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ЗІ СВЯТОМ!

Шановні колеги!
Щиро вітаємо вас із Днем знань і початком нового навчального року!
Перше вересня – це завжди хвилююча дата для студентів, аспірантів, викладачів. І, звичайно, для першокурсників – тих, хто здобув першу серйозну перемогу у своєму житті й вступив до Харківського національного
медичного університету – визнаного центру освіти, науки і культури.
Шановні першокурсники! Перед вами довгий, але цікавий шлях. Позаду дуже важкий період – складання
ЗНО, подання документів, моніторинг списку зарахованих, хвилювання. Проте тепер – ви студенти нашого університету і вам належить сприйняти його дух. Ви пізнаватимете нові науки, оволодіватимете знаннями, знайдете нових друзів. Для цього для вас відкриті симуляційні класи, лабораторії, бібліотеки, читальні зали. Викладачі
зі свого боку зроблять все можливе, щоб ви засвоїли необхідні знання і застосували їх на практиці.
Бажаємо, щоб в майбутньому ви стали одночасно і чудовими лікарями, і гарними педагогами, і знаними вченими та продовжили кращі традиції університету. Будемо раді через роки навчання вручити дипломи і потиснути
руку кожному з вас як фахівцю і колезі.
Усім студентам та викладачам, співробітникам бажаємо наснаги, терпіння, завзятої праці. Віримо, що наступний навчальний рік стане для вас роком нових досягнень. Зі святом!
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âàëåð³é Êàïóñòíèê
Ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé
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ПОСВЯТА ПЕРШОКУРСНИКІВ У СТУДЕНТИ – 2021

СВЯТО МОЛОДОСТІ, ЗАВЗЯТТЯ ТА ЖАГИ ДО ЗНАНЬ
31 серпня в Харківському національному медичному університеті відбувся традиційний захід – урочиста церемонія посвяти
першокурсників у студенти.

Свято розпочалося у дворі університету біля Пам’ятного знака лікарям, що загинули під час військових конфліктів. Під звуки
музики у виконанні військового оркестру новоспечені студенти
отримали напутні слова від почесних професорів та відпустили
у небо повітряні кульки, які стали символом прощання з дитинством і початку дорослого життя.

Згодом студенти зібралися в актовій залі, де відбувалося
свято. Право відкрити церемонію було надано ректору медичного вишу Валерію Капустнику та голові Вченої ради Володимиру
Лісовому.
На початку до присутніх звернувся Валерій Капустник: «Шановні першокурсники, батьки, поважні гості та викладачі! Сьогодні університетська спільнота поповнюється ще однією когортою
молодих креативних людей, які у цілком прозорій конкурсній боротьбі отримали право називатися студентами. Кожен з вас – переможець, бо ви своєю працею досягли почесного статусу. Вітаю
вас із цією подією і дякую за обрану професію!».
До привітань також долучився Володимир Лісовий: «Сьогодні здійснилася ваша мрія – ви розпочали доросле життя. Ви обрали для себе майбутню спеціальність і університет, де будете
нею оволодівати. Наш виш має потужну базу, висококваліфікованих викладачів, умови для занять науковою діяльністю, спортом.
Користуйтеся усіма можливостями, бо студентське життя буває
лише один раз».
На захід завітали почесні гості – представники міської та обласної ради. Першим до студентів звернувся заступник голови
Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк. «У
медичній професії не буває випадкових людей, тому я дуже радий бачити повну залу свідомих студентів. Усі ви – наш потенціал, який дуже потрібний країні, бо медицина переживає непрості
часи. Лише молоді та дієві люди можуть продовжити і довести до
кінця усі розпочаті реформи», – зазначив пан Михайло.
Перший заступник голови Харківської обласної ради Альберт
Кононенко також привітав першокурсників із початком нового
навчального року: «Бажаю вам завжди іти вперед, бо лікар – це
не професія, а усе життя. Пам’ятайте, що люди довірятимуть вам
найцінніше, що вони мають – своє здоров’я. Будьте гідними лікарями та не забувайте про клятву Гіппократа».
До слова долучився виконуючий обов’язки Харківського
міського голови, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

«Ви обрали найгуманнішу професію, бо люди завжди чекають від
лікаря позбавлення від болю, і тільки ви знаєте, як їм допомогти. Вам необхідно бути не тільки гідними лікарями, але й гарними
психологами та добрими людьми – тоді пацієнти поважатимуть
та цінуватимуть вас. Харківська медична школа завжди славилась видатними науковцями та лікарями – бажаю вам стати одними із них у майбутньому!».

Привітати першокурсників також прийшли: директор Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації Максим Хаустов, заступниця міського голови з питань
охорони здоров’я та соціального захисту населення Харківської
міської ради Світлана Горбунова-Рубан, директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради Юрій Сороколат,
директорка Департаменту освіти Харківської міської ради Ольга
Деменко, головчиня Харківської обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я України Альона Благовещенська та
голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської
ради Володимир Котковський.
Традиційно цього дня першокурсники складають клятву студента. Це хвилююча мить, адже саме в Харківському національному медичному університеті народжуються майбутні медичні
працівники.
Опікуватися й допомагати новим студентам протягом усього
навчання будуть декани медичних та стоматологічного факультетів. Тож з урочистої нагоди від деканського корпусу слово для
привітання першокурсників 2021 року було надано декану стоматологічного факультету Віктору Ніконову. Від професорсько-викладацького складу виступила завідувачка кафедри медичної та
біоорганічної хімії Ганна Сирова.
Не залишилися осторонь привітань й випускники 2021 року, які
надали першокурсникам свої поради й поділилися досвідом навчання в медичному університеті. В урочистій атмосфері свята вони
передали новим студентам символи навчання – Ключ знань та Ліру
Гіппократа, які відкриватимуть двері до пізнання медичної практики.

Святковий настрій для присутніх на урочистій церемонії посвяти створювали учасники Молодіжного центру ХНМУ – танцювальні колективи «A-Fam», «Феєрія», ансамбль бального танцю
«Арт-Денс», ансамбль народного танцю «Радість» та вокальна
студія «Каданс».
Першокурсників чекає складне й цікаве навчання, сповнене
різних перемог та перешкод, проте без цього шляху неможливо
стати справжніми лікарями і гордістю України!

²ðèíà Áëèíêîâà
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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

ВІТАЄМО!

ХНМУ В ТОП-3 ВИШІВ СЕРЕД КРАЩИХ
МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ!

З ВІДЗНАКОЮ У СФЕРІ
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ!

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2021.
Кожному закладу освіти присвоєно бал, що дорівнює сумі його
місць у рейтингах: "ТОП-200 Україна",
"Scopus" і "Бал ЗНО на контракт".
Згідно з цьогорічним рейтингом
Харківський національний медичний
університет увійшов у трійку лідерів
як найкращий медичний заклад вищої освіти, найкращий заклад
вищої освіти регіонів та найкращий заклад вищої освіти областей України.
Для усіх співробітників, студентів та випускників медичного
вишу це приємна новина та гарний привід рухатись далі до нових
висот, адже ми не зупиняємось на українських рейтингах. Основна наша задача – це виховання справжніх професіоналів та гарних фахівців. Ми укріплюємо авторитетність університету шляхом
надання якісних медичних послуг нашими випускниками не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Раді повідомити, що Харківський національний медичний університет пройшов незалежний аудит агенції Cormack
Consultancy Group за участю Великої Британії, Бразилії, США та
країн Балтії, а також отримав відзнаку «Лідер з міжнародної діяльності серед ЗВО України та ширшого регіону».
Окремо була відзначена робота міжнародного відділу ХНМУ
на чолі з Анжелою Стащак, яка успішно розробила значні та стратегічні партнерські відносини. Сподіваємося, що такі досягнення
розширять досвід наших учених та студентів і, крім того, приведуть до створення подальших академічних проєктів.
Цей успіх свідчить про те, що медичний виш не зупиняється
на досягнутому та прагне до нових звершень!

З ПОЧЕСНОЮ ВІДЗНАКОЮ!
9 серпня, в День Святого Великомученика Пантелеймона у
Києві відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу на
отримання Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона».

ХНМУ ВРУЧЕНО СЕРТИФІКАТ ЩОДО
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
За результатами сертифікаційного аудиту системи управління
якістю Харківського національного
медичного університету встановлено, що в університеті розроблена, впроваджена та документально оформлена система управління
якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO
9001:2015.
Відповідно до цього органом
сертифікації систем менеджменту
якості виданий відповідний сертифікат № 8О059-5546-21.
В університеті забезпечується
постійне поліпшення придатності, адекватності й результативності
системи управління якістю, проводиться аналіз й оцінювання результатів і системи управління вихідних даних. Харківський національний медичний університет
здатен постійно надавати послуги, які відповідають вимогам нормативних документів.

