
17 листопада ми відзначаємо важливу подію – 218-у річницю від дня заснування Харківського національного медичного 
університету, який веде свій початок від створення Харківської вищої медичної школи у складі Імператорського Харківського 
університету.

Наш медичний виш пройшов славетний історичний шлях. Якщо спочатку це був лише факультет, то сьогодні він перетво-
рився на один з кращих закладів вищої освіти України. Ми готуємо не тільки висококваліфікованих лікарів, але й педагогічні та 
наукові кадри для медицини. Протягом усіх цих років ХНМУ зберігав і передавав знання багатьом поколінням молоді, генеру-
вав нові наукові та освітні ідеї. На базі нашого університету здійснюється підготовка не тільки вітчизняних медиків, але й фахів-
ців з більш ніж 120 країн Європи, Азії та Африки.

Сьогодні ми зустрічаємо річницю не в звичних умовах – російська військова агресія змінила плани кожного з нас. Та не-
зважаючи на це, ми ані на мить не зупинилися і продовжуємо працювати в такі важкі для всього українського народу часи. 
 Грамотна організація дистанційного навчання та віддаленої роботи дозволила нам максимально попіклуватися про кожного 
студента та співробітника, де б вони не знаходилися. Ми продовжуємо наближувати нашу перемогу і робимо все можливе, 
щоб жахи війни більше ніколи не торкнулися нас, наших дітей та онуків.

У нинішніх реаліях хочу побажати всім миру, злагоди та здоров’я. Дуже скоро ми зможемо знову зібратися у стінах нашо-
го славетного вишу та відсвяткувати всі знакові для нас дати. Вірю, що на нас чекають творчі успіхи і нові звершення на благо 
 вітчизняної охорони здоров'я та медичної науки!

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âàëåð³é Êàïóñòíèê
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

ХАРКІВСЬКУ МОЛОДЬ ПРИВІТАВ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

«ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ НАШЕ МІСТО ТА КРАЇНА БУДУТЬ РОЗВИВАТИСЯ ЩЕ СТРІМКІШЕ!»

Щиро вітаю вас із Міжнародним днем студента!

Студентські роки – чудова, радісна пора. Проте для студен-
тів-медиків це ще й дуже відповідальний етап життя, який потре-
бує багато сил для накопичення професійних знань та навичок. У 
Харківському національному медичному університеті навчаються 

 ней мовірно працелюбні й талановиті студенти. Впевнений, у май-
бутньому ви неодноразово продемонструєте свій професіона-
лізм, представляючи alma mater у вітчизняній та світовій медицині.

Сьогоднішнє свято – професійне не лише для студентів, а й для 
викладачів, які присвятили своє життя передачі цінного  практичного 
досвіду та медичних знань майбутнім поколінням лікарів. Вітаю зі 
святом усіх, кому довелося зазнати яскравих емоцій студентства! 

На жаль, цього року ми всі зустрічаємо свято далеко від уні-
верситетських стін. Через збройну агресію російської федерації 
змінилося життя кожного з нас. Деякі з вас пішли на фронт, інші – 
працювати у лікарні та волонтерити. Хтось вимушено поїхав за 
кордон та чекає першої можливості повернутися додому. Наші 
студенти не залишаються осторонь спільної біди, і про це знає 
увесь світ. Дякую кожному з вас за громадянську позицію та за те, 
що ви боретесь кожного дня, наближуючи нашу перемогу. 

Ми всі дуже сумуємо один за одним і сподіваємося, що нев-
довзі зустрінемося в аудиторіях ХНМУ. Бажаю вам ніколи не втра-
чати блиску в очах і позитивного настрою, зберігати у  своєму 
серці доброту, людяність і шляхетність. Ми обов’язково перемо-
жемо! Слава Україні! 

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âàëåð³é Êàïóñòíèê

17 листопада молоді, сміливі, талановиті та амбіційні хар-
ківські студенти офіційно відсвяткували Міжнародний день 
 студента. Цьогоріч у них особливе свято, оскільки,  опановуючи 
професії, вони вже рятують життя, служать у лавах української 
армії та волонтерять. Адже саме зараз, за їх словами, вони від-
чувають себе вкрай потрібними.

Так, за активну громадянську позицію, високі досягнення в на-
вчанні, участь у науковій та громадській діяльності, формування ін-
телектуального потенціалу України Подяку міського голови оголо-
сили студентам та курсантам 23 закладів вищої освіти. Ігор Терехов 
особисто вручив Подяки і привітав спудеїв зі святом: «Після пере-
моги ми відбудуємо наше місто й країну, і тут дуже знадобляться 
ваші знання. Я вдячний кожному з вас, адже ви – наше майбутнє, і я 
впевнений, що всі ваші плани обов’язково реалізуються».

Серед тих, хто отримав Подяку міського голови, п’ятеро здо-
бувачів освіти Харківського національного медичного універси-

тету: Катерина Тополюк (І медичний факультет), Злата Борщова 
(IV медичний факультет), Катерина Циб, Владислав Котов та Ки-
рило Дурнєв (ІІІ медичний факультет).

Катерина Тополюк висловила свою думку під час церемонії: 
«Ми разом з нашими студентами волонтерами-медиками допо-
магаємо громадам Харкова та Харківської області, а також різ-
ним містам Україні та ЗСУ. Ми віримо в перемогу і робимо все 
для того, щоб вона настала якнайшвидше. І я впевнена, що піс-
ля перемоги наше місто та країна будуть розвиватися ще краще 
і стрімкіше».

Вітаємо наших студентів з почесною нагородою та бажає-
мо їм подальшої наснаги в навчанні, науці та суспільному жит-
ті! Упевнені, що з такою молоддю наше майбутнє буде без-
хмарним та щасливим під мирним небом Батьківщини! Слава 
Україні!

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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ВІТАЄМО НАШИХ КОЛЕГ ТА КОЛЕЖАНОК!

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 
2022 р. «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за 
розроблення і впровадження інноваційних технологій» прису-
джено Премію Кабінету Міністрів України професорові кафедри 
фтизіатрії та пульмонології Харківського національного медич-
ного університету Дмитру Бутову в колективі співавторів за ро-
боту «Розроблення і впровадження інноваційних технологій у ді-
агностиці, лікуванні та прогнозуванні туберкульозу у цивільних і 
військових із зони Операції Об’єднаних Сил в умовах пандемії».

Колектив медичного вишу щиро вітає пана Дмитра з отри-
манням Премії, що є високою відзнакою його наполегливої і 
кропіткої праці в галузі наукових розробок. Бажаємо подальших 
творчих досягнень!

Наказом Міністра оборони України співробітники кафедри хі-
рургії № 4 – завідувач кафедри професор Віталій Макаров, про-
фесор Ростислав Шевченко та асистент Володимир Феськов – 
нагороджені медалями «За сприяння Збройним Силам України».

Співробітники ХНМУ щиро вітають колег з почесною нагородою 
та бажають подальшої плідної праці задля наближення нашої пере-
моги над російськими загарбниками. Пишаємося та шануємо кож-
ного і кожну в спільній боротьбі за збереження нашої незалежності!

Постановою Президії Комітету з державних премій України в 
галузі науки і техніки «Про призначення стипендій та продовжен-
ня виплати стипендій Президента України та Кабінету Міністрів 
України для молодих учених» від 4 листопада 2022 р. призначено 
стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених профе-
сорці кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та 
алергології ім. академіка Л.Т. Малої Ользі Кадиковій.

Щиро вітаємо пані Ольгу та бажаємо подальших творчих і на-
укових успіхів!

Старша викладачка ка-
федри гістології, цитоло-
гії та ембріології Наталія 
Мар’єнко стала лауреаткою 
Всеукраїнського конкурсу 
«Молодий учений року» в 
номінації «YouTube для на-
уки». Конкурс проводився 
за ініціативою Ради молодих 
учених при МОН України.

Пані Наталія як номі-
нант одержала 50 % балів 
за результатами відкрито-
го голосування. Так, у ході 
конкурсного відбору, крім 
найвищого балу від журі, 
вона отримала понад 800 
голосів, тоді як її найближ-

чий переслідувач – трохи більше 200. Серед тих, хто проголосу-
вав за Наталію, – викладачі й студенти нашого університету та ін-
ших медичних закладів вищої освіти України. 

Сміливо можна зазначити, що Наталія перемогла в тому чис-
лі й завдяки нашому голосуванню. Дякуємо всім за підтримку, а 
пані Наталію вітаємо з упевненою перемогою у Всеукраїнському 
конкурсі та бажаємо подальшого творчого і наукового натхнення!

На ім’я ректора Харківського національного медичного уні-
верситету Валерія Капустника надійшов лист-подяка від ко-
ординаторки роботи консультантів гарячої лінії МОЗУ, про-
фесорки кафедри педіатрі та дитячих інфекційних хвороб, 
координаторки ґрантової політики Буковинського державно-
го медичного університету Тетяни Білоус. 

Пані Тетяна висловлює щиру вдячність доценту кафедри ін-
фекційних хвороб ХНМУ Олександру Бондарю за співпрацю 
та активну волонтерську діяльність у воєнний час. Він працює 
на волонтерських засадах на гарячій лінії консультування лі-
карями Міністерства охорони здоров’я України (0800602019) 
у період із 7 березня 2022 р. по теперішній час.

ЛИСТ-ПОДЯКА

Національна академія наук вищої освіти України на підставі 
свого статуту обрала Валерія В’юна академіком по відділенню 
охорони психічного здоров’я.

