
Щиро вітаю вас із тим, що ви стали студентами одного з кращих ЗВО 
країни – Харківського національного медичного університету!

Розумію, що ваш шлях до втілення мрії був зовсім непростим. У вас 
не було очікуваного випускного у школі, можливості як слід підготувати-
ся до іспитів. Дехто з вас навіть не зміг особисто подати документи до 
Приймальної комісії. Через агресію російської держави та воєнний стан 
ви занадто рано подорослішали та втратити частину нормального, звич-
ного життя. Проте ви подолали всі негаразди і все ж таки змогли вступити 
до лав ХНМУ.

Наш університет – це заклад з особливою історією та звичками, тра-
диціями та святами. Дуже радий, що саме ви поповнили нашу студентську 
спільноту в такий непростий час. Упевнений, що дуже скоро ви всі на дяг-
нете білі халати та завітаєте до alma mater, яка гостинно відкриє перед 
вами двері. Ви більше не здригатиметеся від звуків сирен та вибухів, а бу-
дете жити своїм звичним, веселим та сповненим емоціями, студентським 
життям. Наші співробітники та викладачі зроблять все можливе, щоб пе-

редати вам знання та допомогти у скрутну хвилину. Дружня університетська родина завжди буде поруч із вами. І ви жодного 
разу не пожалкуєте, що зробили правильний вибір.

Бажаю вам здоров’я, наснаги, жадоби до навчання і мирного неба. Перемога вже близько! Слава Україні!
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âàëåð³é Êàïóñòíèê

ВІТАЄМО!
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9 вересня Харківський національний медичний університет 
радо зустрів нових студентів на онлайн-церемонії посвяти в пер-
шокурсники ХНМУ.

Під час заходу новоспечені спудеї долучилися до студент-
ської спільноти медичного вишу та поринули в навчальний світ 
підготовки до майбутньої професії. А опановувати обрану спеці-
альність їм допомагатимуть уважні та мудрі декани медичних та 
стоматологічного факультетів. Від деканського корпусу напутні 
слова першокурсникам пролунали від декана II медичного фа-
культету Антона Шапкіна. 

Умовний ключ до знань і освітню естафету передала студен-
там випускниця 2022 року, голова Студентської ради ХНМУ Ганна 
 Мороз. Вона також поділилася своїм досвідом навчання в медич-
ному виші.

Своїх однокурсників із успішним вступом до Харківського на-
ціонального медичного університету привітала студентка ІІ медич-
ного факультету Вікторія Трач. Вона завжди мріяла стати лікарем і 
обрала для цього саме наш виш. Вікторія побажала успішного на-
вчання першокурсникам та висловила надію, що всі здобувачі осві-
ти скоро матимуть змогу зустрітися особисто в стінах університету.

У ході трансляції вступники склали Клятву першокурсника ХНМУ, 
змінивши свій статус на повноправних студентів медичного вишу.

Упевнені, що всі, хто став студентом Харківського націо-
нального медичного університету, не помилилися при виборі на-
вчального закладу, в якому вони здобудуть вищу медичну освіту 
та підготуються до майбутньої професії, адже навчатися в ХНМУ 
престижно та перспективно! 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ПОСВЯТА – 2022 

НАВЧАТИСЯ В ХНМУ ПРЕСТИЖНО ТА ПЕРСПЕКТИВНО!

СЛОВО ПЕРШОКУРСНИКА

«Я ЗАВЖДИ МРІЯЛА СТАТИ ЛІКАРЕМ»
Я дуже рада можливості поповнити лави студентів та здобу-

вати вищу освіту в Харківському національному медичному уні-
верситеті. 

«Освіта – скарб, праця – ключ до нього», – казав французь-
кий філософ П'єр Буаст. Кожен з нас пройшов складний та довгий 
шлях до студентського життя. Сьогодні ми вже студенти, майбут-
ні лікарі. Щороку у світі з'являються нові хвороби, епідемії, і лікарі 

покликані стояти на варті здоров'я всього людства, тому що не-
має нічого ціннішого за життя. 

Університет – це величезний світ, що наповнить нас знання-
ми, відкриє нові горизонти та можливості. Саме зараз Україна по-
требує великої кількості медичних працівників задля збереження 
життя громадян. Усвідомлюючи відповідальність обраного фаху, 
ми повинні поставити собі за мету стати гордістю для нашої кра-
їни, наполегливо працювати, вдосконалювати свої вміння, на-
бувати нових навичок, щоб отримати той скарб, про який казав 
французький філософ, та мати достатньо досвіду для надання 
якісної необхідної медичної допомоги у майбутньому. 

На мою думку, здобуваючи вищу освіту в Харківському на-
ціональному медичному університеті, ми обов'язково зможемо 
досягти мети та підготуватися до професійної діяльності квалі-
фікованого лікаря завдяки лекціям досвідчених професорів та 
високому професіоналізму педагогічного колективу навчального 
закладу. 

Бажаю всім непохитної віри в добробут, миру нам та світлого 
майбутнього! Щиро вірю, що скоро ми зможемо особисто зустрі-
тися в нашому рідному університеті та сповна насолодитися сту-
дентським життям! Нехай кожен наш день буде сповнений нових 
відкриттів та подій.

Â³êòîð³ÿ Òðà÷, ïåðøîêóðñíèöÿ (²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)
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МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

17 серпня на базі Міністерства охорони здоров’я України в 
гібридному форматі відбулася зустріч щодо презентації Україно-
Британського проєкту «Єднання Університетів» за участю медич-
них закладів освіти. 

До заходу приєдналися ректор ХНМУ Валерій Капустник та 
проректорка з науково-педагогічної роботи Ірина Лещина. 

У ході зустрічі було презентовано програму твіннінгу україн-
ських та британських університетів, яку започаткувала компанія 
Cormack Consultancy Group – давній та надійний партнер ХНМУ, 
за участю Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та 
спорту й Міністерства освіти та науки України. 

Під час презентації було розкрито суть ініціативи, яка поля-
гає у поєднанні українського університету з університетом-по-
братимом у ЄС або Британії схожого профілю з метою розвитку 
міжнародного співробітництва та підтримки ЗВО України в часи 
воєнної агресії російської федерації. Наразі сформовано понад 
80 пар між британськими та українськими університетами. Таке 
єднання допомагає українському університету здобути надійно-

го партнера для реалізації спільних освітніх та наукових проєктів 
і заходів задля створення додаткових можливостей та підтримки 
як студентства, так і академічної спільноти обох закладів. Адже 
саме формат інституціональної взаємодії дає можливість кра-
ще зрозуміти потреби та виклики, які постали перед конкретним 
українським ЗВО і створює умови для надання ефективної адрес-
ної підтримки та допомоги. 

Так, Харківський національний медичний університет є без-
посереднім учасником такого єднання між нашим вишем та Шко-
лою клінічної медицини Кембриджського університету. Прорек-
торка з науково-педагогічної роботи Ірина Лещина представила 
до уваги учасників напрацьований досвід між медичним вишем і 
нашим партнером. Наразі 20 студентів-медиків ХНМУ проходять 
клінічне стажування на базі Школи клінічної медицини в Британії. 
Окрім академічної мобільності, наші партнерські взаємовідноси-
ни охоплюють такі напрямки, як організація доступу до баз даних 
та онлайн-курсів, доступ до наукових бібліотек та репозитаріїв, 
наукова співпраця, подальший розвиток з урахуванням досвіду 
ЗВО партнера, системи забезпечення якості освіти, використан-
ня медичної симуляції в підготовці медичних фахівців тощо. Не 
залишаються осторонь і студенти. Студентське самоврядування 
є активним учасником цього проєкту щодо реалізації освітніх, на-
укових, культурних та інформаційних заходів серед студентства 
двох університетів.

Крім того, на зустрічі були окреслені подальші перспективні 
напрямки міжнародної підтримки та розвитку української осві-
ти, зокрема, щодо напрацювання досвіду створення спільних 
освітніх програм з міжнародними ЗВО-партнерами, створен-
ня високотехнологічних наукових парків, міжнародних освітніх 
і наукових кампусів та виховання освітніх лідерів нового поко-
ління.

Варто зазначити, що єднання між українськими університе-
тами та міжнародними колегами створює безмежний партнер-
ський простір, поглиблює інтернаціоналізацію вітчизняних ЗВО 
та пом’якшує кризові явища у сфері освіти України.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ПРОЄКТ «ЄДНАННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ»: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУПРОЄКТ «ЄДНАННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ»: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

ДОПОМОГА ЗВІДУСІЛЬ НАБЛИЖАЄ ПЕРЕМОГУ!