ПОДЯКА
ВІД МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРА
Харківський національний медичний університет отримав подяку за багаторічну плідну співпрацю
з Тегеранським університетом медичних наук, а саме за організацію
та проведення міжнародного науково-освітянського заходу.
Так, з 12 квітня по 14 травня цього року відбувся весняний
онлайн-марафон-інтенсив, протягом якого понад 500 учасників прослухали лекції з різних напрямків.
Захід був ініційований медичним
вишем спільно з Тегеранським університетом медичних наук та Міжнародною науково-освітньою дослідницькою мережею (USERN) за
участю лекторів з Ірану, України, Франції, Нідерландів, Німеччини, Азербайджану, Фіджі, США, Великої Британії, Болгарії, Туреччини, Йорданії, Іспанії, Кувейту тощо.

У номінації «Взірець служіння суспільству» на фінальному,
третьому етапі конкурсу Харківський регіон представляв Володимир Іванович Лупальцов – завідувач кафедри хірургії № 3, членкореспондент НАМНУ, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.
Володимир Іванович – справжній приклад служіння медицині, науці, вищій медичній школі не тільки Харківщини, а й всієї
України!
Професор Володимир Лупальцов отримав заслужену винагороду – Прославу Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» та
визнання на загальнонаціональному рівні!
Бажаємо Володимиру Івановичу успіхів, подальших заслужених перемог, професійного розвитку та здоров'я!

ПРИЗЕРКУ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ ЗІ СТРІЛЬБИ З ЛУКА!
9–15 серпня у м. Вроцлав
(Польща) відбувся чемпіонат світу серед юніорів зі стрільби з лука.
У змаганнях взяли участь
представники 25 країн світу, що
змагалися в категоріях класичного та блочного лука. Представниця Харківського «Динамо», студентка ІІІ курсу стоматологічного
факультету Харківського національного медичного університету
Ірина Третьякова здобула бронзову нагороду. За результатами
свого виступу на чемпіонаті Ірина Третьякова виконала норматив
Майстерки спорту України міжнародного класу.
Вітаємо й бажаємо успіхів на спортивній ниві та подальших
досягнень у навчанні!

Ñòîð³íêà ñòâîðåíà çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ

ВОЛОНТЕРИ ХНМУ – ДОБРОВІЛЬНІ ПОМІЧНИКИ ВАКЦИНАЦІЇ
12 липня директор Департаменту охорони здоров’я ХОДА Максим Хаустов та проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Резуненко завітали до Центру вакцинації населення, розташованого на базі НДІ гігієни праці та профзахворювань ХНМУ
(вул. Трінклера, 6).
Так, Максим Хаустов,
відповідаючи на питання представників
засобів
масової інформації,
зазначив, що Департамент охорони
здоров’я ХОДА спільно з медичним вишем відкрили Центр
вакцинації 10 липня,
і відтоді він потужно
працює. «Сюди приходять наші мешканці за власним бажанням або звертаються
цілими організаціями, і ми проводимо
їм вакцинацію. Саме
цей Центр відрізняється сучасністю, зручним розташуванням та можливістю отримати інформаційну допомогу від студентів-волонтерів Студентського самоврядування ХНМУ», – зазначив очільник Департаменту.
Зі свого боку Юрій Резуненко відзначив активну співпрацю ХНМУ з Департаментами
охорони здоров’я ХОДА та Харківської міської ради. Зокрема, проректор підкреслив, що
на сьогодні близько 60 студентів-волонтерів долучилися до проведення вакцинації населення Харкова та Харківської області. Для цього в університеті відкрито тимчасовий
навчальний центр, де протягом 3 місяців понад 120–130 здобувачів освіти та лікарів-інтернів пройдуть навчання та будуть задіяні у роботі пунктів щеплення, а також у складі
мобільних бригад.
Окремо було відзначено величезну роботу, яку провів Харківський національний медичний університет з підготовки волонтерів. Добровільні помічники – це студенти старших курсів, які вивчали внутрішню медицину, інфекційні хвороби, епідеміологію, медичну
психологію. Вони знають про що розповідати, як донести інформацію, володіють знаннями про вакцини та вакцинацію, також повідомляють про розташування пунктів щеплення. Крім того, волонтери роздаватимуть інформаційні буклети з QR-кодом на сайт
МОЗ України, де можна знайти всю необхідну інформацію щодо вакцинації та вакцини,
етапів вакцинування, також надаватимуть QR-код з інтерактивною картою міста Харкова, де зазначені діючі на сьогодні Центри вакцинації населення з актуальною інформацією щодо їх роботи.
Уже з 14 липня цього року жителі міста та області могли зустріти волонтерів ХНМУ, які
проводять роз’яснювальну роботу про переваги щеплення, інформують про наявність
вакцини та відкриття нових Центрів. Така робота проводиться в паркових зонах, торгівельних центрах та на центральних вулицях міста.
За весь час до акції, що і досі триває, приєдналися понад 200 студентів та інтернів
медичного вишу, з яких сформовано 2 групи волонтерів: для інформування населення та
допомоги в мобільних бригадах.
«Дуже важливо, що саме волонтери допомагають людям, які бажають вакцинуватися. Ми розподіляємо їх на дві групи: ті, що прийшли вакцинуватися вперше, і ті, кому потрібне друге щеплення. Наша робота полягає у підтримці сформованого порядку, щоб
люди максимально швидко і безпечно проходили вакцинацію», – зазначають волонтери
медичного вишу.
Студенти ХНМУ задіяні у 8 Центрах вакцинації населення, серед яких Центр на базі
НДІ гігієни праці та профзахворювань ХНМУ, що розташований у центрі міста (вул. Трінклера, 6). Також на території медичного університету працюють дві мобільні бригади,
що вакцинують вітчизняних та іноземних студентів. За один день вакцинацію проходять
більш ніж 200 студентів-іноземців, які на даний час перебувають в Україні.
«Із самого початку роботи Центрів залучення студентів-волонтерів медичного університету стало дієвим засобом спілкування з населенням, адже люди не завжди обізнані або володіють недостатньою інформацією. Так, вони інколи не знають, що можна
вакцинуватися в поліклініках, звертатися до свого сімейного лікаря, консультуватися з
терапевтом. Саме волонтери ведуть роз’яснювальну роботу серед населення, багато із
тих, хто звертався до Центрів, отримали необхідну інформацію від таких вуличних інформаторів», – зазначає координатор волонтерського руху з вакцинації Департаменту охорони здоров'я ХОДА Віктор Шапошник.
Наразі найбільш дієвим інструментом для стримування та розповсюдження збудника коронавірусної хвороби є вакцинація, адже саме вона захищає від тяжкої хвороби й
допомагає рятувати людські життя. І цілком зрозуміло, що саме волонтери медичного
університету першими взяли участь в інформаційній кампанії щодо вакцинації населення міста Харкова.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

5
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС – ОСНОВА ЛІКАРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ДОСВІД НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кафедра медичної генетики ХНМУ, Український інститут мітохондріальної і епігеномної медицини ХНМУ об'єднали свої зусилля в удосконаленні навчального процесу – підготували програму і впровадили систему «Навчання через дослідження».
Раніше кафедрою і інститутом був накопичений досвід такого
викладання окремим студентам – членам наукового гуртка з медичної генетики.

Сьогодні таке викладання впровадили у двох групах студентів ІІІ курсу, які обрали генетику предметом глибокого вивчення. Програма побудована на основі найсучасніших передових
технологій і класичних методів, що дозволяють оволодіти мистецтвом лікування, адже студенти збирають інформацію безпосередньо у пацієнта, в режимі онлайн або при особистій зустрічі, разом з фахівцем працюють на сучасному обладнанні, яке
дає інформацію про результати обстеження; аналізують отримані результати (клінічні, біохімічні, молекулярні), оцінюють їх
спільно з викладачем, висловлюють припущення про можливий
діагноз, беруть участь в консиліумах онлайн; вибудовують на
основі отриманих даних модель основного і супутніх діагнозів
та захищають свою точку зору як при формуванні остаточного
діагнозу, так і при лікуванні. Особливістю такого обстеження є
аналіз динамічних змін різних (окремих) ланцюгів патогенезу на
підставі біомаркерів, які відображають реальні особливості метаболізму конкретної речовини – амінокислот, органічних кислот, мінералів тощо.

