хочу зазначити, що досягнень у 
нас чимало, і вони доволі різнопланові. Так, університетом успіш-
но підтверджено ІV (найвищий) рівень акредитації, значно роз-
ширено кількість спеціальностей і предметних спеціалізацій, за 
якими здійснюється підготовка фахівців, запроваджено новітні 
технології щодо забезпечення та виявлення академічного плагі-
ату в наукових роботах науково-педагогічних працівників, покра-
щено науково-педагогічний склад, реалізовано низку міжнарод-
них і регіональних освітніх та наукових проектів, помітно зросла 
чисельність викладачів і студентів, які проходили стажування за 
кордоном, розпочато функціонування мовних курсів для викла-
дачів і студентів, укладено низку міжнародних угод. Окремо хочу 
зазначити, що Харківський національний медичний університет 
обрано пілотним закладом для участі в Україно-Швейцарсько-
му проекті «Розвиток медичної освіти» серед численної кількості 
претендентів.

В.З.: Для здійснення ефективної навчальної діяльності 

вкрай важливим є матеріально-технічне забезпечення уні-

верситету, скажіть, будь ласка, що здійснено в цьому на-

прямку?

В.М.: Харківський національний медичний університет у 
рамках удосконалення навчального процесу завжди опікуєть-
ся розвитком матеріально-технічної бази, зокрема, проводить 
оновлення, розбудову та ремонт навчальних і технічних примі-
щень медичного вишу. Так, у рамках цього процесу введено в 
експлуатацію оновлений інформаційно-бібліотечний комплекс, 
відремонтовано лекційні аудиторії, оновлено анатомічний музей, 
здійснено капітальний ремонт систем опалення, поточний ре-
монт гуртожитків тощо. Сьогодні освітня діяльність забезпечена 
електронним обладнанням для учбового процесу, придбані на-
уково-технічні симулятори, медичне обладнання та обладнання 
для наукових досліджень, реактиви. І це далеко не повний пере-

лік того, що здійснено для розвитку та укріплення матеріально-
технічного забезпечення нашого вишу.

В.З.: Хочу спитати у Вас, пане ректоре, як йдуть спра-

ви щодо розвитку університетських клінік й показників ліку-

вальної роботи університету?

В.М.: На сьогодні медичний виш має 2 університетські кліні-
ки та стоматологічний центр, окрім цього, 48 клінічних кафедр, які 
працюють за договорами про співпрацю з лікувальними заклада-
ми області й міста. Протягом 2018 року співробітниками клінічних 
кафедр проліковано 100 392 хворих та виконано 655,9 тис. діаг-
ностично-лікувальних маніпуляцій та досліджень. Наразі співро-
бітники медичного вишу беруть активну участь у реформуванні 
медичної галузі та у вирішенні тих питань, що постають перед ме-
диками в цьому розрізі кожного дня. 

В.З.: Актуальність питань запобігання та протидії коруп-

ції в Україні підвищується з кожним днем. Як це питання ви-

рішується в Харківському національному медичному універ-

ситеті?

В.М.: Тема корупції є однією з найгостріших проблем су-
часного суспільства, тому що корупція – не просто соціальне, а 
й психологічне та моральне явище. На мою думку, головним у 
роботі з цього приводу повинна бути побудова створення таких 
відносин, коли люди у своїй поведінці від самого початку психо-
логічно вже налаштовані на виключно правові засоби вирішення 
ділових відносин. У нашому університеті питання роботи з профі-
лактики та запобігання проявам посадових зловживань, хабарни-
цтва та інших негативів знаходяться у колі постійної уваги з боку 
ректорату та керівників усіх структурних підрозділів. Як й у попе-
редні роки, протягом 2018 року проводилася планомірна робота, 
спрямована на запобігання і виявлення корупції та дотримання 
вимог антикорупційного законодавства в університеті на підставі 
Антикорупційної програми ХНМУ.

Відкритість даних – найкращий крок до згортання будь-яких 
корупційних процесів. Тому на веб-сайті університету розміще-
но відповідну інформацію: роз'яснення щодо забезпечення ви-
конання антикорупційного законодавства, правил декларування 
майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру, як 
й висновки соціологічного дослідження стосовно виконання Ан-
тикорупційної програми ХНМУ. Працюють лінії довіри та контак-
ти громадськості з відповідною особою з питань запобігання та 
виявлення корупції в університеті. Правопорушення, пов’язані з 
корупцією у сфері освіти, мають певні особливості, тому до цієї 
діяльності активно залучається ГО «Студентська рада ХНМУ» та 
студентський профком з метою акумулювання студентської сус-
пільної думки й виховання традиційно правильного рішення діло-
вих та навчальних відносин.

В.З.: Володимире Миколайовичу, як відбувається діа-

лог між Вами та студентською громадою університету?

В.М.: Вважаю, що я завжди відкритий до діалогу зі студента-
ми. Упевнений, що сьогодні студентське самоврядування сприяє 
створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального 
процесу. З боку ректорату завжди є підтримка щодо питань, ініці-
йованих студентською громадою. Так, свого часу, у квітні 2014 р. 
було підтримано ініціативу студентів щодо створення медичного 
волонтерського загону, діяльність якого включала допомогу ліка-
рям у медичних закладах міста при масових ураженнях, навчан-
ня студентів немедичних ЗВО навичкам надання першої медич-
ної допомоги. Цю ідею підтримали представники Міністерства 
охорони здоров’я України та спільними зусиллями було створено 
Штаб з координації дій університету з органами влади, лікуваль-
но-профілактичними закладами міста та області – це було дуже 
актуальним на той час. Потім така ідея реалізувалася в організації 
широкомасштабного проекту «Медичний волонтер». Наразі во-
лонтерський рух в університеті поширюється, у 2018 р. кількість 
волонтерів вже склала 2,5 тис. осіб. Їх діяльність реалізується у 
наданні паліативної та хоспісної допомоги, проведенні благо-
дійних акцій та ярмарок, у шефській роботі, догляді за могилами 
вчених, що працювали в харківській вищий медичній школі та ін.

До завдань ректора також входить налагодження й форму-
вання тісного діалогу зі студентським самоврядуванням, яке, до 
речі, має своє громадське об’єднання. На цей час студентське 
самоврядування ХНМУ згідно з Законом України «Про вищу осві-
ту» набуло юридичної форми діяльності, що відкриває перед сту-
дентством нашої аlma mater нові можливості в усіх сферах сту-
дентського життя, а також дозволяє залучати грантові кошти на 
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ЯК СТАТИ ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНИМЯК СТАТИ ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНИМ
Екологічні проблеми сучасної дійсності є актуальними у всіх 

сферах життєдіяльності людини. Вплив екологічних факторів на 
кожного з нас повсякчасно обговорюється, аналізується в нау-
кових дослідженнях, на форумах, телебаченні, просторах Інтер-
нету. Не може не вражати всесвітній масштаб, глобальність про-
блем екології, які розглядаються з позиції необхідності врятувати 
планету, важливості навчити людину діяти в умовах сучасних ви-
кликів, реалій та прогнозів щодо майбутнього. 

Доречно зазначити, що в сучасному світі значному підви-
щенню ефективності екологічної безпеки сприяє широкий до-
ступ до Інтернет-ресурсів. Різноманітні програми, мобільні 
додатки, інтерактивні платформи дозволяють сформувати на-
вички екологічно усвідомленої поведінки та щоденно обґрунто-
вано здійснювати власні екологічні відносини в оточуючому сві-
ті. Зокрема, за допомогою Інтернет-програм можна вирішувати 
такі  питання, як сортування і переробка відходів життєдіяльнос-
ті, запобігання появі стихійних звалищ, контроль за якістю пові-
тря, екологічність різних видів транспорту, аналіз ресурсів води 
та енергії, а також контроль за формуванням корисних еколо-
гічних звичок.

У цьому нарисі ми хочемо поділитися з вами деякими еко-
логічними лайфхаками, які можуть допомогти вам зробити свій 
внесок в охорону навколишнього середовища. Так, наприклад, у 
деяких регіонах України ситуація, пов’язана з накопиченням від-
ходів, набуває масштабів майже техногенної катастрофи: стихій-
ні звалища, неправильна утилізація та переробка – все це вкрай 
негативно позначається на екологічній ситуації. Вторинна пере-
робка відходів наразі є нагальною проблемою у цивілізовано-
му світі. Відтак дуже корисними є інтерактивні карти з пунктами 
прийому вторсировини в різних містах України та короткою ін-
формацією щодо утилізації певних видів відходів («Recyclemap», 
«Epochtimes») або мобільний додаток «Сортуй», що допоможе 
вам розібратися, як правильно підготувати сировину до перероб-
ки і знайти найближчу станцію сортування.

Надмірне використання пластикових виробів у даний час ви-
знається громадськістю як одне з найактуальніших питань у світі, 
що досягає катастрофічних обсягів: за підрахунками, кожну хви-

лину купується мільйон пластикових пляшок. Очікується, що до 
2021 р. цей показник зросте на 20 %. «Ecofriendlycafe» – карта із 
закладами, які заохочують екоусвідомленість громадян щодо ви-
користання пластику: «Долучайся до акції – візьми напій із собою 
у свою чашку та отримай знижку до 20 %». 

Сьогодні визнано, що людство безконтрольно споживає 
харчові продукти, і це збільшує кількість відходів внаслідок їх 
швидшого псування. Актуальною проблемою є й безконтрольне 
споживання води. Зараз у період переходу до індустрії 4.0 спо-
стерігається збільшення використання енергії. Інтернет-ресур-
си – це вже частина нашого життя, і ми постійно шукаємо джерело 
енергії для зарядки нашого гаджета. Проте ми часто залишаємо 
зарядні пристрої у мережі і тим самим вже несвідомо спожива-
ємо енергію, для вироблення якої використовуються природні 
ресурси та забруднюється навколишнє середовище. Сучасність 
вимагає саме свідомого споживання. Для цього можна скорис-
татися «Yourplan, yourplanet» – додатком, який за допомогою про-
стих порад допоможе зменшити кількість харчових відходів, води 
та енергії; «It’sfresh» – «екологічний калькулятор», що наочно по-
казує вплив на довкілля і дозволяє оцінити, скільки грошей можна 
було б заощадити, не викидаючи їжу; «Stockfactory» – інтерактив-
ний майданчик, на якому продається товар від офіційних вироб-
ників, але з тими чи іншими ушкодженнями. «GreenKeyMap» – кар-
та, що показує всі зареєстровані готелі в Європі, США і частково в 
Азії, що пройшли спеціальну сертифікацію і підпадають під крите-
рії енергоефективності та екологічності.