Від початку військової агресії з боку російської федерації 
прогресивна міжнародна спільнота активно допомагає україн-
ським громадянам і організаціям налагодити свою життєдіяль-
ність у воєнний час. 

Така допомога постійно надходить і до медичного вишу від 
наших зарубіжних партнерів. Так, за ініціативою Кембриджського 
університету 20 студентів ХНМУ вже почали стажування на базі 
Школи клінічної медицини.

Ми інформували вас про цю подію, а тепер і наші колеги з 
BBC news розмістили відповідну статтю про наших студентів, зо-

крема, історію про Сергія Алхімова, який лікував людей, що пере-
ховувалися від російських бомб у метро.  

Сергій увійшов до числа харківських студентів, які проходи-
тимуть семитижневе стажування в Кембриджському універси-
теті. У партнерстві з Харківським національним медичним уні-
верситетом студенти продовжуватимуть практичне навчання у 
Школі клінічної медицини, а також у лікарні Адденбрук, Коро-
лівській лікарні Папворт і Фонді NHS у Кембриджширі та Пітер-
боро.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó Êåìáðèäæñüêîãî óí³âåðñèòåòó

У ПАРТНЕРСТВІ З КЕМБРИДЖСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМУ ПАРТНЕРСТВІ З КЕМБРИДЖСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
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ЛИСТ-ПОДЯКА

На ім’я ректора Харківського національного медичного універ-
ситету Валерія Капустника надійшов лист-подяка від директора 
UBC Group Poland Анджея Филончика (Andrzej Filonczyk), де він ви-
словлює щиру подяку аспірантці кафедри інфекційних хвороб Ві-
олетті Безмолитвеній за волонтерську діяльність та збір коштів на 
допомогу Перинатальному центру Харківської обласної лікарні. 

Керівництво Немирівської міської лікарні вручило Подяку аспі-
рантці кафедри інфекційних хвороб Віолетті Безмолитвеній за на-
дану волонтерську допомогу та організацію збору коштів на потре-
би лікарні та пацієнтів. 

Від початку війни представники нашої університетської спіль-
ноти докладають багато своїх зусиль для допомоги співвітчизни-
кам, Збройним силам України, медичним установам тощо. Це во-
лонтерська діяльність, благодійність, співпраця з міжнародними 
організаціями. 

Так, на початку військової агресії з боку росії професор Ігор 
Криворучко спільно із медичною платформою з Великобританії 
eHealth BIONABU взяв участь в організації онлайн-клініки для до-
помоги тимчасово переміщеним особам з України. На знак подя-
ки за свою діяльність пан Ігор отримав Сертифікат як вдячність та 
відзначення самовідданого служіння глобальній спільноті мобіль-
ної охорони здоров'я.

Щиро вітаємо та підтримуємо будь-яку діяльність на благо 
народу України! Разом до перемоги!

НА ЗНАК ШАНИ І ПОДЯКИВІТАЄМО І ПИШАЄМОСЯ! 

Розпорядженням Секретаря РНБОУ Олексія Данілова від 15 
червня 2022 року відзнакою Ради національної безпеки і оборони 
України І ступеня нагороджено директора Департаменту охорони 
здоров’я ХОВА, професора ХНМУ Максима Хаустова. 

Наказом Міністра оборони України медаллю «За сприяння 
Збройним силам України» нагороджено завідувачку кафедри ме-
дицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії 
професорку Юлію Волкову.

Відзнакою «Захисник України» Ради національної безпеки і 
оборони України нагороджено доцента кафедри психіатрії, нар-
кології, медичної психології та соціальної роботи Сергія Усенко.

Євангельська церква «Спа-
сіння» м. Полтави висловила по-
дяку лікарю-психіатру, аспірант-
ці кафедри психіатрії, наркології, 
медичної психології та соціаль-
ної роботи Ользі Каплоух за ак-
тивну волонтерську діяльність, 
силу духу, бажання здійснюва-
ти добрі справи та патріотизм, 
у наданні гуманітарної допо-
моги і психологічної підтримку 
вимушеним переселенцям та 
мешканцям Полтавської тери-
торіальної громади, а також за 
участь і допомогу у праці з діть-
ми в дитячому таборі «Надія».

«Пишаємося, що така ще-
дра душею людина є поряд 
з нами, адже тільки в єдності 

Україна переможе!», – зазначив перший пресвітер Сергій Захарчук.

Вітаємо наших співробітників з високою відзнакою їх діяль-
ності на благо єдності і відновлення нашої держави!

На ім’я ректора Харківського національного медичного універ-
ситету Валерія Капустника надійшов лист-подяка від директора 
Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендо-
кринологічного центру Пилипа Прудиуса щодо волонтерської ді-
яльності студентів ХНМУ VI курсу ІІІ медичного факультету Мануки 
Варданяна та Іллі Калафатова. 

Студенти сумлінно і професійно допомагають фахівцям хірур-
гічного відділення даного закладу. Їх діяльність є дуже своєчасною, 
адже 90 % спеціалістів Центру несуть службу в лавах Збройних сил 
України.
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РЕЙТИНГ ЗВО

За даними консолідованого рейтингу українських закладів 
вищої освіти – 2022 Харківський національний медичний універ-
ситет покращив свої позиції порівняно з минулорічними показни-
ками, піднявшись з 13-го на 10-е місце. 

Національна дослідницька рада Іспанії опублікувала черго-
ву редакцію міжнародного рейтингу університетів світу Ranking 
Web of Universities (Webometrics /July 2022 Edition 2022.2). Понад 
31 тис. закладів вищої освіти оцінювалась за певними показни-
ками.

Від України в рейтингу представлено 312 ЗВО. ХНМУ посідає 
39-у позицію серед українських університетів та 4-у серед ме-
дичних вишів.

КОНФЕРЕНЦІЯ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК 

ОБМІН ДОСВІДОМ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИОБМІН ДОСВІДОМ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ

5–6 вересня у Вроцлаві (Польща) відбулася XXXIX Проблем-
на конференція медичних бібліотек «Відкрита наука – Ефектив-
на співпраця – Динамічний розвиток», організована Бібліотекою 
Медичного Університету ім. Сілезьких П'ястів у Вроцлаві. Медич-
ні бібліотеки України представили учасники з Національної на-
укової медичної бібліотеки України, університетських бібліотек 
Вінницького національного медичного університету та Харків-
ського національного медичного університету. 

Наукову бібліотеку нашого університету польським колегам 
презентувала її директорка Ірина Киричок з доповіддю «Науко-
ва бібліотека Харківського національного медичного універси-
тету у подоланні викликів пандемії COVID-19 та воєнного стану». 
Пані Ірина представила досвід організації роботи бібліотеки під 
час пандемії коронавірусу, розповіла, як університет оперативно 
перейшов на дистанційну форму навчання та роботи, наголоси-

ла на розширенні бібліотечних дистанційних сервісів та онлайн-
комунікації з користувачами з подальшим переходом на змішану 
форму взаємодії. 

Цей досвід став у нагоді під час російської воєнної агресії 
проти України в реаліях прифронтового Харкова, коли через во-
рожі обстріли всі заклади вищої освіти були вимушені перевес-
ти освітній процес в онлайн-формат. Університетська бібліотека 
продовжила роботу з користувачами та інформаційними ресур-
сами, спочатку віддалено, а потім – на робочих місцях, організу-
вавши прийом підручників насамперед від студентів-випускників 
для ліквідації заборгованості літератури. 

Учасники конференції з Польщі, Німеччини та інших країн 
були вражені мужністю українського народу, висловили підтрим-
ку всім українцям, побажали скорішого закінчення війни та ви-
тримки у ці важкі часи.

Çà ìàòåð³àëàìè Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ÕÍÌÓ

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

Патент на винахід
1. Спосіб оцінки ступеня тяжкості гострого бактеріального 

менінгіту менінгококової етіології. Автори: К.В. Юрко, Я.В. Зоц, 
Г.О. Соломенник, А.В. Сохань, А.В. Гаврилов. 

Патент на корисну модель
1. Пристрій для виконання транскутанної трепан-біопсії па-

тологічно зміненої тканини. Автори: В.І. Старіков, А.Ю. Гаврилов, 
О.Ю. Гаврилова, І.А. Сєнніков, О.Є. Котенко, Ю.В. Деркач.  