Кожен студент отримує джерело інформації (медичний документ при консультації онлайн або конкретного пацієнта в разі
очної консультації). Інформація містить відомості про пацієнта і
його родину, дані про біомаркери, які зроблені раніше або замовлені у процесі вивчення. Пропоновані для вивчення біомаркери
дозволяють максимально вивчити клінічні та біохімічний біотипи,
геном, віром і мікробіом та як на такому ступінчастому шляху пізнання можна подолати «невідоме в невідомому».
З цією якістю невідомості лікар стикається сьогодні біля ліжка
пацієнта. Хвороби наразі змінили свій вигляд, стали багатоликими, перетворюючи «будиночок для вірусів», яким є наш організм,
на «комунальну квартиру» різних хвороб.

Програма навчання включає обрані оглядові лекції, які спільно читають професор і студент, практичні заняття «Фенотип»,
«Генотип», «Геном», «Віром», «Мікробіом» і «Варіом». Вони проводяться у відповідній лабораторії або кабінеті, які були обрані
залежно від напрямку дослідження. Кожен студент отримує на
початку одне «ДІЛО» сім'ї, яке вивчає і доповнює новою діагностичною інформацією, особисто робить візуальні і клінічні обстеження, а отримавши інформацію, проводить з викладачем аналіз виявлених закономірностей, не тільки формулює діагноз, а й
встановлює, які з отриманих даних мають діагностичну цінність і
про що вони говорять.

Після виконання такої роботи студент отримує знання про
конкретні захворюваннях, вивчає механізм розвитку даного захворювання, тригери і медіатори, які дозволяють припустити
причину хвороби, аналізує результати отриманого молекулярного дослідження і бере участь у підготовці постгеномного аналізу,
що дозволяє встановити не тільки функцію даних генів, але і речовини, які посилюють або знижують генну експресію.

Студент не лише засвоює клінічні ознаки конкретних хвороб,
але і розуміє загальну закономірність розвитку і маніфестації тієї
чи іншої спадкової патології. Мета здобувача освіти – розглянути взаємодію геномів (нуклеарного і мітохондріального), факторів зовнішнього середовища, епігенома і взаємодії генів при
конкретному захворюванні або при коморбідних станах, навчитися аналізувати роль різних ендо- і екзогенних чинників у процесі розвитку хвороби. Кожен може переконатися в тому, що шлях
до хвороби і одужання лежить через генетику, яка вказує на геномний і епігеномний статуси, взаємодію генів при конкретній
хворобі.
У результаті таких знань у студентів формуватиметься адекватний підхід до індивідуального патогенетичного і етіологічного
лікування, відповідний сучасному рівню науки і медичної практиці, розуміння необхідності знати механізми явищ, які вивчаєш.
Такий підхід створює фундамент для обґрунтованого лікування.
Це і є сучасна наука.
Îëåíà Ãðå÷àí³íà, äèðåêòîðêà Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó
ì³òîõîíäð³àëüíî¿ òà åï³ãåíîìíî¿ ìåäèöèíè
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СТУДЕНТСЬКИЙ КАРНАВАЛ

ХНМУ – ГОТУЄМО КРАЩИХ!

Харківський національний медичний університет став учасником студентського карнавалу, який відбувся 1 вересня на головній
площі міста.
Так, нещодавно в Харкові з'явилася нова карнавальна традиція – студенти і школярі влаштовують святкову ходу в центрі міста,
приурочену до Дня знань. Колону медичного вишу представляли першокурсники, іноземні студенти, спортсмени та творчі колективи.
Дві тисячі школярів і студентів у яскравих костюмах пройшли вулицями міста, представили театральні постановки, взяли участь у
флешмобах і провели справжнісінький творчий парад «Місто знань». Після цього на площі пролунав символічний перший дзвінок, який
дав старт новому навчальному року.

ТРАДИЦІЇ ВЕРЕСНЯ

МОЯ ПЕРША ЛЕКЦІЯ
У Харківському національному медичному університеті стартував
новий навчальний рік. Для першокурсників він розпочався з лекції, яку
презентувала доцентка кафедри громадського здоров’я, управління
охороною здоров’я Наталія Мартиненко.
Пані Наталія привітала молодих колег з початком навчання та студентського життя. Лекторка зазначила, що в усі часи ставлення суспільства до лікарів було особливим, проте й вимоги були суворими. Вона
звернула увагу слухачів, на те, що при порівнянні етичних принципів лікарів Заходу та Сходу впадає в око їх майже тотожний характер.
Цікавими були відомості про те, як сприймали стародавні слов’яни
людей, як надавали медичну допомогу і добирали учнів у «медичну науку». Наталія Мартиненко також коротко розповіла студентам-першокурсникам про історію формування медичних шкіл у Харкові і заслуги
видатних професорів, про їх внесок у розвиток медичної науки, розбудову системи медичної допомоги населенню міста, області та України.
Çà ìàòåð³àëàìè Öåíòðó ìåä³àêîìóí³êàö³é

СЛОВО ВИПУСКНИКА

ЩАСЛИВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ДОРОГИ!
Сьогодні дуже радісний і важливий день у вашому житті, дорогі першокурсники! Здійснилася ваша мрія – ви стали студентами Харківського національного медичного університету.
Попереду веселі студентські роки, які подарують незабутні
емоції. Наш університет надає можливість жити повноцінним студентським життям: займатися науково-дослідницькою діяльністю, спортом, творчістю, брати участь у різних культурно-масових
і розважальних заходах.
Однак пам'ятайте, що час минає дуже швидко. Ми, випускники 2021 року, це відчули: здається, ще вчора були на вашому місці, а сьогодні вже справжні лікарі. Наша вам порада: цінуйте кожен день навчання і зробіть його максимально результативним,
адже отримані знання стануть основою вашого професійного
успіху.
Необхідно пам'ятати про те, що навчання – це праця, яка вимагає постійної уваги, сил та організованості. Професори та викладачі допоможуть вам отримати глибокі і міцні знання з обраної
вами спеціальності, але дуже багато залежить від вас, вашої наполегливості, працелюбності та дисциплінованості.
А ще постарайтеся органічно влитися в нове для вас середовище: живіть за правилами, прийнятими медичним універ-

ситетом, і бережіть те, що служитиме ще не одному поколінню
студентів. Удачі вам!
Âëàäèñëàâ Áóãàºâ, ë³êàð-³íòåðí-ñòîìàòîëîã
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СЛОВО СТАРШОКУРСНИКА

ПЕРШІ КРОКИ ДО МРІЇ

Шановні першокурсники, вітаємо вас зі вступом до Харківського національного медичного університету!
Ви обрали важкий тернистий шлях, на якому буде безліч цікавих подій, емоцій та нових друзів. Кожен з вас скоро зустріне
перші труднощі навчання в університеті, але не опускайте руки,
адже поруч з вами будуть друзі, викладачі та старшокурсники, які
з радістю допоможуть та підбадьорять у скрутні моменти.
Уже зовсім скоро халат та шапочка стануть для вас улюбленим одягом, ви звикнете до ранніх підйомів на пари та будете із
захопленням розповідати друзям і батькам цікаві медичні факти.
Звісно, без наполегливого навчання досягти успіху буде вкрай
важко, проте не варто думати, що на особисте життя зовсім не
буде часу. Навчайтеся старанно, але не забувайте виділяти головне та поглиблювати свої знання. Запам’ятайте, що ви не самотні
на цьому шляху, не бійтеся запитувати те, що цікавить, та ділитися своїми переживаннями.
Бажаю вам гармонії із собою та з тим, що ви обрали на все
життя, не забувайте нагадувати собі заради чого ви вступили саме до ХНМУ. І на шостому курсі при врученні дипломів ви
згадаєте про свій цікавий та насичений шлях та перші кроки
до мрії.
Ãàííà Âîéëîêîâà, I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ШКОЛА ЖИТТЯ
Шановні студенти! Вітаємо вас із початком навчального року.
Нехай новий навчальний рік почнеться з усмішок, великої мотивації та залізних нервів!
Ми бажаємо вам не зупинятися на досягненому та йти тільки вперед. Студентське самоврядування не залишить улюблених
студентів без цікавих новин стосовно заходів у ХНМУ, а також надасть всю інформацію з приводу епідемічної ситуації.
Звичайно, у виші ви будете більше часу приділяти навчанню,
проте не лише йому. Студентське життя – це чудовий час, який
стане найяскравішим і незабутнім. Ви познайомитеся з новими
людьми, постійно перебуватимете в колі цікавих пригод.
Також на вашому шляху траплятиметься багато перешкод не
тільки в навчанні, а й у житті. Проте ми сподіваємося, що ви легко
їх подолаєте.
Харківський національний медичний університет – це велика
школа життя, після якої кожен випускник зробить для себе величезну кількість висновків і стане самостійною дорослою людиною
та професійним лікарем.
Бажаємо вам знайти своє призначення та йти за своєю мрією
тільки вперед!
ªëèçàâåòà Ñêèäàíåíêî, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ПОРАДИ ПЕРШОКУРСНИКАМ