Також Почесною грамотою Національної академії наук вищої 
освіти України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і 
науки, високий професіоналізм та активну громадську діяльність 
нагороджено професорів ХНМУ Валерія Бойка, Ігоря Завгород-
нього та Володимира Коробчанського.

Колектив медичного вишу щиро вітає поважних представ-
ників медичного вишу і бажає подальших професійних успіхів на 
ниві розвитку вітчизняної вищої освіти!

Подякою начальника Харківської обласної військової ад-
міністрації нагороджено лейтенанта медичної служби запасу 
асистентку кафедри педіатрії № 2 Марину Дяченко за мужність 
і самовідданість, виявлені під час захисту суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, зразкове виконання службових 
обов’язків та з нагоди Дня захисників та захисниць України.
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АКТУАЛЬНО

ЗДОРОВІШІ РАЗОМ!ЗДОРОВІШІ РАЗОМ!
29 жовтня світ відзначає Всесвітній день боротьби з інсуль-

том. На жаль, інсульти стали повсякденним явищем: щороку по-
над 100 тис. українців, третина з яких молодше 65 років, стають 
жертвами цього порушення.

Важливість боротьби з інсультами набула світового значен-
ня, адже він є однією з головних причин смертності у всьому  світі.

Що таке інсульт та як його розпізнати?

Інсульт – це гострий стан, під час якого уражаються крово-
носні судини головного мозку. Виникає, коли судина, по якій 
кров’ю переноситься кисень і поживні речовини, блокується 
тромбом («бляшкою») або розривається. Коли це відбувається, 
частина мозку не може отримати з кров’ю кисень та поживні ре-
човини, як наслідок, настає смерть його клітин. Інсульт може при-
звести до інвалідності та в деяких випадках – смерті.

Деякі стани підвищують ризик виникнення інсульту, зокрема, 
високий артеріальний тиск, високий рівень холестерину, пору-
шення серцевого ритму, надлишкова маса тіла, цукровий діабет, 
надмірні стреси.

За якими ознаками можна запідозрити інсульт у людини 

поруч або у себе?

Розвиток інсульту можуть супроводжувати симптоми, що вини-
кають раптово. Запам’ятати їх можна за абревіатурою МОЗОК-Час.

М (Мовлення) – попросіть людину повторити за вами просте 
речення та виконати просту команду. При інсульті вимова буде 
нерозбірливою, плутаною або людина не буде розуміти команду, 
яку ви попросили її виконати.

О (Обличчя) – коли одна сторона обличчя зазнає візуаль-
них змін (наприклад, обвисає). Попросіть людину посміхнутися. 
Якщо у неї інсульт, то вона не зможе цього зробити або посмішка 
буде несиметричною.

З (Запаморочення) – поява скарг на раптове головокру-
жіння, хиткість ходи, втрату рівноваги, координації рухів у руці 
або нозі.

О (Очі) – у людини раптово порушується зір одним або 
двома очима, наприклад, з’являється двоїння при погляді на 
предмети.

К (Кінцівки) – слабкість або оніміння, неможливість підня-
ти і утримувати обидві руки або обидві ноги одночасно, кінців-
ки з однієї сторони стають слабкішими, можуть падати,  немов 
батіг.

Час – якщо ви помітили один із цих симптомів, терміново ви-
кликайте швидку.

Також інсульт може проявлятися сильним головним болем 
без причини, сонливістю, блюванням, нудотою. Такі ознаки мо-
жуть тривати лише кілька хвилин, потім зникати. Подібні корот-
котривалі сигнали відомі як транзиторні ішемічні атаки. Більшість 
людей ігнорує симптоми, адже вони швидко минають. Проте 
вони сигналізують про загрозливий стан, який треба негайно діа-
гностувати та лікувати. Звертайте на них увагу!

Інсульт вимагає невідкладного медичного втручання. Люди-
на з ознаками інсульту, яка отримує допомогу лікарів упродовж 
перших 4,5 годин, має більше шансів повернутися до повноцін-
ного життя та уникнути тяжких і незворотних наслідків. Якщо ви 
підозрюєте, що у вас чи у когось іншого інсульт, негайно зателе-
фонуйте за номером 103.

Найкращий спосіб знизити ризик виникнення інсульту – 

це профілактика.

Дотримуйтеся здорового харчування: щодня їжте овочі і 
фрукти, обмежуйте споживання солі. Вживайте їжу з низьким 
вмістом трансжирів.

Будьте фізично активними. Навіть помірні фізичні наванта-
ження дозволять контролювати вагу і підтримувати здоров’я. 
Відмовтеся від куріння та вживання алкоголю. Контролюйте ар-
теріальний тиск. За рекомендаціями свого лікаря перевіряйте рі-
вень холестерину та цукру в крові.

Якщо лікар призначив вам лікування діагностованого за-
хворювання, старанно дотримуйтесь призначень та рекомен-
дацій.

Будьте уважні до себе та оточуючих, вчасно звертайтеся до 
лікаря та бережіть своє здоров’я!

Çà ìàòåð³àëàìè ÌÎÇ Óêðà¿íè

ПЕРЕДОВІ ПОЗИЦІЇ ІНСУЛЬТНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІПЕРЕДОВІ ПОЗИЦІЇ ІНСУЛЬТНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
31 жовтня на кафедрі неврології ХНМУ спільно зі Студент-

ським самоврядуванням ХНМУ був проведений круглий онлайн-
стіл: «Гострий мозковий інсульт. Виклики сьогодення та рішення 
проблеми», приурочений до Всесвітнього дня боротьби з ін-
сультом. 

До обговорення цієї важливої медико-соціальної проблеми 
приєдналися лікарі-інтерни медичного вишу та лікарі інших спе-

ціальностей з різних регіонів України. На заході були розглянуті 
нагальні питання щодо діагностики та лікування гострого мозко-
вого інсульту. Так, асистент кафедри неврології та спікер Україн-
ського товариства інсультної медицини Павло Лебединець пред-
ставив дані поточної ситуації з інсультною допомогою в Україні 
та розповів про нові клінічні дослідження й настанови з цього на-
прямку медицини у світі.

Лікарка-невропатологиня інсультного центру клінічної лікар-
ні «Феофанія» державного управління справ та спікерка Україн-
ського товариства інсультної медицини Юлія Власійчук розповіла 
про особливості вторинної профілактики інсульту, що є важливим 
не тільки для неврологів, але й для лікарів інших спеціальностей. 
Професорка кафедри неврології Наталія Некрасова поділила-
ся цікавим клінічним випадком хворого з гострим мозковим ін-
сультом. 

Підсумовуючи захід, завідувачка кафедри неврології Олена 
Товажнянська зауважила, що співробітники кафедри неврології 
Харківського національного медичного університету завжди сто-
ять на передових позиціях інсультної допомоги в Україні, співпра-
цюють з українськими й світовими організаціями та надають до-
помогу практичним лікарям.

Çà ³íôîðìàö³ºþ êàôåäðè íåâðîëîã³¿
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МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА

МОЛОДІ ПРОФЕСІОНАЛИ УКРАЇНИМОЛОДІ ПРОФЕСІОНАЛИ УКРАЇНИ
У вересні стартувала програма «Open World», що фінансуєть-

ся Конгресом США і збирає нових лідерів з Євразії до США для 
професійного обміну. 

Завідувачка кафедри медицини невідкладних станів, анесте-
зіології та інтенсивної терапії Юлія Волкова стала делегатом про-
грами «Open World» за напрямком «Операційні питання відділен-
ня невідкладної допомоги – молоді професіонали з України». 

Програмою заходу в м. Вашингтон, округ Колумбія, було 
заплановано зустрічі із заступником виконавчої директорки 
Конгресової агенції з міжнародного лідерства Морою Шел-

ден, президентом Фундації 
підготовки глобальних ліде-
рів професором Джорджта-
унського, Мангаймського, 
Бо лон ського університетів 
Доктором Семом Потолік-
кіо, директором та старшим 
рад ником з питань навчання 
Дослід ницького центру Аме-
риканських Рад, почесним 
президентом Американських 
Рад Деном Девідсоном, за-
ступником віце-міністра охо-
рони здоров’я Стівеном Лі-
берманом. 

Друга частина програ-
ми проходила в м. Балтимор, 
штат Меріленд, за підтримки 
Інституту Всесвітнього тор-
гового центру WTCI – орга-
нізацією, яка єдина в цьому 
штаті сертифікована Держав-
ним департаментом США та 
Агентством США з міжнарод-

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО: 

Патенти на винахід
1.   Спосіб одержання концентрату рослин-

ного походження з анаболічною та імунотроп-
ною дією. Автори: Т.М. Гонтова, В.П. Гапоненко, 
О.Л. Левашова.

2.   Безакрилова пластмаса для базисів знім-
них зубних протезів. Автори: І.В. Янішен, С.А. Куліш, О.С. Мас-
ловський, Н.В. Кричка, А.В. Ярова, А.В. Доля.

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ДОПОМОГА ПАРТНЕРІВДОПОМОГА ПАРТНЕРІВ

Від початку війни Харківський національний медичний універ-
ситет отримує постійну підтримку від своїх міжнародних партне-
рів. Допомога надходить і від наших давніх колег, і від тих, хто до-
лучився до її надання під час військової агресії з боку росії. 