Авторські свідоцтва
1. Анкета виявлення емоційного вигорання у медичних пра-

цівників. Автори: Р.О. Іващенко, В.А. Огнєв. 
2. Алгоритм прогнозування розвитку дезадаптаційних роз-

ладів у осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією. Автори: 
Д.І. Маракушин, І.М. Ісаєва, І.С. Карамазіна. 

3. Силабус навчальної дисципліни «Соціальна медицина, 
громадське здоров’я». Автори: В.А. Огнєв, К.М. Сокол, С.Г. Усен-
ко, М.М. Григоров. 

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

Вітаємо колектив медичного вишу з важливими досягнення-
ми і визнанням нашої наполегливої праці на освітянській ниві!

5



УКРАЇНО-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ПРОЄКТ

ПЕРЕТВОРИТИ КРИЗУ НА МОЖЛИВІСТЬПЕРЕТВОРИТИ КРИЗУ НА МОЖЛИВІСТЬ
18–19 липня відбувся семінар «Криза як можливість. Страте-

гувати чи латати діри?», який проходив у межах Україно-Швей-
царського проєкту «Розвиток медичної освіти».

У роботі заходу взяла участь команда Харківського націо-
нального медичного університету, до якої увійшли директори, 
декани, керівники клінік та представники ректорату. 

Першого дня учасники семінару обговорили різні підходи та 
напрями дій під час кризи, потенційні наслідки вибору таких під-
ходів в оперативній та стратегічній перспективі. Вони  наголосили 

на невідворотності різного роду криз та кризових явищ у діяльності 
будь-якої організації та в житті, звернули увагу на значення нашого 
сприйняття і поведінки, вибору ефективної стратегії, вчасного ре-
агування, проактивної позиції для подолання їх негативних наслід-
ків та пошуку можливостей в кризових умовах. Попрацювали над 
цікавими кейсами, подумали над елементами, що зумовлюють 
крихкість чи антикрихкість системи. Також  було приділено увагу 
питанням вирішення складних ситуацій та їх наслідкам: креатив-
ним, інноваційним і тим, що лежать на поверхні. 

Другого дня учасники заходу оцінили роботу власного ЗВО та 
підрозділів через призму теорії спіральної динаміки та кольоро-
вого менеджменту, поговорили про присутність впливу та вияву 
кожного з кольорів у роботі організації, їх переваги та обмежен-
ня для різних видів завдань, діяльності в різних ситуаціях, досяг-
нення різних цілей. Подискутували про кольорові стилі лідерства 
і «фішки» кольорових лідерів і колективів.

Працюючи над кейсами, представники нашого вишу подума-
ли над вже звичними і актуалізованими зараз цінностями універ-
ситету, наявними і бажаними, а також над тісним взаємозв'язком 
цінностей і щоденної поведінки та оперативної діяльності.

Під час обговорення питань стосовно кризи, проблем та 
можливостей, попрацювавши з конкретними кейсами і поринув-
ши в атмосферу інтенсивного пошуку та креативу, присутні на-
працювали ідеї та думки щодо бачення нашого майбутнього, на-
дихнулися історичними прикладами та отримали натхнення до 
подальшої роботи.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

КРОК ДО РЕАЛІЗАЦІЇ АМБІТНИХ ЦІЛЕЙКРОК ДО РЕАЛІЗАЦІЇ АМБІТНИХ ЦІЛЕЙ
19 серпня 2022 року Харківська обласна рада та ГО «Сту-

дентське самоврядування ХНМУ» підписали меморандум про 
співпрацю в рамках реалізації заходів Програми «Українського 
фонду швидкого реагування».

Документ, який передбачає проведення спільних заходів 
щодо організації забезпечення гуманітарних потреб мешкан-
ців територіальних громад регіону, постраждалих від російської 
агресії, спричиненої повномасштабним вторгненням російської 
федерації в Україну та надання їм психологічної підтримки, під-
писали голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луцен-
ко та директорка громадської організації «Студентське самовря-
дування ХНМУ» Ганна Мороз.

Мета меморандуму – співпраця при проведенні спільних за-
ходів, обмін інформацією і досвідом, що пов’язані з реалізацією 
програм та проєктів у сфері соціального захисту з надання гума-
нітарної допомоги найуразливішим мешканцям територіальних 
громад та внутрішньо переміщеним особам, в межах відповідних 
функцій і повноважень сторін.

Меморандум передбачає співробітництво за такими напря-
мами:

1. Волонтерство – залучення волонтерів для допомоги в 
розвезенні гуманітарних вантажів, наданні консультацій та допо-
моги безпосередньо тим, хто цього потребує.

2. Гуманітарна допомога – забезпечення гуманітарних по-
треб населення, транспортування до місця призначення.

3. Комунікація з населенням – налагодження зв’язку для 
більш чіткої роботи з надання гуманітарної допомоги, забезпе-
чення постраждалих груп населення.

4. Психологічна підтримка населення – надання психоло-
гічної підтримки населенню із залученням кваліфікованих спе-
ціалістів.

5. Освітня підтримка – для залучення освітян із деокупова-
них територій, збереження в області кадрового потенціалу у сфе-
рі освіти.

6. Медична дистанційна допомога – надання медичної до-
помоги та консультацій населенню із залученням кваліфікованих 
спеціалістів.

Крім того, узгоджені й інші напрями співпраці, у тому числі з 
можливим залученням закордонних інституцій.

Як зазначила пані Тетяна Єгорова-Луценко, для Харківської 
обласної ради співпраця з громадськими організаціями на основі 
меморандумів – відносно новий формат роботи. Раніше такі до-
кументи підписувалися з органами влади або місцевого само-
врядування, і  вперше встановлено відносини з молодіжною гро-
мадською організацією. 

У Харківській обласній раді переконані, що цілком можливо 
реалізувати задекларовані наміри реальними справами, адже 
молодь сповнена енергії та завжди готова ставити перед собою 
найамбітніші завдання. 

Çà ìàòåð³àëàìè Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

МЕДИЦИНА СТАЛА ЩЕ ЦІКАВІШОЮ!МЕДИЦИНА СТАЛА ЩЕ ЦІКАВІШОЮ!
Протягом двох тижнів тривала насичена подорож наших здо-

бувачів освіти до Запорізького державного медичного універси-
тету, в рамках якої вони долучилися до навчання у Літній школі 
симуляції на базі міжкафедрального тренінгового центру ЗДМУ. 

Наші 24 студенти вдосконалили навички з надання невід-
кладної медичної допомоги дорослим та дітям, також відпрацю-
вали практичні маніпуляції з хірургії, терапії, педіатрії, неврології, 
акушерства та гінекології, фізичної реабілітації та ерготерапії й 
прослухали актуальну лекцію з токсикології. Окрім навчання, здо-
бувачі освіти мали насичену культурну програму – ознайомилися 
з містом Запоріжжя, відвідали музей техніки «Мотор Січ», сплав-
лялися на байдарках по озеру Кушугум. Групу студентів очолив 
директор Симуляційного центру Микола Бітчук.

Ректор ХНМУ Валерій Капустник високо оцінив допомо-
гу Запорізького державного медичного університету нашому 
вишу у тяжкий час та особисто подякував ректорові ЗДМУ Юрію 
Колесніку та всьому колективу університету за запрошення на-
ших студентів на навчання та можливість отримати безцінний 
 досвід.

Самі здобувачі освіти теж висловилися з приводу Літньої 
школи симуляції.

«Наше знайомство із ЗДМУ розпочалося з Центру фізіотерапії 
та ерготерапії. В умовах нашого часу цей напрямок медицини є дій-
сно важливим, бо для багатьох це шанс повернутися до нормального 
життя. Тож було цікаво більше дізнатися про цю спеціальність і, так би 
мовити, «відчути її на собі», за що окрема вдячність. Крім того, у Літ-
ній школі ми мали змогу вдосконалити свої знання з виконання прак-
тичних навичок. Дякуємо керівництву ЗДМУ за надану можливість».

Ìàð³ÿ Áàçèëåâè÷ (²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

«Протягом двотижневої навчальної практики на базі ЗДМУ я 
був приємно вражений рівнем підготовки, який надає навчальний 
заклад. Особливо хочу відзначити заняття з хірургії. Протягом 
невеликого проміжку часу ми навчилися техніці ушивання опе-
раційних ран, а також зав’язувати основні хірургічні вузли. Хочу 
висловити подяку хірургу, що нас навчав, а також Запорізькому 
державному медичному університету за можливість проходжен-
ня літньої медичної практики!».

