
Складно собі уявити сучасне життя без досягнень науки. І саме День науки об'єднує працю багатьох творчих людей різних 
напрямків. Незважаючи на складність професії, це нелегка, проте цікава праця, а люди, які присвятили науці своє життя – від-
дані й зацікавлені в кінцевому результаті своєї діяльності.

День науки – велике свято новаторських ідей, відкриттів і знань, подарованих нам ученими. Наука робить наше життя ком-
фортнішим, цікавішим і простішим. Завдяки науці ми маємо, у тому числі, ліки від багатьох хвороб – і сьогодні власне такий 
день, який нагадує про важливість наукових пошуків.

Сучасна Україна має достатній потенціал для розвитку пріоритетних наукових напрямів, серед яких – фундаментальна на-
ука, інформаційні та комунікаційні технології, а також рішення цікавих завдань, що постали перед нашими вченими. Це багато 
в чому визначає авторитет країни у світовому товаристві та інтеграцію в європейський економічний простір.

Шановні колеги! Хочу побажати вам продовжувати розвиватися, нехай попереду на вас чекають цінні наукові відкриття. 
Зичу вам міцного здоров'я, наукового натхнення, бажання проявляти свої здібності і ніколи не зупинятися на досягнутому! 

Із щирими побажаннями ректор університету
Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

ЗІ СВЯТОМ!
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

НАУКОВЕ ШОУ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
День відкритих дверей – це традиційний захід, у рамках якого 

вступники мають змогу отримати необхідну інформацію про нав-
чання в університеті та зробити перший крок до медичної освіти в 
Харківському національному медичному університеті. Особливо ко-
рисний він для абітурієнтів, які визначилися з вибором майбутньої 
професії медика і мають ближче ознайомитися з її перевагами.

День відкритих дверей в медичному виші традиційно прохо-
дить двічі протягом навчального року: восени та навесні. Цього-
річ профорієнтований захід відбувся 18 травня.

У ході Дня відкритих дверей абітурієнти мали змогу дізнати-
ся про факультети й напрями, за якими здійснюється підготов-
ка у виші, та Правила прийому до університету від представників 
Приймальної комісії. Також вступники могли розширити свій кру-
гозір стосовно обраної професії та наочно спостерігати або осо-
бисто брати участь у маніпуляціях, які повинен знати і виконувати 
медичний працівник.

Завдяки науковим презентаціям на Medical Science Show, 
відвідуванню кафедр, музею історії, майстер-класам та медичній 
вікторині присутні змогли долучитися до щоденного життя уні-
верситету та почути поради щодо вступу до вишу. Так, дуже до-
речним для майбутніх студентів став майстер-клас «Як створити 
електронний кабінет вступника та подати електронну заяву», мо-
дератором якого виступила секретарка Приймальної комісії Іри-
на Лещина. Під час іншого майстер-класу «Як подолати стрес під 

час складання ЗНО» слухачі почули слушні поради від психолога 
ННІ якості освіти Анастасії Горецької.

Особливий інтерес у вступників викликала медична віктори-
на «Medical Science Show QUIZ», у ході якої учасники вирішува-
ли медичні загадки. Так, під час «Анімованої вистави» необхідно 
було надати невідкладну допомогу людині, у якої сталася крово-
теча або інсульт чи яка була уражена електричним струмом. «Зу-
басті запитання» були представлені у вигляді майстер-класу із 
застосуванням новітніх стоматологічних методів та розсіювання 
існуючих міфів. «Твій перший діагноз» самостійно міг спробувати 
встановити кожен за допомогою деяких підказок. Проте на цьому 
цікавинки не закінчилися: протягом усього дня відвідувачі отри-
мували монети від ради СНТ, які потім мали змогу обміняти на ко-
рисні подарунки.

Також у рамках Дня відкритих дверей абітурієнти одержали де-
тальну інформацію щодо наявних напрямів, дізналися про навчаль-
ний процес та практики, організацію дозвілля та побуту студентів.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

ОСОБИСТІ ВРАЖЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ
«Мені дуже сподобалася неврологія, люблю, коли демон-

струють досліди, розповідають про те, як функціонує головний 
мозок – мене це дуже вразило. Сподобалося те, як представлена 
на науковому шоу стоматологія, взагалі, мені цікавий такий фор-
мат проведення Дня відкритих дверей». 

Þë³ÿ (Õàðê³â) 

«Мені сподобався стенд стоматології, до того ж я хочу всту-
пити на стоматологічний факультет. Сподобався капелюх, що 
розподіляє, яка спеціальність тобі більше підійде. Так, мені пе-
редбачив кардіологію, правда, це не збігається з моїм вибором, 
але все може змінитися. А я ще не знаю, що мені більше сподо-
балося, всі стенди викликали жвавий інтерес». 

Ñîô³ÿ, Àííà ³ Äàðèíà (Õàðê³â) 

«На День відкритих дверей до медичного вишу я завітав 
уперше, проте бував раніше на Ночі науки. Я ще не зі всіма стен-
дами ознайомився, проте в першу чергу мені сподобалася пред-
ставлена інформація про головний мозок, хоча мені також цікава 
травматологія і офтальмологія». 

Îëåêñàíäð (Õàðê³â)
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ВІТАЄМО!

17 травня в приміщенні обласної філармонії відбулися уро-
чистості з нагоди Дня науки за участі голови ХОДА Юлії Світлич-
ної та голови Північно-Східного наукового центру Національної 
академії наук України і Міністерства освіти і науки України Воло-
димира Семиноженка. 

Вітаючи учасників заходу, голова ХОДА відзначила особли-
ве місце харківських учених у розвитку науки в Україні і наголо-
сила на необхідності міцної державної підтримки галузі. Під час 
заходу були відзначені провідні та молоді науковці області, кра-
щі студенти харківських вишів. Вони отримали відзнаки ХОДА та 
Національної академії наук України, серед нагороджених – наші 
колеги. 

Обласну стипендію імені І.І. Мечникова в номінації «Провідні 
науковці» присуджено головному науковому співробітнику ЦНДЛ 
професору Миколі Щербаню, стипендію імені Л.Т. Малої в номі-
нації «Обдаровані молоді науковці» – асистенту кафедри пропе-
девтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки 
Олексію Гончарю. 

Вітаємо наших колег і бажаємо подальших успіхів у  науці!

НАГОРОДИ СПІВРОБІТНИКАМ ХНМУ НАГОРОДИ СПІВРОБІТНИКАМ ХНМУ 
З НАГОДИ ДНЯ НАУКИЗ НАГОДИ ДНЯ НАУКИ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Психосоматичні аспекти в дерматології» – під такою назвою 
22 квітня пройшла міжнародна науково-практична конференція 
на базі Харківського національного медичного університету.

У роботі конференції взяв участь доцент кафедри психіатрії та 
поведінкових наук Медичного Коледжу Центрального Універси-
тету Мічігана д-р Мохаммад Джафферані (Mohammad Jafferany). 

Іноземного гостя запросила до ХНМУ завідувачка кафедри 
дерматології, венерології та медичної косметології Алла Біловол 
для участі в науково-практичній конференції та проведення май-
стер-класу для студентів, інтернів та лікарів вишу на тему «Психо-
дерматологія: світовий досвід та практичні аспекти». 

Під час візиту відбулася зустріч із проректором з наукової 
роботи Валерієм М’ясоєдовим, який привітав почесного гостя 
в медичному виші, зазначивши, що це тільки перший візит д-ра 
Джафферані до нашого університету, та виказав сподівання на 
тривалу плідну співпрацю в майбутньому.

У ході зустрічі обговорювалися питання важливості співпраці 
між Харківським національним медичним університетом та уста-
новою, представником якої є д-р Мохаммад Джафферані, тому 
що тема психодерматології є досить новою та актуальною на да-
ний час не лише в Україні, а і в усьому світі. Сторони висловили 
впевненість у тому, що зв’язки між установами будуть розвива-
тися й надалі.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
СПІВРОБІТНИЦТВАСПІВРОБІТНИЦТВА

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО 
Патенти на Винаходи

1. Спосіб лікування постшизофренічної депресії. Автори: 
Г.М. Кожина, І.Ф. Тєрьошина, К.О. Зеленська.

2. Спосіб епідеміологічної діагностики катетер-асоційованої 
інфекції сечовивідних шляхів у лікувально-профілактичному за-
кладі. Автори: Т.О. Чумаченко, Д.І. Чумаченко, І.І. Несвижська.

Патенти на Корисні моделі
1. Спейсер голівки стегнової кістки для хірургічного лікуван-

ня інфекційного артриту кульшового суглоба. Автори: Г.Г. Голка, 

В.В. Бурлака, О.В. Гопцій, А.О. Олійник, Т.Я. Ханик, В.В. Веснін.

2. Спосіб хірургічного лікування інфекційного артриту куль-
шового суглоба. Автори: Г.Г. Голка, В.В. Бурлака, О.В. Гопцій, 

А.О. Олійник, Т.Я. Ханик, В.В. Веснін.

3. Спосіб терапії психопатологічних наслідків стресу в учасни-
ків антитерористичної операції. Автори: Г.М. Кожина, К.О. Зе-

ленська, О.В. Друзь, В.Л. Наумов.

4. Спосіб терапії дорослих, хворих на інсомнію. Автори: 
Г.М. Кожина, І.Ф. Тєрьошина, К.О. Зеленська.