ЧИ ЛЕГКО НАВЧАТИСЯ В МЕДИЧНОМУ?
Вступ до університету – одна з найважливіших подій для кожного, хто прагне навчатися та розвивати себе. Проте навчання –
зовсім нелегкий процес: для того, щоб воно було продуктивним,
необхідно запам’ятати деякі правила та в подальшому дотримуватися їх.
Отже, по-перше, намагайтеся вивчати новий матеріал поступово – готуйтеся до заняття за декілька днів. Таким чином ви
зможете раціонально розподілити час та енергію на вивчення нової теми, а головне – це допоможе вам уникнути нервувань та зайвих стресів.
По-друге, вночі треба спати! Мабуть, сходинку безсонних ночей
проходить кожний студент, але жоден із них не витримував високого
темпу тривалий час. Такий ритм життя негативно впливає на емоційний та фізичний стан, до того ж дратівливість та зниження уваги стануть щоденними компаньйонами. Хіба це те, чого ви бажаєте?
Третя порада стосується безпосередньо академічного процесу. Намагайтеся готуватися до лекцій. Підготовка до практичних занять повинна сумлінно виконуватися кожним студентом,
але ж, якщо ви будете готуватися і до лекцій, то побачите, що новий матеріал засвоюється значно легше, а часу на його вивчення
витрачається менше.
Не забувайте про конспекти та візуалізацію матеріалу. Таким
чином ви активізуєте відразу декілька ділянок мозку, що значно
допомагає тренувати декілька видів пам’яті одночасно.
І останнє та найважливіше – сон, правильне харчування та
відпочинок – це запорука гарного самопочуття, стабільного емоційного стану і, звісно, продуктивного навчання!
Òåòÿíà Ïîïîâà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ЦЕ ТВІЙ УНІВЕРСИТЕТ!
Вітаю, любий друже, в новому навчальному році! Він є незвичним для всіх студентів, хоч і з різних причин. Старшокурсникам належить перейти з умов дистанційного навчання на очну
форму, а першокурсникам – вперше стати частиною університетського життя, прекрасного в усіх своїх формах. Щоб попередити розпач та тремтячі колінки, представлю поради, які стануть
у нагоді.
По-перше,
зроби
свій робочий простір дійсно зручним для себе. Готуватися до лекції в ліжку
може й приємно, проте
від такого методу страждає ефективність. Усьому
свій час та місце: серіалам з чашкою кави – вечір
та м’яке крісло, зошитам
та конференціям – день
та твердий стіл. Ця дрібниця лише здається непомітною, але справді
полегшує життя.
По-друге,
привчи
організм до певного розкладу дня. Один і той самий темп підтримує позитивний настрій. Ти не бігаєш в останню хвилину, щоб відіслати зроблене завдання, а спокійно та систематизовано йдеш
за планом. Важливо не вдаватися до крайнощів, а виділити лише
основні моменти. Ця навичка прийде з досвідом.
По-третє, не слід ігнорувати сигнали від організму. Якщо навчання спричиняє нудоту та головний біль, зверніть на це увагу.
Можливо, прийшов час додати до свого життя нові фарби: спробувати себе в спорті чи музиці, взяти участь у конкурсі фотографій чи літературному вечорі. Визначитися зі своєю майбутньою
діяльністю – непросте завдання. Проте не слід приховувати свої
таланти, не стільки для студентської активності, скільки для власної душі. Маленьке хобі врятувало далеко не одну людину.
Остання, найголовніша порада: не забувай про відпочинок. У
кожної дії є ціна. Вивчення теми всього курсу за одну ніч до іспиту
може й врятує, проте будуть наслідки у вигляді головного болю та
дратівливості в наступні дні. Якщо ми не подбаємо про себе, то
хто це зробить? Люби і бережи себе!
Àíàñòàñ³ÿ Òóí³ê, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ЦЕНТР З ПИТАНЬ ВАКЦИНАЦІЇ ХНМУ

У МЕДИЧНОМУ ВИШІ ГОТУЮТЬ ВОЛОНТЕРІВ З ВАКЦИНАЦІЇ

На початку вересня на базі тимчасового навчального Центру
з питань вакцинації ХНМУ відбулися тренінги для студентів старших курсів та лікарів-інтернів. Вони добровільно виявили бажання працювати в мобільних бригадах з вакцинації проти COVID-19
та в Центрах вакцинації населення.
Навчальні тренінги проводяться за підтримки Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні згідно з Дорожньою
картою МОЗ із впровадження вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19.
«Наразі ми маємо найбільш дієвий інструмент, щоб стримувати розповсюдження збудника коронавірусної хвороби – це вакцинація. Адже саме вона допомагає нам рятувати людські життя.
І у вас сьогодні є велика нагода взяти активну участь у протидії
коронавіруснії хворобі», – звертаючись до волонтерів медичного
вишу, зазначила асистентка кафедри епідеміології Вікторія Макарова.
Тренінги складаються з 4 блоків інформації. Тренери кафедр епідеміології, пропедевтики внутрішніх хвороб та мед-

сестринства, невідкладних станів і сімейної медицини розповідають про стратегічний план протидії розповсюдження
коронавірусної хвороби з використанням вакцинації, ознайомлюють волонтерів з наявними вакцинами, їх дією, клінічними
дослідженнями ефективності та безпеки. Крім того, у ході тренінгів волонтери відпрацьовують практичні навички на симуляційних тренажерах.
У перший день дводенного тренінгу волонтери проходять теоретичний курс навчання з внутрішньої медицини, інфекційних
хвороб, епідеміології та медичної психології.
Практичні вправи студенти виконують наступного дня. Так,
вони відпрацьовують методи діагностики анафілаксії та вивчають алгоритм надання першої невідкладної допомоги при анафілактичному шоку. Адже основне завдання при наданні першої допомоги полягає саме в тому, щоб шляхом проведення
необхідних найпростіших медичних заходів врятувати життя
пацієнту.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА

ШКІЛЬНІ РОКИ  ЯК ПРЕКРАСНА МИТЬ
Традиційно 1 вересня волонтери зі Студентського самоврядування взяли участь у святі Першого дзвоника у підшефній Куп’янській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат.

Студенти з радістю приєдналися до урочистого свята і привітали з початком нового навчального року колектив школи та учнів. Усім дітям вони
зробили подарунковий сюрприз до нового навчального року.
У свою чергу волонтери отримали незабутні враження від свята. Кожен
зміг поринути в ностальгію своїх минулих шкільних днів завдяки проведеній урочистій лінійці. Студентам провели цікаву екскурсію, дали можливість
оглянути класи. Зустріч була дуже теплою та зворушливою. Висловлюємо
вдячність Куп’янській загальноосвітній школі-інтернату за сердечний прийом і запрошення на свято.
Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до волонтерського руху і долучитися до студентського самоврядування медичного вишу.
Êàòåðèíà Ëèñåíêî, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

Авторські свідоцтва
1. Силабус навчальної дисципліни «Основи
біоетики та біобезпеки». Автор: Т.М. Амбросова.
2. Силабус навчальної дисципліни «Етичні норми в громадському здоров’ї». Автори:
Т.В. Ащеулова, К.М. Компанієць.
3. Силабус навчальної дисципліни «Етика та
біоетика». Автори: Т.В. Ащеулова, В.І. Смирнова.
4. Силабус навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність, авторське право, академічна доброчесність». Автор:
А.В. Голданська.
5. Силабус навчальної дисципліни «Клінічна оцінка лабораторних досліджень». Автори: О.І. Залюбовська, Т.І. Тюпка,
Ю.Н. Авідзба, М.І. Литвиненко, Л.В. Леонтьєва.
6. Силабус навчальної дисципліни «Сучасні наукові дослідження з клінічної лабораторної діагностики». Автори: О.І. Залюбовська, Т.І. Тюпка, Ю.Н. Авідзба, М.І. Литвиненко, Л.В. Леонтьєва.
7. Силабус навчальної дисципліни «Цитологічна діагностика». Автори: О.І. Залюбовська, Т.І. Тюпка, Ю.Н. Авідзба, М.І. Литвиненко, Л.В. Леонтьєва.
8. Класифікація методів і засобів публічного управління розвитком вітчизняної сфери охорони здоров’я. Автори: О.А. Мельниченко, Н.М. Удовиченко, Л.В. Батюк, В.І. Макарова, В.В. Старусева, Г.О. Човпан.
9. Навчальний план та програма дисципліни «Сучасні наукові дослідження з проблематики ортодонтії» (для заочної форми
навчання). Автори: Р.С. Назарян, Л.С. Кривенко, Ю.Ю. Ярославська, Н.М. Михайленко.
10. Сучасні наукові дослідження з проблематики стоматології дитячого віку (для заочної форми навчання). Автори: Р.С. Назарян, Л.С. Кривенко, Ю.Ю. Ярославська, Н.М. Михайленко.
11. Науково-дослідний алгоритм з діагностики та прогнозування розвитку остеодефіциту в хворих на хронічний панкреатит та гіпертонічну хворобу. Автори: Л.М. Пасієшвілі, Т.І. В’юн,
Л.Н. Бобро, А.Б. Андруша, О.В. Карая, А.С. Марченко.
12. Анкета-опитувальник для діагностики ефективності та
якості організації проведення навчальних занять на кафедрах