Ñåðã³é Çàë³ñüêèé (²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

«Велику подяку хотілося би висловити нашим новим настав-
никам із Запоріжжя. Завдяки вашим настановам медицина в на-
ших очах стала ще цікавішою. Особливо хотілося виокремити 
заняття з педіатрії, які допомогли краще зрозуміти особливості 
надання допомоги нашим маленьким пацієнтам: відпрацювання 
навичок з ЕКГ на неймовірно реалістичних манекенах, методики 
аускультації, фізичний огляд та й просто психологічний підхід до 
таких особливих пацієнтів тепер стали яснішими завдяки вам».

Êàòåðèíà Þð÷åíêî (² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)
«Можливість відпрацювати навички з серцево-легеневої ре-

анімації на дитячих манекенах, а також відточення вмінь у парі при 
різних ситуаціях потрібні сьогодні, як ніколи. Дуже сподобалося 
ставлення викладачів, віддача й бажання поділитися з нами своїми 
знаннями та досвідом. Відпрацювання навичок ультразвукової діа-
гностики на сучасних апаратах дає можливість навчитися основам 
та зрозуміти важливість досвіду в реальному житті». 

Àì³íà Ìêðò÷ÿí (²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)
По завершенні занять наших здобувачів освіти привітав рек-

тор ЗДМУ Юрій Колесник, вручив сертифікати про проходження 
навчання у Літній школі симуляції та побажав подальших успіхів у 
навчанні та майбутній професійній діяльності.

Çà ìàòåð³àëàìè ÍÍ² ÿêîñò³ îñâ³òè
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ЛІКАРІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ФАХІВЦІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КЛІНІКИ ПРОВЕЛИ СКЛАДНУ ОПЕРАЦІЮФАХІВЦІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КЛІНІКИ ПРОВЕЛИ СКЛАДНУ ОПЕРАЦІЮ

Завідувач орто-
педо-травматологіч-
ного відділення д-р 
мед. наук Дмитро 
Петренко та орто-
педи-травматологи 
д-р мед. наук Андрій 
Мезенцев і Дмитро 
Демченко успіш-
но провели склад-
ну, майже чотири-
годинну операцію з 
корекції деформації 
хребта.

Наших фахів-
ців запросила за-
відувачка ортопе-
дичного відділення 
«Охматдиту» Злата 
Кузьо, аби проопе-
рувати Вікторію зі 
Львівщини. У дівчинки діагностували ідіопатичний сколіоз 4-го 
ступеня невідомого походження понад три роки тому. Певний 
час вона носила спеціальний корсет, але цього було недостат-
ньо для усунення деформації хребта. І батьки Вікторії, попри 
певні ризики, погодилися на проведення оперативного втру-
чання.

Через війну операція дещо відклалася, але далі чекати було 
не можна. Тому лікарі Університетської клініки Харкова приїхали 
до Львова, щоб тут прооперувати Вік торію.

«У нас з кліні-
кою давня дружба. 
На наше запрошен-
ня професори з ор-
топедії приїжджають 
оперувати склад-
ні випадки сколіозу 
до нашого госпіталю 
вже 7-й раз, і ми на-
далі плануємо їхні ві-
зити. Щиро дякуємо, 
що відгукуються і до-
лають такий дов гий 
шлях, аби врятувати 
дитяче життя», – пові-
домила Злата Кузьо.

Майже чотири-
годинне оперативне 
втручання з корекції 
деформації хребта із 
застосуванням кон-

струкції пройшло успішно і без ускладнень. На другий день після 
операції дівчина вже могла стояти на ногах. Протягом тижня вона 
ще проходитиме реабілітацію у лікарні, а далі до місяця відновлюва-
тиметься вдома. Вікторія матиме в подальшому звичне життя з рів-
ною спиною, зможе бути фізично активною та народжувати дітей.

До речі, ідіопатичний юнацький сколіоз поширений у 5,2 % 
підлітків та становить 70–80 % усіх випадків деформації хребта в 
педіатричній практиці.

Îëåêñàíäðà Áàëàíäþõ, æóðíàë³ñòêà ëüâ³âñüêèõ íîâèí ZAXID.NET 

«НАЙГОЛОВНІШЕ В НАШІЙ РОБОТІ – ЦЕ СПОКІЙ»«НАЙГОЛОВНІШЕ В НАШІЙ РОБОТІ – ЦЕ СПОКІЙ»
Працювати від постійними обстрілами – це про харківських 

фельдшерів. Вони щодня переживають те, що і не снилося геро-
ям бойовиків. Не вірите? Тоді читайте неймовірні історії, якими 
поділився Володимир Венцель, фельдшер із Харкова, випускник 
Харківського національного медичного університету.

«Ми працювали під постій-
ними обстрілами. Вночі було 
найскладніше. Їздили без фар, 
освітлення. Через блокпости, за-
вали, загорожі. Важко було орі-
єнтуватися. І при цьому у тебе в 
машині міг бути пацієнт, у якого 
клінічна смерть, треба реаніму-
вати. А поруч ще й гупає, вибу-
хає щось. Гарячий досвід роботи.

Перша зміна на швидкій у 
мене була 27 лютого, після цьо-
го додому я вже не повертався. У 
всіх нас таке було, що ми жили на 
роботі та працювали по декілька 
діб поспіль. У березні почалися 
масовані обстріли, тож постійно 
їздили до постраждалих.

Могли приїхати на місце об-
стрілу, забрати пораненого – і 
неабияк швидко тікати звідти від 
повторного обстрілу. Або при-
їхати на виклик – і там потрапи-
ти під «прильоти». Тоді нам дали 
неправильний номер будинку, 
тобто – приїхали, почали шукати 
постраждалого, а там уже виби-
ті шибки, розбиті машини, видно, що десь поруч вибухнуло. Але 
ніхто не знає, кому викликали швидку. І в цей момент починає 
прилітати десь метрів за 300 від нас.

Забігли в під'їзд, сховалися під сходами, набрали диспет-
чера. Виявилося, що приїхали не за тією адресою, ще й під об-

стріл потрапили. Молилися тільки, щоб машина не постраждала. 
Дочекалися паузи між обстрілами, вибігли і побачили, що заднє 
скло вибило, машину посікло, перебило шнур дефібрилятора.

Коли нарешті приїхали за правильною адресою до пацієн-
та – теж почало десь поруч вибухати. Швидко завантажили його 

в машину – і тікати. Наш водій – 
великий молодець, їхав під об-
стрілами, на нього і дерева, і лінії 
електропередачі падали. Коли 
виїхали у більш безпечну лока-
цію, там уже надали всю допо-
могу і госпіталізували пацієнта.

Або теж цікавий випадок. 
Якось приїхали за одним хво-
рим, а забрали іншого. Літньому 
чоловіку стало зле під час обстрі-
лу, коли біг у підвал. Повторював, 
що повітря бракує. Коли несли 
його до машини, з одного боку 
почалися обстріли, з іншого – 
пожежа. Ледь виїхали. А потім у 
нього в машині сталася клінічна 
смерть. Їдеш, реанімуєш хворо-
го з інфарктом – по темряві, че-
рез блокпости, а навколо щось 
гупає, вибухає, падає... Кілька 
разів проводили дефібриляцію, 
вливали препарати.

Та головне у нашій роботі – 
це спокій. Знаєте, коли їдеш на 
виклик о другій годині ночі тем-
ним містом, навколо щось прилі-

тає, гупає. Несешся крізь блокпости, піднімаєшся на дев’ятий по-
верх пішки, бо ліфти не працюють, а там тобі кажуть: «Дайте мені 
якесь заспокійливе». І таких випадків – безліч. Чомусь завжди на 
верхніх поверхах…».

Çà ìàòåð³àëàìè ÌÎÇ Óêðà¿íè

Троє лікарів-ортопедів з Університетської клініки Харківського національного медичного університету спеціально приїхали до 
Львова в обласну дитячу лікарню «Охматдит», аби прооперувати 16-річну дівчину зі сколіозом. 
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ЛІКАРІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ОДНА ДОЛЯ НА ДВА ПОКОЛІННЯ…ОДНА ДОЛЯ НА ДВА ПОКОЛІННЯ…
Війна змінила долю, а в деяких випадках і фах багатьох лю-

дей. Проте є професії, які завжди стоять на варті людського жит-
тя – це військові та медики. Під час воєнного часу ці професії час-
то поєднуються в особі медичного працівника. Такою бойовою 
медикинею є випускниця ХНМУ 2017 року Владислава. 