Àííà Ãîëäàíñüêà, 
êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÕÍÌÓ
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ДОСВІД, ДОВІРА, ДОПОМОГАДОСВІД, ДОВІРА, ДОПОМОГА
14 травня в Харківському національному медичному універ-

ситеті перебувала делегація представників міжнародного соці-
ального проекту Twinning. 

Проект Twinning фінансується Європейським союзом і реалі-
зується французькою організацією, яка працює під егідою мініс-
терства і називається «Експертиз-Франц». Організація працює 
не тільки у сфері реабілітації та медичних послуг, а також і в ін-
ших сферах, таких як: сільське господарство, фінансування, за-
ймається тим, що знаходить експертів і таким чином надає до-
помогу іншим країнам – саме так працює система європейської 
підтримки.

Іноземних гостей запросила до медичного вишу професор 
кафедри педіатрії та неонатології № 1 Олена Ріга для озна-
йомлення з діяльністю університету в цілому, кращого зна-
йомства з роботою у сфері системи раннього втручання, а та-
кож для отримання нових знань та ідей щодо розвитку в цьому 
напрямку. 

На початку візиту відбулася зустріч гостей із проректором з 
наукової роботи Валерієм М’ясоєдовим та представниками між-
народного відділу. Так, вітаючи делегацію у медичному виші, Ва-
лерій Васильович зазначив: «Ми не часто зустрічаємо гостей із 
Франції, тому нам дуже приємно у стінах нашого вишу вітати де-
легацію, що виконує почесну місію зі взаємодії системи охоро-
ни здоров’я і роботи з ранньої реабілітації дітей. Це досить но-
вий напрямок для нашої країни, а у Франції він знаходиться на 
високому рівні, тому ми хочемо перейняти ваш досвід. Упевне-
ні, що ця зустріч буде максимально продуктивною та корисною 
для студентів, викладачів і лікарів, що з нетерпінням чекають на 
майстер-клас».

У свою чергу постійний радник проекту Twinning Жан-Елі Мал-
кін подякував за теплий прийом і ознайомив аудиторію з основ-
ними напрямками роботи проекту: «На даний момент ми працю-

ємо над процесом розробки і поширення на національному рівні 
в Україні тієї системи, яка називається раннє втручання для ді-
тей з інвалідністю у співпраці з Міністерством соціальної політики 
України. Проект діє в 4 пілотних регіонах: Харків, Одеса, Ужгород 
і Львів. Наше завдання – розвивати цю послугу в регіонах, щоб 
в результаті вона була виведена на національний рівень. Один з 
дуже важливих напрямків, у якому ми працюємо, – це координа-
ція між тими, хто оточує послугу раннього втручання». 

За словами пана Жан-Елі Малкіна, важливо розвивати спів-
робітництво та партнерську роботу всіх організацій, які нале-
жать до трьох профільних міністерств, а саме: освіти, охорони 
здоров'я та соціальної політики. Наразі в кожному з пілотних регі-
онів створена обласна рада з раннього втручання, яка об'єднує в 
собі представників усіх міністерств. 

До ХНМУ представники проекту завітали з презентацією «По-
відомлення батьків про відхилення та проблеми у розвитку ди-
тини», автором якого виступила пані Флоранс ле Теоф, де роз-
глядається одна з проблем, з якою стикаються медики по всьому 
світу. Адже важливо знати, як коректно повідомити родині, що у 
дитини виявлені проблеми розвитку і які рекомендації існують 
для лікарів з цього приводу, а також, яким чином провести пра-
вильну організацію догляду – це і є частина даного проекту, що 
працює з розвитком системи раннього втручання. Даний компо-
нент добре вписується в кооперацію таких важливих ланок лан-
цюга, як медична, соціальна та освітня сфера. Адже сьогодні всі 
фахівці прийшли до розуміння, що сам момент повідомлення 
дуже важливий і відповідальний.

«Ми вперше презентуємо свій проект в медичному універ-
ситеті – це почесно і вкрай важливо, оскільки на семінарі будуть 
присутні студенти – майбутні лікарі, яким потрібно закласти ро-
зуміння важливості процесу. Наприклад, у французьких універ-
ситетах ввели цілий курс, який навчає студентів, як говорити з 
пацієнтом щодо встановленого діагнозу. Якщо ми повернемося 
до нашої сьогоднішньої місії, то у нас є кілька основних завдань, 
одне з яких – налагодити процедуру проведення внутрішньої 
оцінки якості наданої послуги», – підкреслив постійний радник 
проекту.

У ході зустрічі обговорювалися питання важливості прове-
дення подібного заходу для Харківського національного медич-
ного університету, тому що тема взаємодії, а саме спільної плід-
ної співпраці між лікарями, пацієнтами та родинами пацієнтів, а 
особливо система розвитку послуг раннього втручання, є досить 
актуальною на даний час в Україні.

Àííà Êóðà÷, Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷ 
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ НЕВРОЗИІНФОРМАЦІЙНІ НЕВРОЗИ
Навряд чи хтось може посперечатися з тим, що ми живемо 

в епоху інформації. Н. Ротшильд (засновник відомої успішної ди-
настії банкірів) ще багато років тому відзначив, що той, хто воло-
діє інформацією, володіє світом. 

Дійсно, сьогодні вхід до всесвітньої мережі Інтернет доступ-
ний кожному, а це означає, що за лічені хвилини можна знайти 
популярне пояснення будь-якого наукового факту, подивитися, 
який вигляд має головна вулиця міста, яке розкинулося за тися-
чі кілометрів від локації інтернет-користувача, чи завантажити на 
смартфон будь-яку книгу. Проте інформаційний бум, окрім вище-
зазначених благ, перевіряє нашу психіку на міцність та випробо-
вує адаптаційні можливості організму. 

Кому ще, як не студентам-медикам протягом свого навчан-
ня доводиться боротися з лавиною інформації, по суті, «інфор-
маційним стресом»? Знайти певну, корисну та актуальну ін-
формацію, осмислити її на основі великої кількості розрізнених 
фактів, синтезувати власну точку зору та своє бачення або не-
обхідність повторювати величезні масиви інформації при підго-
товці до заліків, іспитів та Кроків. Мабуть, майже кожен із нас 
хоч декілька разів протягом навчання (а особливо напередод-
ні та під час сесії) відчував себе занадто стомленим, що навіть 
тривалий відпочинок не міг повною мірою повернути сили та за-
безпечити нормальну працездатність, пригніченим, але, водно-
час, дратівливим. Можливо, у когось навіть виникали порушен-
ня сну. 

Усі ці прояви є характерними для інформаційного неврозу, 
який, за своєю сутністю, є неврастенією, етіологією якої є інфор-
маційне перевантаження. В основі даного стану – порушення 
адаптації до стресових умов. Втомлюватися будуть усі, але, на 
щастя, далеко не в кожного стан дійде саме до неврозу. Річ у тім, 
що інформаційне перевантаження є пусковим механізмом, який 
має спровокувати інформаційний невроз за наявності «сприят-
ливих» умов. Такими умовами є загальний стан організму («пре-
морбідне тло»), генетична схильність, тип вищої нервової діяль-
ності (холерики та меланхоліки у зоні ризику), соціальні фактори 

(атмосфера в колективі), особливості комунікації у формальних 
та неформальних групах, особливості виховання («синдром від-
мінника» грає на користь дезадаптації). Причиною інформацій-
ного неврозу також може стати тривала відсутність необхідної 
інформації, адже в мережі наразі дуже багато інформаційного 
сміття, або шлаку, який значно ускладнює пошук саме тієї інфор-
мації, якої ми потребуємо. Залежно від ступеня та тривалості ін-
формаційного стресу симптоми перевантаження інформацією 
будуть варіюватися від втоми, яка є нормальним станом для лю-
дини після активної та плідної праці, до перевтомлення та влас-
не неврозу.

Для успішної боротьби з останнім може знадобитися допо-
мога спеціалістів, а тому краще провести профілактику та не до-
пустити розвитку цього стану. Чільне місце серед заходів про-
філактики посідає самодисципліна, а саме: оптимізація режиму 
праці та відпочинку (розумова діяльність у першій половині дня, 
не залишати всі завдання на вечір). Згадаємо графіки працез-
датності – пік припадає на 9–12-у годину ранку, після 18-ї години 
стрімко знижується, а також періодизацію активності мозку при 
виконанні розумової роботи: 20 хвилин для «входження» в робо-
ту, наростання розумової активності протягом наступних 1,5 го-
дин, стабільна працездатність протягом 2–2,5 годин та поступо-
ве зниження опісля (тобто мозок потребує перерви), планування 
та розподіл усього масиву інформації на щоденні порції, які буде 
легше обробити (особливо актуально перед сесією), нормуван-
ня навантаження на зоровий аналізатор (перерви після кожних 45 
хвилин роботи з гаджетами та зорова гімнастика), профілактика 
гіподинамії (ранкова гімнастика подарує бадьорість та позитив-
ний настрій, прогулянка у парку наситить мозок киснем, додат-
кові вправи підтримуватимуть у тонусі опорно-руховий апарат), 
знаходження на свіжому повітрі, нормалізація режиму сну (опти-
мальна тривалість 7–10 годин у повній темряві, бажано засина-
ти та просинатися в один і той самий час) та раціону харчуван-
ня (збалансоване харчування зі збільшеним вмістом сезонних 
овочів та фруктів, заміна надлишку легких вуглеводів на склад-
ні вуглеводи або більш корисні легкі (чорний шоколад, сухоф-
рукти). Звичайно, усе це в ідеалі, та мало хто зі студентів може 
дотримуватися усіх цих правил, проте, все ж можна спробувати 
впровадити хоч частину з них у власне життя. Як більш доступний 
кожному, проте, вимагає не менше зусиль, рецепт психічного до-
бробуту – практикувати позитивний погляд на світ, виявляти до-
брозичливість та розуміння до людей, що навколо, та взаємопід-
тримка в колективі. 