Так, наприкінці жовтня НДІ гігієни праці та професійних за-
хворювань ХНМУ отримав сучасний апарат УЗД MINDRAY-DP 7. 
Його медичному вишу передав наш давній партнер – керівник 
Центру інтегративної медицини болю Франсізкус-Кранкенхауз 
(м. Берлін, Німеччина), почесний професор ХНМУ Міхаель Шенк 
спільно зі своєю колежанкою Анне Марі. 

Цей апарат слугуватиме для проведення діагностики на су-
часному рівні та допоможе в наданні більш ефективної медичної 
допомоги пацієнтам клініки НДІ гігієни праці та професійних за-
хворювань ХНМУ.

Колектив медичного вишу висловлює щиру вдячність пану 
Шенку та пані Марі за всебічну допомогу в найважчі і найскрутні-
ші часи, в яких опинилася наша країна. 

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

ного розвитку (USAID) для прийому делегацій професіоналів з 
усього світу. 

Під час перебування у м. Балтимор відбулися зустрічі з пред-
ставниками Інституту систем екстреної медичної допомоги Мері-
ленду (Maryland Institute of Emergency Medical Services (MIEMSS), 
відділення екстреної медичної допомоги – Авіаційної коменда-
тури Державної поліції, громадського коледжу округу Балтимор 
Програма EMST (Community College of Baltimore County (CCBC) 
з приводу питань технологій екстреної медичної допомоги EMST 
Program (Emergency Medical Technology), Центру шокової травми 
ім. Р. Адамса Коулі, Центру моделювання медицини Джона Хоп-
кінса (Johns Hopkins Medicine Simulation Center) та іншими уста-
новами.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Öåíòðó ìåä³àêîìóí³êàö³é ÕÍÌÓ
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НАША ШАНА 

ПРО ДИНАСТІЮПРО ДИНАСТІЮ
З ініціативи студентів та за підтримки завідувача кафедри 

анатомії людини професора Олега Вовка 17 жовтня відбувся 
онлайн-вечір, присвячений видатному українському вченому 
професору Володимиру Вікторовичу Бобіну. 

Спікерами заходу стали здобувачі освіти Владлен Фомін, 
Дар’я Кузьміна (ІІ медичний факультет) та Реза Ахмад Фірузей 
(IV медичний факультет). Таким чином, ми не тільки відсвяткува-
ли міжнародний День анатома, а й вшанували пам’ять видатно-
го ученого, професіонала своєї справи, поважного викладача та 
муд рої людини – професора Володимира Бобіна.

На заході були присутні почесні гості: донька Володимира 
Вікторовича Ірина Бобіна, професор кафедри судової медици-
ни, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Ва-
силь Ольховський, доцентка кафедри громадського здоров’я та 
управління охороною здоров’я Наталія Мартиненко. Також засі-

дання відвідали доцент кафедри анатомії людини Роман Сухоно-
сов, керівниця СНТ кафедри Ірина Чеканова та асистент Михайло 
Лютенко.

Учасники ділилися своїми найтеплішими спогадами про ди-
настію Бобіних, досвідом плідної співпраці з професором та роз-
повідали про нього щирі історії.

Також на засіданні було представлено анатомічний сайт сту-
дентського наукового гуртка, створений командою спікерів у 
співпраці із здобувачкою освіти Златою Х’юз (ІІІ медичний фа-
культет). 

Наприкінці всі учасники заходу поділилися своїми враження-
ми і зійшлися на одній тезі: ніхто не пошкодував, що приділив час 
та увагу такій події, адже вечір пройшов дуже змістовно, в теплій 
та дружній атмосфері. 

Чекаємо всіх небайдужих до анатомії на наших подальших за-
сіданнях!

Äàð’ÿ Êóçüì³íà

ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ БІБЛІОТЕК 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ВІДЗНАЧИЛА ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТОНАУКОВА БІБЛІОТЕКА ВІДЗНАЧИЛА ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО
Щороку 30 вересня ми святкуємо Всеукраїнський 

день бібліотек. І це свято не тільки бібліотекарів, а й 
усіх шанувальників Книги, Читання, Бібліотеки! Науко-
ва бібліотека ХНМУ традиційно відзначала свято Днем 
відкритих дверей для всіх, хто бажав ближче познайо-
митися з різноманітними напрямами її роботи, органі-
зовувала екскурсії до книгосховища, книжкові вистав-
ки, вікторини, майстер-класи, інсталяції для фотосесій 
та багато іншого. 

У 2022 році цей день колектив бібліотеки відзначив 
не так, як завжди. І причина тому – російська військова 
агресія. Через бойові дії в Харківській області, постійні 
обстріли самого міста частина колективу евакуювала-
ся у різні куточки України і зарубіжжя. Проте навіть ві-
йна не завадила колективу університетської бібліотеки зібратися 
і відзначити професійне свято в онлайн-форматі.

Щирі слова вітання проректора з наукової роботи професора 
Валерія М’ясоєдова стали справжньою підтримкою для всіх пра-
цівників бібліотеки. Своїх колег вітали директорка Ірина Киричок, 
її заступниці – Тетяна Павленко з презентацією «Змінюватись, 
але не зраджувати! або З любов’ю до Бібліотеки», Оксана Кра-
сюкова, Оксана Нєговєлова, учений секретар Наталя Гаєва, за-
відувачки відділів – Тетяна Костюкевич, Оксана Русанова, Тетяна 

Бєлякова та інші працівники. На завершення зустрічі презентува-
ли відео з фотоісторіями про те, як колектив бібліотеки відзна-
чав цей день екскурсіями по Харківщині та іншим областям нашої 
країни, знайомився з її історією та культурною спадщиною. 

Бібліотека не зрадила традиціям, а лише змінила формат. На 
її сайті та сторінках у соціальних мережах представлено відео з 
теплими фотоспогадами про святкування Всеукраїнського дня 
бібліотек разом з читачами. Далі обов’язково буде!

Çà ìàòåð³àëàìè Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ÕÍÌÓ

Я був удостоєний честі слухати лекції і спілкуватися з про-
фесором Бобіним просто в університетському коридорі чи 
аудиторії. Як це було цікаво і захоплююче, несподівано при-
ємно, особливо для нас, першокурсників! Усі знають, що таке 
першокурсник і як далеко ще до випускного курсу. Проте чо-
мусь у Володимира Вікторовича Бобіна та майже у всіх викла-
дачів кафедри анатомії людини від самого початку було став-
лення до нас, як до колег.

Ìèõàéëî

СПОГАДИ
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

ФАХІВЦІ ВИШУ РОЗВИВАЮТЬ РЕГІОНАЛЬНУ МЕДИЦИНУФАХІВЦІ ВИШУ РОЗВИВАЮТЬ РЕГІОНАЛЬНУ МЕДИЦИНУ
Провідні фахівці Університетської клініки ХНМУ продовжують співп-

рацю з регіональними лікарнями. Так, досвідчені та високопрофесійні лі-
карі з медичного вишу Харкова відтепер будуть надавати необхідну ме-
дичну допомогу пацієнтам із захворюваннями опорно-рухового апарату 
в Охтирській ЦРЛ. 

За інформацією Охтирської міськради, співпраця розпочалася із про-
ведення операцій на хребті найсучаснішим методом. Завідувач відді-
лення ортопедії та травматології Університетської клініки д-р мед. наук 
Дмитро Петренко спільно з лікарем відділення Дмитром Демченком вже 
провели дві операції на хребті: пацієнту з травмою та ще одному з грижею 
хребта. Оперативні втручання пройшли успішно і без ускладнень.

«Хірургія хребта – це дуже складна частина ортопедії та травматоло-
гії, на підготовку таких фахівців потрібно багато часу і зусиль, а працюють 
вони виключно в спеціалізованих центрах в Києві та Харкові. Для неве-
личких міст – це мрія! Нам же вдалося започаткувати та вже провести такі 
складні операції в Охтирці завдяки вдалій співпраці адміністрацій Універ-
ситетської клініки, Охтирської лікарні та за дієвого сприяння Охтирської 
міської ради, – розповідає Дмитро Петренко. – Умови в Охтирській лікарні та кваліфікація місцевих лікарів дозволяє впевнено і спо-
кійно робити такі операції на постійній основі. Хочемо подякувати колегам, які запросили нас до себе – ми обов’язково будемо і надалі 
розвивати регіональну медицину, що є сучасним трендом реформування медичної галузі України».

Çà ³íôîðìàö³ºþ ìåä³à-ðåñóðñó «Îõòèðêà-online»

ДИТЯЧИЙ ЛІКАР

КОРИСНІ ПОРАДИ БАТЬКАМКОРИСНІ ПОРАДИ БАТЬКАМ
Усі ми хоч раз у житті хворіли і невід’ємною частину нашого ліку-

вання, безумовно, були ліки. Моїм лікарем завжди була мама, і саме 
вона розпоряджалася, що мені потрібно було приймати. У дитин-
стві часто не вдавалося знизити температуру, тому мамі доводило-
ся давати мені різноманітні медикаменти. Одним із них, як нам усім 
відомо, був парацетамол. Зовсім нещодавно мене зацікавило, чим 
відрізняються жарознижувальні ліки. І як виявилося, особливість по-
лягає у торгівельних назвах, і сьогодні ми про них поговоримо. 

Існує велика кількість торгівельних назв і більшість з них ви 
чули: «Панадол», «Тайленол», «Еффералган» тощо. Також є таке 
поняття, як «міжнародна непатентована назва (МНП)». Саме цим і 
є Парацетамол, а перелічене вище – його бренди або торгівельне 
ім’я. Чому це так важливо? Якщо під час подорожі вам буде необ-
хідно купити якісь ліки, то треба знати міжнародну назву препа-
рату. Де її знайти? На кожній упаковці незалежно від виробника 
написана торгівельна назва медикаменту, а під нею напис лати-
ною – це і є загальноприйнята назва (МНП). 