Сьогодні стає модно турбуватися про довкілля, і тут нам ста-
нуть у нагоді такі засоби, як «Ecomapa» – карта, яка дає мож-
ливість спрямувати інформацію про місця стихійних звалищ 
до владних структур. «GPCalculator» – калькулятор, що дозво-
ляє оцінити, наскільки певні види транспорту екологічніші за 
інші. Він демонструє викиди вуглекислого газу і діоксиду азоту. 
«Worldometers» – веб-сайт, що наводить світову статистику, зо-
крема, пов’язану з питаннями навколишнього середовища і ре-
сурсів: води, енергії тощо.

Актуальним є питання самовиховання, самоконтролю та ви-
роблення корисних екологічних звичок. Стане в нагоді така про-
грама, як «Еко-Трекер» – додаток, що допомагає відстежувати 
процес формування екологічних звичок.

Наведені рекомендації Інтернет-ресурсів практично спря-
мовані, мають на меті виховання громадянина, здатного робити 
самостійні кроки, що сприяють екобезпеці, забезпечують еко-
логічно обґрунтовані рішення у власному житті. При цьому важ-
ливо усвідомити, що власний внесок у вирішення екологічних 
проблем – це критерій розвитку суспільства, еталон існування 
особистості в ньому. Довідковий характер матеріалів надавати-
ме можливість більш цілеспрямовано й стратегічно зорієнтова-
но вести екологічну роботу. Вони сприятимуть підготовці ком-
петентно спрямованої людини, яка зможе подолати недбалість 
щодо екологічної практики, яка склалася досить давно і, на жаль, 
традиційно зберігається.

²ãîð Çàâãîðîäí³é, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî, Êñåí³ÿ Çóá 

реалізацію власних ініціатив. Вважаю, що завдяки цьому є підста-
ва для нових викликів та можливостей співпраці адміністрації уні-
верситету й студентської молоді.

В.З.: Завершується Ваша каденція на посаді ректо-

ра Харківського національного медичного університету, у 

зв’язку із цим, які Ваші плани на майбутнє?

В.М.: Усе моє життя пов’язане з медичним вишем, я прой-
шов великий шлях від студента ХМІ до ректора університету. Я 
люблю свій університет і пишаюся визначними досягненнями, що 
роблять його популярним і затребуваним серед молоді, яка оби-
рає медичну спеціальність. Мені завжди хотілося домогтися для 
ХНМУ найкращого – ця мотивація не змінилася й сьогодні, тому 
я вирішив балотуватися на наступний термін на посаду ректора 
Харківського національного медичного університету.

У сучасному світі досягти успіху може тільки той, хто знахо-
диться в постійному пошуку, процесі трансформації, але не втра-
чає при цьому минулих надбань. Наш університет зберігає іс-
торичне минуле, проте знаходиться в постійному русі до нових 
проривів – наукових і освітніх. Я впевнений, що у нашого колекти-
ву є серйозний потенціал для здійснення сміливих планів та здат-
ність до ефективної і конструктивної роботи. 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

12–13 квітня у Національно-
му центрі ділового та культурно-
го співробітництва «Український 
дім» відбулася XXXIV Міжнародна 
спеціалізована виставка «Освіта 
та кар’єра – 2019». 

У виставці «Освіта та 
кар’єра – 2019» беруть участь 
провідні вищі навчальні закла-
ди країни, у тому числі й Харків-
ський національний медичний 
університет. Цього разу наш виш 
отримав ґран-прі у номінації «Ін-
новаційна діяльність з впрова-
дження організаційно-педаго-
гічних процесів у закладах вищої 
освіти», а також був удостоєний 

почесного звання «Лідер післядипломної освіти» та «Лідер вищої 
освіти України».

УНІВЕРСИТЕТ-ЛІДЕР
ОСВІТА ТА КАР’ЄРА
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НАША ШАНА

ÏÀÌ’ßÒÍÈÉ Â²ÇÈÒ ÍÀÙÀÄÊ²Â ÏÀÌ’ßÒÍÈÉ Â²ÇÈÒ ÍÀÙÀÄÊ²Â 
Цього року харківська медична спільнота святкує 150-річ-

чя з дня народження видатного вітчизняного судового медика, 
заслуженого професора УРСР, засновника харківської науко-
вої школи судових експертів Миколи Сергійовича Бокаріуса.

17 квітня Харківський національний медичний університет 
вітав у своїх стінах нащадків професора М.С. Бокаріуса – ону-
ка Сергія Віталійовича Бокаріуса та його сина, повного тезку 
видатного прадіда Миколу Сергійовича Бокаріуса, які нара-
зі проживають у США. Сергій Віталійович – лікар у третьому 
поколінні, протягом багатьох років вивчає історію сім’ї. Йому 
вдалося зберегти та відшукати багато цінних історичних до-
кументів, фотокарток, речей, які належали династії Бокаріус, 
якими він щедро поділився з музеєм історії ХНМУ. За слова-
ми Сергія Бокаріуса, він намагався виховувати своїх нащад-
ків так само, як виховували і його, адже пам'ять потрібна не 
мертвим, а живим. І найважливішим є те, що вони пишаються 
тим, що належать до видатного прізвища, яке не мають пра-
ва осоромити. «Мені дуже важливо знати, звідки я родом. Не 
можу підібрати влучні слова, щоб описати, яке враження на 
мене справила екскурсія та моя спадщина. Життя Бокаріуса – 
це освіта і досвід для людей по всьому світові, це історія не 
тільки минулого, але й майбутнього», – так у свою чергу ви-
словився Микола Бокаріус.

Візит батька та сина Бокаріусів розпочався з відвідання 
нещодавно реставрованого сімейного поховання на Місь-
кому кладовищі № 2, де вони віддали данину пам’яті своїм 
предкам. Також вони висловили подяку кафедрі судової ме-
дицини та музею історії у сприянні реставрації могил.

Далі Сергій та Микола Бокаріуси відвідали музеї історії 
ХНМУ, де ознайомилися з частиною експозиції, присвяченої 
династії Бокаріусів, передали декілька речей, які належали 
М.С. Бокаріусу та його наймолодшому сину Віталію. Серед 
них переважно документи та фотокартки, а також графічні 
малюнки професора М.С. Бокаріуса, що мають особливу цін-
ність. Відвідали гості й Наукову бібліотеку університету, де 
ознайомились з книжковою та віртуальною виставками, при-
свяченими ювілейним датам з дня народження М.С. Бокарі-
уса та його сина, пройшлись оновленим бібліотечним комп-
лексом, переглянули роботи співробітників університету в 
Художній галереї ХНМУ. 

Наприкінці візиту гостей привітав проректор з науково-
педагогічної роботи професор Іван Летік та вручив їм презен-
таційні видання медичного вишу.

Îëåíà Ñåìåíåíêî, 
çáåð³ãà÷êà ôîíä³â ìóçåþ ³ñòîð³¿ ÕÍÌÓ

19 квітня відбулося урочисте відкриття пам’ятника Мико-
лі Бокаріусу. Монумент знаходиться біля Харківського науко-
во-дослідного інституту судових експертиз, який був засно-
ваний цим видатним ученим і носить його ім'я.

Участь у відкритті пам'ятника взяли також й нащадки Ми-
коли Бокаріуса: онук Сергій Бокаріус і правнук Микола Бокарі-
ус. «Дякую вам за пам'ять, за те, що це відбувається в Харкові. 
Я, на жаль, не харків'янин, але дух міста завжди присутній у 
нашій родині. Я тут був 5 років тому і бачу, які зміни відбулися в 
інституті. Величезне спасибі вам за те, що ви робили, робите 
і будете робити. За те, що в такий скрутний час для країни ви 
знайшли сили, кошти і час, щоб увічнити пам'ять ваших сла-
ветних містян», – зазначив Сергій  Бокаріус.

ДОВІДКА
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Протягом двох днів, 18–19 квітня, у Харківському національ-
ному медичному університеті тривала VI Міжнародна науко-
во-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров’я», мета 
якої – міждисциплінарний аналіз проблем гендерної рівності, 
екології та здоров’я в контексті гендерної медицини; інтеграція 
зусиль учених та громадськості в розробці нових підходів до їх 
розв’язання.

Цього року для участі в конференції в Харкові зібралися 
представники наукових та навчальних кіл України, Сербії, Біло-
русі, Хорватії, Польщі тощо. Привітати учасників заходу прийшли 
представники регіональної влади, зокрема, директор Департа-
менту науки і освіти Харківської обласної державної адміністра-
ції Лариса Карпова та заступник Харківського міського голови з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світ-
лана Горбунова-Рубан. У своїх привітаннях до учасників конфе-
ренції вони акцентували увагу на важливості питань, що розгля-
датимуться під час її проведення. Цю думку продовжив у своєму 
виступі й проректор з наукової роботи ХНМУ Валерій М’ясоєдов. 
У його доповіді було зазначено, що слова, які винесені у назву 
конференції, за останні роки стали своєрідним брендом – за 
ними у тому числі впізнають наш університет, і не тільки в науко-
вих колах. Валерій Васильович подякував ініціативній групі, зо-
крема, Катерині Карпенко, її колегам і всім співорганізаторам за-
ходу за ідею створення такої конференції. 