Нещодавно харківські журналісти зняли сюжет про добро-
вольців, які пішли на фронт з різницею у 79 років. Олександр 
звільняв Харків від нацистів у 1943-му, Владислава захищає Хар-
ків від російських окупантів у 2022-му.

Владислава служить у добровольчому формуванні територі-
альної громади. За словами медикині, на початку війни вона при-
близно 2,5 місяці жила у сірій зоні, але потім вирішила, що пере-
буває не там, де може бути максимально потрібною. І взагалі не 
там, де вона наразі може зробити найбільше.

Так, на «передку» армійці допомагають один одному при по-
раненнях, а бойовий медик приєднується до надання допомоги 
трохи пізніше на точках евакуації, куди бійці доставляють своїх 
поранених товаришів.

«Насправді я продовжую своє професійне спрямування ліка-
ря внутрішньої медицини. Я надаю допомогу так, як можу в тих 
обставинах, у яких ми опинилися, і тим, що на сьогодні маємо», – 
розповідає бойова медикиня Владислава. 

Çà ìàòåð³àëàìè òåëåãðàì-êàíàëó Ñóñï³ëüíå/Õàðê³â

ВСТУПНА КАМПАНІЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

ХНМУ ОЧИМА НІДЕРЛАНДСЬКОГО ЖУРНАЛІСТАХНМУ ОЧИМА НІДЕРЛАНДСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА
Харків – прифронтове місто. Цей статус зобов’язує його 

мешканців завжди бути зібраними, суворими і мужніми, гото-
вими до будь-якої несподіваної ситуації. Прифронтове життя 
харків’ян загартувало, згуртувало і навчило цінувати один одно-
го. Кожен робить свою справу і наближає перемогу за допомо-
гою своєї професійної діяльністі. 

Харківський національний медичний університет не є винят-
ком, адже освітні послуги він надає безперервно і якісно. Наразі 
триває вступна кампанія, і медичний виш радо зустрічає кожного 
вступника. 

Така тяга до життя і до знань приваблює до міста і нашого 
вишу міжнародних оглядачів. У самий розпал вступної кампа-
нії до Приймальної комісії ХНМУ завітав журналіст з Нідерландів 
Макіель Дріберген (Michiel Driebergen) з популярного інтернет-
видання «Trouw». Відповідальна секретарка Приймальної комісії 
Вікторія Головачова розповіла про особливості вступної кампанії 

в умовах воєнного часу. Пана Макіеля також дуже зацікавило, як 
навчаються студенти під час воєнного стану, чому вступники оби-
рають саме медичний виш і на що чекають у майбутньому.

Так, студент ІІ медичного факультету V курсу Богдан Пономар 
розповів журналісту про свої будні: як він працює у хірургічному 
відділенні, допомагає доглядати прооперованих пацієнтів, обро-
бляє рани, змінює пов’язки. Адже, за словами Богдана, серед-
ній медичний персонал – це руки лікаря і його головне завдання – 
бути своєчасним, точним та лаконічним. Богдан також висловив 
свою думку щодо дистанційного навчання, до якого, до речі, ме-
дичний виш підготувався ще за часів пандемії та налагодив на 
всіх рівнях освітнього процесу. Навіть в умовах війни викладачі 
роблять все можливе, щоб здобувачі освіти могли отримати не-
обхідні знання не тільки за навчальним планом, а й на додаткових 
заняттях, акцентуючись на тих темах, що знадобилися саме у цей 
час. Не залишається осторонь і студентське самоврядування, 
створюючи багато проєктів, наприклад Ex&Ex, на допомогу сту-
дентам з лекціями на актуальні теми з прикладами та відповід-
ями на хвилюючі запитання. Уся спільнота вищої медичної осві-
ти країни згуртувалася, виши допомагають один одному, працює 
внутрішня академічна мобільність в межах України, а також між-
народна за підтримки наших закордонних партнерів. 

Зі свого боку, абітурієнтка Поліна Литвиненко з розумінням 
ставиться до того, що навчання відбуватиметься дистанцій-
но, адже це жодним чином не знижує якість знань. Тим паче, що 
останніми роками навчання проходило онлайн, що дозволило 
пристосуватися до такого режиму. Поліна обрала медичну спеці-
альність, адже вона з династії лікарів і знає про актуальність про-
фесії, її важливість в усі часи і відповідальність за кожне людське 
життя. 

Богдан і Поліна наголосили на тому, що вони є саме тим поко-
лінням, якому доведеться відбудовувати нашу країну після пере-
моги, і рідний Харків неодмінно розквітне, поверне своїх мешкан-
ців, що стали вимушеними переселенцями, та змінить свій статус 
з прифронтового на прикордонний. 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ДО 90-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ

ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДІАТР ТА УЧЕНИЙ ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДІАТР ТА УЧЕНИЙ 
6 серпня 2022 року виповнилося 90 років Анатолію Івановичу 

Кожем’яці. Його шлях – від селянина до видатного вченого, одно-
го з фундаторів Харківської педіатричної школи – заслуговує на 
увагу та величезну шану.

Анатолій Іванович народився в сім’ї селянина села Шовкунів-
ка Луганської області. У 1946 році після закінчення школи навчав-
ся в Старобільській акушерсько-фельдшерській школі, яку закін-
чив з відзнакою, і в 1949 році вступив на педіатричний факультет 
Харківського медичного інституту. Після його закінчення працю-
вав лікарем-педіатром на шахті «Ніканор» Луганської області.  

У 1958 році Анатолій Кожем’яка вступив до аспірантури на 
кафедру дитячих хвороб лікувального факультету Харківського 
медичного інституту. Виконав кандидатську дисертацію за те-
мою «Порівняльна оцінка терапевтичної ефективності амінохіно-
лу та акрихіну при лямбліозних гепатохоліциститах у дітей», яку 
захистив у 1963 році. Після закінчення аспірантури в 1961 році 
весь час працював на одній кафедрі дитячих хвороб, пройшов 
шлях від асистента до завідувача (1967–2002). Анатолій Іванович 
був наймолодшим завідувачем кафедри в інституті – очолив її у 
35 років, а потім ще 35 років керував усією роботою! У 1973 році 
А.І. Кожем’яка захистив докторську дисертацію за темою «Кліні-
ко-імунологічна характеристика пневмонії у дітей раннього віку». 
На його формування як лікаря-науковця великий вплив мали його 
вчителі – професори Г.І. Тец і В.О. Бєлоусов.

Анатолій Іванович створив власну наукову школу. Основними 
напрямками його наукової діяльності стали імунологія, алерго-
логія, неонатологія. За матеріалами цих досліджень ним опублі-
ковано більше 300 наукових праць, підготовлено 4 доктори наук 
та 27 кандидатів наук. Професор А.І. Кожем’яка є співавтором 5 
монографій: «Кардіологія дитячого віку», «Клінічна фармаколо-
гія», «Атопічний дерматит у дітей», «Кардіологія дитячого та під-
літкового віку», «Атопічний дерматит у практиці педіатра». Крім 
того, Анатолій Іванович виконував в інституті велику організа-
ційну і виховну роботу серед викладачів і студентів. Лікувально-
діагностичну, консультативну роботу з 1958 по 1976 рік Анатолій 
Іванович здійснював у «Дитячій клінічній лікарні на залізнично-
му транспорті», яка була клінічною базою кафедри. У 1976 році у 
місті Харкові була відкрита нова 7-а міська дитяча лікарня (зараз 
це найпотужніший заклад Харківщини – Обласна дитяча клінічна 

 лікарня № 1). Кафедра дитячих хвороб на чолі з А.І. Кожем’якою 
перейшла працювати до нової лікарні, і Анатолій Іванович спільно 
з головною лікаркою Р.А. Коробчанською був організатором пер-
ших спеціалізованих відділень пульмонології, дитячої алерголо-
гії, неонатології та імунології в Харківській області. 