Отже, вседоступність інформації, звичайно, велике благо, 
але й перевірка на міцність нашої самодисципліни та відповідаль-
ності за своє здоров’я. 

²ðèíà Ëåùóê, ²ãîð Çàâãîðîäí³é, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî 

Якщо когось з вас турбує питання: «Чи варто брати участь у 
програмі стажування?», відповімо однозначно: «Варто, ще і як!».

Рівень клініки у Франкфурті дуже високий. У Німеччині 
впроваджена страхова медична система, завдяки якій у паці-
єнтів є можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу 
з використанням дорогої апаратури та інструментарію. Пер-
шокласні спеціалісти, сучасні технології, організація роботи, 
включаючи дрібниці, методи лікування та діагностики, та ще 
багато чого іншого. Кожному з нас необхідно поглянути зсе-
редини на роботу такого механізму, щоб винести для себе 
стандарти європейської медичної допомоги та втілювати їх на 
практиці.

Отриманий досвід та навички є дуже цінними та необ-
хідними ресурсами. Однак варто попередити, що необхідно 
мати певний багаж знань. По-перше, для того щоб розуміти, 
що відбувається навколо. По-друге, порівняти методики, які 
використовуються у нас, з розробками європейських спеціа-
лістів.

Практика залишила сильне враження. Після такої подоро-
жі та знайомства з таким чудовим хірургом, як доктор Пламен Стайков, бажання й інтерес навчатися та працювати в медицині збіль-
шується в декілька разів.

Àíäð³é Äðîê³í, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, ªëèçàâåòà Çàïîðîæ÷åíêî, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

ЗА СТАНДАРТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕДИЦИНИЗА СТАНДАРТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
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З ЮВІЛЕЄМ!

ЯСКРАВИЙ ПРЕДСТАВНИК ВІТЧИЗНЯНОЇ НЕВРОЛОГІЇЯСКРАВИЙ ПРЕДСТАВНИК ВІТЧИЗНЯНОЇ НЕВРОЛОГІЇ
22 травня відзначив ювілей провідний учений-невролог, ві-

домий як в Україні, так й далеко за її межами, Євген Григорович 
Дубенко. Завдяки високому науковому і творчому потенціалу ним 
створені нові наукові напрямки в клінічній неврології, а наукові 
дослідження були широко представлені та високо оцінені на чис-
ленних світових та європейських конгресах. Вагомі наукові здо-
бутки Української неврологічної школи під керівництвом Євгена 
Григоровича отримали міжнародне визнання.

Професійний шлях 
Євгена Григоровича тісно 
пов'язаний із Харківським 
медичним інститутом, 
після закінчення якого з 
відзнакою в 1954 році він 
вступив до клінічної ор-
динатури на кафедрі нер-
вових хвороб, де і прой-
шов шлях від асистента 
до завідувача кафедри. 

Протягом 12 років 
(1969–1981) Є.Г. Дубенко 
був деканом лікувального 
факультету Харківського 
медичного університету, 
плідно поєднуючи педа-
гогічну роботу з вихов-
ною серед студентської 
молоді. Сьогодні Євген 
Григорович працює про-
фесором-консультантом 
в Університетській кліні-
ці ХНМУ, продовжуючи 
передавати свій багатий 
професійний досвід ліка-

рям клініки, курсантам, студентам.
Професор Євген Дубенко є видатним науковцем. Він ство-

рив в Україні вчення про ранню діагностику судинної патології 
мозку і профілактичну ангіоневрологію. Його роботи, розпочаті 
в 60-і роки, отримали широкий розвиток у багатьох регіонах кра-
їни. У процесі наукових досліджень розроблені принципи ран-
ньої діагностики, первинної та вторинної профілактики гострих 
і хронічних порушень мозкового кровообігу. Саме цей цикл ро-
біт, представлений у 2 монографіях, присвячених початковому 
атеросклерозу судин головного мозку, і численних наукових пу-
блікаціях, був удостоєний Державної премії України. Наукову ді-
яльність Є.Г. Дубенка відрізняє широта наукових інтересів, фун-
даментальність, глибина і сучасний рівень досліджень.

Важливим напрямком наукової діяльності Євгена Григоро-
вича є вивчення механізмів розвитку епілепсії, біохімічних основ 
формування епілептичного вогнища і методів терапії, спрямова-
них на підвищення протисудомних захисних механізмів мозку. 

Уперше в Україні під керівництвом Є.Г. Дубенка почали розро-
блятися неврологічні аспекти деменцій різного генезу. Важливи-
ми напрямками стали розробка проблем екологічної неврології, 
головних болів, демієлінізуючих захворювань нервової системи, 
бічного аміотрофічного склерозу.

Євген Григорович Дубенко – генератор наукових ідей. Ши-
рокий діапазон його наукових поглядів дозволив розробити ба-
гато перспективних напрямків у неврології, які продовжили його 
учні, наприклад, соматоневрологія, особливо розділ нейроендо-
кринологія. Уперше в Україні описані неврологічні синдроми гі-
потиреозу, гормональних спондилопатій. У 1981 р. під його ке-
рівництвом була розроблена нова клініко-електроміографічна 
класифікація тремору. Заслуговує на велику увагу цикл робіт з 
вивчення черепно-мозкової травми, де Євген Григорович упер-
ше показав роль цервіко-вертебральної патології в розвитку і пе-
ребігу цього захворювання.

Вагомий внесок у розвиток вітчизняної неврології зробили 
епідеміологічні дослідження, які були проведені під його керів-
ництвом. Вивчено порівняльну епідеміологію паркінсонізму в гір-
ських і рівнинних областях Киргизії і степових областях України, 
поширеність атеросклерозу серед людей різних професій і в різ-
них регіонах України.

Євген Григорович – один з яскравих представників великої 
школи вітчизняної неврології, який отримав всесвітнє визнання. 
Він був членом Президії Всесоюзного товариства неврологів і 
психіатрів, Комітету за освітою Всесвітньої федерації неврологів, 
Європейської федерації неврологічних товариств. Нагородже-
ний спеціальним сертифікатом президента Всесвітньої невроло-
гічної федерації проф. Туломе за видатні заслуги в галузі невро-
логії (1999 р.). Є.Г. Дубенко – автор понад 250 наукових праць, у 
тому числі 5 монографій, підручника і навчальних посібників для 
лікарів і студентів, під його керівництвом підготовлено 6 доктор-
ських і 40 кандидатських дисертацій. У 1984 р. Євген Григорович 
був удостоєний звання заслуженого діяча науки і техніки України, 
в 1993 р. – Державної премії України в галузі науки і техніки. За 
заслуги в галузі клінічної медицини Є.Г. Дубенко нагороджений 
орденом Української Православної церкви Преподобного Агапіта 
Печерського I і II ступенів.

Євген Григорович Дубенко – прекрасний педагог. Його чудові 
лекції, клінічні розбори і обходи із захопленням і вдячністю зга-
дуються багатьма поколіннями учнів. Талант клініциста, педаго-
га, ученого дозволив професорові створити велику школу ліка-
рів-неврологів. Його учні працюють не тільки в Україні і СНД, а й 
далеко за їх межами. Свою багатогранну науково-дослідну, на-
уково-педагогічну діяльність Є.Г. Дубенко поєднує з науково-ор-
ганізаційною – він більше 30 років очолював Харківське обласне 
науково-медичне товариство неврологів.

Колеги, численні учні та соратники Євгена Григоровича бажа-
ють йому міцного здоров'я, здійснення творчих планів і втілення в 
життя нових наукових ідей і звершень.

Ñï³âðîá³òíèêè êàôåäð íåâðîëîã³¿ ¹ 1 ³ ¹ 2 ÕÍÌÓ

Є.Г. Дубенко зі співробітниками кафедри та колегами

Є.Г. Дубенко – студент I курсу Харківського 
медичного інституту з однокурсниками
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«ДАВАЙ ПОГОВОРИМО»

ЯК УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ КВАЛІФІКОВАНУ, АНОНІМНУ ЯК УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ КВАЛІФІКОВАНУ, АНОНІМНУ 
ТА БЕЗКОШТОВНУ ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ?ТА БЕЗКОШТОВНУ ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ?

Від початку військових дій на Сході України збільшилася кіль-
кість людей, які потребують моральної підтримки та психологіч-
ної допомоги. Тому з метою подолання соціально-психологічних 
наслідків конфлікту в Україні здійснюється реалізація проекту 
«Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним особам і 
населенню, яке постраждало в результаті військового конфлікту 
в Україні».