Важливою подією цьогорічної конференції стала Запрошена 
сесія «Медичні послуги для трансгендерних людей: кращі прак-
тики в Україні та світі». Ганна Кожина як її співмодератор окрес-
лила вітчизняну ситуацію щодо зазначених питань, а наприкінці 
сесії запропонувала чіткі та переконливі аргументи щодо змісту 
резолюції конференції. Із зацікавленістю учасники сесії заслуха-
ли доповіді сімейного лікаря, завідувачки філіалом мережі «Су-
часний лікар» Дарини Дмитрієвської (Київ), трансактивіста Фор-
гарта Тангарра, професора кафедри психіатрії, наркології та 
медичної психіатрії ХНМУ Тетяни Мозгової та багатьох інших. Ці-
каво, що обговорення проблеми мало не абстрактно науковий, а 
саме науково-практичний характер. Кожен присутній мав можли-
вість бути почутим й висловити альтернативну думку. 

Додало конференції демократичності й такої затребуваної 
сьогодні контроверсійності поєднання учасників, що вже є зна-
ними науковцями, з тими, хто лише починає свій шлях у науці. Це 
є найкращим свідченням того, що проблематика конференції за-
лишається перспективною.

Îëåã Ìàðóùåíêî

«ГЕНДЕР. ЕКОЛОГІЯ. ЗДОРОВ’Я» ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Представники Харківського національного медичного уні-
верситету у складі клінічних ординаторів та інтернів, які навча-
ються на базі хірургічного відділення Обласної клінічної лікар-
ні, пройшли стажування у клініці-партнері ХНМУ Krankenhaus 
Sachsenhausen (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина). 

Керівником стажування став фахівець у галузі баріатричної 
хірургії, загальної хірургії, абдомінальної хірургії та онкохірургії 
органів шлунково-кишкового тракту, директор клініки, професор 
Пламен Стайков. 

Німецький фахівець неодноразово відвідував наш універси-
тет, де на базі хірургічного відділення Обласної лікарні та Універ-
ситетської клініки ХНМУ проводив майстер-класи з баріатричної 
хірургії та хірургії органів  шлунково-кишкового тракту для хірур-
гів з усіх куточків України.

Перебуваючи в Німеччині, стажери взяли участь у роботі від-
ділень невідкладної медичної допомоги, пластичної і ендоваску-
лярної хірургії та гінекологічного відділення. Під час тижневого 
стажування молоді фахівці вдосконалили знання з загальної хі-
рургії та ознайомилися з азами баріатричної хірургії, спостеріга-
ючи за роботою багатьох хірургів. 

Наша молодь отримала можливість не лише спостеріга-
ти, а й брати участь в оперативних втручаннях під керівництвом 
професора Пламена Стайкова, до яких увійшли лапараскопічна 
апендектомія, лапароскопічна герніопластика (ТАРР) при пахо-
вих грижах, лапароскопічна фундоплікація і крурорафія з при-
воду грижи стравохідного отвору діафрагми, mini gastric bypass, 
gastric bypass, Sleeve gastrectomy, також учасники здійснили но-
вий лапароскопічний метод лікування гастроезофагальної реф-
люксної хвороби – установку магнітного кільця (система LINX) в 
ділянці нижнього стравохідного отвору.

Стажери вдячні за надану можливість ознайомитися із систе-
мою охорони здоров'я і структурою клініки в Німеччині, адже це 
була захоплююча, цікава і продуктивна поїздка. 

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 

СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
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КОНКУРС

У Харківському національному медичному університеті 
27 березня пройшла підсумкова науково-практична конференція 
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Медицина».

Захід відбувався у формі підсумкової науково-практичної 
конференції за участю переможців першого етапу конкурсу, їх 
наукових керівників, членів галузевої конкурсної та апеляційної 
комісій, викладачів і студентства.

На початку наукового форуму до учасників звернувся про-
ректор з наукової роботи Валерій М’ясоєдов: «Мені дуже приєм-
но вітати вас у стінах Харківського національного медичного уні-
верситету, який уже не вперше стає базовим закладом медичної 
освіти для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт та олімпіад. Сьогодні ми приймаємо представни-
ків медичних і немедичних закладів вищої освіти зі всіх куточків 
країни, які презентують свої роботи. Незалежно від результатів 
учасники конференції є переможцями, бо вони – найкращі пред-
ставники медичної України. Упевнений, що цей захід стане ви-
значною подією у науковому житті нашої країни».

Ознайомившись з усіма презентаціями, на підставі рецензу-
вання та оцінювання наукових доповідей учасників науково-прак-
тичної конференції галузева конкурсна комісія визначила пере-
можців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціалізації «Медицина». Серед 30 доповідей з 12 закла-
дів вищої освіти обрано найкращих, а саме:

І місце – Олександра Телегузова (Вінницький національний 
медичний університет ім. М.І. Пирогова);

І місце – Михайло Павлючок (Одеський національний медич-
ний університет);

ІІ місце – Кодіров Олімджон Оділджон Углі (Харківський на-
ціональний університет ім. В.Н. Каразіна);

ІІ місце – Богдан Сумарюк (Буковинський державний медич-
ний університет);

ІІІ місце – Євгеній Агашков (Українська медична стоматоло-
гічна академія);

ІІІ місце – Антон Іваніцький (Буковинський державний ме-
дичний університет);

ІІІ місце – Анна Колосовська (ПВНЗ «Київський медичний 
університет»);

ІІІ місце – Сергій Мануйлов (Запорізький державний медич-
ний університет);

ІІІ місце – Георгій Поліков (Харківський національний медич-
ний університет);

ІІІ місце – Аліна Шелест (КВНЗ «Житомирський медичний ін-
ститут» Житомирської обласної ради).

Наприкінці підсумкової конференції пролунали слова вдяч-
ності від Валерія М’ясоєдова учасникам конференції, науко-
вим керівникам, Студентському науковому товариству, а та-
кож членам усіх комісій, які плідно працювали протягом усього 
 заходу.

До привітань долучилася й професор Олена Гречаніна: «Хочу 
подякувати всім за свято, яке ви нам подарували. Коли ми диви-
мося на вас, народжується тверде переконання, що наша країна 
буде відомою на весь світ. І це не випадково, бо ми віримо, що ви 
зробите колосальні кроки у напрямку медичної науки і ще більше 
розкриєте свій талант». 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ!ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ!

Венедіктов Олександр Савич (22.04.1799–1882) – 220 років з дня народження професора анатомії Хар-
ківського університету, завідувача кафедри анатомії, фізіології, судової медицини та судової поліції (1829–
1835).

Матвєєва Віра Федорівна (16.06.1904–1979) – 115 років з дня народження завідувача кафедри акушер-
ства та гінекології ХМІ (1953–1969).

Мельников Олександр Васильович (30.06.1889–27.05.1958) – 130 років з дня народження академіка 
АМН СРСР (1948), заслуженого діяча науки РРФСР (1943), завідувача кафедр оперативної хірургії і топогра-

фічної анатомії (1923–1930), загальної хірургії (1930–1932), госпітальної хірургії (1933–1939) та факультетської хірургії (1939–1940) 
ХМІ, організатора першого в СРСР онкологічного диспансеру (1928).

Певзнер Олександр Данилович (02.06.1894–07.07.1970) – 125 років з дня народження доктора медичних наук, професора, 
першого завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб ХМІ (1945 –1964).

Почепцов Валентин Георгійович (04.04.1919–1994) – 100 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завіду-
вача кафедри факультетської терапії ХМІ (1965–1982), декана лікувального факультету (1966–1971).

Топузов Вадим Сергійович (05.04.1929–15.05.1991) – 90 років з дня народження відомого вченого-хірурга, завідувача кафе-
дри дитячої хірургії ХМІ (1970–1991).

Цейтлін Олександр Захарович (30.05.1894–17.03.1985) – 125 років з дня народження доктора медичних наук, професора, 
завідувача кафедр загальної (1934–1941) та факультетської хірургії (1941–1970) ХМІ.

Циганенко Анатолій Якович (25.06.1929–29.11.2012) – 90 років з дня народження заслуженого працівника вищої школи УРСР 
(1979), дійсного члена АН вищої школи України (1995), доктора медичних наук, професора, ректора ХМІ, ХДМУ (1986–2005), завіду-
вача кафедри мікробіології, вірусології та імунології ХМІ, ХДМУ, ХНМУ (1971–2012). 

Черкес Олександр Ілліч (14.05.1894–25.09.1974) – 125 років з дня народження академіка АМН СРСР, заслуженого діяча науки 
УРСР (1946), фундатора нових наукових напрямків у фармакології і токсикології, завідувача кафедри фармакології ХМІ (1930–1944).

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ 
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ДЕНЬ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТА

ЛАБІРИНТИ НАУКИЛАБІРИНТИ НАУКИ
У рамках тижня обізнаності щодо безпеки на початку берез-

ня на кафедрі епідеміології відбулися студентські науково-освіт-
ні змагання циклу Лабіринти науки «Усе починається з рук: ран-
нє попередження внутрішньогоспітальної інфекції». Заходи були 
присвячені 165-річчю зі дня народження вітчизняного науковця, 
епідеміолога та мікробіолога В.К. Високовича.

Тематикою змагань стали питання гігієни рук у системі інфек-
ційного контролю в лікувально-профілактичних закладах. На по-
чатку заходу асистент кафедри Юлія Поливянна розповіла про 
внесок у розвиток медицини вітчизняного науковця Володимира 
Костянтиновича Високовича та значення його робіт в історії епі-
деміології.

У змаганнях взяли участь студенти I, II та IV медичних факуль-
тетів. Команди відповідали на запитання, доповнювали відпові-
ді та знаходили у них помилки, дискутували, наводили приклади 
з особистої практики. Особливо учасників зацікавило виконання 
практичних навичок та розв’язання ситуаційних задач.