Наприклад, якщо дитині призначили антибіотик «Ампіцилін», 
а наступного ранку у неї несподівано з’явився висип, то є імовір-
ність, що у вашої малечі алергія на цей антибіотик. Звертаючись до 
лікаря, ви маєте обов’язково вказати міжнародну назву препарату, 

а фахівець уже знає про всі синоніми цих ліків. Ви також маєте вра-
ховувати, що і на решту аналогів у дитини теж буде алергія. Є краї-
ни, де лікар не має права виписувати ліки під торгівельною назвою, 
тому що це може нести в собі рекламування фармакологічної ком-
панії. Проте в нашій країні, якщо вам лікар сказав обрати «Пара-
цетамол», це означає, що ви маєте право на вибір будь-якого 
препарату, а якщо він зазначить торгівельну назву, наприклад «Па-
надол», то фармацевт повинен видати вам ці ліки.

У чому полягає відмінність дитячих медикаментів від дорос-
лих? По-перше, лікарською формою, тобто зручністю прийому 
цього препарату. Для дітей це переважно сиропи, а також таблет-
ки і розчини. По-друге, зручністю дозування (проте, якщо вам 
призначили половину таблетки, то це означає, що немає дитячої 
форми). Не рекомендується використовувати такі слова в назвах 
ліків, як єдиний, найкращий тощо. Зазвичай використовують сло-
во «forte», що означає препарат із сильною дією.

Лікар з добрими намірами, безумовно, радитиме лікуватися 
препаратами з міжнародною непатентованою назвою, але відте-
пер ви теж проінформовані і маєте розуміти різницю між загаль-
ноприйнятою і торговою назвою. Будьте здорові!

Ìàð³ÿ Àêîïîâà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СУЧАСНА ЛІКАРНЯ – ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬСУЧАСНА ЛІКАРНЯ – ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
Фахівці Університетської клініки й надалі впроваджують пе-

редовий клінічний досвід в регіональних лікарнях. 
Відтепер в КМП «Лікар-

ня Придніпровська» про-
водять сучасні малоінва-
зивні оперативні втручання 
при ураженнях хребтового 
стовпа. Пункційна верте-
бропластика – це малоінва-
зивна хірургічна процеду-
ра, яка застосовується при 
компресійних переломах 
хребців, що виникають вна-
слідок остеопорозу. Суть 
методики полягає в тому, 
що під місцевим знеболю-
ванням хворому в ушко-
джений хребець вводять 
спеціальну голку та здій-
снюють введення спеціаль-
ного кісткового цементу. 

Він твердіє та відновлює щільність хребця, завдяки чому значно 
зменшується больовий синдром.

Така методика показана до застосування у літніх людей, що 
страждають від вираженого больового синдрому при остеопоро-
тичних переломах хребта. Завдяки лікуванню пацієнт вже наступно-
го дня може ходити та відновлювати свою повсякденну активність.

Представляємо клінічний випадок хворої 70 років з компре-
сійними переломами хребців L1 та L3, яка надійшла до відділен-
ня хірургії зі скаргами на виражений біль у хребті та неможливість 
самостійно пересуватися. Пацієнтці проведено пункційну верте-
бропластику. Наступного дня хвора виписана з лікарні зі значним 
зменшенням больового синдрому і можливістю самостійно ходити. 

Дане оперативне втручання виконав завідувач відділення ор-
топедії та травматології Університетської клініки д-р мед. наук 
Дмитро Петренко. 

Заслужений лікар, лауреат Державної премії України, д-р 
мед. наук, професор Андрій Мезенцев високо оцінив проведене 
хірургічне втручання: «Цю операцію виконав мій учень, чим я дуже 
пишаюся! Наша шана і подяка за цей передовий досвід, який від-
тепер доступний у Кременчузі». 

Çà ìàòåð³àëàìè Íàòàë³¿ Ãàëóøê³íî¿
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СТУДЕНТИ-МЕДИКИ ХНМУ – АКТИВНІ ВОЛОНТЕРИ!

ХРОНІКИ ВІЙНИХРОНІКИ ВІЙНИ
Наші студенти, що не забувають про країну та оточуючих людей у такий нелегкий час, є прикладом справжніх патріотів, які завжди 

слухають своє українське серце та допомагають усім, хто цього потребує, й щоденно роблять усе можливе для якнайшвидшої пере-
моги України. Неможливо повністю охопити та розповісти про діяльність всіх студентів, які роблять все можливе задля перемоги нашої 
країни, бо їх праця та бажання допомогти не припиняється ані на мить.

Проте деякими прикладами та історією з вуст самих студентів ми можемо хоч частково показати, наскільки ми об’єднані спільною 
метою та бажанням допомогти постраждалим від російської агресії та воїнам ЗСУ!

«У лютому від початку повномасштабного вторгнення росії 
в Україну я та ще одна дівчинка розпочали допомогати людям. 
Спершу ми займалися евакуацією людей до Південного вокза-
лу в Харкові, а потім до нас стали приєднуватися такі ж самі 
активісти, які хотіли допомагати. Так виникла ідея створення 
організації задля отримання гуманітарної допомоги. Відбуло-
ся це вже на початку березня – три людини взяли на себе від-
повідальність, створили організацію KHLIB, до якої долучалося 
все більше людей. Зараз у нашій організації налічується вже 
близько 200 учасників-волонтерів. 

Ми офіційно співпрацюємо з різними благодійними організа-
ціями, такими як Cor Fortis, The Hardin Valley Church of Christ and 
Ukraine Missions, Michael Lawson, World of Connections (WOC) та 
іншими, гуманітарна допомога надходить до нас із Франції, Поль-
щі, Німеччини, Іспанії, США.

Кожного місяця ми забезпечуємо ліками та продуктами від 
1000 і більше мешканців Харкова та Харківської області, а також 
передаємо ліки та медичні матеріали у різні лікувальні заклади 
Харкова й області. Плануємо продовжувати нашу роботу й нада-
лі – йдемо разом до перемоги!» 

Ë³íà Êîíîïëÿ, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, Îðãàí³çàö³ÿ "KHLIB"

«Уже більше року я працюю на швидкій. З 24 лютого, як 
ми знаємо, розпочалося повномасштабне вторгнення росії в 
Україну. Але ми не зупинилися, а навпаки, перейшли на більш 
щільніший графік – доба через добу. Потрібні були руки, бо 
з'явилося багато роботи, до того ж дехто тимчасово залишив 
свої робочі пости.

26 лютого о 3 годині дня надходить виклик – вогнепаль-
не поранення. Це був перший нещасний випадок на на-
шій підстанції, пов'язаний з війною. Через це було ніяково та 
з'являлося багато моторошних думок, бо ніхто не знав, що на 
нас  чекає.

Приїхали за адресою, постраждалі – мирне населення, сі-
мейна пара – чоловік та жінка, які їхали забрати дитину від бабусі. 
У чоловіка було кульове поранення лівої сідниці, а у дівчини – в 
поперек і легке. Ми одразу розпочали надання медичної допомо-
ги. Адреналін, звісно, підскочив у всіх нас. Час тягнувся жахливо – 
здавалося б, від Нових Будинків до 17-ї лікарні їхати недовго, але 
за відчуттями ми їхали цілу вічність.

У лікарні у дівчини сталася зупинка серця, але його успіш-
но «завели», прооперували, і в результаті все прийшло до 
норми».

Äìèòðî Ï³êàëîâ, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, 
ïðàö³âíèê â³ää³ëåííÿ Å(Í)ÌÄ 9 ÊÍÏ ÕÎÐ «ÖÅÌÄ òà ÌÊ»

«Я працювала в цьому відділенні ще до війни. Так, коли все 
почалося, було дуже страшно і мало хто знав, як правильно треба 
поводитися. Але головне, що ми розуміли – у такий складний час 
треба й далі працювати на благо своєї країни задля Перемоги. 
Заради цієї мети можна та треба було залишатися на тому місці, 
де ти потрібен.

Перші три місяці я жила та працювала у лікарні. Згодом мож-
на було потроху пересуватися по місту і приїжджати додому, але 
здебільшого я все одно перебуваю на роботі. Були моменти, коли 
під час тривоги треба було евакуювати себе та хворих до підвалу 
або іншого укриття. Інколи необхідно було розвантажувати гума-
нітарну допомогу.

Проте незважаючи на всі складнощі, ми стоїмо на варті 
здоров'я наших пацієнтів і нашого народу!».

Àë³íà Çàÿðíà, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, 
ìåäè÷íà ñåñòðà â³ää³ëåííÿ êàðä³îëîã³¿ 

ç ðåíòãåí-õ³ðóðã³÷íèì áëîêîì ³ áëîêîì ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿

«Щоб допомогти нашій армії, ми об'єдналися зі знайоми-
ми-однодумцями, проконсультувалися зі спеціалістами й ор-
ганізували збір коштів через телеграм-канал для закупівлі тех-
ніки.

У підсумку вийшло зібрати 100 000 грн на дрон DJI Mavic 3, 
який скоро буде надіслано на передову, а також 50 000 грн на ма-
шину Mitsubishi L200, яку ми вже передали на фронт. Зараз йде 
добір на інструменти для однієї бригади, необхідне вже замовле-
но у постачальника».