Проект широко відомий під назвою «Let’s talk», або «Давай 
поговоримо». У реалізації проекту значною є роль Харківського 
національного медичного університету. Кафедра психіатрії, нар-
кології та медичної психології ХНМУ в особі завідувача кафедри 
професора Анни Кожиної підтримала ідею гранту. У стінах універ-
ситету за підтримки ректора професора Володимира Лісового 
відбувалися тренінги фахівців та презентація проекту на старті 
етапу практичної реалізації консультацій у 2017 році. У числі кон-
сультантів – психолог ХНМУ Анастасія Горецька, а заступник ди-
ректора з медичної частини Університетської клініки ХНМУ про-
фесор Володимир Коростій є супервізором проекту з питань 
психіатрії.

17 травня в медіа-центрі «Накипело» відбулася прес-
конференція, на якій був представлений хід виконання проек-
ту. Про нього розповіли члени команди – Володимир Коростій, 
Олександр Поліщук, Олександр Чупилко, Ганна Крапивник.

Фінансування проекту здійснює Rotary International. Основ-
на мета заходу – забезпечення населення України, яке постраж-
дало від воєнних дій (внутрішньо переміщені особи, ветерани, 
члени їхніх сімей та особи з числа приймаючого населення) 
дистанційним анонімним короткостроковим психосоціальним 
консультуванням. Проект заснований на використанні методи-
ки короткострокового психосоціального консультування Inge 
Missmahl (Інге Міссмал) (Values Based Counseling – спрямо-
ваної на цінності). Завдання такої технології – за короткий час 
допомогти людині визначити головну проблему і почати її ви-
рішувати. Модель надання психосоціальної допомоги, що вико-
ристовується Ipso і реалізується онлайн на інтернет-платформі 
ipso-care.com, українськими психологами адаптовано до ло-
кальних умов та потреб. За увесь період проекту фахівці про-
вели понад 1 100 безкоштовних сеансів, допомогли розібратися 
з проблемами приблизно 300 українцям. Робота з одним клієн-
том займає в середньому 4–5 консультацій. Кількість звернень 
збільшилася до максимальної потужності проекту, також є пози-
тивний зворотний зв'язок.

Про результати наукового узагальнення практичного до-
свіду цього соціально важливого проекту професор Володимир 
Коростій доповів на XXVII Конгресі Європейської психіатричної 
асоціації у Варшаві у квітні цього року. А 15–16 травня в Харкові 
відбулася науково-практична конференція з міжнародною учас-
тю «Гендерні та вікові аспекти надання психіатричної допомоги». 
Володимир Коростій разом з колегою з Буковинського держав-
ного медичного університету Олександром Поліщуком у спіль-
ній доповіді окреслили вікові, гендерні та соціально-демографіч-
ні особливості звернень населення до психологів проекту «Let’s 
talk», або «Давай поговоримо».

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÕÍÌÓ

З 6 по 16 травня мені випала нагода пройти стажування в Ін-
ституті болю в чарівному м. Мюнхен у Німеччині, який можна на-
звати серцем Баварії. Стажування проходило за програмою з 
фізичної реабілітації, лікування болю та діагностики разом з по-
чесним професором Харківського національного медичного уні-
верситету, директором Інституту болю Вольфгангом Ф.П. Бауер-
майстером. 

Разом із професором і асистентами я долучився до лікуваль-
ної та наукової діяльності клініки, брав участь у спілкуванні з па-
цієнтами та поглиблював свої знання щодо медичної системи Ні-
меччини. Цей досвід є безперечно цікавим, бо дозволяє на власні 
очі побачити новітні технології вимірювання щільності м’язової 
тканини за допомогою компресійної еластографії та еластогра-
фії зсувної хвилі, впливати на тригерні ділянки нейрогенного за-
палення шляхом ударно-хвильової терапії, відстежувати динамі-
ку болю за допомогою спеціального програмного забезпечення, 

яке професор розробив спеціально для потреб Інституту болю. 
Інколи навіть не вірилось, що больова ділянка може знаходити-
ся, наприклад, у ділянці плантарної поверхні правої стопи, а ліку-
вальні заходи ударно-хвильової терапії потрібно проводити злі-
ва у поперековому відділі, бо там, згідно з даними еластографії, 
знаходиться нейрогенне запалення. Проте, коли пацієнт прихо-
дить наступного разу з суттєвим покращанням стану, коли дина-
міку його больових ділянок можна відстежити у програмі та по-
рівняти з початковим станом болю, коли пацієнт зменшує дозу 
або зовсім відмовляється від медикаментозних протибольових 
засобів, то починаєш відчувати суттєвість цієї терапії та цінувати 
труд розробника зазначеного підходу до лікування пана Бауер-
майстера.

Одного разу професор запросив мене повечеряти з його ро-
диною. Це було дуже ввічливо та, окрім смачної вечері, пан Бау-
ермайстер приділив мені час та розповів про свій життєвий шлях, 
досвід праці в Америці та ще багато іншого. Загалом відкрите 
ставлення я зустрічав також від асистентів клініки та інших людей, 
з якими спілкувався під час стажування. 

Свій вільний час мені доводилося організовувати самостійно, 
тож на вихідних я вирішив завітати до місць, з котрими пов’язана 
історія Баварії за часів правління короля Людвіга ІІ, а саме до 
замків Ліндерхоф та Нойшванштайн. Незважаючи на дощі, я та-
кож поїхав до друга у Зальцбург (Австрія), щоб відкрити для себе 
й це місто. 

Десять днів стажування минули як маленьке життя, котре 
я раджу в майбутньому пройти кожному, в кого буде така мож-
ливість, навіть якщо зазначена програма стажування не зовсім 
співпадає з планами на майбутню спеціалізацію, бо саме під час 
таких подорожей та спілкувань з такими цікавими людьми, як 
професор Бауермайстер, ви зможете знайти саме те, що може 
вплинути на ваш остаточний вибір.

Äìèòðî Ñêîðèé, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ ЯК МАЛЕНЬКЕ ЖИТТЯСТАЖУВАННЯ ЯК МАЛЕНЬКЕ ЖИТТЯ

7



ДО ДНЯ ВИШИВАНКИ

ЯСКРАВИЙ СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУЯСКРАВИЙ СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може 

статися в людському житті. Вона є символом краси та міцного 
здоров’я, а також щасливої долі. Так склалося, що в Україні ви-
шиванка символізує родинну пам’ять, вірність та любов у сім’ї. 
Вона настільки міцно увійшла до життя української людини, що в 
нашій країні влаштовуєтеся спеціальне свято – День вишиванки. 
Громадяни збираються разом на площах своїх міст, одягнуті у на-
ціональні українські сорочки.

Як правило, вишиванка – 
це біла сорочка, створена чи 
то з льону, чи то з конопля-
ного полотна. Проте в остан-
ні часи можна зустріти одяг 
чорного, червоного, корич-
невого, сірого та інших кольо-
рів. Від звичайних сорочок 
вишиванку відрізняє диво-
вижний візерунок. На те, яким 
повинен бути візерунок на ви-
шиванці, впливає той факт, 
для кого вона буде пошита чи 
кому вже належить.

Традиційно вишиван-
ка – одяг чоловічий, але за-
раз вже існують вишиван-
ки для жінок. Історично так 
склалось, що візерунок від-
різнявся у батька та сина, у 
нареченого та його друга, у 
одруженого парубка та хо-

лостяка. Експерти погоджуються, що український народ нама-
гався закодувати щастя, долю, життя та волю в орнаменті виши-
ванок. Про ці чотири елементи йдеться в багатьох національних 
піснях.

На даний момент вишиванку можна вважати одним із симво-
лів, який вирізняє українців серед інших націй світу. Сорочка з ві-
зерунками слугує ознакою приналежності до свідомої спільноти. 
Якщо не брати до уваги День вишиванки, то можна зазначити, що 
в такі державні свята, як День Незалежності України, День Консти-
туції чи День Прапору, велика кількість людей збирається на цен-
тральних площах своїх сіл, містечок та міст у своїх вишиванках.

Попри те, що вишиванки стали дуже популярними, а свято 
сорочки святкується з 2006 року, небагато людей знають, якого 
числа День вишиванки в Україні. Всесвітній День вишиванки від-
значається у третій четвер травня.

Одна зі студенток факультету історії Чернівецького націо-
нального університету запропонувала у 2006 році відсвяткувати 
Міжнародний день вишиванки. Студентку надихнув її знайомий, 
який завжди надягав сорочку. У 2006 році у вишиванки одяглося 
кілька студентів та викладачів університету, але з роками це свято 
переросло у національне. Наступного року свято вишиванки від-
значалось лише в Чернівецькому національному університеті, од-
нак вже за рік воно поширилося на всі навчальні заклади України.

Свято відносно нове, як ми бачимо, але свої традиції воно 
вже має. Не можна сказати, що традиції святкування Дня виши-
ванки–2019 в Україні змінюються кожного року та будуть карди-
нального відрізнятися від того що було в минулих роках. На цен-
тральній площі країни зберуться люди задля того, аби відзначити 
день вишиванки. Також буде проведено ряд акцій, таких як «Най-
краща вишиванка» чи то «Найкраще фото у вишиванці». У вищих 
навчальних заходах будуть проведені семінари з приводу свята, 
лекторії про історію, українську символіку, а також про особли-
вості вишиванок в кожному із регіонів України. Щороку в багатьох 
вищих начальний закладах країни організовуються акції до дня 
вишиванки, суть яких полягає в тому, аби в цей день студенти, 
викладачі та аспіранти приходили на заняття в національних ви-
шитих сорочках.