По завершенню змагання за кількістю балів були визначені 
переможці: 

• Серед I медфакультету упевнену перемогу одержала ко-
манда «Поліартрит» (капітан Олександр Сухаревський), яка 
отримала диплом першого ступеня. Команда «Стериліум» (капі-
тан Маріам Огінська) здобула диплом другого ступеня, команда 
«ELISA»(капітан Анна Івлева) – диплом третього ступеня та ко-
манда «Автоклав» (капітан Єлизавета Запорожченко) – диплом 
«За волю до перемоги».

• Серед II та IV медфакультету перемогу та диплом першо-
го ступеня отримала команда «Азовские креветки» (капітан Євген 

Вареніков), диплом другого ступеня – команда «Білоручки» (капі-
тан Сергій Матвєєв), диплом третього ступеня – команда «Панде-
мія» (капітан Анастасія Репнікова) та диплом за «Волю до перемо-
ги» здобула команда «Чисті ручки» (капітан Вікторія Чемадура).

Безпека пацієнтів є одним із ключових пріоритетів Універси-
тетської клініки ХНМУ. В медичному закладі функціонує чітка сис-
тема інфекційного контролю, проте постійно ведеться робота 
над її удосконаленням.

29 березня в Університетській клініці за участі кафедри епі-
деміології ХНМУ відбувся День безпеки пацієнта, який складався 
з низки заходів, направлених на покращання системи інфекцій-
ного контролю. 

Майстер-клас з гігієни рук «Чисті руки» провели асистен-
ти кафедри Вікторія Макарова та Марина Райлян. Вони нага-
дали лікарям та медичним сестрам про важливість поперед-
ження передачі збудників інфекційних захворювань через руки 
медичного персоналу в закладах охорони здоров’я та переві-
рили на практиці якість гігієнічної та хірургічної обробки рук, яку 

пройшли учасники заходу. Усі присутні дізналися про типові по-
милки, які найчастіше зустрічаються при гігієні, та ознайомили-
ся з досвідом дотримання інфекційного контролю в іноземних 
клініках.

Завідувач кафедри епідеміології професор Тетяна Чумаченко 
провела тренінг щодо профілактики катетер-асоційованих інфек-
цій сечовивідних шляхів та залучила охочих до виконання прак-
тичних завдань. 

Завершився День безпеки пацієнта обговоренням отрима-
них знань і навичок та теми гігієни рук в цілому. Наприкінці заходу 
учасники подякували науковцям за цікаву інформацію, корисний 
досвід і за можливість взяти активну участь у практичній частині 
заходів.

Îëåíà Ëîáà÷

ЧИСТІ РУКИЧИСТІ РУКИ

Високович Володимир Костянтинович (1854–
1912 рр.) – вітчизняний науковець, мікробіолог, епідеміолог 
та патологоанатом. Захистив дисертацію на тему «Про за-
хворювання кровоносних судин при сифілісі». Проводив на-
укові роботи, досліджуючи кров, інфіковану мікроорганізма-
ми; довів, що захисними функціями володіють такі органи, як 
селезінка, печінка, нирки, кістковий мозок, лімфатичні вузли; 
надавав особливого значення ендотеліальним клітинам у за-
хисних властивостях організму. Володимир Костянтинович 
багато часу присвятив проблемі пошкодження тканин і роз-
витку інфекцій, сприятливості організму та імунітету, одним 
з перших у Європі став проводити запобіжні щеплення про-
ти черевного тифу, розробив ефективні заходи у боротьбі з 
чумою. Під керівництвом В.К. Високовича був виділений хо-
лерний вібріон з вод Дніпра, завдяки чому вдалося зупинити 
розвиток епідемії холери в Києві. 

ДОВІДКА

Þë³ÿ Ïîëèâÿííà, àñèñòåíò êàôåäðè åï³äåì³îëîã³¿
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ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

ГАННА ЧЕРІНЬ  З ВЕЛИКОЮ ЛЮБОВ’Ю ДО УКРАЇНИГАННА ЧЕРІНЬ  З ВЕЛИКОЮ ЛЮБОВ’Ю ДО УКРАЇНИ
Письменниця народилася 29 квітня 1924 р. Її вірші добре ві-

домі й маленьким, і дорослим читачам Америки та інших країн, 
де живуть українські родини. 

У різних країнах світу вий-
шли книжки письменниці, прой-
няті великою любов’ю авторки 
до України. Уродженка славної 
Київщини Ганна Черінь (справ-
жнє прізвище – Галина Грибін-
ська) з самого раннього ди-
тинства писала вірші. Після 
закінчення школи вчилася на 
філологічному факультеті Київ-
ського державного університе-
ту імені Тараса Шевченка. Під 
час Другої світової війни Ганна 
опинилась у Німеччині в табо-
рах для «переміщених осіб». Під 
час перебування на примусових 
роботах у Німеччині Галина Гри-
бінська друкувала свої твори в 
часописі «Дозвілля». У 1949 р. 
тут вийшла перша збірка її по-
езій «Крещендо». Літературоз-

навець Богдан Рубчак вважає, що Ганна Черінь як поетеса дося-
гла найбільшого успіху в особистій ліриці, що вмістилася у першій 
збірці віршів «Німецькі сонети» («Координати», том 2). У 1950 р. 
Ганна Черінь переселилась до США. У 1953 р. вона закінчила фа-
культет лінгвістики Чиказького університету, а у 1966 р. здобу-
ла другий диплом за спеціальністю «бібліотекар». Письменниця 
очолила при бібліотеці Чиказького університету відділ обміну з 
закордонними бібліотеками, зібрала тут велику колекцію украї-
ністики, намагалася встановити обмін книжками з українськими 
бібліотеками. Улітку 1993 р. Ганна Черінь приїжджала до Києва. З 
1988 по 2016 р. поетеса жила у Флориді, де активно працювала в 
місцевому українському Осередку імені Святого Андрія.

Від виходу другої, знакової для поетеси збірки «Чорнозем» 
(1962 р.) і до останніх днів життя письменниця вражала неймовір-
ною працездатністю, винятковою громадською активністю, бага-
то мандрувала світом, влаштовувала літературні вечори й пропа-
гувала українську культуру. Важко назвати країну світу, у якій би 
вона не побувала. Враження від цих поїздок лягли в основу кіль-
катомних дорожніх травелогів. Після проголошення незалежнос-
ті в Україні видала на рідній землі кілька десятків книг, зокрема, 
«Вибрана лірика», «Держава», «Дев’яте чудо», «Проліски», «Пара-
лелі», «Смійтесь зі мною», «Смійтесь зі мною знов!», «Мандри», 
«Батько нашого народу», «Перо Жар-птиці» та інші, друкувалася 
в багатьох популярних часописах, альманахах і журналах, під-
тримувала культурологічні видання. Ганна Черінь чимало уваги 
присвятила питанням педагогіки та виховання дітей, починаючи 
з найменшого віку і продовжуючи в середні та зрілі літа. Її твори – 

це неоціненний скарб як для батьків, так й учителів-словесників. 
І для молоді її слова звучать як настанова:

НАЙКРАЩИХ ДЕСЯТЬ СЛIВ
Звернулись мудреці сивоголові 
Одного разу до своїх синів:
«Юнацтво! Відшукайте в нашій мові 
Найкращих десять, найдорожчих слів!»
Задумалось юнацтво яснооке,
Слова перебирало знов і знов,
Пірнало в море словників глибоке,
У хащі книг, переказів, розмов —
Аж зажурилось працею юнацтво,
Думками навантажених голів:
Як вибрати з незмірного багатства
Тих десять слів — найкращих десять слів?!
І вибрали! Попрацювали пильно, 
Подумавши над тим немало днів,
Усе обрахували непомильно —
І ось вам ті найкращих десять слів:
Любов, Надія, Віра і Родина,
Здоров'я, Воля, Щастя і Життя,
І Мати, що ростить своє дитя —
Й на восьмім місті — слово Батьківщина!
На восьмім місці! А коли б же треба 
Не десять слів відзначити, а сім?!
То, вибравши життя й любов для себе, 
Без Батьківщини б обійшлись зовсім?!
І похвалили старші мудру молодь,
І нагороди їм дали за те,
Раділи, що вродився мудрий жолудь,
З якого знов дубовий ліс зросте...
Як тяжко! Саме в тім уся причина 
І безголов’я нашого вина,
Що перше слово в нас — не Батьківщина
Тому то нам судилась чужина.
Ще хтось згадав слова, як єдність, слава, 
За перемогу кілька голосів...
Та слово Самостійність чи Держава
Не увійшли до наших кращих слів!
Як часто забуває все ж людина 
Про рідний край, мету свого буття!
Бо ж там любов — де наша Батьківщина, 
І щастя там, і воля, і життя!
Коли ж прийде знаменна та година,
Щоб українець кожний зрозумів,
Що мусять нам Держава й Батьківщина 
Найперші бути з найдорожчих слів!

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, 
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè Ëþäìèëà Ãåïåíêî

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХНМУ

НА УРОКИ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ!НА УРОКИ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ!

Знайомство першокурсників з Науковою бібліотекою уні-
верситету розпочинається ще до початку навчального процесу 
з процедури отримання підручників на І семестр. Проте це лише 
один з багатьох аспектів використання її можливостей. Тому 
співробітники бібліотеки кожного навчального року проводять 
цикл ознайомчих уроків для вітчизняних і іноземних англомовних 
студентів першого курсу. 

Як користуватись бібліотекою, як знайти ту чи іншу книгу у 
фонді, які електронні ресурси пропонує бібліотека для освіти, 
науки й дозвілля? На ці та інші питання бібліотекарі дають відпо-
віді на уроках. До уваги першокурсників традиційні (мільйонний 
книжковий фонд) та онлайн-ресурси (сайт НБ ХНМУ, електрон-
ний каталог, бази даних та репозитарій університету, соціаль-
ні мережі тощо). А ще – можливість для спілкування, реалізації 
креативних задумів, творчі майданчики та цікаві проекти, які ор-
ганізовує бібліотека. Вона залучає студентів до тісної співпраці, 
упродовж усього терміну навчання стає потужним інструментом 
допомоги в освіті та розвитку власного потенціалу. Незвичайна 
форма заходів, які складались з презентацій, екскурсій, практич-
них рекомендацій та дружніх бесід, неабияк зацікавила студентів.