Âëàäèñëàâ, ñòîìàòîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò 
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«Від початку повномасштабного вторгнення ми не могли сто-
яти осторонь і допомагали людям всім, чим могли.

Спочатку це була медико-психологічна допомога на заліз-
ничному вокзалі в місті Львів. Наплив людей був дуже великий, на 
вокзалі не можна було просунутися. Багато людей потребували 
уваги, хоча б просто поговорити. Це були вимушено переміщені 
особи з місць ведення бойових дій Луганської, Харківської, Доне-
цької, Херсонської, Миколаївської, Чернігівської, Київської, Сум-
ської, Запорізької областей.

Далі ми переїхали в місто Київ і одразу почали шукати во-
лонтерів, з якими можна було співпрацювати, щоб і надалі 
допомагати людям. І тут ми познайомилися з БО «Котики по-
київськи». Перша наша поїздка була в Київську область, село 
Загальці.

Було дуже важко дивитися на все те звірство, яке скоїли кляті 
окупанти. Ми привезли людям продуктові набори, ліки, одяг, за-
соби гігієни, їжу для тварин. У людей не залишилося нічого, запа-
си закінчувалися, а зв’язку на той момент ще не було, й магазини 
ще не відкрилися. І так, з квітня, ми продовжуємо підтримувати 
села та міста, які були деокуповані. Спочатку це була Київська 
та Чернігівська область. Після того, як стабілізувалась ситуація в 
цих областях, ми здійснили поїздку в Харківську область та роз-
дали людям продуктові набори, гігієну та медикаменти для ВПО 
Харківської області.

Також ми підтримуємо наших захисників – збираємо кошти 
на купівлю автомобілів, спальників, антидронів, прицілів, теплові-
зорів та всього, що потребує наша армія.

Слава Україні!»
Ìàêñèì Õîëîäíÿê, Âàëåð³ÿ Øåâ÷åíêî, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

«24 лютого у мене була нічна зміна. Почалася війна, люди 
евакуюються з міста, я вирішила піти на роботу. Було страшно, 
хоча, з іншого боку, тепер є про що згадати, та я б і зараз обрала 
цей варіант.

Перша ніч війни на підстанції, всі хвилюються. Наша та лікар-
ська бригада поїхали до Чугуєва забирати поранених. Їхали прак-
тично у повній темряві через світломаскування.

Було багато метушні, проте ми намагалися робити все мак-
симально швидко. Хвилювалися, але із завданням упоралися.

Далі нас перевели на добовий режим роботи. Були постійні 
сильні обстріли, одного разу нас попередили про сильний артоб-
стріл, всім бригадам сказали розділитися і їхати до інших лікарен, 
щоб сховатися. Наша бригада поїхала до 25-ї лікарні. Приїхавши, 
ми спустилися до підвалу і взяли із собою потрібну апаратуру з 
машини, щоб уберегти її від можливих вибухів та поломок. Туди 
ж спустили й пацієнтів лікарні, які лежали під крапельницями під 
спостереженнями медсестер.

Таким чином ми провели цілу ніч, при цьому, звичайно, ви-
їжджали на виклики, допомагали людям і їхали назад до підвалу 
лікарні.

У вересні 2022 року, коли розпочався контрнаступ, наші бри-
гади почали посилати на передову. Спочатку були села непо-
далік, а зараз це і Донецька область (Яцківка), і Ізюм – туди ми 
відправилися 29 вересня, забравши звідти із собою вісьмох по-
ранених. Зараз також у разі потреби бригади відправляють на ці 
території на добу/дві.

Зважаючи на мій досвід можу стверджувати, що наші вій-
ськові лікарі – це надзвичайно висококваліфіковані фахівці. Вони 
максимально роблять все, що від них залежить, стабілізують там 
людей, як тільки можуть. Вони відкриті, харизматичні, все розка-
жуть, покажуть.

Україна – країна талановитих людей!»
Êàòåðèíà Öèá, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ 

ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô

«Наша організація називається «Благодійний Фонд «Джере-
ло Відродження» (CFSR). Під час повномасштабної війни в Україні 
основним видом діяльності Фонду є гуманітарна допомога насе-
ленню, ЗСУ, ТрО та Національній поліції. З перших днів війни на 
евакуаційних автобусах Фонду було вивезено тисячі людей з оку-
пованих територій.

Також ми співпрацюємо з Міжнародною організацією з мі-
грації (МОМ)/Агентство ООН з міграції. У спільній діяльності ми 
щоденно розповсюджуємо гуманітарні грузи населенню згідно 
з програмою та підписаною Угодою про співпрацю, а саме про 
допомогу вимушеним переселенцям-біженцям, людям з пошко-
дженим майном у Харківському регіоні і передаємо значні ван-
тажі Харківської військової обласної адміністрації Роганьскій, 
Старосалтівській, Ізюмській, Балаклійській та іншим об’єднаним 
територіальним громадам.

Від інших міжнародних та місцевих партнерів Фонд постійно 
надає значну гуманітарну допомогу невійськового призначення 
підрозділам ЗСУ, ТрО тощо.

У перші дні війни у співпраці з Médecins Sans Frontières/MSF 
ми отримали значну кількість важливих медикаментів, що були 
передані до лікарень регіону і розповсюджені адресною достав-
кою сім’ям та на станціях харківського метрополітену, де пере-
ховувалася велика кількість мешканців міста. Також ми співпра-
цюємо з Американською глобальною організацією Americares 
Foundation згідно з підписаним листом про партнерство, а отри-
мані ліки передаємо медичним закладам.

Я є співзасновницею Фонду і координаторкою різних проєк-
тів, а також менеджером щодо співпраці з міжнародними органі-
заціями. Працюю з блоком «Americares», допомогла доставляти 
вантаж понад 30 тонн з медикаментами та медичними інструмен-
тами до медичних закладів Харкова і Харківської області.

Наразі ми розвиваємо масштабну допомоги по всій країні. 
Слава Україні!»

Ñîô³ÿ Æóê, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, 
«Áëàãîä³éíèé Ôîíä «Äæåðåëî Â³äðîäæåííÿ»
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ВОЛОНТЕРСЬКОМУ РОДУ НЕМАЄ ПЕРЕВОДУ

ПРИЄДНУЙСЯ І ДІЙ!ПРИЄДНУЙСЯ І ДІЙ!
Війна – це особлива форма життя. Напевно, не лишилося жодної людини, на яку б не вплинула ситуація в нашій країні. Деякі не мо-

жуть дати раду своїм емоціям, інші загасили їх та змогли взяти себе в руки і зробити відчайдушні кроки. 
Усі ми робимо вибір. Він може бути глобальним, або, навпаки, дріб’язковим і кожен в певному сенсі впливає на особисте життя чи 

оточення. Деякі студенти Харківського національного медичного університету визначили свою подальшу долю твердо та рішуче – вони 
стали волонтерами, як і багато інших українців. 

Цей великий вчинок допомагає країні триматися та стояти непохитно, даючи змогу військовим захищати незалежність України. Ба-
гато здобувачів вищої освіти допомагають у лікарнях, розвозять гуманітарну допомогу, проводять збори коштів на потреби військових 
та мирного населення, хтось ділиться своїми накопиченнями, тим самим наближаючи нашу перемогу.

З якими труднощами стикаються волонтери, звичайній людині уявити важко. Методом спроб та помилок вони виробляють пев-
ний план, який допоможе оптимізувати та полегшити цю важку роботу. Певною мірою навчання не дозволяє приділяти стільки сил 
та часу волонтерству, але ми розуміємо, що ми – майбутнє, і цей факт нагадує, для чого кожен з нас допомагає та вчиться у цей 
скрутний час.

Тож ми маємо подякувати тим, хто зробив вибір, тим, хто допоміг і допомагає, тим, хто попри труднощі намагається зробити яко-
мога більше добрих справ, тим, хто має наснагу рухатися вперед і вести за собою інших та з кожним днем наближатися до перемоги.

Ãàííà Âîéëîêîâà, I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СІТКИ ДЛЯ БІЙЦІВ ЗСУСІТКИ ДЛЯ БІЙЦІВ ЗСУ
12 листопада команда сектора громадського виховання та волонтерства Сту-

дентського самоврядування ХНМУ взяла участь у волонтерсько-патріотичному за-
ході з плетення маскувальних сіток для Збройних сил України на платформі від БО 
«Фонд суспільної допомоги».

Сітка дозволяє військовим маневрувати і перегруповуватися так, що ворогу важ-
ко ідентифікувати наші позиції, які треба приховувати від обстрілів. Окрім того, сітка 
дає можливість солдатам переміщатися та займати нові позиції зі значно меншим 
ризиком потрапити під снайперський чи мінометний вогонь. 

Гарно сплетена сітка повністю приховує замасковані позиції та робить їх неви-
димими для ворога, тому правильній техніці в’язання приділяють дуже велику ува-
гу. Проте цьому можна швидко навчитися та одразу приносити користь військовим.

Так і наші волонтери приєдналися до цієї справи та досить швидко призвичаїлися 
плести і створювати нові маскувальні сітки для ЗСУ. Студенти також домовилися і надалі 
приїжджати й допомагати БО «Фонд суспільної допомоги» з цією й іншими активностями.

Хочемо висловити величезну подяку за можливість допомагати нашим воїнам, 
які щодня ризикують своїм життям, боронячи та звільнюючи нашу Україну від під-
ступного ворога!