З 1984 по 1986 рік Анатолій Іванович працював в Алжирі, де 
виконував обов’язки консультанта з педіатрії госпіталю у місті 
Сіді-Бель-Аббес. Нашого професора там дуже поважали, місце-
ві його називали «C’est grande specialist». З командировки Ана-
толій Іванович привіз велику кількість підручників, довідників, 
книг з медицини, якими ми довго користувалися в період від-
сутності інтернету та дефіциту медичної літератури. А професор 
кожного дня читав літературу французькою мовою, розмовляв 
зі студентами-іноземцями, підтримуючи свої знання.

Анатолій Іванович – не лише фундатор наукової педіатричної 
школи України, але й чудова, цікава, непересічна людина. Зі сту-
дентських років він захоплювався фотографією, народними тан-
цями, альпінізмом. Він має перший розряд з альпінізму, закінчив 
школу інструкторів на Кавказі, з 1957 року працював інструкто-
ром з альпінізму. Брав участь в експедиціях в Карпатах, Криму, 
на Кавказі, Тянь-Шані, Памірі. Анатолій Іванович захоплювався 
гірськими лижами. Також його захопленням був сад – він виро-
щував чудові овочі, фрукти, квіти, котрими завжди радував спів-
робітників.

Сьогодні Анатолій Іванович поряд з нами. Він залишається 
у місті Харкові, він – центр тяжіння для всіх своїх учнів, які пря-
мують до нього за уроками добра, людяності, любові! Ми Вас 
цінуємо, поважаємо, ми рівняємося на Вас, шановний Анатолію 
Івановичу!

Â³ä êîëåêòèâó êàôåäðè ïðîïåäåâòèêè ïåä³àòð³¿ ¹ 2 ó÷åíèöÿ 
ïðîôåñîðêà Â³êòîð³ÿ Êëèìåíêî

У день народження Анатолія Івановича до нього завіта-
ли проректор з науково-педагогічної роботи Іван Летік та ди-
ректор НДІ гігієни праці та професійних захворювань Мико-
ла Щербань. Від імені керівництва та колективу ХНМУ вони 
привітали професора з ювілеєм та висловили йому вдяч-
ність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий 
пошук та самовіддану працю на благо університету та країни 
в цілому.
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ВОЛОНТЕРСЬКОМУ РОДУ НЕМАЄ ПЕРЕВОДУ

ОБ’ЄДНАНІ ТА НЕЗЛАМНІ!ОБ’ЄДНАНІ ТА НЕЗЛАМНІ!
Історія української родини від 

початку війни наповнена болем, 
жахом, смутком, проте наші спів-
вітчизники об’єднані не лише го-
рем, а й підтримкою один одного, 
вірою та допомогою ЗСУ. Кожен 
допомагає, чим може, і не буває 
маленької чи великої допомоги, 
адже будь-яка наближає нас до 
перемоги!

Сьогодні наша історія про 
ученицю 6-А класу Харківської за-
гальноосвітньої школи № 118 Алі-
су Сонько, яка має тісний зв’язок 
з медичним вишем.

Родина дівчинки, як і багато 
інших, упродовж усієї війни до-
помагає ЗСУ. Так, татко Аліси пе-
реводить кошти на потреби ЗСУ та долучається до зборів на обладнання в благодійних 
організаціях. Під час волонтерських зборів на потреби української армії вони з мамою 
купують смаколики, засоби гігієни, каву, чай та все, що необхідно нашим воїнам. Дівчина 
дуже любить спостерігати, як інші мешканці її села теж допомагають волонтерам. 

Але найкраще, за словами Аліси, в них виходить робити смаколики своїми руками. 
«Мої бабусі, Алла Степанівна Сидорова та Ірина Василівна Киричок, з великою любов' ю 
печуть дуже смачні пиріжки для наших захисників, надихаючи їх на перемогу. Мої бабу-
сі – справжні феї кулінарії. А ми з мамою з радістю їм допомагаємо. Я розумію, що нашим воїнам дуже необхідна підтримка. Із цими 
пиріжками ми передаємо їм нашу любов, віру, надію та тепло душі. Нехай нашим захисникам буде смачно та приємно! Віримо в ЗСУ! 
Усе буде Україна!», – каже маленька помічниця великої справи.

Çà ìàòåð³àëàìè ñîöìåðåæ³ Ôåéñáóê

ВОЛОНТЕРСЬКА РОДИНА УНІВЕРСИТЕТУВОЛОНТЕРСЬКА РОДИНА УНІВЕРСИТЕТУ
Волонтерська родина медичного вишу об’єднує небайдужих 

студентів, викладачів і співробітників ХНМУ. З початком росій-
ської агресії чимало наших активістів приєдналося до лав волон-
терів, які підтримують воїнів, допомагають переселенцям, діста-
ють амуніцію і ліки, доставляють гуманітарну допомогу в міста, де 
сталася гуманітарна криза.

Ми завжди з великою повагою і шаною ставимося до волон-
терів і залюбки розповідаємо вам про їхню діяльність. Сьогодні 
мова піде про студента ІІ медичного факультету IV курсу Даніїла 
Сиротнікова. Він із перших днів війни активно долучився до во-
лонтерства в місті Харкові, адже на той час багато харків’ян за-
лишилися без життєво необхідних медикаментів. Даніїл та його 
однокурсниця Катерина Штиль розпочали доставку ліків у різні 
куточки міста. На них чекали мешканці Пролетарського району й 
Олексіївки, Північної Салтівки й 602-го мікрорайону та ін. 

Кожного ранку до самого вечора молоді активісти доставля-
ли необхідні ліки, у тому числі й інсулін. Протягом дня вони обро-
бляли до 85 замовлень, до яких входили препарати різних груп, 
дозування та вартості і на які чекали онкохворі, люди із серцево-
судинними проблемами, цукровим діабетом та хронічними за-
хворюваннями. 

Для того, щоб допомогти якомога 
більшій кількості нужденних, студенти-во-
лонтери налагодили логістику для сорту-
вання різного вантажу, а його надходило 
до 12 тон кожні 5–7 днів, та створили чат-
бот для прийому замовлень на ліки.

На початку червня активістам вдалося 
організувати пункти для роздачі гуманітар-
ної допомоги. Про видачу повідомляли че-
рез телеграм-канал Харків LIVE, за що щиро 
вдячні його адмінам. На цей час перебої з лі-
ками закінчилися, тому волонтери стали до-
помагати цивільному населенню з продук-
тами, а військовим – з обмундируванням.

«Щотижня я намагаюся роздавати ди-
тяче харчування у різних районах міста. 
Залежно від кількості вантажу, що при-
ходить, виходить роздати від 180 до 300 
наборів на день, в які входять дитячі су-
міші, каші, молоко/йогурти, ліки, засоби 
особистої гігієни. Також, за можливості, 
доставляю допомогу до обласного вій-
ськового шпиталю, де завжди необхідні 
інструменти, перев'язувальні матеріали, 
антисептики тощо», – розказує Даніїл.

За свою діяльність Даніїл Сиротніков був нагороджений медаля-
ми «За гідність та патріотизм», «За волонтерську діяльність» та «За ві-
рність українському народу» від голови Харківського відділення Між-
народної поліцейської асоціації, з якою співпрацює понад 5 років. 

Небайдужість до людських проблем, до потреб воїнів-захис-
ників і нашої країни в цілому надає можливість чітко усвідомити, 
що саме від такої проактивної позиції кожного з нас залежить на-
ближення Перемоги.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ЕКСПРЕС-ДОСВІД 

СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОЄКТ ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ УНІВЕРСИТЕТУСТУДЕНТСЬКИЙ ПРОЄКТ ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ УНІВЕРСИТЕТУ
Сьогодні, коли в Україні йде війна, виконання завдань із за-

хисту України – важливий етап життя наших громадян, а отже, їх 
психологічна безпека є загальною справою спеціалістів.

В умовах постійного стресу важко приймати будь-які рішен-
ня, навіть побутові, тому за загальним попитом здобувачів вищої 
освіти в рамках проєкту Express Experience (Ex&Ex) була створе-
на окрема віха лекцій з психології людини в умовах стресових та 
екстрених ситуацій.

У розвитку даного напрямку діяльності найважливішу роль ві-
діграла кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та со-
ціальної роботи, що взяла на себе відповідальність за розробку 
лекційного матеріалу, який би відповідав критеріям проєкту: якіс-
ність, лаконічність, доступність – і всі вони були враховані най-
кращим чином.