Чи дає цей захід корисний результат? Безумовно. Про це 
свідчить кількість студентів (як вітчизняних, так і іноземних), що 
кожного дня відвідують університетську бібліотеку. 

Тож мерщій до місця студентських активностей – Наукової бі-
бліотеки ХНМУ!

²ðèíà Êèðè÷îê, Îêñàíà Êðàñþêîâà
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ВУСТАМИ СПОГАДІВ І ПАМ’ЯТІ

На жаль, більшість історичних подій з часом зникає з пам’яті людей і стає надбанням архівних сховищ. Але є події, значення 
яких не зменшується з плином часу. І кожне десятиріччя, що минає, все з більшою силою підкреслює їхню велич та важливу роль у 
світовій історії. До таких подій належить перемога людства над нацизмом у Другій світовій війні. Кілька років тому за участі музею 
історії ХНМУ вийшло друге доповнене видання книги «Вустами спогадів і пам’яті. Вища медична школа Харківщини в роки Другої 
Світової війни». Пропонуємо до вашої уваги уривки спогадів викладачів ХМІ про події того часу.

МОИ ВОЕННЫЕ ДОРОГИ БУДНИ АВИАЦИОННОГО МЕХАНИКА
В сентябре 1943 года наш корпус прорвался в тыл немецких 

войск и, двигаясь глухими местными дорогами, отбивая вражес-
кие контратаки, вышел к берегу Десны и форсировал ее. Этот 
удар по вражеским тылам сорвал план гитлеровского коман-
дования организовать оборону в районе Брянска. Противник, 
бросив в бой сильную группу войск, пробовал улучшить свое 
положение. Но многочисленные атаки «штурмовых» и других 
дивизий, поддержанные «тиграми» и «пантерами», повторными 
бомбежками с воздуха, были отбиты, и ничто не смогло сломить 
мужества наших бойцов. Эта операция помогла нашим войскам 
выбить группу вражеских армий «Центр» с района Бежицы –
Брянска и заставить ее отойти на Запад. Корпус за эту операцию 
был награжден орденом Красного Знамени. 

Сражаясь в рядах этого славного соединения и командуя ми-
нометной батареей, я принимал посильное участие в победных 
действиях наших войск в Великой Отечественной войне. Прихо-
дилось недосыпать ночей, мерзнуть в окопах, но, преодолевая 
усталость, идти вперед! Идти под бомбежкой, артиллерийским 
и минометным обстрелом, под пулеметным огнем. Идти в дождь 
и зной, метель и холод. При этом личные подвиги на фоне всего, 
что выдержал и совершил наш народ в Великой Отечественной 
войне, являются такими маленькими, что вспоминать о них не-
скромно даже перед самим собой. Но за отличное выполнение 
боевых заданий командования на фронте, борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками и меткий огонь батареи награжден 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны ІІ степени, 
Красной Звезды и медалями.

È.Ô. Áîäíÿ, äîöåíò, áûâøèé çàâ. êàôåäðîé ðåíòãåíîëîãèè

Какой бы хотелось вспомнить эпизод из того страшного вре-
мени? Это было уже на границе Польши и Германии. Нас подняли 
в полночь. Командир полка сообщил нам, что на территорию так 
называемой «ничейной земли» упал подбитый немецкими истре-
бителями наш штурмовик ИЛ-2. Неизвестно, остался ли летчик 
живым. Надо немедленно ехать к «ничейной земле» и спасти лет-
чика, если он не разбился насмерть. В числе трех механиков был 
и я. Мы вызвались добровольно.

Когда мы подъехали на машине к границе «ничейной земли», 
нас встретили советские офицеры Наблюдательного Пункта. 
Они показали нам торчащее из земли крыло штурмовика, вре-
завшегося в землю, и предупредили, что наш самолет «пристре-
лен» фашистами. То есть, каждый, кто покажется у самолета, 
мгновенно будет изрешечен пулями. Нам посоветовали ждать 
ночи. Но мы не могли так поступить. Возможно, летчику, если он 
еще жив, нужен глоток воды или перевязка. Мы поползли к само-
лету, но уже через минуту нас засекли. Пронзительно тонко за-
жужжали снаряды, которые разорвались в нескольких шагах от 
нас. Мы были засыпаны комьями земли. Пришлось вернуться к 
НП ни с чем. Тогда кто-то из нас (точно не помню кто) предложил 
взять косы, и как немцы-крестьяне, которые между паузами пе-
рестрелок косили рожь, также замахать косами, сняв гимнастер-
ки и пилотки для того, чтобы приблизиться к самолету. Наш трюк 
удался. По нам не стреляли. Летчик был спасен. Ночью мы его 
переправили в часть. 

Свой боевой путь в действующих полках я прошел с Курской 
дуги (1943 г.) до г. Ростока в Германии, до дня Победы.

Å.Ä. Áðàíçáóðã, äîöåíò êàôåäðû ôèëîñîôèè

Кончилась война. Одна из 
самых ужасных войн. Она унесла 
20 млн жизней советских людей. 
Из каждых 100 ребят моего по-
коления (1922–24 гг.) в живых по-
сле победы осталось только трое. 
Три человека из 100! Вдумайтесь 
в эти цифры: из каждых 100 ребят 
20–23-летнего возраста в живых 
из войны вышли только трое! По-
гибло целое поколение молодых 
людей. Поэтому, я думаю, самыми 
большими сторонниками мира на 
земле являются бывшие фронто-
вики, вынесшие на своих плечах 
все тяготы войны, а затем и пе-
риода восстановления из разрухи 
нашей страны.

À.Â. Îâäåíêî, 
äîöåíò, áûâøèé çàâ. êàôåäðîé 

èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ 

САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТОРОННИКИ МИРА – БЫВШИЕ ФРОНТОВИКИ
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УЧЕНЫЕ ХНМУ

3 января 1931 г. исполнилось 10 лет со 
дня смерти Л.Л. Гиршмана. Эта дата не мо-
жет остаться незамеченной теми, кто знал 
Леонарда Леопольдовича. Наша задача – 
поделиться своими воспоминаниями о нем 
и отметить некоторые отличительные черты 
его характера.

…Схема его жизни проста: в 16 лет Л.Л. 
окончил гимназию, в 21 год – университет. 
Можно сказать, что Л.Л. с детства взял в 
своей жизни быстрый темп и сохранил его 
до самой смерти. Блестящие способности 
были в нем с детства соединены с трудо-
любием, добросовестностью и общитель-
ностью. 

Окончив университет, Л.Л. не был удо-
влетворен запасом тех знаний, которые да-
вал Харьковский университет, и для попо-
лнения пробелов по основным медицинским 
наукам решил поехать за границу. Желая 
изучить основы медицины и вместе с тем, 
не располагая большими средствами, Л.Л. 
со спартанской строгостью к себе в тече-
ние 2,5 лет (1861–1863) слушал лекции и работал в клиниках у 
выдающихся профессоров в Берлине, Вене, Гейдельберге.

После блестящего подготовительного периода у Л.Л. насту-
пила долгая трудовая жизнь, яркая и разнообразная, направ-
ленная на служение науке и на помощь больным. Вот ее наибо-
лее заметные результаты: 61 год врачебной работы, в которой, 
как давно было сказано, «не было последнего часа работы, 
а был только последний больной», около 1 000 000 принятых 
больных, а также кафедра офтальмологии в Харькове (основана 
в 1868 г.), давшая кадры ученых и многочисленных специалистов, 
рассеянных по всему Союзу.

Офтальмологическая клиника в Харькове (открыта в 1872 г.) 
и городская глазная больница им. Гиршмана (открыта в 1908 г.), 
ныне Офтальмологический Украинский Институт. Припомним 
здесь, что до открытия Университетской клиники Л.Л. начал кли-
ническую работу в одной комнате своей собственной квартиры, 
где он лечил неимущих больных, конечно, бесплатно.

Харьковское училище слепых. Л.Л. был его инициатором и 
учредителем и в течение долгого времени был Председателем 
его совета. 

Трудовой день Л.Л. начинал с утра чтением текущей меди-
цинской литературы. С 10 часов утра до 4 часов дня Л.Л. был за-
нят приемом больных, операциями, занятиями со студентами, 
чтением лекций. Вернувшись домой, он едва успевал пообедать 
и отдохнуть после обеда около часа, как опять принимался за 
домашний вечерний прием, который тянулся до поздней ночи. 
Большая приемная с каменным полом и деревянными дубовыми 
скамейками была всегда полна больными. Около наружных 
дверей приемной весь день толпился народ, множество крес-
тьян, часто приехавших издалека или пришедших пешком за 
сотни верст, часто целые вереницы слепых, следовавших за 
поводырем. Тут же иногда можно было увидеть группы больных в 
национальных народных костюмах, приехавших с окраин: Кавка-
за, Закавказья, Турции, Персии. Однажды появился в типичном 
национальном костюме индус, приехавший к Л.Л. из Пешавера. 
Перед домом стояли крестьянские телеги, у которых кормились 
запряженные лошади. Все эти массы больных стекались к Л.Л. 
из городов и деревень, из отдаленных медвежьих уголков с на-
деждой на помощь и верой в его искусство. «Признаю своей за-
слугой, – говорил Л.Л., – только то, что приучил простой народ 
лечиться у врачей». 

И все эти массы он успевал принять. «Разве я могу отказать 
ему в приеме, когда он верит, что именно от меня он получит об-
легчение». И они встречали всегда одинаково внимательное к 
себе отношение и отзывчивость, получали медицинский совет, 
наставление, а нередко и материальную поддержку, и уходили, 
сохраняя неизгладимое воспоминание об этом человеке неболь-
шого роста, с быстрыми, не порывистыми движениями, тихим 

голосом, мягкой улыбкой и прекрасными 
черными, всегда немного грустными гла-
зами, полными доброты на усталом лице 
с вьющимися седыми волосами и неболь-
шой бородой. Когда близкие и друзья убеж-
дали Л.Л. не переутомляться, он говорил с 
улыбкой: «Врачи умирают от двух причин: 
от голода и от переутомления. Предоставь-
те мне лучше выбрать вторую причину». Ког-
да его убеждали прекратить затянувшийся 
прием и отдохнуть, он говорил: «Ведь у меня 
будет еще такое долгое время для отдыха в 
могиле».