Îðèíà Òåðåùåíêî, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ЕТНО-КВЕСТ ВИШИВАНКОВА ХОДА

«VYSHYVANKA DAY»«VYSHYVANKA DAY» ВІД ВИШИВАНКИ ДО ДУХОВНОЇ СВІДОМОСТІВІД ВИШИВАНКИ ДО ДУХОВНОЇ СВІДОМОСТІ
Етно-квест «Vyshyvanka Day» відбувся 16 травня на базі Цен-

тру медичного краєзнавства ім. В.Д. Отамановського.

Цей захід покликаний ознайомити англомовних студентів 
з витоками та змістом Дня вишиванки. Студенти VI факульте-
ту прослухали лекцію, присвячену символіці традиційної україн-
ської сорочки, її регіональним особливостям, історичним епізо-
дам вжитку. 

Викладач кафедри суспільних наук Вадим Ільїн наголосив, 
що свого часу свято було започатковане студенткою Чернівець-
кого університету й наразі покликане символізувати національну 
єдність українців, а сама вишиванка пройшла довгу еволюцію від 
традиційного селянського одягу до форми виявлення національ-
ної ідентичності, урочистого вбрання й навіть елементу колекцій 
відомих модельєрів. 

Отримані знання студенти застосували під час письмового 
завдання з розпізнавання регіональних варіантів вишиванок за 
описом й зображеннями. Наприкінці квесту студенти отримали 
сувенірні вишиті стрічки. 

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

День вишиванки – це відносно нове свято, проте з уже вста-
новленими традиціями, яке відзначається в третій четвер трав-
ня. День вишиванки – поклик для збереження народної традиції 
до носіння етнічного вишитого українського одягу та вираження 
своєї позиції, культурної освіченості та духовної свідомості. Та-
кож ідея свята полягає у популяризації національних цінностей 
серед молоді та населення загалом.

Свято проводиться не тільки в Україні, але й за її межами. 
Масштабні акції відбуваються у Європі, США, Канаді, Австралії та 
інших країнах.

Кожен охочий міг долучитися до свята, одягнувши вишиван-
ку на роботу, до університету, школи чи садочка. Приміряли націо-
нальний одяг студенти та викладачі медичного університету.

Також у нашому місті відбулося масштабне свято. Біля Хар-
ківського національного академічного театру опери і балету 
ім. М.В. Лисенка проводилися культурно-мистецькі заходи, на яких 
лунали народні українські пісні та виконувалися національні тан-
ці. Організатори пригощали всіх охочих тортом та короваєм. Після 
цього відбулася вишиванкова хода від театру до площі Свободи, в 
якій взяли участь представники нашого вишу.

Â³êòîð³ÿ Áóëèãà, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ДО ДНЯ МУЗЕЇВ НІЧ МУЗЕЇВ

КРАСА В ОЧАХ ТОГО, ХТО БАЧИТЬКРАСА В ОЧАХ ТОГО, ХТО БАЧИТЬ ВЕЧІР НЕЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙВЕЧІР НЕЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ
Оскар Уайльд був проникливим. Від слова занадто. Автор 

безсмертних творів світової значущості зміг помітити людський 
феномен краси. «Краса в очах того, хто бачить». У відображенні 
предмета навпроти бачити або помічати власне Я, власний его-
їзм і власне протистояння добра і зла всередині себе. Пам'ять. 
Чи може вона зберігати у своїй скриньці невдачі, потрясіння, миті 
щастя? Де ховається чарівна мелодія спогадів дитинства, пер-
шого кохання і юності? Навпроти нас.

Музей. Усілякий. Усеосяжний. Творчий і підступний. Скільки 
ж історії ховається в ньому! Скільки увічнених картинних тіл і душ, 
що хвилюються до цього дня, витає за ширмою, доступною не 
кожному. Адже недарма в німецькому місті Кюриц розстилається 
Музей брехні. І справді, говорять, що очам вірити можна не за-
вжди. Варто лише відчути серцем, як все навкруги набуває сенсу. 

Історія свідчить, що Міжнародний день музеїв був започатко-
ваний ще в далекому 1977 році. А тепер уявіть, як раніше храм 
культури не був удостоєний особливої дати. Майбутнє традиції. 
Саме такими словами ознаменована субота цього року. Парадок-
сально. Скарбничка минулого стає зачатком майбутнього. Мож-
ливо, музей був таким ще в далекому 1471 році, коли Папа Сикст 
IV відкрив у Римі Капітолійський музей, найстаріший на сьогодні. 

Краса в очах того, хто бачить, а не в наших власних. Образ. 
Ми самі відтворюємо його в наших думках, словах, традиціях і 
манерах, а після – вічне розчарування від побаченої дійсності. 
Музей навчає нас. Він захищає нас неправдою від правди, при-
мушує сумніватися, помилятися і знову шукати істину. Ось поба-
чиш картину – і вона, здається, застигла у твоїх очах. Вивчення 
деталей – копітка робота. А що, якщо мінімалізм, – і розглядати 
зовсім нічого? Глибина. У океані живопису, скульптур, архітектур-
них гравітацій завжди є відповідь. І вона – в кожному з нас. В очах 
кожного.

Музей – багатовікова пам’ять історії. А вона, як відомо, лю-
бить повторюватися. Заглянувши у вуста Джоконди, людина не-
мов бачить велику кількість років, витрачених на виведення кож-
ного контуру, кожного мазка. І, можливо, саме ці лінії змусять 
спостерігача засумніватися у власних критеріях краси і побачити 
її навпроти.

Ñîô³ÿ Áîéêî, ñòóäêîð (²V ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

Уперше «Ніч музеїв» була проведена в Берліні в 1997 р., 
вдруге – у 1999 р. за ініціативою Міністерства культури і комуніка-
цій Франції під назвою «Весна музеїв», оскільки 18 травня в усьо-
му світі відзначається Міжнародний день музеїв. Харків уперше 
приєднався до щорічної всесвітньої акції у 2010 р.

Цього року акція відбулася 18–19 травня. Програму мож-
на було подивитися в Інтернеті, безліч сайтів надавали ін-
формаційну підтримку цій, безумовно, цікавій та корис-
ній акції, за підсумками якої можна було відвідати унікальні 
 музеї.

Від щирого серця пропоную вам відвідати наш художній му-
зей та інші відкриті для візитерів виставки. Арт-шоу та концерти, 
лицарські бої та багато іншого готують харківські організатори. 
Відволічіться на мить від усього, що оточує вас у повсякденні, та-
кий відпочинок надасть сил значно більше, ніж ви очікуєте. Зре-
штою, vita brevis, ars longa.

Також раджу завітати й до історичного чи літературного му-
зею, а можете й доєднатися до екскурсій нашим містом.

Більш практичні й інтерактивні події на вас чекають у музеї 
кави, наукових відкриттів WOOM, художньому музеї, творчій май-
стерні скульптора В.В. Пирогова, у будинку художника та інших 
локаціях.

У галереї «Palladium» відбувся вечір джазу, у «VOVATANYA» – 
фотосесія, а у культурному центрі «DRUM SPACE» – майстер-кла-
си з гри на етнічних інструментах. А музей історії та залізничної 
техніки Південної залізниці дозволив пройтися між експонатами 
та подивитися на стаціонарну експозицію.

До речі, у літмузеї були показані ляльки, що виступали в дитя-
чому театрі впродовж всього існування театру. Уявіть, це більше 
ніж 11 тис. експонатів! 

А якщо ви вже відвідали всі музеї Харкова, пропоную подиви-
тись список подій у нашій столиці. 

Харків розвивається, коли розвиваються його мешканці. Годі 
дивитися серіальчики та лайкати фото в мережі Instagram. Пода-
руй собі вечір, сповнений вражень, яких ще не було.

Ìàð³ÿ Êîëåñíèê, 
² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

Цьогоріч 3 квітня вся країна відзначила 101 рік з дня наро-
дження видатного українця, світоча української нації, пейзажис-
та, лірика, письменника і публіциста, критика, громадського та 
державного діяча Олеся Гончара.

Його твори відомі далеко за межами України, їх перекладе-
но більш ніж 40 мовами світу, багато разів вони перевидавали-
ся, мають широке коло шанувальників. А почався життєвий шлях 
Олеся Терентійовича у селі Ломівка, що знаходилося в передміс-
ті Катеринослава. 

Пропонуємо вашій увазі маловідомі факти біографії класика 
української літератури.

Сумний танок
Небагато знайдеться людей, кому відомо, що справжнє ім’я 

Олеся Гончара – Олександр, а прізвище його – Біличенко. Отже, 
майбутній письменник народився 3 квітня 1918 року в старо-

винному козацькому селі 
Ломівка, що лежало непо-
далік Катеринослава (нині 
передмістя м. Дніпро), у 
родині Терентія і Тетяни 
Біличенків. Коли Олексан-
дру було лише два рочки, 
на Різдво померла мама. 
Хлопчик іще не розумів, 
що неньки не стало. Тож, 
за спогадами його стар-
шої сестри, коли прийшли 
на похорон люди, малий 
Сашко заліз на ліжко і почав 
пританцьовувати…

Той дитячий танок був 
у його малому житті про-
щанням з доброю мату-
сею, батьківською хатою… 
Згодом у родині з’явилася 
мачуха, мамина двоюрідна 
сестра, Єфросинія Кали-
нівна. Вона не була схожа 

на неньку – жорстока та егоїстична жінка. Сашка одразу відпра-
вили жити на Полтавщину до батьків померлої мами. А над се-
строю Олександрою мачуха весь час знущалася, не дозволяла їй 
спілкуватися з братом. Та, попри все це, малий Сашко мав щастя 
зростати у цікавому світі легенд, казок, під впливом української 
пісні – цей світ створила для дитини бабуся, Пріся Євстафіївна. 
Жінка була мудрою, доброю, займалася цілительством – лікува-
ла молитвою й словом. Тож і онука виховала з любов’ю до рідної 
землі, добрих людей.