терапевтичного профілю у медичних ВНЗ. Автори: О.Я. Бабак,
Н.М. Железнякова, В.І. Молодан, К.А. Лапшина.
13. Потенціал інуліну в терапевтичній практиці. Автори:
О.М. Біловол, І.І. Князькова.
14. Силабус навчальної дисципліни «Сучасні наукові дослідження з проблематики перинатальної та дитячої кардіології».
Автори: М.О. Гончарь, А.Д. Бойченко, О.Л. Логвінова, І.О. Саніна.
15. Алгоритм діагностики геморагічного синдрому у дітей.
Автори: М.О. Гончарь, Т.Б. Іщенко, А.Д. Бойченко, Н.Р. Бужинська,
М.І. Приходько.
16. Ділова гра як один з методів вивчення педіатрії на прикладі клінічного спостереження. Автори: М.О. Гончарь, Т.В. Чайченко, О.В. Омельченко.
17. Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів». Автори: І.В. Завгородній,
О.С. Лалименко.
18. Силабус навчальної дисципліни «Сучасні наукові дослідження в профілактичній соціальній медицині та профпатології».
Автори: І.В. Завгородній, О.С. Лалименко.
19. Класифікація проблем, що обумовлюють низьку результативність публічного управління розвитком вітчизняної сфери
охорони здоров’я. Автори: О.А. Мельниченко, О.Ю. Косілова,
В.В. Старусева, Г.О. Човпан, В.І. Макарова, В.В. Саркіс-Іванова.
20. Програма навчальних дисциплін «Педіатрія». Автори:
О.О. Ріга, М.О. Гончарь, М.К. Уриваєва.
21. Силабус навчальної дисципліни «Сучасні наукові дослідження з проблематики педіатрії розвитку та дитячої паліативної
допомоги». Автори: О.О. Ріга, М.О. Гончарь.

Патент на винахід
1. Біологічно активна речовина тригліцинату кверцетину тригідрохлорид, що має нейропротекторну, протигіпоксичну,
протиішемічну, седативну дію. Автори: О.Л. Левашова, М.О. Колосов, С.Ю. Штриголь, О.О. Нікішин, С.М. Коваленко, Г.О. Сирова.

Патент на корисну модель
1. Спосіб фрактального аналізу лінійних анатомічних структур. Автори: О.Ю. Степаненко, Н.І. Мар'єнко.
Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ВАЛЕНТИН ОТАМАНОВСЬКИЙ –
БОРЕЦЬ ЗА УКРАЇНСЬКУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Для Центру медичного краєзнавства ХНМУ свято незалежності нашої країни має неабияке значення, адже Центр носить
ім’я видатного борця за свободу українського народу, його добробут та процвітання.

Валентин Отамановський – знакова фігура не тільки для
Харкова, адже таких, як він, можна перелічити по пальцях, і це
дійсно так. Його доля нерозривно пов’язана з боротьбою за незалежність нашої держави. Ще з молоду він брав активну участь
у створенні Української Центральної Ради, висунувши сміливі
та радикальні ідеї самостійності нашої країни. Також він розумів потребу у власних боєздатних збройних силах української
держави, тому ще в березні 1917 року за його ініціативою було
створено перші мілітарні формування Ради – загін міліції та кінна сотня. Фундатор військових клубів імені гетьмана П. Полуботка і «Батьківщина», він один з тих небагатьох завзятих молодиків, хто брав безпосередню участь у битві під Крутами у складі
студентського куреня. До речі, він – єдиний представник харківських вишів, який брав участь у створенні УЦР та був її членом.
Після революції Валентин Отамановський працював на просвітницькій ниві. Він займався краєзнавчою роботою, видавничою
діяльністю, друкуючи україномовні підручники. В.Д. Отамановський вперше в Україні створив краєзнавчу установу – Вінницьку
філію Всенародної бібліотеки України ВУАН. За цей час він став
фундатором медичного краєзнавства, як нового напряму краєзнавчих досліджень.
Чи могла радянська влада не помітити такого патріота, державника, науковця, вірного сина українського народу? Звісно,
що ні. Біда прийшла до В. Отамановського серпневого дня 1929
року, коли його заарештували. Такі дії радянської спецслужби
були спланованим актом залучення Валентина Отамановського до справи «Спілки визволення України». А згодом у Харкові
відбулася горезвісна розправа над верхівкою української інтелігенції.
Долучення В.Д. Отамановського до групи сорока п’яти головних обвинувачуваних по справі «СВУ» ще раз доводить його
значущість у тодішньому українському академічному житті. Організатори процесу з метою скомпрометувати в очах трудящих
український академічний загал як антирадянський виставили

контрреволюційними ватажками найяскравіших його представників. В. Отамановського засудили до виправно-трудових таборів, а після закінчення строку заслали до Татарської АРСР, де у
Казані він і залишився працювати, викладаючи у трьох вишах латину й працюючи перекладачем з інших мов, яких він знав 14, не
враховуючи стародавніх!
Поневіряння по чужині не закінчилися, адже В. Отамановського відправили до Краснодару, де він очолив катедру латини.
Він не згаяв дорогоцінного часу і вступив до місцевого педагогічного інституту, куди екстерном склав іспити, а вже 1945-го року
став дипломованим істориком. Наступного року В. Отамановський захистив кандидатську дисертацію, а 1956-го року – докторську, опонентами якої були провідні історики країни.
Із початком «відлиги» з’явилася можливість повернутися до
України, тому він подає документи на заміщення посади завідувача катедри латини Харківського медичного інституту. Обрання
на посаду і тут не обійшлося без курйозів – вказавши свій лінгвістичний багаж – 14 сучасних мов, окрім стародавніх, Отамановський потрапив у недовіру з боку керівництва. Йому не повірили,
адже такого не може бути! Від нього затребували рекомендації
про підтвердження знань, які він надав від поважних академіків
АН СРСР. У рекомендаціях йшлося, що «…проф. В.Д. Отамановский бесспорно является в настоящее время выдающимся знатоком медицинской латыни».
Харківський період життя В. Отамановського був плідним
для нього, як для науковця. Увесь свій час він віддавав розвитку
наукової діяльності на катедрі латини. Під керівництвом проф.
В. Отамановського всі викладачі працювали над кандидатськими
дисертаціями.
Сам професор остаточно замкнув коло своїх наукових інтересів на історії охорони здоров'я, медицини та аптекарської справи. Його історико-медичні статті публікувала центральна республіканська і загальносоюзна преса. Це надало цінний приклад
подальшим дослідникам історії медицини, проте радянська система була безжальною до В. Отамановського. Так, монографія
професора «Борьба медицины с религией в Древней Руси» була
видана центральним союзним медичним видавництвом «Медицина» обсягом майже 10 друкованих аркушів і накладом 3 300
примірників, отримавши позитивний відгук головного радянського історика медицини проф. С. Верхратського. Це був небувалий за тих часів успіх! Але незабаром виявилось, що партійні
бонзи просто «проґавили» вихід праці. І навздогін почали цькувати «контрреволюціонера».
Книгу піддали немотивованій «розгромній» критиці з боку
містечкових недолугих рецензентів, які, не маючи глибокого методологічного підґрунтя саме історико-медичних досліджень
(наприклад, не працюючи з першоджерелами, як В. Отамановський), болюче і несправедливо її «погризли». Останні роки свого життя, працюючи в Харківському медичному інституті, Валентин Дмитрович Отамановський присвятив монографії «Аптечное
дело на Украине в XIV – начале XIX вв.». Вона мала обсяг 6 друкованих аркушів і в 1963 р. була рекомендована до друку Держмедвидавом, проте світу так і не побачила.
Віддавши останні роки свого життя та плідної праці Харкову, В. Отамановський помер 10 березня 1964 року. На шляху до
інституту йому стало зле, а надана медична допомога не зарадила ситуації – стався інфаркт міокарда. Похований він на другому міському цвинтарі, проте могила залишалася занедбаною,
адже дружина поїхала з міста після смерті професора, а дітей у
нього не залишилося. Декілька років тому за сприяння колишньої
співробітниці катедри латини М.П. Терехової, учениці професора
Валентина Отамановського, поховання віднайдене та приведено
до ладу. Відтоді катедра суспільних наук та Центр медичного краєзнавства ім. проф. В. Отамановського популяризують особистість професора, звертаючи увагу на його громадянську позицію,
творчий та науковий доробок.
Ми завжди маємо пам’ятати про таких учених, як В. Отамановський. Просвітницька робота дає свої результати – на день
народження професора та День пам’яті героїв Крут до кладовища стікаються громадські діячі, студенти, активісти та усі ті, кому
небайдужа наша спадщина, щоб віддати шану цій видатній людині, справжньому синові українського народу.