Живо интересующийся всеми явления-
ми жизни, общительный и доступный, чуткий 
ко всякой нужде и несправедливости, Л.Л. 
принимал живое участие почти во всех начи-
наниях, обществах и организациях, носив-
ших общественный характер и направленных 
на удовлетворение общественных нужд. 
Отличительными свойствами Л.Л. были: 
прямота характера, требовательность и 
строгость к себе, а также и к своим учени-

кам и помощникам, снисходительность к другим, уважение к 
чужой личности, ненависть ко всему показному, ко всякой лжи, 
глубоко развитое чувство общественного долга, убеждение, что 
справедливость должна быть могущественным фактором жизни. 
«Величайшая несправедливость, чтобы бедняк был лишен той 
медицинской помощи, которою пользуется богатый, так как он 
еще больше нуждается в здоровье». 

Л.Л. был блестящим клиницистом. Он обладал даром опера-
ций; быстрота, легкость и изящество являлись их неизменными 
спутниками. Больные бывали нередко поражены, когда узнава-
ли, что операция уже закончена, в то время, как они все еще на-
ходились в ожидании ее.

К каждому больному и к каждой операции Л.Л. всегда под-
ходил индивидуально. Л.Л. одинаково оперировал обеими рука-
ми – и правою и левою, что в некоторых случаях давало известные 
преимущества. Особенностью Л.Л. было оперирование больных 
в сидячем положении. К этому положению больного при опера-
ции Л.Л. привык еще в те времена, когда до открытия офтальмо-
логической клиники он оперировал своих многочисленных неи-
мущих пациентов на окраинах города в полутемных помещениях, 
где было необходимо приблизить во время операции больного к 
свету.

Л.Л. отличался простотой своих приемов и не любил при-
бегать к сложной аппаратуре. Так, выдавливание трахомы Л.Л. 
предпочитал делать пальцами, а не инструментами, «так как этот 
метод меньше травмирует ткани». Исследования каждого боль-
ного всегда отличались точностью и исчерпывающей полнотой. 
К применению новых средств Л.Л. относился с осторожностью и 
всегда старался причинить больным поменьше боли.

Кругом Л.Л. всегда чувствовалось то тепло, та ласка и сер-
дечность, с какими он относился к больным. Дети пользовались 
его неизменной любовью; нежный, мягкий, ласкающий голос 
Л.Л. скорее их успокаивал, чем уговоры и подчас окрики родите-
лей, они переставали плакать и подчинялись манипуляциям, час-
то неприятным и болезненным.

Лекции Л.Л. были содержательны и сжаты, отличаясь ясно-
стью и точностью изложения. Из прочитанного им нельзя было 
отнять ни единого слова; они были логически, тесно связаны 
одно с другим. Огромно было влияние Л.Л. на всех, знавших его. 
Для молодежи он являлся ярким образцом того, каким должен 
быть врач. Глядя на него, становилось ясным, «как надо жить и 
что надо делать», – писал академик А.Ф. Кони в своем пись-
ме по поводу открытия больницы имени Гиршмана. Это письмо 
А.Ф. Кони закончил следующими словами: «Пусть, когда люди 
последующих поколений спросят у хранителей местных преда-
ний: «Кто был этот Гиршман?» – им ответят словами Гамлета: 
«Человек он был».

À. Ãèðøìàí, À. Øàõîâñêîé

ПАМЯТИ ЛЕОНАРДА ГИРШМАНА

25 марта этого года исполнилось 180 лет со дня рождения выдающегося офтальмолога Л.Л. Гиршмана. В фондах музея истории 
ХНМУ хранится копия статьи, написанной к десятилетию со дня его смерти (1931 г.) младшим сыном профессора Александром и его 
учеником и многолетним помощником в глазной больнице А.Л. Шаховским, которую мы в сокращении предлагаем вашему вниманию.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

Многим известно о Чернобыльской аварии, которая прои-
зошла в апреле 1986 года в СССР. Однако не все знают, что за 
7 лет до этого случилась еще одна масштабная катастрофа на 
атомной электростанции Три-Майл-Айленд (Three Mile Island) в 
США. Тогда последствий ЧП удалось избежать. Расскажем, как 
американцы смогли справиться с катастрофой, которая по сво-
им масштабам сравнима с Чернобылем.

АЭС Три-Майл-Айленд, которой суждено было стать местом 
самой серьезной аварии в американской атомной отрасли, была 
заложена в 1968 году. Спустя шесть лет ее первый энергоблок 
был пущен в эксплуатацию. Второй энергоблок, который и стал 
причиной драматических событий, был достроен и запущен все-
го за несколько месяцев до аварии. Атомная станция находилась 
всего в 16 км от города Гаррисберг, являвшегося столицей штата 
Пенсильвания.

Если катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла бук-
вально за несколько секунд, то в Америке события развивались, 
как в лучших триллерах, и держали всех в напряжении на протя-
жении нескольких дней. 

Ночью 28 марта 1979 года реактор работал в штатном режи-
ме за исключением небольшой протечки. Это была штатная ситу-
ация, поэтому работники знали, что делать. Однако эта, казалось 
бы, небольшая неприятность, повлекла за собой ужасающие 
последствия. Персонал оказался не готов к тому, что забьются 
трубы и фильтры и прекратится нормальная работа двигателя. 
Давление и температура стремительно повышались, и через не-
сколько часов началось разрушение его активной зоны. 

Первоначальной задачей работников стало определение 
причины аварии и правильная реакция. С этим они смогли спра-
виться только на утро. Началось экстренное охлаждение реак-
тора, а его работа была остановлена. Масштабной катастрофы 
удалось избежать и, казалось, опасность миновала. 

Однако все оказалось не так просто. Из-за первоначальных 
неправильных действий операторов под реактором скопилось 

огромное количество водорода, и работники электростанции 
опасались взрыва.

В отличие от Чернобыля, СМИ не молчали о катастрофе: о ней 
было известно уже через несколько часов после начала. Среди на-
селения поднялась настоящая паника – некоторые люди спешно 
покидали близлежащую территорию самостоятельно. Руководство 
штата Пенсильвания предложило эвакуировать жителей окрестных 
районов, поскольку уровень радиации слегка превышал норму. К 
счастью, и эту неприятность удалось ликвидировать – опасность 
миновала. Чтобы это подтвердить, 1 апреля второй энергоблок 
посетил президент США Джимми Картер. Постепенно паника и 
протестные акции, возникшие в результате аварии, утихли.

После расследования катастрофы эксперты пришли к выводу, 
что она случилось в результате человеческого фактора. Сотрудники 
электростанции хоть и делали все по инструкции, но оказались не 
готовыми к чрезвычайным ситуациям. Поэтому в срочном порядке 
были произведены масштабные учения всех работников АЭС.

Электростанция Три-Майл-Айленд вынуждена была запла-
тить 25 млн дол. в качестве компенсации по коллективному иску 
граждан и еще 82 млн в качестве компенсаций за потери бизне-
са и расходов на эвакуацию. На ликвидацию последствий ава-
рии на АЭС было потрачено около миллиарда долларов. Второй 
энергоблок, на котором произошло ЧП, до сих пор не функцио-
нирует и уже не будет запущен.

Несмотря на то, что никто не пострадал и никаких последствий 
для атмосферы не было, это ЧП до сих пор остается крупнейшим 
в американской истории. Авария нанесла сокрушительный удар по 
атомной отрасли, вызвав тяжелейшую депрессию. Если ранее Аме-
рика была абсолютным мировым лидером в атомной энергетике и 
строила АЭС десятками, то за последующие 30 с лишним лет не 
было заложено ни одной новой станции. Все проекты, находивши-
еся в стадии строительства, были заморожены на несколько лет и 
достроены существенно позже.

Èðèíà Áëèíêîâà, ðåäàêòîð ïî èíôîðìàöèîííîìó äèçàéíó

КАК В США ПРЕДОТВРАТИЛИ «ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ» КАТАСТРОФУ

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО: 

Патенти на Винаходи
1. Спосіб лікування грибкової інфекції у хворих на цукро-

вий діабет 2 типу. Автори: А.М. Дащук, Є.І. Добржанська, 

Н.О. Пустова.

2. Спосіб моделювання метаболічного синдрому в експери-
менті. Автори: І.Ю. Кузьміна, Н.А. Шутова, О.В. Ніко лаєва.

3. Спосіб прогнозування розвитку повторного Q-позитивного 
інфаркту міокарда у хворих із супутнім цукровим діабетом 2 
типу. Автори: Д.В. Мінухіна, В.Д. Бабаджан, П.Г. Кравчун, 

О.В. Арсен’єв.

4. Спосіб прогнозування ступеня виразності рентгенологіч-
них змін у хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабе-
том 2 типу. Автори: М.О. Олійник, Л.В. Журавльова.

5. Спосіб діагностики псоріатичної еритродермії. Автори: 
В.В. Почерніна, А.М. Дащук.

Патенти на Корисні моделі

1. Спосіб медико-психологічної корекції стану дезадапта-
ції внаслідок бойової психічної травми у учасників локальних бо-
йових дій. Автори: Г.М. Кожина, К.О. Зеленська, О.В. Друзь, 

І.О. Черненко, А.П. Казмірчук.

2. Спосіб комплексного лікування хворих на епілепсію, що 
ускладнилась епілептичним психозом. Автори: Г.М. Кожина, 

І.М. Стрельнікова, К.О. Зеленська.