Лектором та основним розробником матеріалу стала доцент-
ка кафедри Катерина Зеленська, яка за короткий час завоюва-
ла прихильність та повагу серед слухачів. Вона звернула увагу на 
всі головні моменти матеріалу, проявивши викладацькі здібності, 
донесла слухачам інформацію щодо розуміння самих себе, своїх 
потреб та способи психологічної само- і взаємодопомоги.

Пані лекторка також проявила філантропію та професіона-
лізм, залишивши слухачам свої контактні дані задля надання 
необхідної допомоги всім, хто її потребує, в індивідуальному по-
рядку.

Вірним контролером якості даного розділу проєкту виступи-
ла завідувачка кафедри Ганна Кожина, під пильними та влучними 
коментарями якої проєкт набув прогресивних рис та індивідуаль-
ної орієнтованості.

Загалом було прочитано три лекції з наступних тем:
 Допомога в подоланні наслідків стресу.
 Невротичні розлади. Алгоритм медико-психологічного су-

проводу.
 Депресивні розлади. Суїцидальна поведінка.
Під час розгляду кожної теми акцент у матеріалі завжди на-

давався психологічним аспектам буття в сучасних реаліях, спо-
собам адаптації до таких умов та формування механізмів психо-
логічного захисту у кожного слухача. Лекції проходили у форматі 
«питання-відповідь», у ході яких кожен міг почути розбір моменту, 
що його цікавить, також приділялася увага груповому обговорен-
ню деякого матеріалу.

За великим запитом здобувачів вищої освіти інших універ-
ситетів – не тільки медичних, а й інших спеціальностей щодо ор-
ганізації даного розділу проєкту на міжуніверситетському рівні, 
Студентським самоврядуванням ХНМУ разом з кафедрою пси-
хіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи вже 
планується та розробляється тематичний план з циклу лекцій 
«Медична психологія» від доцентки кафедри Катерини Зелен-
ської.

Це великий внесок у скарбничку важливої справи, яку нині 
творять наші співвітчизники заради єдиної мети – здоров’я лю-
дей та мирного неба над Україною!

Êàòåðèíà Òîïîëþê, 
çàñòóïíèöÿ ãîëîâè Ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÕÍÌÓ

24 липня 2022 р. після тяжкої хвороби пішла з життя Почесна професорка ХНМУ, професорка кафе-
дри терапевтичної стоматології Галина Федорівна Катурова.

Життя Галини Федорівни було нерозривно пов'язане з Харківським національним медичним універ-
ситетом. Після закінчення з відзнакою Харківського державного медичного стоматологічного інституту в 
1959 р. Галина Федорівна працювала у практичній охороні здоров'я: завідувала дитячим відділенням об-
ласної стоматологічної поліклініки. У 1972 р. після закінчення аспірантури в Українському інституті вдо-
сконалення лікарів вона захистила кандидатську дисертацію «Діагностика пульпітів молочних зубів». У 
грудні 1979 р. стала фундатором кафедри терапевтичної стоматології ХМІ, яку очолювала впродовж 25 
років (1979–2004). 

Протягом багатьох років Галина Федорівна була заступником голови Харківського осередку Асоціації 
стоматологів України, обіймала посаду голови методичної комісії стоматологічного факультету. З 2011 р. 
Г.Ф. Катурова стала Почесною професоркою ХНМУ, мала численні відзнаки МОЗ України, Управління охо-
рони здоров'я Харківської облдержадміністрації, ГО АСУ, ректорату медичного вишу. 

Під керівництвом Галини Федорівни створені навчальна, наукова і лікувальна бази кафедри терапев-
тичної стоматології. Увесь свій талант ученого, досвідченого клініциста, педагога і вихователя самовідда-
но і з великою любов'ю до останніх днів Галина Федорівна Катурова віддавала благородній справі – під-
готовці лікарів-стоматологів України та зарубіжних країн.

Ректорат, профспілкова організація ХНМУ, співробітники кафедри, випускники та студенти стоматологічного факультету зі скорбо-
тою висловлюють співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять про Галину Федорівну назавжди залишиться в наших серцях.

СУМУЄМО!

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ГАЛИНИ ФЕДОРІВНИ КАТУРОВОЇ
(30.10.1936–24.07.2022)
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ПОРИНЬ У ВИР СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ!

БУТИ СТУДЕНТОМ ХНМУ – КРУТО!БУТИ СТУДЕНТОМ ХНМУ – КРУТО!
«Дорогі першокурсники! Вітаємо вас зі вступом до одного з 

найвідоміших вищих медичних навчальних закладів України і Єв-
ропи – Харківського національного медичного університету! На-
разі для вас настає новий життєвий етап, сповнений цікавих зу-
стрічей та нових знайомств, дивовижних відкриттів і досягнень!».

Ãàííà Ìîðîç, ë³êàðêà-³íòåðí 1-ãî ðîêó

«Непрості часи вносять свої корективи в наше повсякденне 
життя та навчання. Але я впевнена, що ці виклики ми успішно по-
долаємо і повернемося до повноцінного навчання й насиченого 
студентського життя, а перший рік в університеті стане вашою 
відправною точкою до підкорення нових вершин!».

Êàòåðèíà Òîïîëþê, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«Нехай студентські роки будуть яскравими та незабутніми, а 
наш медичний університет посяде особливе місце у вашому сер-
ці! Адже саме для вас, для нашого майбутнього, ми змінюємося 
та розвиваємося, опановуємо все нове та креативне. Щоб кожен 
з вас з гордістю міг сказати: "Я – студент Харківського національ-
ного медичного університету!"».

ªëèçàâåòà Ñêèäàíåíêî, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«Студенти ХНМУ – цілеспрямовані та допитливі молоді люди, 
які визначили свою життєву мету: стати професіоналами своєї 

справи, духовно багатими, фізично здоровими, інтелектуально 
та культурно розвиненими людьми. Бажаю вам, наші любі пер-
шокурсники, невичерпної енергії та творчих здобутків, щоб кожен 
зміг реалізувати свій потенціал та розвинути усі перелічені вище 
якості в стінах нашої альма матер!».

²ðèíà Ìàð÷åíêî, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«Не лише навчанням буде наповнене ваше студентське жит-
тя, бо у ХНМУ створено всі умови для особистого розвитку. На 
вас чекають безліч можливостей: численні наукові гуртки, різно-
манітні сектори Студентського самоврядування, Профком сту-
дентів ХНМУ, клуб «Що? Де? Коли?», Молодіжний центр, який 
готує танцювальні й вокальні колективи та багато іншого».

Äàíèëî Áîíäàðåíêî, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«Нам хочеться, щоб вікові традиції демократизму, відпові-
дальності та наполегливості у здобутті знань й у досягненні по-
ставленої мети стали для вас такою самою нормою, як і для 
ваших попередників. Ми дуже пишаємося тим, що з нашим уні-
верситетом пов'язана доля багатьох відомих медичних працівни-
ків, та ми впевнені, що на кожного з вас чекає велике професійне 
майбутнє!».

Âàëåð³ÿ Òêà÷åíêî, IV ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ІНФОТИЖДЕНЬ ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ

ЗНАЙОМТЕСЯ – ХНМУ!ЗНАЙОМТЕСЯ – ХНМУ!
Традиційно на початку нового навчального року в ХНМУ про-

водиться інформаційний тиждень «Першокурсник–2022». Метою 
даного заходу є ознайомлення студентів І курсу всіх спеціаль-
ностей з найважливішими сторонами життя і навчання студентів 
у ХНМУ. 

Студентів ознайомлюють з можливостями освітніх платформ 
Google meet, Microsoft teams та Moodle, дотриманням академіч-
ної доброчесності, діяльністю Наукової бібліотеки, студентських 
громадських організацій і наукового товариства, правилами про-
живання в гуртожитках тощо. 

Велику увагу приділено ознайомленню студентів з правила-
ми техніки безпеки і умовам поводження під час бойових дій та 
захворювання на COVID-19. Крім того, в рамках інфотижня, ка-
федри університету презентують вибіркові дисципліни на весня-
ний семестр.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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КРУТИЙ МАРШРУТ

СХІД І ЗАХІД СХІД І ЗАХІД –– РАЗОМ! РАЗОМ!
18 липня 2022 року двоє колег з різних регіонів України – за-

відувач кафедри гістології, цитології та ембріології Буковинсько-
го державного медич-
ного університету проф. 
Цигикало Олександр Ві-
талійович та завідувач 
кафедри гістології, ци-
тології та ембріології 
Харківського національ-
ного медичного універ-
ситету проф. Степанен-
ко Олександр Юрійович 
розгорнули на верши-
ні гори Петрос прапор 
України, символізуючи 
цим єдність вчених різ-
них регіонів нашої дер-
жави.