²ãîð Ðîáàê, Ãàííà Äåìî÷êî
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ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО УКРАЇНУ:
 Українська Конституція – одна із найдавніших у Європі. Правда, не сучасний варіант основного закону, а Конституція Пилипа
Орлика, проголошена ще у 1710 році.
 Україна – найбільша за площею країна Європи.
 В українському місті Рахів, що в Закарпатській області, знаходиться географічний центр Європи.
 АН-225 Мрія – найбільший літак у світі, який проєктувався для перевезення космічних кораблів. Він має надвелику вантажопідйомність і зараз перевозить в основному комерційні вантажі.
 Першим вищим навчальним закладом у Східній Європі стала Острозька академія. У 1576 р. її заснував князь Костянтин-Василь
Острозький.
 Найглибша станція метро в Європі – Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 м під землею.
 Найбільшою областю в Україні є Одеська. Її площа становить 33 310 кв. км.
 Хрещатик – найкоротша столична центральна вулиця в Європі. Її протяжність – 1225 м.
 Найбільша площа Європи знаходиться в Харкові, її довжина – 750 м, а ширина – 125 м.
 Український духовий інструмент – трембіта – є найдовшим у світі.
 На частку України припадає найбільший запас чорнозему у світі.
 Колядка «Щедрик» Миколи Леонтовича – одна з найпопулярніших різдвяних пісень у світі.
 Три голлівудські актриси – Міла Куніс, Міла Йовович та Ольга Куриленко – родом із України.
 Українська мова в 1934 р. на конкурсі краси мов у Парижі була визнана однією з найкращих, наймилозвучніших й найбагатших мов
світу і посіла друге місце після італійської.
 Українців визнано найспівучішою нацією, яка створила найбільше народних пісень у світі – близько 200 тис. Жодна нація за всю історію не має такої кількості пісень, які створив український народ самостійно. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних
пісень країн усього світу. У фонді України знаходиться 15,5 тис. пісень. На другому місці з кількістю 6 тис. народних пісень перебуває Італія.
 В Україні знаходиться найбільша в Європі пустеля – Олешківські піски, яку ще називають українською Сахарою. Її площа складає
понад 160 тис. гектарів. Вона така велика, що її можна побачити навіть з Космосу!
 Найромантичніше місце в Україні – Тунель кохання. Це природний пам’ятник, який знаходиться в селищі Клевань Рівненської області на відрізку залізничної колії, що веде від Клевані до селища Оржів. Цей ботанічний феномен – зелений тунель ідеальної пропорційної арки, який створений заростями кущів і дерев, що сплелися між собою.

ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

УКРАЇНА ОЧИМА ІНОЗЕМЦІВ

На честь 30-ї річниці Дня Незалежності України представники
VІІ факультету з підготовки іноземних студентів створили фотовиставку «Україна очима іноземців». Захід відбувся наприкінці серпня
цього року у приміщенні коворкінгу Наукової бібліотеки ХНМУ.
Напередодні 24 серпня англомовним студентам та випускникам було запропоновано надсилати до деканату світлини, які
вони зробили власноруч у різних містах України протягом навчання в Харкові або під час своїх подорожей у канікулярний період. Багато студентів з радістю відгукнулися на цю пропозицію,
тому що вони всім серцем люблять наше рідне місто і просто обожнюють подорожувати Україною.
Так, більшість студентів відзначили, що своїми напрямками
для подорожей вони обирають столицю нашої Держави – місто
Київ, Західну Україну – Львів, Ужгород та Карпати, південь України – узбережжя Азовського моря, Одесу та Херсон, а також Полтавщину, місто Дніпро, Святогірськ у Донецькій області та селище Клевань у Рівненській області.

Особливо зворушливо було отримати світлини, що були
зроблені на території Кримського півострова до 2014 року випускниками VI факультету з підготовки іноземних студентів,
які сумують за нашою країною і не сумніваються, що Крим – це
Україна.
На виставку завітав проректор з науково-педагогічної роботи Іван Летік. Пан проректор ознайомився зі світлинами студентів і взяв участь в імпровізованому фейєрверку на честь
свята.
Незважаючи на всі важкі політичні та епідеміологічні тимчасові негаразди, ми дуже пишаємося, що наші іноземні студенти та
випускники люблять Україну, рекомендують своїм родичам і друзям для навчання Харківський національний медичний університет та навіть після закінчення терміну свого навчання і отримання
диплома лікаря не втрачають зв'язок з нами!

Îêñàíà Âàñèëüºâà,
äåêàíåñà VII ôàêóëüòåòó ç ï³äãîòîâêè ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â
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УЧЕНЫЕ ХНМУ

УЧЕНЫЙ, СТАВШИЙ ПЕРВОПРОХОДЦЕМ В НЕВРОЛОГИИ
В Харьковской высшей медицинской школе в разное время
ее существования работали выдающиеся ученые, которые внесли ценный вклад в развитие различных областей медицины.
Одним из них является Александр Михайлович Гринштейн,
ученый-невролог, оставивший значительный след в развитии
харьковской психоневрологии.
Родился
Александр
Гринштейн 11 августа 1881 г.
в Туле в семье врача и продолжил его дело, окончив в
1904 г. медицинский факультет Московского университета. Первый год после
окончания учебы он стажировался в Париже в клиниках известных в то время светил неврологии, а по
возвращении был зачислен ординатором клиники
нервных болезней Московского университета. Окончив ординатуру, получил
место ассистента в неврологической клинике Московских высших женских курсов, где проработал 10 лет, в
течение которых увлеченно и настойчиво занимался изучением
структуры проводящих путей и центров нервной системы, физиологией и патологией вегетативной нервной системы.
Итоги этой работы были подведены в докторской диссертации «Материалы к учению о проводящих путях corporis striati», которую А.М. Гринштейн защитил в 1910 г. В музее истории ХНМУ
хранится оттиск заключительной лекции Александра Михайловича к курсу анатомии и физиологии центральной нервной
системы, которую он прочитал в 1911 г. на этих курсах.
В 1921 г. А.М. Гринштейн был избран заведующим кафедрой
нервных болезней Воронежского мединститута, а в 1924 г. – аналогичной кафедры Харьковского. Харькову он отдал 16 лет своей жизни и вслед за хирургом В.Н. Шамовым с полным основанием мог бы сказать, что это было счастливое время. Работая
в ХМИ, Гринштейн организовал неврологический стационар и
экспериментально-морфологическую лабораторию при Украинском институте патологии и гигиены труда (ныне Харьковский
научно-исследовательский институт труда и профессиональных
заболеваний).
В 1932 г. Александр Михайлович оставил заведование кафедрой в ХМИ, но принял самое активное участие в организации
Украинской психоневрологической академии (ныне Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины), в структуре которой было 6 институтов. Он возглавил неврологическую
клинику и лабораторию физиологической анатомии нервной