3. Спосіб діагностики склерозування ниркової паренхіми у ді-
тей віком від 7 до 15 років, хворих на хронічний пієлонефрит та 
везико-уретеральний рефлюкс. Автори: Н.І. Макєєва, О.О. Мо-

розова, В.О. Головачова.

4. Спосіб визначення наявності тремору кінцівок людини. 
Автори: О.А. Наконечна, О.А. Янковський, Д.О. Янковська, 

Є.Д. Андросов.

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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МЕДИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

Нині вже завершилася трансформація первинної допомоги: 
медичні заклади, у яких працюють сімейні лікарі, терапевти та 
педіатри, перейшли на нову модель фінансування і «гроші піш-
ли за пацієнтом» у ці заклади. Це означає, що з 1 квітня Націо-
нальна служба здоров’я співпрацює з медичними закладами, що 
надають первинну допомогу та послуги пацієнтам, які підписали 
декларації з лікарями, що дозволить значно підвищити заробіт-
ну платню працівникам. На сьогодні вже майже 27 млн українців 
обрали свого лікаря. Запрацювала електронна система охоро-
ни здоров’я «E-health», лікарі почали виписувати електронні ре-
цепти за програмою «Доступні ліки». У майбутньому планується 
видача електронного лікарняного листка та введення в дію елек-
тронної медичної картки. 

Як це реально працює? 

Усі, хто звернувся до сімейного лікаря, терапевта або педіа-
тра, отримують медичну допомогу. Проте, щоб одержати повний 
перелік послуг у вашого сімейного лікаря, терапевта або педіа-
тра, гарантовано оплачений Національною службою здоров’я, 
потрібно обрати свого лікаря та підписати з ним декларацію. Тоб-

то, якщо пацієнтові потрібен плановий огляд, електронний ре-
цепт на «Доступні ліки» або інші послуги з переліку первинної ме-
дичної допомоги, він повинен звернутися до свого лікаря, який 
зможе його прийняти та укласти з ним декларацію одразу на при-
йомі. Якщо у лікаря вже достатня кількість пацієнтів, то він може 
порадити укласти декларацію з іншим спеціалістом Центру пер-
винної медико-санітарної допомоги. Детальну інформацію про 
найближчий до пацієнта заклад первинної медичної допомоги, 
кількість лікарів та кількість декларацій можна подивитись на сай-
ті Національної служби здоров’я. 

Кінцевого терміну підписання декларації з обраним сімейним 
лікарем, терапевтом або педіатром не існує: угоду можна укласти 
у будь-який час.

З 1 квітня пацієнти, які користуються урядовою програмою 
«Доступні ліки», почали отримувати медикаменти від серцево-су-
динних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми 
за електронним рецептом. Це дозволяє хворим отримувати ліки 
за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, 
без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий. Напри-
клад, якщо пацієнт обрав сімейного лікаря, терапевта або педіа-
тра не поряд з домом, а в сусідньому місті чи селі, тепер отрима-
ти ліки за рецептом можна в зручній для нього аптеці. 

У випадку невідкладного стану пацієнтам, які не обрали свого 
лікаря або знаходяться у відпустці чи відрядженні, сімейний лі-
кар, терапевт або педіатр надасть медичну допомогу безоплат-
но. Це регламентується Наказом МОЗ №503 «Про затвердження 
Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 
та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну ме-
дичну допомогу».

Екстрена медична допомога приїжджатиме на виклики до 
всіх пацієнтів, яким потрібна медична допомога, незалежно від 
того, підписана декларація із сімейним лікарем, терапевтом, пе-
діатром чи ні.

Àë³íà Ñóøåöüêà, 
ë³êàð ïóíêòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÕÍÌÓ

ЩО  ЗМІНИЛОСЬ  ДЛЯ  ПАЦІЄНТІВ  І  ЛІКАРІВ  ЗА  МИНУЛИЙ  РІК?

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНА ПОЛІТИКА

СЕКСИЗМ ТА ЙОГО КОРЕНІ
Сексизм – це дискримінація людей за ознакою статі. Поряд 

із сексизмом часто йдуть ейджизм-дискримінація за віком та лу-
кізм-дискримінація за зовнішнім виглядом.

Сексизм може бути наявним у текстах і/або у візуальному 
представленні даних.

Сексистською може бути мова. Її часто називають «мовою 
ворожнечі», адже вона ображає певні групи людей – жінок чи чо-
ловіків. Повага до людей, їх гідності – одна з основних несексист-
ських ознак. Тому, навіть критикуючи сексизм, недоречно вжива-
ти образливу мову.

В основі сексизму лежать гендерні стереотипи – уявлення 
про соціальні ролі для чоловіків та жінок, які базуються, переду-
сім, на біологічних ознаках.

Так звані традиційно жіночі ознаки називають фемінністю (чи 
жіночністю), а чоловічі – маскулінністю (чоловічністю). Маскулін-
ність пов’язується із силою, владою, мужністю, витривалістю, 
агресією, беземоційністю, орієнтацією на успіх. Натомість фе-
мінність – це емоційність, чуйність, слабкість, жертовність, за-
лежність тощо.

Будь-які стереотипи – це спрощена реальність. Наведемо та-
кий приклад: ми часто чуємо, що українським жінкам не місце в 
політиці. Відповідно до суспільних стереотипів і думок політичної 
еліти жінка повинна облаштувати «сімейне вогнище» і бути «окра-
сою» нації та чоловіків, проте сучасна реальність інша. Українські 
жінки мають так само, як і чоловіки, високий рівень освіти, залу-
чені на такому ж рівні до ринку праці, у тому числі й до державної 
служби. Жінки поступово входять до «великої» політики України, 
аби відстоювати свої інтереси і розбудовувати державу, хоча сти-
каються із труднощами «подвійного навантаження» (браку часу), 
нестачі матеріальних ресурсів і підтримки з боку суспільства.

Þë³ÿ Ñºäàÿ, 
äîöåíòêà êàôåäðè ô³ëîñîô³¿, 

ðàäíèöÿ ãîëîâè ÕÎÄÀ ç ïèòàíü ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè 
òà àíòèäèñêðèì³íàö³¿ 
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СПОРТ

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖВУЗІВСЬКОГО ТУРНІРУ З МІНІ-ФУТБОЛУ
У березні на базі Уні-

верситету банківської 
справи проходив між-
вузівський турнір з міні-
футболу серед іноземних 
студентів і слухачів підго-
товчих факультетів та від-
ділень ЗВО м. Харкова. 

У змаганнях взяли 
участь 10 команд. Збірна 
Харківського національ-
ного медичного універ-
ситету, що складалася зі 
студентів VI факультету з 
підготовки іноземних сту-
дентів, посіла І місце. 

Вітаємо переможців – 
чоловічу команду у складі: 

Салім Ахмед Махєр, Моат Оуазані, Бахаірі Моссаб, Мохамат Мазгі, Явар Діаз, Абдала 
Магді Махмуд, Муханат Каласі ,Самер Файсал, Фаділ Махєр Фаділ, Ель Харід Аід Офнуз 
(тренер команди – викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з 
курсом фізичного виховання та здоров’я Денис Куций).

Бажаємо спортсменам наполегливості, наснаги та підкорення нових спортивних 
 висот!

СТУДЕНТИ ХНМУ – УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ З ПЛАВАННЯ
Наприкінці березня в басейні 

навчально-спортивного комплексу 
Національного технічного універ-
ситету «ХПІ» відбулися обласні що-
річні спортивні змагання з плаван-
ня «Спорт протягом життя» серед 
студентів ЗВО Харківської області. 
На доріжки вийшли учасники 17 ко-
манд харківських вишів. 

За перемогу змагалися 12 осіб 
з команди Харківського національ-
ного медичного університету, що 
посіли VII загальнокомандне місце. 
В особистій першості найкращі ре-
зультати показав студент V факуль-
тету з підготовки іноземних грома-
дян Кзибер Бакр, що посів I місце на 
дистанції 200 м плавання брасом й 
III місце на дистанціях 100 та 200 м 
брасом й у комплексному плаванні.

Щиро вітаємо спортсменів та їх тренера – ст. викладача кафедри фізичної реабілі-
тації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Олега Білика з 
успішним виступом студентської команди університету!

ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО ПРОБІГУ!
В Основ’янському гідро-

парку 7 квітня відбувся місь-
кий легкоатлетичний пробіг 
«Основ’янська весна», у якому 
взяли участь спортсмени різних 
вікових груп.

Серед численних учасників 
змагань, які користуються попу-
лярністю серед молоді та людей 
старшого віку, була й команда 
ХНМУ з легкої атлетики.

За підсумками змагань учас-
ники команди медичного вишу 
вибороли такі призові місця: 

І місце на дистанції 5 км по-
сіла старший викладач фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного 
виховання та здоров’я Олена Корчевська;

ІІ місце на дистанції 10 км посів викладач кафедри медичної та біологічної фізики і 
медичної інформатики Олексій Рукін.

Щиро вітаємо наших переможців і бажаємо нових спортивних досягнень та успіхів!

Çà ³íôîðìàö³ºþ ñàéòó ÕÍÌÓ

ДЕНЬ ДОНОРА

З НАДІЄЮ НА ЖИТТЯ
У період з 18 по 27 березня в Харків-

ському національному медичному універ-
ситеті за ініціативою Профспілкової ор-
ганізації студентів був проведений День 
донора – день, коли кожен міг зробити 
благородну справу. 

Тільки в Харкові, за статистикою, в 
день потрібно понад 100 л донорської 
крові. Серед потребуючих – діти 16-ї Об-
ласної клінічної дитячої лікарні, які страж-
дають від важких онкозахворювань. У бла-
годійній акції взяли участь студенти І–ІV 
медичних факультетів, стоматологічного 
факультету та Навчально-науковий інсти-
тут післядипломної освіти ХНМУ. Загалом 
під час тижня Дня донора було зібрано 
244 дози крові. 

Профспілкова організація студентів 
висловлює подяку всім небайдужим, адже 
кожен, хто хоча б один раз став донором,  
тим самим дав надію на життя маленько-
му реципієнту!