ОКОПНІ СВІЧКИ ДЛЯ ЗСУ – ВІД ВОЛОНТЕРІВ ХНМУ!ОКОПНІ СВІЧКИ ДЛЯ ЗСУ – ВІД ВОЛОНТЕРІВ ХНМУ!
30 жовтня команда сектору громадського виховання та волонтерства Студент-

ського самоврядування ХНМУ взяла участь у волонтерсько-патріотичному заході від 
волонтерської спільноти «Тепло для котиків ЗСУ», головною метою якого стало ви-
роблення заготовок для окопних свічок для ЗСУ. Захід відбувся на платформі «Укра-
їнський простір Інтелігенція».

Окопні свічки можуть освітити або обігріти невелике приміщення в надзвичайних 
умовах, що може бути дуже важливим для наших бійців на фронті.

На заході була дружня та привітна атмосфера, де спілкувалися тільки україн-
ською мовою. Протягом роботи всі співали українські пісні, розповідали вірші, під-
тримували та допомагали один одному.

За підсумками спільними зусиллями було створено 2 тис. заготовок для окопних 
свічок для наших військових. 

Ми дякуємо «Українському простору Інтелігенція» та волонтерській спільноті 
«Тепло для котиків ЗСУ» за надану можливість допомогти нашим воїнам та провести 
час з користю!

БРАТИ НАШІ МЕНШІБРАТИ НАШІ МЕНШІ
Команда сектору громадського виховання та волонтерства студентського са-

моврядування вже вдруге відвідала тимчасовий притулок для тварин «Виставковий 
Центр», щоб вигуляти та допомогти адаптувати тварин до умов воєнного часу, адже 
вони втратили своїх хазяїв унаслідок повномасштабного вторгнення.

Собаки та коти, як усі живі істоти, потребують уваги та любові. Підтримуючи бра-
тів наших менших, що так само страждають від російської агресії, волонтери медич-
ного вишу мають змогу подарувати позитивні емоції як тваринкам, так і собі. Гарно 
проводячи час та допомагаючи іншим, студенти ХНМУ завжди відчувають себе більш 
вмотивованими та налаштованими як на маленькі, так і на великі перемоги. 

Крім того, нашою командою завдяки Благодійній організації «Котики по-
київськи» було надано сухий корм для собак і котів тимчасового притулку для тварин 
«Виставковий Центр».

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ÕÍÌÓ
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

«Протягом навчання організатори зробили акцент на прак-
тичних навичках, через що ми не могли стримати радість, бо в 
наш час поняття «практика» уходить на сторінки книги. 

Дуже радий знайомству з висококваліфікованими лікаря-
ми, професорами, які давали поради нам як майбутнім меди-
кам України – не повторювати помилок та завжди вчитися но-
вому. Щиро вдячний кожному медичному працівнику лікарні 
Addenbrooke’s Hospital, які доклали зусиль та дали можливість 
практикуватися у цей нелегкий час. 

Це стажування стало поштовхом навчатися та продовжувати 
нашу лікарську справу!».

Çàóð Áàäàëîâ

«Поїздка до Кембриджу залишиться одним з найяскраві-
ших спогадів про студентство. Я змогла побачити та позна-
йомитися з лікарями різних спеціальностей, поспостерігати 
за безліччю операцій та розвинути практичні навички. Завдя-
ки цьому змогла знайти і визначитися з тією спеціальністю, яку 
хотіла б освоїти в майбутньому. Дякую всім, хто зробив цю по-
дорож можливою!».

Àíàñòàñ³ÿ Øåíãåð 

«Практика на базі Кембриджського університету – це неймо-
вірний досвід та спогади! Протягом 7 тижнів завдяки зусиллям 
великої кількості талановитих та дуже добрих людей ми змогли 
не тільки поринути у світ медицини, а й насолодитися усіма пере-
вагами Великобританії: відвідування музеїв, парків, івентів, зна-
йомства з новими людьми, традиціями, поняттями, що допомо-
гло краще зрозуміти країну-друга. 

Щодо медичної практики, то хотілося б виділити наступні 
можливості: 

–   здобути та оновити свої практичні навички, адже ми мали 
змогу виконувати всі види ін’єкцій, покращувати свої здібності у 
первинній хірургічній обробці рани, проводити СЛР та багато ін-
шого під контролем лікаря; 

–   побачити, як працює система трансплантології;
–   спостерігати і брати участь в операціях та різноманітних 

медичних маніпуляціях залежно від того, за яким відділенням ми 
були закріплені. 

Лікарі та увесь медичний персонал були дуже привітними. 
Вони охоче нам пояснювали всі моменти, які нас цікавили з точки 
зору медицини. Окрема подяка нашим супервайзерам, які кож-
ного тижня проводили з нами заняття стосовно об’єктивного до-
слідження пацієнтів, що є невід’ємною частиною роботи кожного 
лікаря. 

Без жодних сумнівів, можу сказати, що ці 1,5 місяця були 
прекрасними та незабутніми. Велика подяка працівникам відділу 
міжнародних зав’язків ХНМУ та Кембриджському університету за 
організацію цієї практики!».

Àíãåë³íà Øàðàøèäçå 

«Після отримання результатів конкурсу на проходження прак-
тики в Кембриджському університеті перші хвилини не могла по-
вірити. А потім розпочалася процедура підготовки документів. 
На цьому етапі ми ставили організаторам мільйон питань, а вони 
нам терпляче допомагали з їх вирішенням. 

У перший тиждень після прибуття до Кембриджу були вступні 
лекції від професорів університету та практикуючих лікарів. За-
вдяки цьому ми трохи зазирнули до британської системи охо-
рони здоров’я та записали лайфхаки, як отримати максимум від 
практичного стажування. 

Особливо запам’яталося заняття communication skills. У нас 
був справжній актор-пацієнт, викладачка здійснювала відеозапис 
збору анамнезу, і ми всі разом розбирали помилки. 

Щодо занять з practical skills. Лише уявіть: величезна симу-
ляційна кімната з макетами, наявне все приладдя для відпрацю-
вання практичних навичок і доступ для студентів 24/7. Разом з 
викладачем відпрацьовували СЛР, тактику забору крові та вста-
новлення внутрішньовенного катетера, фундоскопію, накладан-
ня хірургічних швів та місцевого знеболення.

Наступні 6 тижнів були дуже насиченими, адже розпочалися 
клінічні ротації. Їх було три види, а саме: хірургічне відділення, те-
рапевтичне та обране нами пріоритетне. День минав як декілька 
годин. Зранку обхід палат, спілкування з пацієнтами під наглядом 
лікаря та розбір кейсів. Після обіду мали змогу подивитися опе-
рації. Приємною особливістю стала рівність між студентом і лі-
карем. «There are no silly questions – it means you willing to learn 
something new», – фраза, яка запала мені в душу. Нам з радістю 
пояснювали незрозумілі ситуації та акцентували увагу на ключо-
вих моментах патології.

Окрім клініки, ми мали змогу відчути себе справжніми сту-
дентами Кембриджського університету. Одна з особливостей на-
вчання в даному виші – formal dinner (як у фільмі «Гаррі Потер», 
бачили?). Ми збиралися в dinning hall з викладачами та представ-
никами клініки, могли спілкуватися у неформальній атмосфері та 
ділитися враженнями від перебування в Англії (до речі, британці 
й справді мають відмінне і тонке почуття гумору). Нам організо-
вували екскурсії до інших коледжів університету. А в один із со-
нячних днів ми спробували «візитівку» Кембриджу – пантинг. Це 
катання на довгих плоских човнах, керувати якими треба, від-
штовхуючись жердиною. 

Стажування у Кембриджському університеті надало змогу 
побачити структуру системи охорони здоров’я іншої країни, по-
міркувати про її переваги та недоліки, а також покращити свої 
теоретичні знання та підкріпити їх практичними навичками. І 
звичайно ж, поліпшити рівень англійської мови та навчитися ро-
зуміти британський акцент (там не лише bottle of water, а й купа 
інших висловів)».

Ä³àíà Ñè÷ 

СТАЖУВАТИСЯ І НАВЧАТИСЯ!
Цього року Харківський національний медичний університет став університетом-побратимом Кембриджського університету, 

а саме Школи клінічної медицини Кембриджського університету. Наша співпраця у різних напрямках набирає обертів, і одним із 
перших реалізованих спільних проєктів стала 7-тижнева програма академічної мобільності для студентів V–VI курсів, які навча-
ються за спеціальністю «Медицина». Подібні проєкти планується реалізовувати 1–2 рази на рік, що для студентів вишу є унікаль-
ною можливістю здобути нові навички та знання. 

Тож представляємо до вашої уваги відгуки учасників спільної програми академічної мобільності ХНМУ та Школи клінічної медици-
ни Кембриджського університету.
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ВИДАТНІ УЧЕНІ ХНМУ

ШЛЯХ ПЕРШОПРОХІДЦЯ ЗАВЖДИ ТЕРНИСТИЙШЛЯХ ПЕРШОПРОХІДЦЯ ЗАВЖДИ ТЕРНИСТИЙ
Майбутній піонер фармації у м. Харкові Георг Коррітарі на-

родився 6 квітня 1772 року у м. Корпона, в Угорському королів-
стві (нині м. Крупіна, Словаччина) у поважній купецькій родині. 
До 1795 р. хлопчик навчався у місцевій гімназії, потім, за при-
кладом багатьох вихідців з протестантських сімей Верхньої Угор-
щини, він вступив до університету м. Єна в Німеччині. Протягом 
1795–1798 рр. юний Георг слухав лекції з медицини, хірургії, хімії 
та фармації у таких знаних науковців, як гігієніст К.В. Гуфелянд, 
анатом Ю.Х. фон Лодер та акушер Й.К. Старк Старший. У 1798 р. 
Георг Коррітарі закінчив навчання в університеті та отримав сту-
пінь магістра. 