Чарівне село
Багато років брат із сестрою не бачилися, зустрілися вони, 

лише коли Олександра вийшла заміж, у 1935 році. 

Повернувшись до села, у якому народився, майбутній пись-
менник мов зачарувався Ломівкою. Згодом вона стала для Олеся 
Гончара справжньою творчою Меккою – він усе своє життя повер-

тався до сестринської хати, у ці батьківські краї, й ніби збагачу-
вався тутешньою енергетикою. Тривалий час мешкав тут після 
вій ни, звідси їздив на навчання до університету. Згодом у Ломівці 
вийшли з-під пера найвідоміші його твори – романи «Прапоро-
носці», «Тронка», «Твоя зоря», «Собор», завдяки яким Гончар здо-
був славу «наймолодшого українського класика»…

Переїхавши до Києва, Олесь Терентійович не забував Ломів-
ку, часто гостював у сестри, полюбляв сидіти у старому саду, роз-
мірковувати… У цій господі все життя проживала сестра Олек-
сандра й кожному гостю захоплено розповідала про братика, на 
честь якого власноруч створила музей…

У кімнаті, де мешкав Гончар, усе, як було колись: невелич-
ке ліжко – те саме, на якому спав письменник; лампа, біля якої 
працював; серед тутешніх скарбів – особисті речі, дарунки, що 
він робив сестрі. Та найбільше багатство – книги, які любила 
гортати, перечитувати його сестра, котра дуже поважала та-
лант брата.

Янгол оберігає!
У яких тільки тяжких вогненних колах не побував Олесь Гон-

чар! Автор «Прапороносців» пішов на фронт добровольцем у 
червні 1941-го й понад рік – із 1942 до 1943 року – перебував у 
німецькому полоні. А потім знову воював – до самої Перемоги. 

За словами самого Олеся, іноді життя йому рятувало особли-
ве чуття, що давало змогу вчасно уникати небезпеки. Ніби неви-
дима сила змушувала покинути місце, де за мить «розквітали» 
фонтанчики піску від кулеметної черги або земля диміла від роз-
риву снаряда…

Чому Гончар?
Загалом, біографія Олеся Гончара багата на цікаві факти. 

Ось, наприклад, чому він саме Гончар та Олесь? Справа у тому, 
що перевтілення в Олеся Гончара почалося вже у першому кла-
сі. Гончаром же кликали, бо жив у родичів матусі – у Гончарів. Так 
Гончаром і залишився.

А Олесем став так: «Коли настав час іти до школи, дідусь ку-
пив Сашкові усе потрібне, бабуся торбу пошила з полотна. Склав 
туди першокласник і перо, і Буквар, і чорнило. Дядько Яків Гончар 
узяв племінника за руку й повів учитися. «Дідусь і бабуся поцілу-
вали мене, – розказував пізніше сестрі Олесь, – і я пішов. Двері 
відчинили до класу, вчителька сказала сідати і запитала: «Гончар, 
як тебе звати?» – «Сашко». – «А ми тебе називатимемо Олесем, 
бо вже є в нас Сашко». Так перша вчителька перехрестила Олек-
сандра Біличенка на Олеся Гончара й подарувала Україні та світу 
справжнього українського Прометея: слова та народної, вольної 
думки!

Цікаво
Роман «Собор» Олеся Гончара зазнав нищівної критики, але 

саме Гончар став одним з ініціаторів відбудови Михайлівського 
Золотоверхого монастиря. Меморіальну дошку було відкрито 17 
травня 2011 року на будівлі собору.

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

Îêñàíà Ñàìîëèñîâà

ОЛЕСЬ ГОНЧАР: МАЛОВІДОМІ ФАКТИ 
З БІОГРАФІЇ СЛАВЕТНОГО ЗЕМЛЯКА
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СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ГЕННАДІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА БОРДУНА 
(1940–2019)

10 травня пішов з життя лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії Геннадій Олександрович Бордун.
Геннадій Олександрович понад 20 років очолював педіатричну службу Харківської області: з 1975 року працював 

головним педіатром міста Харкова, а з 1978 по 2000 рік – головним педіатром Управління охорони здоров'я Харків-
ської обласної державної адміністрації.

Висловлюємо щирі співчуття родині Геннадія Олександровича, поділяємо горе родичів. Розуміємо гіркоту втра-
ти всіх, хто знав, любив і поважав цю людину. Вічна пам'ять!

ЗАПОБІГТИ, ДОПОМОГТИ, ВРЯТУВАТИ

Електричні розряди під час грози несуть постійну загрозу лю-
дям. Блискавки, в яких зосереджена величезна руйнівна енергія, 
можуть влучати в різні об’єкти, збудовані людьми. Проте, якщо 
на великих спорудах є можливість нейтралізувати їх удари через 
блискавковідводи, то житлові помешкання, особливо сільські, 
зовсім не захищені від блискавиць. А кожна окрема людина і по-
готів полишена напризволяще.

Але чи й справді людина безсила перед блискавкою? Зовсім 
ні, бо можна уберегтися від її удару. Якщо, звичайно, знати та вмі-
ти це робити. 

Існують прості, посильні для кожної людини, незалежно від 
віку, правила поведінки, виконання яких практично унеможливить 
трагічне зіткнення людської долі з грозовим розрядом.

Ось вони:
1. Якщо ви перебуваєте під відкритим небом, тобто якщо гро-

за застигла вас на вулиці, у полі, в лісі, на річці, то:
• не ховайтеся в невеликих спорудах, хатинах, будинках, на-

метах, тим більше серед острівців дерев – затаїться у якомусь за-
глибленні;

• якщо вас двоє, троє чи більше, не скупчуйтеся в укритті ра-
зом, а ховайтеся поодинці, бо розряд, як відомо, проходить че-
рез контакт людських тіл;

• бігти до сховища слід нешвидко і трохи пригнувшись, а не 
випростано в увесь зріст – розряди контактують із вищими точка-
ми, однією з яких може стати людська голова;

• перебуваючи у сховищі, ноги тримайте вкупі, а не розкида-
но, тим самим звузивши площу можливого ураження розрядом;

• негайно позбавтеся усіх металевих предметів, які є на вас 
чи при вас: лопати, сокири, ножі, браслети, навіть годинники – 
покладіть у захищеному місці далі від себе;

• не лягайте на землю – тим самим ви збільшуєте площу 
ураження розрядом, а краще сядьте, трохи нагнувши голову, аби 
вона не була вище предметів, які довкруж вас;

• якщо відчули у схованці, що оточуючі вас предмети або 
частина споруд, скажімо, паркан, наче дзижчать чи якось відлу-
нюють, негайно поміняйте схованку, бо тут небезпечно;

• якщо волосся на голові мовби ворушиться, а то й здиблю-

ється, принаймні так вам здається, теж перейдіть в інше місце, бо 
тут накопичується електрична присутність, яка може «притягти» 
блискавку;

• коли вас застала гроза з довгими, особливо металевими 
предметами в руках (вудочками, граблями, вилами), не йдіть із 
ними, а покладіть подалі від себе і перечекайте негоду;

• під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і за-
лізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних 
об’єктів з металу; 

• навіть під час невеликої або ж короткочасної грози негайно 
припиніть прогулянку на велосипеді або верхи на коні – велома-
шину поставте подалі від себе, а коня прив’яжіть, бажано не до 
високого дерева і не до металевого стовпа чи паркану;

• якщо гроза застала вас на човні в річці або ви плавали в 
цей час, то найбезпечніше – вибратися з води на берег, а якщо 
це неможливо, то намагайтеся на човні сидіти нерухомо, витягши 
весла, а вплав слід добиратися повільно, спокійно, не вимахуючи 
руками.

2. Якщо ви перебуваєте у приміщенні, то:
• негайно зачиніть всі кватирки, вікна, двері, бо протяги мо-

жуть «спровокувати» в дім блискавку;
• у квартирах не користуйтеся водогоном, відкручуючи та 

закручуючи крани, тим більше не слід умиватися над раковина-
ми, в жодному разі не мийтеся у ваннах;

• перебувайте подалі від вікон, де можливі протяги, від елек-
троприладів, труб, взагалі будь-якого металевого начиння;

• утримайтеся від дзвінків по телефону, але якщо вже біда 
примусила викликати «швидку допомогу» чи пожежну бригаду, то 
зробіть це одразу ж після чергового грозового розряду, швидко 
використавши невеличку паузу до наступного.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Усі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є сво-

єрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному 
разі не користуйтеся ними під час грози.