системы Академии, а также преподавал в Институте психоневрологических кадров, а позже на психоневрологическом факультете 2-го ХМИ (1936). В то время это было единственное в Союзе и
во всем мире специальное высшее учебное заведение, которое
готовило врачей-психиатров, невропатологов, нейрохирургов,
получавших также специальную подготовку в области детской
неврологии, детской психиатрии, судебной психиатрии, неврозов. Здесь А.М. Гринштейн работал до 1940 г., когда был избран
заведующим кафедрой нервных болезней 2-го Московского
мединститута, которой руководил 15 лет.
Александр Михайлович был замечательным ученым, ставшим первопроходцем во многих направлениях неврологии. Он
дал одно из первых описаний эпидемических энцефалитов в
отечественной литературе (1924) и предложил свою классификацию. Его с полным правом можно считать одним из первых
создателей учения о вегетативной нервной системе. В трудах
Александра Михайловича дано подробное описание кожновисцеральных расстройств. Профессор и его сотрудники внесли значительный вклад в определение роли коры головного
мозга в регуляции вегетативных функций. Благодаря клиническим и экспериментальным исследованиям было установлено,
что кора мозга оказывает влияние на химический состав крови,
гидрофильность тканей, трофику мышц и кожи, потоотделение,
выделение слюны и ее химический состав, зрачковые реакции.
А.М. Гринштейном опубликовано 137 научных работ. Его монография «Пути и центры нервной системы» стала настольной
книгой невропатологов, психиатров, анатомов и нейрофизиологов. Им написан учебник нервных болезней на украинском языке,
которым долгое время пользовались студенты медицинских институтов. Под его руководством защищено 33 диссертации, кроме того, он представлял нашу страну на Всесоюзных съездах невропатологов и Международных неврологических конгрессах,
где его доклады всегда вызывали живой интерес.
Александр Михайлович был прекрасным преподавателем.
По свидетельству учеников, «лекции его поражали живостью
речи, быстротой возникновения ассоциаций и в то же время
строгой последовательностью изложения материала и богатством его содержания». А клинические обходы А.М. Гринштейна
привлекали не только сотрудников клиники, но и практических
врачей. Здесь обращало на себя внимание гуманное, сочувственное отношение к больным, а также тонкая наблюдательность, его эрудиция и талант диагноста.
За выдающийся вклад в науку и подготовку научных кадров,
многолетнюю педагогическую и общественную деятельность
А.М. Гринштейну было присвоено звание заслуженного профессора, заслуженного деятеля науки, он был избран академиком
АМН СССР и награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер Александр Михайлович Гринштейн 19 августа 1959 г.
в Москве. Память о нем живет в его трудах и в деятельности
созданных им учреждений.
Æàííåòà Ïåðöåâà, äèðåêòîð ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ

СУМУЄМО!

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА ОСЬМАЧКА
(26.07.1951–29.08.2021)
29 серпня раптово та передчасно зупинилося енергійне та гаряче серце начальника Редакційно-видавничого відділу Олексія Івановича Осьмачка, якого поважали всі – і ті, хто його добре знав, і хто лише
іноді зустрічався з ним у справах і ті, хто безпосередньо з ним працював.
Останні десять років життя Олексія Івановича були пов'язані з ХНМУ. З перших днів своєї праці він
влився до багаточисельного колективу медичного вишу, і завдяки професіоналізму Олексія Івановича
видавнича справа університету вийшла на якісно новий рівень. Через його руки пройшли тисячі накладів
різноманітної продукції, що відповідає потребам ХНМУ. Це і прості бланки для повсякденної роботи відділів та підрозділів університету, і вагомі праці наших науковців, серед яких сотні монографій та навчальних
посібників, дипломи тощо.
Непоправною ця втрата є також і для сім'ї Олексія Івановича. Він був турботливим і чуйним чоловіком,
батьком та дідусем.
Ректорат, профспілкова організація, співробітники Редакційно-видавничого відділу та колеги глибоко сумують з приводу смерті Олексія Івановича Осьмачка та висловлюють найщиріші співчуття рідним,
близьким і друзям.
Світла пам’ять про щиру людину, працелюбного, талановитого та ерудованого спеціаліста назавжди
збережеться в серцях рідних, колег, друзів та всіх, хто його знав.
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«УХОЖУ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»

У червні в кінотеатрі «Боммеръ» відбулася презентація короткометражного художнього фільму «Ухожу, чтобы вернуться», знятого творчою командою харківської МІРОВОМАКС-студії. Фільм
примітний тим, що він має статус соціального проєкту, в ньому
задіяні професійні актори театру і кіно. Зйомки відбувалися у
Харкові, режисером і директором стрічки стали теж харків’яни, а
саме Володимир Шапошников та Роман Олентьєв.
Фільм присвячений пам'яті загиблих у війні 54 млн жителів
нашої планети, 8 млн з яких – українці. Через очі символічного
Івана Колосова проходять кадри військової кінохроніки, зняті окупантами і радянськими операторами, у тому числі в місті Харкові,
а вже в них врізаються ігрові епізоди.
Сюжетом для короткометражного фільму став лист танкіста
Івана Колосова, виявлений півстоліття тому в глухому лісі в танку,
що вже наполовину вріс у землю.
Три вм'ятини на лобовій броні, рвана діра на боці і ледве помітний номер 12. Коли щільно задраєний люк відкрили, у важелях
управління виявили останки Івана Колосова, револьвер і планшет, у якому збереглися карта, фотографія коханої і кілька листів
до неї ...
Варвару Журавльову відшукали в лютому 1971 року і передали їй листи, написані Іваном Колосовим в жовтні 1941-го.
«Це дуже трагічний фільм. У ньому горе і смерть. Проте є і
промінчик надії, не дарма ж він називається: «Ухожу, чтобы вернуться». Життя триває в дітях», – зазначив режисер фільму.
Так, фінальна сцена фільму з маленькою дівчинкою, що покладає квіти до братської могили воїнів, загиблих під час визволення Харкова, пояснює глядачеві, що життя полеглих бійців
продовжилася в наступних поколіннях. Це розкриває сенс самої
назви фільму і дає зрозуміти, що в пам'яті народу подвиг предків
житиме і в наступних поколіннях.

Пропонуємо нашим читачам текст листа командира екіпажу:
«Здравствуй, моя Варя!
Нет, не встретимся мы с тобой.
Вчера мы в полдень громили еще одну гитлеровскую колонну. Фашистский снаряд пробил боковую броню и разорвался
внутри. Пока уводил я машину в лес, Василий умер. Рана моя
жестока.
Похоронил я Василия Орлова в березовой роще. В ней
было светло. Василий умер, не успев сказать мне ни единого
слова, ничего не передал своей красивой Зое и беловолосой
Машеньке, похожей на одуванчик в пуху. Вот так из трех танкистов остался один. В сумерках въехал я в лес. Ночь прошла в
муках, потеряно много крови. Сейчас почему-то боль, прожигающая всю грудь, улеглась и на душе тихо. Очень обидно, что мы
не все сделали. Но мы сделали все, что смогли. Наши товарищи
погонят врага, который не должен ходить по нашим полям и лесам. Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты
помогала мне всегда: на Халхин-Голе и здесь. Наверное, всетаки, кто любит, тот добрее к людям. Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые
только смотреть да любоваться. Они никогда не постареют, не
поблекнут. Пройдет время, люди залечат раны, люди построят новые города, вырастят новые сады. Наступит другая жизнь,
другие песни будут петь. Но никогда не забывайте песню про
нас, про трех танкистов. У тебя будут расти красивые дети, ты
еще будешь любить. А я счастлив, что ухожу от вас с великой
любовью к тебе.
Твой Иван Колосов».
Склад екіпажу танка під номером 12: командир – Іван Колосов, механік – Павло Рудов і заряджаючий – Василь Орлов.
Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà Â³êòîð³ÿ Ðèìñüêà
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КАРТКА ХАРКІВ’ЯНИНА

КЛЮЧ ВІД МІСТА
8 вересня в конференц-залі медичного вишу відбулася презентація проєкту
«Картка харків’янина».
«Картка харків'янина – як ключ від міста, завдяки якому реалізується наша
партнерська програма. Тобто вам, як мешканцю Харкова, не потрібно мати багато карток, адже все буде зосереджено в одній. Її функції постійно розширюватимуться. Картка, перш за все, актуальна для тих, хто прописаний у Харкові, і
для студентів у тому числі», – зазначив представник КУ «Офіс реформ Харкова»
Дмитро Давід’янц.
Картка є іменною і замінює собою «E-ticket», надає можливість безкоштовно
відвідати Харківський зоопарк, а також робити покупки та користуватися послугами учасників проєкту за спеціальною ціною.
Щоб отримати картку, треба заповнити паперовий або електронний документ. Протягом місяця ви станете володарем картки харків’янина, яка, до речі,
найближчим часом набуде електронного вигляду і стане головним документом
мешканців міста.