Ä³àíà Ãåîðã³é

ВІТАЄМО ПРИЗЕРКУ!
12–15 квітня у столиці Греції Афінах 

відбувся Чемпіонат Європи з ушу серед 
дорослих, юніорів та юнаків.

У змаганнях взяли участь 556 атле-
тів майже з усіх країн Європейського 
континенту, у тому числі й спортсмени-
харків’яни у складі збірної команди Украї-
ни, представники якої здобули 14 медалей 
та посіли перше загальнокомандне місце.

До складу збірної команди України 
увійшла й студентка V курсу II медичного 
факультету Харківського національного 
медичного університету Вікторія Арісто-
ва, що виборола дві золоті та одну брон-
зову нагороду. 

Щиро вітаємо Вікторію та її наставни-
ка й бажаємо нових перемог!
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Творчість співробітників медичного вишу знайшла своє відо-
браження не тільки на шпальтах університетського видання Аль-
манаху «Початок століття», а й в «Галереї мистецтв», розташова-
ній на базі Бібліотечного комплексу.

Експозиція оновлена за ініціативою профспілкової організа-
ції співробітників ХНМУ та за підтримки керівництва й презентує 
артмистецтво представників нашого вишу. Зокрема, тут можна 
ознайомитися з творчістю тих, хто сьогодні працює в універси-
теті й тих, кого немає поряд з нами. Проте їх творчий здобуток 
є художнім надбанням колективу медичного університету та від-
творює собою належне вшанування їх таланту.

Площа Галереї мистецтв також використовується для пер-
сональних експозицій наших співробітників, які бажають по-
ділитися своїм особистим сприйняттям навколишнього світу. 
Так, уже сьогодні в межах Галереї ви можете ознайомитися з 
діючою виставкою живопису професора Володимира Короб-
чанського та фотовиставкою провідного економіста плано-
во-фінансового відділу Тетяни Золотарьової «Ее прекрасный 
силуэт».

Усіх прихильників творчої майстерності запрошуємо долучи-
тися до прекрасного мистецтва співробітників нашого вишу!

Ñòîð³íêó ï³äãîòóâàëà Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷ 

СЬОГОДЕННЯ ВИШУ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА: ОНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА
Харківський національний медичний університет у рамках 

удосконалення навчального процесу завжди опікується розви-
тком матеріально-технічної бази, зокрема, проводить оновлен-
ня, розбудову та ремонт навчальних та технічних приміщень ме-
дичного вишу.

Так, відремонтовано аудиторію № 2 Навчально-лабораторно-
го корпусу, яка вже введена в експлуатацію. Студентів зустріло 
просторе лекційне приміщення, що розраховане на більше ніж 
220 посадочних місць.

У ході ремонтних робіт повністю було реконструйовано сті-
ни, кафедру, студентський амфітеатр, змонтовано підвісну сте-
лю, встановлено систему кондиціювання та відеонагляду, змі-
нено освітлення. Зокрема, встановлено 4 режими управління з 
визначенням відтінків освітлення, плазмовий екран 2х3 м, інтер-
активний комплекс, систему шумозаглушення і високий рівень 
акустики.

Загалом ремонт лекційної аудиторії тривав упродовж двох з 
половиною місяців. Наразі у виші приступають до капітального ре-
монту аудиторії № 1, що триватиме до кінця червня поточного року.

Навесні в медичному виші оновлено й анатомічний музей, 
який функціонує на кафедрі анатомії людини. Наразі технічні при-
міщення музею відповідають сучасним вимогам: шафи для збері-
гання препарованих органів реставровані під старину, проведе-

ний підбір освітлення та обладнання. На даний момент ведеться 
реконструкція кабінету всесвітньо відомого ученого академіка 
Володимира Воробйова. 

Музей анатомії людини є важливою складовою навчального 
процесу в медичному університеті й відразу вражає своєю уні-
кальністю кожного відвідувача. Адже він був створений при ме-
дичному факультеті Харківського Імператорського університету в 
1804 році. Експонати для музею протягом багатьох років справно 
збиралися, а в середині 30-х років XX ст. під керівництвом завід-
увача кафедри академіка Володимира Воробйова відбулася сис-
тематизація навчального музею – його розділили на дві частини: 
музей становлення людини, або музей порівняльної анатомії, та 
музей нервової системи.

На сьогодні в колекції музею більше 3 000 екземплярів уні-
кальних препаратів, які демонструють будову тіла людини в нор-
мі та при деяких вадах розвитку, вони виготовлені відомими вче-
ними та студентами. У 90-х рр. XX ст. був організований перший 
перепис препаратів з реконструкцією, і відтоді цей захід прово-
диться регулярно.

У світлі останніх перетворень оновлені лекційні аудиторії ме-
дичного університету та анатомічний музей набули сучасного ви-
гляду, який і належить мати навчальним приміщенням вищої шко-
ли європейських традицій.

ТВОРЧА МАЙСТЕРНІСТЬ

ЗАПРОШУЄМО ДО ОНОВЛЕНОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ!
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ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

У квітні свій ювілей святкують: асистент кафедри патологічної анатомії Андрій Валентинович Андрєєв, провідний 
інженер служби по організації, експлуатації та ремонту будівель, споруд та комунікацій Сергій Михайлович Анненко, до-
цент кафедри радіології та радіаційної медицини Ольга Миколаївна Астап’єва, старший лаборант кафедри клінічної ла-
бораторної діагностики Інга Зурабівна Атумава, головний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу Наукової 
бібліотеки Вікторія Миколаївна Борзенкова, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я і 
культурології Олег Єгорович Вашев, директор ННІ ПО ХНМУ Валерій Васильович В’юн, провідний інженер-програміст 
обчислювального центру ННІ ЯО Андрій Леонідович Гомон, сторож гуртожитку № 5 Тетяна Михайлівна Гуменюк, бі-
бліотекар I категорії сектору обліку документів відділу комплектування документів Наукової бібліотеки Алла Іванівна Жу-

равель, доцент кафедри оториноларингології Юлія Михайлівна Калашник, лаборант кафедри стоматології Радіслава 

Олегівна Капніст-Прадідова, доцент кафедри української мови, основ психології та педагогіки Ольга Василівна Калі-

ніченко, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Тетяна Олександрівна Кірсанова, слюсар-сантехнік гуртожитку 
№ 2 Микола Борисович Корольов, ст. диспетчер деканату II медичного факультету Лілія Василівна Лелуф, професор 
кафедри хірургії № 1 Віталій Володимирович Макаров, лаборант кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини 
з курсом фізичного виховання та здоров’я Вікторія Олександрівна Ніколаєва, асистент кафедри хірургічної стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії Олександр Володимирович Рак, комендант корпусу по вул. Трінклера, 12 Людмила Мико-

лаївна Резніченко, ст. лаборант кафедри гігієни та екології № 2 Олександра Миколаївна Ромаєва, провідний фахівець 
наукового відділу Лідія Іванівна Сівцева, доцент кафедри гігієни та екології № 2 Микола Олександрович Сидоренко, 
професор кафедри онкології Денис Ігорович Скорий, ст. викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини 
з курсом фізичного виховання та здоров’я Наталія Володимирівна Стратій, столяр гуртожитку № 2 Володимир Мико-

лайович Токар, слюсар з обслуговування теплових мереж служби по організації, експлуатації та ремонту будівель, спо-
руд та комунікацій Володимир Вікторович Філоненко, слюсар з обслуговування теплових мереж служби по організації, 
експлуатації та ремонту будівель, споруд та комунікацій Михайло Миколайович Чечкін, лаборант кафедри внутрішньої 
медицини № 3 та ендокринології Ірина Вікторівна Шабакаєва, робітник з догляду за тваринами віварію Ніна Олексіївна 

Штадченко, сторож головного учбового корпусу Юрій Миколайович Ярмош.

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

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.
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àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóºìî é íå ïîâåðòàºìî. Òî÷êà 
çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç ïîçèö³ºþ 
ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóê ëèøå ç äîçâîëó ðåäàêö³¿ ãàçåòè.

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

За ініціативою Профспілкової організації студентів медично-
го вишу 6 квітня у розважальному центрі «Місто» відбувся конкурс 
мужності, благородства та відваги «Містер ХНМУ – 2019».

Сім гідних представників університету змагалися за право 
носити ім'я Містера. Конкурсна частина складалася з етапів, у 
кожному з яких хлопці проявили свій артистизм, вміння трима-
тися на сцені та творчі якості. Вихід конкурсантів вітався бурхли-
вими оплесками залу, який активно підтримував своїх фаворитів, 
тому журі цього вечора було непросто обрати переможця. 

Конкурсанти змагалися у 8 номінаціях, головною з яких було 
звання Містера. Учасники бездоганно підготувалися до конкурсу, 
підійшовши творчо та наполегливо до кожного з його етапів, про-
те рішення журі було наступним:

Містер ХНМУ 2019 – Владислав Атумава (ІІ медичний фа-
культет); 

Віце-Містер ХНМУ – Махмуд Алдин (V факультет з підготов-
ки іноземних студентів);

Приз глядацьких симпатій – Баіг Мірза (VI факультет з під-
готовки іноземних студентів);

Містер романтик – Єгор Ярославський (стоматологічний 
факультет);

Містер харизма – Нкатеко Факула (VI факультет з підготовки 
іноземних студентів);

Містер креатив – Мірза Баіг (VI медичний факультет);
Містер артистизм – Єгор Полупан (I медичний факультет);
Містер брутальність – Данило Ходун (IV медичний факультет).
Вітаємо переможців конкурсу та бажаємо нових творчих і 

професійних перемог, а також дякуємо партнерам нашого свята: 
магазину медичного одягу "In White", ресторану індійської кухні 
"Goa", магазину найкращого крафтового мила "Julssoap", соці-
альній мережі "InRating", мережі "Bodo".

Îëåêñàíäð Êèñëîâ

МІСТЕР УНІВЕРСИТЕТ – 2019
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