Для кожного з них 
це було перше сходжен-
ня на гору Петрос (ви-
сота 2020 м). Маршрут 
завдовжки понад 10 км 
з крутими підйомами 
починався із притулку 
Козьмещик, і більшість 
дистанції проходила по 
лісорубним дорогам через густий ліс.

Подолана перша тисяча метрів висоти підйому на Петрос.
Після виходу з лісу до підніжжя гори відкривається дивовиж-

на панорама, і гора постає у всій своїй величній красі.
До вершини гори було вирішено піднятися не туристським 

маршрутом, а траверсом по північно-західному схилу гори, вкри-

тому травою та ялівцем в напрямку середини хребта. З певни-
ми труднощами новий маршрут було подолано! Із вершини гори 

відкривається чудова 
панорама на українські 
Карпати, добре видно 
весь Чорногорський 
хребет аж до гори Піп 
Іван із залишками об-
серваторії на її вершині.

На вершині Петро-
са були групи туристів 
майже з усіх регіонів 
України – Києва, Оде-
си, Дніпра, Миколаєва, 
Сум, Закарпаття та Іва-
но-Франківщини. Після 
відпочинку та короткої 
фотосесії мандрівни-
ки спустились вже зви-
чайним туристичним 
маршрутом по крутому 
кам’янистому північно-
му схилу.

Під час подорожі 
Карпатами Івано-Фран-
ківською та Закарпат-
ською областями колеги 

знайомилися не лише з красотами природи, а також з місцевою 
архітектурою, діалектами та звичаями.

Карпатські гори нікого не залишають байдужими своєю кра-
сою, тому наших мандрівників чекають нові подорожі та нові 
 висоти!

Çà ìàòåð³àëàìè Áóêîâèíñüêîãî äåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ХНМУ

ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ АНСАМБЛІВ НАРОДНОГО ТАНЦЮТВОРЧІ ЗДОБУТКИ АНСАМБЛІВ НАРОДНОГО ТАНЦЮ

У липні та серпні танцювальні колективи під керівництвом Маргарити Мороз взяли участь у шести Міжнародних та Всеукраїнських 
дистанційних фестивалях-конкурсах, де отримали п’ять найвищих нагород Ґран-прі, два перших місця та одне друге. 

Танцювальний колектив «Феєрія» в номінації «Народний стилізований танець» та «Оригінальний жанр – світлове шоу» був наго-
роджений дипломами Ґран-прі у м. Київ (Україна) і в м. Турин (Італія), а також дипломом лауреата ІІ ступеня у конкурсі «Квіти надії» 
(м. Київ, Україна).

Народний аматорський ансамбль народного танцю «Радість» отримав нагороди Ґран-прі (м. Сокаль, Україна), двічі у фестивалях 
м. Київ (Україна) та у м. Будапешт (Угорщина). Також колектив був нагороджений дипломами лауреата І ступеня у м. Пула (Хорватія) та 
м. Київ (Україна).

Творчі колективи ХНМУ і надалі продовжують популяризацію нашої культурної спадщини. Разом до перемоги! 
Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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29 серпня у Тель-Авіві, Ізраїль, відбулася церемонія, при-
свячена випуску здобувачів вищої освіти ХНМУ – громадян Ізра-
їлю. Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних грома-
дян разом з деканатами доклав багато зусиль для виготовлення 
дипломів та іншої супровідної документації у воєнний час та для 
транспортування документів для успішного проведення цього 
свята. 

Від медичного вишу випускників привітала заступниця ди-
ректора ННІ з підготовки іноземних громадян Алла Бондаре-
ва. На свято були запрошені почесні гості – ізраїльський полі-
тик, лідер партії «Тааль» Ахмед Тібі, радник Посольства України 

 Максим Тьокін, головний виконавчий директор Національної уні-
верситетської лікарні An-Najah Салім Хадж Яхья та звичайно ж 
 випускники ХНМУ з родинами, які дуже чекали на це свято. 

Дипломи та додатки до них отримали 68 випускників універ-
ситету. Це перший випуск здобувачів освіти за 70 років підготов-
ки іноземних студентів, який проводився поза межами нашого 
університету.

Харківський національний медичний університет робить все 
необхідне, навіть у такий складний час, щоб забезпечити нашим 
випускникам можливість для подальшого післядипломного на-
вчання та працевлаштування.

Çà ìàòåð³àëàìè ÍÍ² ç ï³äãîòîâêè ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí

У ЦЕНТРІ УВАГИ У ЦЕНТРІ УВАГИ 

27 серпня у столиці Індії Нью-Делі відбулася урочиста цере-
монія, присвячена випуску-2022 здобувачів освіти Харківського 
національного медичного університету з Індії. 

Так, 254 випускники отримали дипломи про успішне закін-
чення навчання в ХНМУ із рук деканеси VII факультету з підготов-
ки іноземних студентів Оксани Васильєвої, яка особисто привез-
ла всю документацію до Індії, відвідала церемонію та привітала 
випускників від імені ректорату.  

Медичний виш розпочав підготовку іноземних студентів у 
1951 році й до сьогодні всі іноземні здобувачі освіти отримували 
свої дипломи у Харкові. Навіть всесвітня пандемія Сovid-19 не змо-
гла порушити цю традицію, але воєнний стан, обумовлений росій-
ською агресією, змінив звичний алгоритм отримання дип ломів.

Як зазначила Оксана Васильєва після свого повернення 
до України, задля успішного випуску іноземних студентів 2022 

року було докладено багато зусиль з боку співробітників – по-
чинаючи від евакуації студентів із Харкова до інших країн, про-
ведення дистанційних занять та випускних іспитів у режимі 
онлайн, виготовлення дипломів та іншої супровідної докумен-
тації деканатами у воєнний час, транспортування цього ванта-
жу у валізах через декілька кордонів, і закінчуючи організаці-
єю випускного вечора в Індії майже за 5000 км від нашої alma 
mater. 

На урочистій церемонії в сучасній концертній залі, прикраше-
ній українсько-індійською символікою, були присутні почесні гос-
ті – посол України в Індії, головні лікарі великих клінік у Делі та, 
звичайно, всі індійські випускники ХНМУ та їхні родини, які чекали 
на цей день 6 років. 

Випуск-2022 – це наша спільна маленька перемога! Слава 
Україні!

ВИПУСК ЛІКАРІВ ХНМУ ЗА ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ

З АЛЬМА МАТЕР У СЕРЦІ!
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Ðåäàêòîðêà Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðêè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

21 ВЕРЕСНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ21 ВЕРЕСНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ

24 лютого… Цей день змінив життя багатомільйонного наро-
ду України. Мирна нація стала на захист своєї країни. Захисники і 
захисниці успішно відбивають ворожі атаки на полі бою, медичні і 
фармацевтичні працівники рятують життя українців і на фронті, і в 
тилу, а освітяни зберігають та адаптують освітній процес у нелег-
ких умовах воєнного стану, долучаються до тематичних заходів, 
пропагуючи мир у своїх закладах освіти. Адже нині Україна має 
першочергову ціль – перемога і мир в країні.

Із цього приводу з метою формування глибокого розуміння 
питань, пов’язаних із миром, розширення знань здобувачів вищої 
освіти про важливість миру на землі, виховання у майбутніх ліка-
рів гуманізму, патріотизму, поваги до людей різних національнос-
тей, на кафедрі української мови основ психології та педагогіки 
було проведено низку виховних заходів під гаслом «Покінчи з ра-
сизмом. Будуй мир», оскільки це є девізом цьогорічного Міжна-
родного дня миру 2022 під егідою ООН:

 написання есе на тему: «Кольори миру»;
 челендж під хештегом #peaceday;
 творчий конкурс «Птахи миру».

Війна змінила людські цінності до найпростіших, але таких 
важливих речей: бути поруч з рідними та дякувати за кожен со-
нячний день. З Україною в серці! Миру Україні!

Îêñàíà ×àéêà

КОЛЬОРИ МИРУ
Історії ж бо пишуть на столі, 
Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі.

Ліна Костенко

ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКІВДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ

Наші першокурсники приступили до занять, адже гаяти час – це не для студентів медичного вишу. Тут з перших хвилин на здобу-
вачів освіти чекають насичені матеріалом лекції та семінари.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК РОЗПОЧАТО!
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