Ñåðã³é Áóñëîâñêèé, íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè ïðàö³ ÕÍÌÓ
Ïåòðî Áîäí³ê, ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ² êàò. êóðñ³â ÖÇ ì. Õàðêîâà

ЩОБ НЕ УРАЗИЛА БЛИСКАВКА

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ СЕМЕНОВИЧА ОСІЧЕНКА
(1959–2019)

СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ ВІКТОРА СЕРГІЙОВИЧА КОВАЛЕНКА
(1979–2019)

8 травня за трагічних обставин пішов з життя провідний інженер-програміст обчислювального центру ННІ якості 
освіти Сергій Семенович Осіченко.

Сергій Семенович сумлінно працював у ХНМУ з 2006 по 2015 р. та з 2017 по 2019 р. на посаді інженера-програ-
міста, був кваліфікованим фахівцем, відповідальним та надійним працівником, якісно виконував свої обов'язки, був 
щирою та доброю людиною.

Ректорат, профспілкова організація співробітників та колектив університету зі скорботою висловлює співчуття 
рідним та близьким. Світла пам'ять про Сергія Семеновича назавжди залишиться в наших серцях.

21 травня передчасно пішов з життя методист ІІ категорії Навчальної лабораторії моніторингу та систем управ-
ління якістю освіти ННІ ЯО Віктор Сергійович Коваленко.

Віктор Сергійович був відповідальним співробітником, який сумлінно виконував свої обов’язки, був порядною 
та щирою людиною.

Ректорат, профком та співробітники університету глибоко сумують через втрату В.С. Коваленка та висловлюють 
щире співчуття його рідним та близьким. Спогади про Віктора Сергійовича назавжди збережуться в нашій пам'яті.
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ВІЗИТ ДО ВЕТЕРАНА ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

НАША ШАНА

Традиційно з нагоди Дня пам’яті й примирення та Дня Перемоги над нацизмом у 
Другій Світовій війні представники адміністрації вишу відвідують ветеранів удома, зва-
жаючи на їх поважний вік. 

Цього року 8 травня проректор з науково-педагогічної роботи Іван Летік та голова 
Ради ветеранів вишу Микола Щербань привітали, на жаль, тільки одного ветерана – 
співробітника університету Олександра Харченка. 

Під час зустрічі Олександру Ігнатовичу було вручено грошову винагороду, пам’ятні 
ювілейні видання з щирою подякою за мужність, відвагу, терпіння і за всі випробуван-
ня, які йому довелося пройти у складні часи, та побажаннями довголіття, оптимізму, 
здоров'я та миру.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

На честь відзначення у 2019 році Дня пам'яті та прими-
рення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 
75-ї річниці  вигнання нацистів з України в Харківському наці-
ональному медичному університеті відбувся ряд заходів, при-
свячених пам’яті загиблих. Завершальним акордом стала лі-
тературно-музична композиція «Ніхто не забутий…», створена 
студентами I та II медичних факультетів 7 травня у конференц-
залі університету.

Червоною ниткою урочистостей стала пам’ять про тісний 
зв’язок з минулим, коли крило війни зачепило буквально кожну 
родину. Про свого батька та інших родичів, які захищали рідну 
землю від нацистської навали, розповів заступник декана І ме-
дичного факультету Володимир Федоров, про прадіда – учасни-
ка Другої світової війни згадувала студентка Анна Зінченко. Ви-
кладач кафедри української мови, основ психології та педагогіки 
Оксана Самолисова продемонструвала сімейні реліквії-фото-
картки своїх дідів-ветеранів війни.

Спогади перемежалися віршами, піснями на військову тема-
тику, виконані студентами медичних факультетів університету.

На знак великої вдячності за подвиг було покладено квіти до 
пам’ятного знаку загиблим лікарям під час військових конфліктів, 
що знаходиться на території вишу.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

ЩИРА ПОДЯКА ТА ШАНА

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ

МІЖВУЗІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

У ХНМУ пройшла міжвузівська науково-практична конференція «Філософія ві-
йни та миру». Цього дня у стінах нашої alma mater були присутні гості з Національ-
ного фармацевтичного університету. Кожен з виступаючих вразив своєю унікаль-
ністю, цікавими й інформативними доповідями на тему конференції.

Студенти представили свою авторську поезію. Не можна сказати, що хоч 
один автор повторив рядок іншого, проте все одно усі поезії пронизані одним мо-
тивом – повагою до тих, хто береже наш мир, невтомним бажанням зупинити ві-
йну. «Нам так хочеться жити в мирі, покиньте воєнні літа..», – цитує одна з виступа-
ючих. Дійсно, це є провідною темою усіх власноруч написаних творів. 

Окрім авторської поезії, були представлені вокальні номери, які торкнулися 
душі кожного з присутніх. Також чималу увагу привернули мультимедійні презен-
тації про воєнні досягнення родичів доповідачів. Було показано безліч завойова-
них медалей, орденів та інших нагород, розказані життєві шляхи тих, хто відчай-
душно боровся за перемогу. 

Äàðèíà Êîëîñîâñüêà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ФІЛОСОФІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ
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АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНА ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНІ РОЛІ ЖІНОК В УКРАЇНІ
У кожної людини багато суспільних ролей: усі ми – діти, бать-

ки, працівники, студенти і так далі. Скільки існує сфер діяльності 
та форм суспільного життя, стільки і ролей може бути в кожного. 
Немає нічого поганого у ролі матері, дружини, фахівця. Погано, 
коли ці ролі стають стереотипно домінуючими, коли їх нав’язують 
жінці, намагаючись усе різноманіття життя вкласти у певні вузькі 
рамки.

Соціальна роль – це модель поведінки, яка об'єктивно за-
дана соціальною позицією особистості в системі суспільних або 
міжособистісних відносин.

Щоб зрозуміти, якою бачать жінку в нашій країні, пропонує-
мо виділити найбільш актуальні стереотипічні образи, характерні 
для масової культури – потужного інструменту соціалізації, який 
впливає на свідомість більшості.

Жінка-Барбі. Дуже поширений зараз стереотип жіночої по-
ведінки, який пропагують у рекламі. Жіночий світ жінки-Барбі об-
межується дверима власного дому, салонами краси та нічними 
клубами. 

Попелюшка. Цей образ – один з варіантів стереотипу жінки-
Барбі, популяризований казками. Попелюшка прекрасна, весе-
ла та завжди усміхнена, наділена виключно позитивними риса-
ми характеру (працьовита, не заздрісна, до всіх привітна, добра, 
щира, турботлива, чуйна). Саме тому, що Попелюшка є ідеаль-
ною жінкою, вона може отримати справжнього принца. 

Гламурна дівуля. Героїня глянцевих журналів Vogue, 
Glamour, Elle та інших, у якої в житті завжди все чудово. Вона но-
сить одяг модних брендів, у неї ідеальна фігура, макіяж та зачіс-
ка,  дороге авто, завжди є гроші. І це все, що їй треба для щастя.

Жінка-стерва. Така собі еволюція гламурної дівулі та Барбі – 
за бездоганним і нерідко милим зовнішнім виглядом приховуєть-
ся жорстка натура. Стерва агресивна, вона готова йти по трупах, 
аби досягти своєї мети. 

Супержінка. Цей стереотип дуже часто зустрічається у за-
хідній культурі (наприклад, жінки-супергероїні у коміксах Marvel 
та DC), але в Україні майже не знайшов популярності.

Космо-жінка. Вона частково схожа на героїнь журналу 
Cosmopolitan – незалежна, існує у рамках великого міста, її се-
редовище – це урбаністична культура. 

Феміністка. В українській культурі жінка-феміністка часто 
зображується негативно. Цей образ може бути чоловічою фобі-
єю, бо чоловіки бояться, що феміністки отримають їхні посади на 
роботі, почнуть усім нав’язувати свої погляди.

Берегиня. На тлі останніх подій в країні образ берегині став 
дуже розкрученим в медіа. Берегиня зараз – це не просто матір 
та дружина, це жінка, яка бере на себе соціальну відповідальність 
за усю націю, громаду. 

Мілітарна жінка. Майже в кожному батальйоні, які воюють у 
зоні ООС, зараз несуть службу жінки. Тому для сучасної культури 
образ мілітарної жінки став дуже актуальним.

Þë³ÿ Ñºäàÿ, 
äîöåíòêà êàôåäðè ô³ëîñîô³¿, 

ðàäíèöÿ ãîëîâè ÕÎÄÀ
ç ïèòàíü ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè òà àíòèäèñêðèì³íàö³¿ 

ДО ДНЯ МАТЕРІ

Є ОСОБЛИВИЙ ТАЛАНТ – 
ТАЛАНТ МАТЕРИНСТВА

День Матері святкується у другу неділю травня, який вважа-
ється місяцем Пречистої Діви Марії. До Матері Божої звертають-
ся християни із проханням заступництва і допомоги. На відміну 
від 8 Березня – Міжнародного жіночого дня – коли вітають усіх 
представниць жіночої статі, цього дня прийнято вітати виключно 
матусь, а також вагітних жінок. 

Перші згадки про цю урочистість відносяться до часів ста-
родавнього світу. У Греції один з весняних днів був присвяче-
ний поклонінню Геє, матері усіх богів. Кельти відзначали свя-
то богині Бриджіт, римляни оспівували батька Кибелу. З VII ст. 
в Англії король Генріх III запровадив традицію святкувати Неді-
лю матері. Кожен четвертий недільний день поста діти, що по-
кинули батьківський будинок, відвідували своїх батьків з пода-
рунками. В Америці уперше про День матері заговорили в кінці 
XIX ст. завдяки Джулії Уард Хоу, але він більше був пов'язаний з 
ідеєю миру на усій Землі. День, присвячений саме мамам, по-
чали святкувати в США з 1907 року кожної другої неділі трав-
ня. У 1917 році президент Вудро Вільсон визнав його офіцій-
ним святом. В Україні офіційно почали святкувати День матері з 
1999 року. 