Проте завзятий адепт медицини не мав наміру полишати на-
уку. Натомість, він вирушив у довгу подорож по університетах 
Лейпцига, Галле, Берліна, Брауншвейга, Ганновера та Вюрцбурга, 
де поглиблював та удосконалював свої знання, проходив практи-
ку в загальному шпиталі в м. Бамберзі під керівництвом профе-
сорів А.Ф. Маркуса та А. Рьошляуба. Завершив своє навчання 
допитливий студент у Віденському університеті, отримавши у 
1801 р. звання доктора медицини і хімії та магістра офтальмології. 
Відомо, що під час перебування в університеті Г. Коррітарі почав 
свою педагогічну діяльність з викладання студентам терапії.

Упродовж 1801–1802 рр. Г. Коррітарі працював лікарем за-
гальної практики в м. Шемніці (сучасне м. Банська Штявниця, 
Словаччина). Але згодом він знову повернувся до викладацької 
діяльності. З 1802 по 1804 р. молодий науковець читав лекції в 
Угорському королівському університеті (нині Будапештський уні-
верситет ім. Лоранда Етвеша, Угорщина).

У 1805 р. Г. Коррітарі було обрано ординарним професором ка-
федри лікарського речовинослів’я, фармації та лікарської словес-
ності у щойно відкритому Імператорському Харківському універси-
теті. Новий професор прибув до Харкова у кінці 1806 р. Кафедра, 
на якій йому довелося викладати, не була обладнана для навчання 
та не мала жодного навчального посібника. Оскільки студентів на 
лікарському відділенні ще не було, Г. Коррітарі належало зайнятися 

організаційною діяльністю та підготовкою власного курсу лекцій з 
фармакології. Молодий професор активно поринув у вир універси-
тетського життя. Уже наступного року його було призначено дека-
ном медичного факультету та обрано членом училищного комітету. 
Г. Коррітарі одразу зайняв поважне місце в університетській спіль-
ноті, колеги віддавали шану його фундаментальній освіті та про-
гресивному складу розуму. Про це яскраво свідчить той факт, що в 
1807 р. Г. Коррітарі запросили прочитати актову промову. 

Георг Коррітарі був представником натурфілософії Фрідрі-
ха Вільгельма Йозефа фон Шеллінга та Йоганна Баптиста Шада, 
які протестували проти суворих емпіричних методів і виступали 
за поєднання медицини з філософією. Цей факт підтверджуєть-
ся назвою його актової промови «De nexu studio medicinae cum 
studio philosophiae» («Про зв'язок вивчення медицини з вивчен-
ням філософії»), у якій він наголошував на недостатності одних 
лише емпіричних знань для практики медицини та гаряче відсто-
ював необхідність вивчення філософії студентами-медиками.

Тоді ж Г. Коррітарі відкрив приватну практику з лікування 
очних хвороб у м. Харкові. Відомо, що він безкоштовно лікував 
малозабезпечених пацієнтів та виступав за субсидування ліку-
вання очних хвороб. Професор Г. Коррітарі навіть висловлював 
бажання служити головним лікарем у Харківській міліції, але не 
отримав не це дозволу міністра народної просвіти П.В. Завадов-
ського, який вважав, що університетські викладачі мали повністю 
зосередитися на викладацькій та науковій діяльності.

На жаль, Г. Коррітарі помер у 1810 р., ледве розпочавши ви-
кладання, хоча заздалегідь підготував власні лекції для курсу лі-
карського речовинослів’я, а для викладання фармації придбав 
найсучасніший підручник відомого німецького хіміка і фармацев-
та Й. Тромсдорфа.

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

3 жовтня 2022 року після тривалої хвороби пішов з життя заступник завідувача кафедри медицини ка-
тастроф та військової медицини підполковник Євген Олександрович Голов.

Євген Олександрович народився в родині військовослужбовця й продовжив сімейну традицію, всту-
пивши до Харківського гвардійського вищого танкового командного училища, яке закінчив із золотою 
медаллю. Він служив командиром танкового взводу 17-ї Гвардійської танкової дивізії, потім командиром 
взводу курсантів училища, в якому навчався сам.

З 1979 року розпочав свою трудову діяльність в Харківському медичному інституті викладачем вій-
ськової кафедри. Деякий час обіймав посаду головного спеціаліста відділу організаційно-аналітичної та 
кадрової роботи Головного управління праці та соціального захисту населення ХОДА, а потім повернувся 
до роботи на кафедрі медицини катастроф та військової медицини ХНМУ. У 1984 р. закінчив з відзнакою 
Вищі офіцерські курси.

Євген Олександрович був творчою і енергійною людиною, відповідальним і дисциплінованим співро-
бітником, щирим і чуйним колегою. 

Ректорат, профспілкова організація, співробітники кафедри медицини катастроф та військової меди-
цини висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Євгена Голова. Світла пам’ять про Євгена Олександровича назавжди збережеться 
в серцях рідних, колег та друзів.

СУМУЄМО!

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ГОЛОВА
(13.07.1951–03.10.2022)
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14 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ

ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ ПОЄДНАЛОСЯ З НЕЗЛАМНИМ СЬОГОДЕННЯМГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ ПОЄДНАЛОСЯ З НЕЗЛАМНИМ СЬОГОДЕННЯМ
День захисників і захисниць України – державне свято, що 

відзначається 14 жовтня. Започатковано у 2014 році президент-
ським указом як День захисника України, а 14 липня 2021 року 
Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників 
і захисниць України.

Захист своєї Вітчизни від зазіхань з російської федерації – 
свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, честі та від-
ваги, дуже часто величезної самопожертви і колосальної само-
віддачі.

Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі осо-
бливо гостро постала після російської окупації Криму та початку 
воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Без-
прецедентні зразки мужності та відваги, виявлені нашими за-
хисниками та захисницями на передовій російсько-української 
вій ни, сотні відданих життів за Батьківщину потребували гідного 
вшанування з боку суспільства й держави.

Дата 14 жовтня вибрана не випадково: цього дня відзнача-
ється християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а у 
1999 році встановлений і День українського козацтва.

З давніх-давен Богородиця була покровителькою україн-
ського козацтва й усіх українських збройних формувань. Саме на 
свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій обира-
ли гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Образ козака як 
українського лицаря і захисника рідної землі близький кожному 
українцю.

Уже у ХХ столітті козацькі традиції боротьби за незалежність 
України наслідували вояки Армії Української Народної Республіки 
та Української повстанської армії. І не випадково днем офіційного 
створення УПА було обрано свято Покрови. Таким чином, цілком 
логічно, що цього дня давнє героїчне минуле України поєдналося 
з героїчним теперішнім.

Зараз українська армія самовіддано бореться за нашу неза-
лежність і волю, тому цього року це свято вкрай важливе для кож-
ного українця. Віримо, що дуже скоро ЗСУ проженуть кожного 
окупанта з нашої землі і для України настане мир.

²ðèíà Áëèíêîâà

Співробітники і студентська громада ХНМУ приєдналися 
до жовтневих урочистостей і провели низку заходів. Зокре-
ма, кафедра суспільних наук провела для студентів І курсу 
дистанційну навчально-меморіальну сесію, у ході якої було 
висвітлено питання історії виникнення даного свята. 

Так, акцент було зроблено на глибинних християнських 
коренях свята і проаналізовано зв’язок християнського об-
разу Богородиці з формуванням і діяльністю українського 
козацтва та сучасних українських збройних сил. Усі свята, 
об’єднані 14 жовтня, дуже взаємопов’язані і є надзвичайно 
актуальними у сьогоденні.

20 листопада 2022 року внаслідок загострення хронічної хвороби пішов з життя доцент кафедри 
ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету Олександр Сергійович 
Масловський.

Олександр Сергійович народився 24 вересня 1965 року в місті Харкові в сім’ї спадкових лікарів. 
Його батько Сергій Юрійович Масловський (07.06.1940–07.08.2016), професор, завідувач кафедри ана-
томії з 1986 до січня 1996 року; з 10 січня 1996 року – завідувач кафедри гістології, цитології та ембріо-
логії. Мати Лариса Олексіївна Михайлик – доцентка кафедри патологічної анатомії Харківської медичної 
академії післядипломної освіти лікарів. Дід за материнською лінією Олексій Феодосійович Михайлик – 
міський голова м. Харкова (1953–1960), одна з вулиць міста Харкова названа на його честь.

У 1983 р. Олександр Масловський розпочав навчання на стоматологічному факультеті Харківсько-
го медичного інституту, який закінчив з відзнакою в 1988 р. У період з 1988 по 1990 р. навчався в клі-
нічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології Українського інституту удосконалення лікарів. 
У 1990 – 1992 рр. працював на посаді лікаря стоматолога-ортопеда МСЧ заводу ім. Т.Г. Шевченка міста 
Харкова.

У 1992 р. Олександр Сергійович почав працювати на посаді асистента кафедри ортопедичної сто-
матології ХМІ. 23 грудня 2004 року він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук за темою: «Индивидуальная изменчивость коронок передних зубов человека». З 2006 

року працював на посаді доцента кафедри, того ж року йому було присвоєно вчене звання доцента. Має 33 наукових праці та патент 
України на винахід.

Багато поколінь медиків пам’ятають Олександра Сергійовича життєрадісним і товариським – таким він і залишиться в наших сер-
цях назавжди.

Ректорат, профспілкова організація співробітників, деканат стоматологічного факультету, колектив кафедри та студенти Харків-
ського національного медичного університету глибоко сумують через передчасну втрату Олександра Сергійовича Масловського.

Пам’ять про Олександра Сергійовича назавжди залишиться в наших серцях.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА МАСЛОВСЬКОГО 
(24.09.1965–20.11.2022)

СУМУЄМО!
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СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

Війна розкидала по різним світам і краям українців, які вже 
протягом майже дев’яти місяців вимушені ховатися від ворожих 
бомбардувань. Особливо ця ситуація стосується мешканців та-
ких прифронтових міст, як Харків, у тому числі й співробітників і 
студентів медичного вишу. 

Навесні ми уже розповідали про родину викладачки ХНМУ 
Ірини Старкової та її доньки-студентки нашого вишу Віолети, які 

опинилися далеко від свого дому, знайшовши прихисток в сели-
щі міського типу Петропавлівці, що на Дніпропетровщині. Наразі 
дівчинка вже навчається на ІІ курсі й знаходить розраду своїх пе-
реживань у творчому хобі, яким захоплюється ще з дитинства – 
малюванні.

Війна змусила дівчинку пристосовуватися до нових умов і 
реалій як у навчанні, так і в малюванні. «Переїзд все дуже змі-
нив, мені доводиться працювати з новими матеріалами, адже 
все приладдя залишилося вдома, бо не було можливості за-
брати із собою все необхідне», – розповідає Віолета. Вона та-
кож радить зі власного досвіду не залишати осторонь свої зді-
бності та навички, а знаходити час на своє хобі, навіть під час 
війни. 

Своєму хобі Віолета приділяє хоча би годину в день залеж-
но від зайнятості та навчання. «Про обрану професію медика я 
в жодному разі не шкодую, це дійсно те, чим я хочу займатися в 
майбутньому, до того ж я не хочу заганяти себе в якісь мистецькі 
рамки. Тому нехай малювання залишиться моїм хобі», – зізнаєть-
ся студентка.

Малює юна художниця й для соціальних мереж, але все ж 
таки здебільшого для себе. Малювання допомагає їй відволікти-
ся від думок про війну…

Çà ìàòåð³àëàìè ñòàòò³ æóðíàë³ñòêè 
ìåä³à-ïîðòàëó Petropavlivka.City Äàð’¿ Þä³íî¿

Ôîòî: ²ðèíà Ñèòí³ê 

ХОБІ ЯК РОЗРАДА ПІД ЧАС ВІЙНИ

У жовтні за ініціативою сектору «Ліга Сміху» відбувся захід 
«Ржаки-ребусаки» на платформі Google Meet. Студенти нашого 
вишу дуже полюбляють розгадувати ребуси та вирішувати будь-
які завдання, особливо якщо вони стосуються медицини. Адже 
під час таких заходів можна дізнатися багато корисного, пізна-
вального і добре запам’ятати інформацію. 

Так, у грі взяли участь 3 команди сміливих і азартних студен-
тів: «Іванко і гарем», «ДалДан», «Богданчики». Ведучими заходу 
стали Карина Овчаренко та Азер Гейдар огли Мамедов.

Суть заходу полягала в тому, що командам у ході гри були 
продемонстровані ребуси, які потрібно було розгадати. Ре-
буси були зроблені завчасно, їхньою тематикою звісно ж ста-
ла медицина. За правильну відповідь команди отримували +1 
бал, за неправильну 0. Крім того, кожна команда мала змогу 

отримати додатковий бал, пояснивши, що означає відгадане 
слово. Учасники писали у чаті свої відповіді, якщо вони були 
надані одночасно декількома командами. Ведучі дивилися, 
яка була першою та зараховували їй бал. За результатами 10 
турів команди набрали наступну кількість балів та посіли такі 
місця:

1-е місце – команда «ДалДан» (11 балів);

2-е місце – команда «Іванко і гарем» (7 балів);

3-є місце – команда «Богданчики» (2 бали).

Вітаємо переможців і запрошуємо всіх бажаючих до участі у 
наших пізнавальних заходах!

ªëèçàâåòà Ñêèäàíåíêî, 
ãîëîâà ìåä³à-ñåêòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

ГРАЄМО ТА ВИВЧАЄМО!

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

МОВА  КОД НАЦІЇМОВА  КОД НАЦІЇ
9 листопада в Україні святкують День 

української писемності та мови, який щоріч-
но відзначають у День пам’яті Преподобного 
Нестора Літописця. 

Нестор був ченцем Києво-Печерського 
монастиря, київським літописцем та пись-
менником, послідовником Кирила та Мефо-
дія, які створили слов’янську писемність. Він 
вважається автором «Повісті минулих літ».

Згідно з останніми даними носіями укра-
їнської мови є 40–45 млн людей, більшість із 
яких мешкають на території України. Україн-
ська мова є другою слов’янською мовою за 
кількістю мовців і входить до 30 найпошире-
ніших мов світу.

Українська мова та її носії пройшли через 
періоди гонінь та пригнічень з боку країн, до 
складу яких входили території України. Піс-
ля проголошення незалежності нашої країни 
українська мова отримала статус державної.

Після початку повномасштабного втор-
гнення росії в Україну побільшало українців, 
які розмовляють українською мовою вдома. 
Крім того, мешканці нашої країни суттєво знизили споживання 
російськомовного контенту, більше 40 % опитаних взагалі пере-
стали дивитися російські серіали та слухати російську музику.

Історія нашої мови пам’ятає багато тра-
гічних сторінок, але зараз позиції української 
мови набагато міцніші. Перевірити свої зна-
ння з української мови можна, долучившись 
до написання Радіодиктанту національної 
єдності, який традиційно проходить у День 
української писемності та мови.

Здобувачі освіти та науково-педагогіч-
ні працівники кафедри української мови, 
основ психології та педагогіки Харківсько-
го національного медичного університету 
долучилися до святкування Дня української 
писемності та мови. Так, викладачі кафе-
дри та вітчизняні здобувачі освіти написали 
всеукраїнський радіодиктант єдності, мета 
якого – об’єднати людей навколо Украї-
ни в усьому світі, а іноземні здобувачі осві-
ти створили постери, кросворди, вікторини, 
меми, присвячені Дню української писем-
ності та мови. 

Це свято надихає всіх нас відчути себе 
частиною великої української нації, під-
тримувати зв’язок поколінь, а також ви-

знати стратегічне значення української мови в розбудові дер-
жавності.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Öåíòðó ìåä³àêîìóí³êàö³é
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ІНТЕРВ’Ю РЕКТОРА 

Ректор Харківського національного медичного університету Валерій Капустник став учасником проєкту «Війна та освіта» для 
YouTube-каналу Kharkiv NOW. 

Співрозмовником очільника медичного вишу став відомий харківський ведучій Ігор Діденко. Бесіда стосувалася актуальних питань 
організації навчального процесу на тлі військової агресії, а саме, як живе медичний університет в цих умовах, як війна впливає на стан 
вітчизняної освіти, яким чином відбуваються комунікації зі студентами та педагогами тощо. 

Крім того, пан Валерій розповів про розвиток волонтерського руху ХНМУ, допомогу міжнародної спільноти, плани на майбутнє та 
ще багато іншої актуальної інформації.

«Я хочу ще раз наголосити, що ми повинні бути активними у своєму житті, незважаючи на те, чи літні ми, чи молоді, і кожним своїм 
кроком, кожною своєю дією наближали би той день, коли зможемо сказати, що я особисто, наш колектив і наша країна вистояли в цій 
дуже кривавій і незрозумілій війні. І виборовши мир, були б ще більш згуртованими, сильними і красивими з точки зору організації на-
шого життя навкруги себе. Я вірю, так і буде!», – наголосив Валерій Капустник наприкінці розмови.

Öåíòð ìåä³àêîìóí³êàö³é ÕÍÌÓ

«ПРИЙДЕ ДЕНЬ, КОЛИ МИ СКАЖЕМО, 
ЩО ВИСТОЯЛИ…»
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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.

Ðåäàêòîðêà Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðêè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

ФОТОСУШКА

Війна привнесла в наше життя свої правила і змусила майже 
забути про ті світлі дні, коли ми просто раділи життю і посміха-
лися кожному новому дню. Проте ми, як нація сильних і мужніх 
людей, без остраху дивимося в майбутнє й з теплотою згадуємо 
мирне минуле.

Так, у жовтні студентське самоврядування провело фотосуш-
ку «Моє місто до 24 лютого», де студенти та майбутні лікарі поді-
лилися часткою свого довоєнного життя.

Під час онлайн-голосування ми насилу змогли визначити пе-

реможців, адже кожна побачена робота викликала гарні емоції, 
але ми впоралися з цим нелегким завданням.

Отже, вітаємо переможців:
І місце – Вікторія Бурлаченко, ІІ медичний факультет;

ІІ місце – Маргарита Гаургова, IV медичний факультет;

ІІІ місце – Єлизавета Патинко, ІІ медичний факультет.

Українці – мужня нація, тому ми зробимо все можливе, щоб 
сонячні дні ви бачили якомога частіше. До наступної фотосушки! 

Ñòóäåíòñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ ÕÍÌÓ

«МОЄ МІСТО ДО 24 ЛЮТОГО»
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