День Матері – це тепле свято, присвячене дорогій і близькій 
людині. Запитайте будь-якого малюка, хто найкраща людина у 
світі, і неодмінно почуєте: «Моя мама!». Це, можливо, один з най-
правильніших законів життя: для своїх дітей мама незмінно стає 
ідеалом доброти, розуму, краси. Вона дарує дитині усю себе, 
свою любов, доброту, турботу та терпіння. 

У цей день очі усіх мам на світі сяють по-особливому, адже 
їх вітають найрідніші люди в житті – їх діти. Ми також від щирого 
серця вітаємо усіх матусь зі святом і бажаємо щастя, море посмі-
шок, натхнення і, звичайно, терпіння, адже без нього нелегко не-
сти почесне звання «мама». Бережіть себе і будьте щасливі, а ми 
у свою чергу оберігатимемо вас від бід і розчарувань.

Àíàñòàñ³ÿ Ñì³ðíîâà, 
²V ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 
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БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ

Уже другий рік поспіль чарує своєю весняною енергією бла-
годійний бал «За покликом серця», влаштований студентами ме-
дичного університету. Стрункі дівчата в яскравих сукнях, мужні 
хлопці у вишуканих костюмах – і це все заради того, щоб кожен 
небайдужий мав змогу протягнути руку допомоги та подарувати 
добро іншому.

19 травня у стінах Kharkiv Palace Premier Hotel зібралися най-
талановитіші, найкреативніші, найяскравіші студенти ХНМУ, НАН-
ГУ, ХНУВС, які кружляли у дивовижній мелодії казкового віден-
ського вальсу.

Усі учасники були неперевершені. Ми впевнені, що і вони, і 
гості свята провели чарівний вечір, насичений емоціями й при-
ємними враженнями.

Також серед учасників свята обирали найяскравіші пари. Се-
ред студентів-медиків почесні звання отримали такі студенти:

• Кирило Дегтяр та Ірина Гармаш – «Король и королева 
балу»;

• Олександр Штереб та Єлизавета Овсієнко – «Пара зако-
ханих»;

• Осіташвілі Крістіна та Андрій Колодяжний – «Найкраща 
танцювальна пара».

Дякуємо всім, хто приєднався й розділив з нами цей гран-
діозний захід, що закарбується в історії нашої alma mater та в 
серцях кожного. Нагадуємо, що зібрані кошти будуть переда-
ні до Харківского обласного будинку дитини № 3. Не залишай-
теся байдужими!

Мелодії віденського вальсу

Уже багато років поспіль представники ГО «Студентське са-
моврядування Харківського національного медичного універси-
тету» опікуються вихованцями загальноосвітньої школи-інтер-
нату для розумово відсталих дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування у м. Куп'янську Харківської області.

Волонтери щоразу намагаються підтримати вихованців і роз-
ділити з ними кожну радісну подію. 24 травня – це свято остан-
нього дзвоника, що покликало випускників на широку дорогу 

випробувань, а решту учнів – на літні канікули. До напутніх слів 
педагогічного колективу школи на адресу вихованців долучилися 
й студенти-волонтери ХНМУ. 

Зі щирими побажаннями дітям щасливого майбутнього їм 
було вручено набір гуманітарної допомоги за замовленням адмі-
ністрації школи-інтернату.

Ñòîð³íêó ï³äãîòóâàëà ãîëîâà ìåä³à-ñåêòîðó Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè 
Êñåí³ÿ Øàê³ðîâà 

СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА 

ВОЛОНТЕРИ ПІДТРИМУЮТЬ СВОЇХ ВИХОВАНЦІВВОЛОНТЕРИ ПІДТРИМУЮТЬ СВОЇХ ВИХОВАНЦІВ
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ТРАДИЦІЙНИЙ ЯРМАРОК

ДЕНЬ СВІТОВИХ КУЛЬТУР

За ініціативою Студентського самоврядування медич-
ного університету 3 травня відбувся традиційний фести-
валь «Ярмарок культур». Цьогоріч доповненням щорічно-
го культурно-просвітницького заходу став благодійний 
збір коштів для вихованців Обласного дитячого будинку 
№ 3 м. Харкова.

На фестивалі студенти з 13 країн, що навчаються в Хар-
ківському національному медичному університеті, демон-
стрували культуру свого народу. Усі бажаючи змогли побачи-
ти звичаї представників таких країн, як Гана, Нігерія, В’єтнам, 
Індія, Ліван, Китай, Єгипет, Афганістан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Азербайджан, Греція та Україна.

Відкрив фестиваль директор Навчально-наукового ін-
ституту підготовки іноземних громадян Дмитро Маракушин, 
який привітав усіх учасників заходу. «Дуже гарна традиція 
склалася в Харківському національному медичному універ-
ситеті – проведення такого свята світових культур, студент-
ського аматорства, дружби і взаємоповаги одне до одного. 
Адміністрація університету завжди й надалі буде підтриму-
вати проведення фестивалів, що сприяє зміцненню дружби 
і взаєморозуміння між іноземними студентами та громадя-

нами України. Бажаю всім удачі, наснаги, віри в себе й всього 
найкращого», – зазначив Дмитро Ігорович.

Учасників міжнародного форуму привітала директор Де-
партаменту науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації Лариса Карпова: «Такі фестивалі сприяють по-
пуляризації унікальних культурних традицій багатьох наро-
дів світу, знайомству з неповторним колоритом етнічного се-
редовища тих студентів, які здобувають освіту в українських 
навчальних закладах, зокрема в Харківському національному 
медичному університеті. Важливе значення має ваш намір 
зробити цей форум благодійним».

Гості заходу мали нагоду познайомитися з колоритним 
вбранням та скуштувати різноманітні страви з національної 
кухні кожної країни. Також під час заходу можна було почути 
народні мотиви представлених країн і побачити національні 
танці.

Фестиваль став справжнім майданчиком для міжкультур-
ного діалогу медичного вишу та об'єднав небайдужих задля 
гарної справи – надання благодійної допомоги для найбільш 
незахищених верств суспільства. 

²ííà Íå÷èòàéëî 

У рамках реалізації благодійно-
го проекту «Світ у дитячих долонь-
ках» волонтери передали Харків-
ському обласному будинку дитини 
№ 3 медикаменти, три дитячих ліж-
ка, фрукти та солодощі. Гроші, на 
які було придбано гуманітарну до-
помогу, були зібрані під час про-
ведення фестивалю «Ярмарок 
 культур». 

БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ У ДІЇ
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ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

У травні свій ювілей святкують: доцент кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Олена Володимирівна Атаманова, до-
цент кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Юрій Валентинович Басилайшвілі, асистент кафедри хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії В’ячеслав Михайлович Василенко, ст. комірник їдальні Вікторія Петрівна Гав-

риленко, бібліотекар відділу обслуговування навчальної літератури наукової бібліотеки Ольга Ігорівна Гріневич, доцент 
кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Вікторія Володимирівна Григорук, 
заступник начальника навчально-методичного відділу Юлія Федорівна Дяченко, доцент кафедри інфекційних хвороб 
 Дмитро Володимирович Кацапов, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Світлана Анатолі-

ївна Ліщук, асистент кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я 
Олена Володимирівна Луценко, доцент кафедри інфекційних хвороб Ніна Федорівна Меркулова, доцент мовної під-
готовки іноземних громадян Лариса Василівна Мірошник, асистент кафедри патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна 
Олександр Володимирович Морозов, лаборант кафедри травматології та ортопедії Тетяна Юріївна Першина, доцент 
кафедри хірургії № 1 Олег Миколайович Пісоцький, асистент кафедри епідеміології Марина Володимирівна Райлян, 
асистент кафедри анатомії людини Ірина Вікторівна Риженкова, лаборант кафедри хірургії № 2 Галина Ілларіонівна Ро-

гова, сторож гуртожитку № 2 Ігор Олександрович Сопов, доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 Ірина Володи-

мирівна Старкова, ст. викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Микола Васильович Троценко, 
доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної фізики і медичної інформатики Ганна Олексіївна Човпан, лабо-
рант кафедри медичної біології Олена Леонідівна Щербинська, асистент кафедри Олена Григорівна Ярошенко.

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

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç íà ì³ñÿöü
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 61022, Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 4. 

Ãîë. êîðïóñ, 5 ïîâåðõ, òåë. 707-73-60
e-mail: redakt@knmu.kharkov.ua

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 29.05.2019. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.
Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.-âèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 5/29.
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».
61166, ì. Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 40,
www.kontrast.kh.ua

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 178 â³ä 15.09.2000
Çà òî÷í³ñòü âèêëàäåííÿ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå 

àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóºìî é íå ïîâåðòàºìî. Òî÷êà 
çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç ïîçèö³ºþ 
ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóê ëèøå ç äîçâîëó ðåäàêö³¿ ãàçåòè.

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

ВИШИВАНКОВІ СВІТЛИНИ
МОВОЮ ФОТО
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