Öåíòð ìåä³àêîìóí³êàö³é

ЮВІЛЯРИ
У липні-серпні свій ювілей святкують: лаборантка кафедри
медицини катастроф та військової медицини Вікторія Олександрівна Базалєєва, професорка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Тетяна Василівна
Бездітко, сторож Головного учбового корпусу Олександр Анатолійович Бобровський, ст. лаборантка кафедри медичної та
біологічної фізики і медичної інформатики Олена Георгіївна Буряк, професор кафедри хірургії № 3 Костянтин Олександрович
Вандер, сторож спортивно-оздоровчого табору «Медик» Юрій
Іванович Великий, директор студентського містечка Олександр Васильович Гелета, асистентка кафедри стоматології
дитячого віку та імплантології Наталія Володимирівна Голік, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Євгеній Олександрович Голов, лаборантка кафедри медичної біології Алла Семенівна Голощапова, доцент кафедри філософії
Леонід Олександрович Гончаренко, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Сергій Григорович Демяник, лаборантка кафедри медичної біології Світлана Анатоліївна Дузькрятченко, професор кафедри хірургії № 1 Євтушенко
Денис Олександрович, доцент кафедри хірургії № 1 Дмитро
Станіславович Єфімов, доцентка кафедри епідеміології Лариса Анатоліївна Ждамарова, пров. економістка планово-фінансового відділу Тетяна Федорівна Золотарьова, доцентка кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної
терапії Вікторія Іванівна Ієвлева, доцент кафедри педіатрії № 2
Валентин Якович Казанов, доцент кафедри судової медицини,
медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Петро Анатолійович Каплуновський, комендантка Головного учбового корпусу Світлана Георгіївна Касьненко, доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Микола Іванович
Кліменко, прибиральниця служ. приміщень Головного учбового корпусу Ольга Володимирівна Ковбасюк, слюсар-сантехнік гуртожитку № 4 Ігор Михайлович Ковецький, завідувачка
кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної
роботи Ганна Михайлівна Кожина, доцентка кафедри мовної
підготовки іноземних громадян Ірина Кирилівна Козка, лаборантка кафедри акушерства та гінекології № 2 Валентина Іванівна Козлова, сторож гуртожитку № 3 Тетяна Петрівна Коломієць, лаборантка кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Світлана
Володимирівна Кошелева, доцентка кафедри стоматології дитячого віку та імплантології Вікторія Вадимівна Кузіна, інженер
з експлуатації машинно-тракторного парку служби по організації, експлуатації та ремонту автотранспорту Валерій Вікторович
Лаврук, ст. викладачка кафедри фізичного виховання та здоров’я
Світлана Василівна Лапко, сторож корпусу по вул. Сумській, 39
Віктор Дмитрович Малєєв, бібліотекарка II кат. Наукової бібліотеки Лариса Вікторівна Малихіна, лаборантка кафедри мовної підготовки іноземних громадян Ольга Петрівна Медведєва,
професорка кафедри психіатрії, наркології, медичної психології
та соціальної роботи Тетяна Петрівна Мозгова, доцент кафедри педіатрії № 1 та неонатології Георгій Рафикович Муратов,
доцент кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та
інтенсивної терапії Віктор Олександрович Науменко, доцентка
кафедри патологічної анатомії Ольга Володимирівна Наумова,

завідувачка кафедри загальної практики – сімейної медицини та
внутрішніх хвороб Людмила Михайлівна Пасієшвілі, доцентка кафедри іноземних мов Ольга Борисівна Петрова, доцентка
кафедри гістології, цитології та ембріології Світлана Василівна
Рихлік, асистент кафедри загальної хірургії № 2 Всеволод Ігорович Робак, завідувачка відділу Наукової бібліотеки Оксана Анатоліївна Русанова, ст. викладач кафедри медицини катастроф
та військової медицини Андрій Олександрович Сідорук, доцентка кафедри стоматології Тетяна Вікторівна Томіліна, завідувачка кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології Ірина Олексіївна Тучкіна, виховательниця гуртожитку № 6 Марина
Адольфівна Чернишова, доцентка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Інгеборг Олександрівна Чернякова, завідувачка кафедри фтизіатрії та пульмонології Ольга Станіславівна Шевченко, доцент кафедри хірургії
№ 1 Валерій Іванович Щербаков, доцент кафедри хірургії № 3
Андрій Іванович Ягнюк.

У вересні свій ювілей святкують: доцентка кафедра анатомії
людини Леся Миколаївна Бабій, лаборантка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки
Наталія Йосипівна Баран, ст. диспетчерка деканату VI медичного факультету Ірина Миколаївна Беспалько, сторож корпусу по
пр. Перемоги, 51 Сергій Олександрович Великий, прибиральниця служ. приміщень гуртожитку № 5 Раїса Панасівна Вербкіна, сторож корпусу по вулиці Трінклера, 12 Віра Єфремівна
Грищенко, методистка центру дистанційного навчання Вікторія
Євгенівна Домніч, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Лариса Володимирівна Журавльова, доцент кафедри фізіології Михайло Петрович Кириченко,
ст. викладачка кафедри фізичного виховання та здоров’я Ольга
Вячеславівна Ленська, доцентка кафедри загальної практики –
сімейної медицини та внутрішньої медицини Наталія Віталіївна
Малик, ст. диспетчерка деканату ІІІ медичного факультету Наталя Володимирівна Томич, головна бібліотекарка Наукової бібліотеки Олена Олексіївна Ширяєва, викладачка кафедри мовної
підготовки іноземних громадян Ольга Едуардівна Шубладзе,
ст. викладачка підготовчого відділення для іноземних громадян
Інна Миколаївна Шульга.
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НАУКОВА АКЦІЯ

«НІЧ НАУКИ» У МЕДИЧНОМУ – ЗАХОПЛЮЄ І ВРАЖАЄ!

Харківський національний медичний університет радо відкрив свої двері для всіх бажаючих взяти участь в акції «Ніч науки в
Харкові», яка проходила 18 вересня.
Захід розпочався на сходах головного корпусу нашого університету і відкрив його проректор з наукової роботи Валерій
М’ясоєдов: «Шановні харків’яни! Дуже приємно, що ви починаєте свою екскурсію до науки саме з медичного університету. Медицина – це завжди цікаво та корисно, тому що кожен з нас опікується своїм здоров’ям. І я упевнений, що ви також хочете знати,
як функціонує наш організм. Крім того, для багатьох з вас цікаво
побачити світ очима лікаря. Наш університет протягом Ночі науки надасть вам таку змогу, і ми із задоволенням запрошуємо вас
долучитися до прекрасного світу медицини!». Гостей медичного
вишу також привітав заступник голови Харківської районної державної адміністрації, випускник ХНМУ Андрій Андрєєв.
Уже за традицією медичний виш продемонстрував усім охочим свої найцікавіші наукові розробки та ознайомив з основни-

ми напрямками професійної підготовки лікаря. Під час наукового
свята відвідувачі змогли особисто провести медичні маніпуляції
на фантомах, відкрити для себе традиційну медицину країн Африки та Близького Сходу, а також взяти участь у конкурсах і вікторинах й отримати подарунки.

ДОВІДКА
Масштабний освітній проєкт «Ніч науки» цього року відбувся в Харкові всьоме. Діти, школярі і дорослі отримали можливість познайомитися з діяльністю 15 харківських вишів і
планетарію, проєктами молодих учених, стати учасниками наукових експериментів і дискусій.
«Ніч науки» проводиться, починаючи з 2013 року, і є володарем престижної нагороди в категорії «Кращий освітній проєкт» в конкурсі країн Східної Європи.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ВСТУПНИК – 2021

ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
У ХНМУ завершилася вступна кампанія – 2021.

Протягом вступної кампанії до Приймальної комісії ХНМУ надійшло 3 790 заяв, з них в електронному вигляді – 3 588, що складає майже 95 % загальної кількості. Загальний конкурс на місця
державного замовлення склав 5,1 заяви на одне місце. Прохідний бал на місця державного замовлення на спеціальність «Стоматологія» (ОС «Магістр») склав 197,884, на спеціальність «Медицина» (ОС «Магістр») – 177,072, на спеціальність «Педіатрія»
(ОС «Магістр») – 175,746.

Уже другий рік поспіль відкрито набір на місця державного
замовлення за спеціальностями «Фізична терапія, ерготерапія»
та «Технології медичної діагностики та лікування». Прохідний бал
на спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» (ОС «Бакалавр»)
склав 183,498 та на спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» (ОС «Бакалавр») – 178,704.
На місця навчання за державним замовленням до ХНМУ зараховано 398 вступників. За першим пріоритетом рекомендовано до зарахування на навчання за бюджетним фінансуванням
89,4 % вступників, що говорить про топові рейтингові позиції
ХНМУ серед вступників з високими результатами ЗНО. Серед
вступників, яких зараховано на місця державного замовлення,
10 % мають конкурсний бал 195,0 та вище, що свідчить про високий рівень підготовки майбутніх лікарів. На умовах контракту
вступило 286 вступників.
Серед першокурсників за освітнім ступенем «Магістр» на базі
повної загальної середньої освіти зараховано 484 особи.
За освітнім ступенем «Магістр» на базі базової та повної
вищої освіти за спеціальностями «Медсестринство», «Технології медичної діагностики та лікування», «Публічне управління
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та адміністрування», «Освітні, педагогічні науки», «Громадське
здоров’я» та «Фізична терапія, ерготерапія» вступило 80 студентів.
Набирають популярності спеціальності бакалавратного ступеня «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» та «Соціальна робота», на які було подано 656
заяв та зараховано 66 студентів, 8 з них – на місця державного
замовлення. Загальний конкурс на ці спеціальності склав 3,28 заяви на одне місце.

Активно подавали документи до ХНМУ для вступу випускники
медичних коледжів, які мали можливість продовжити навчання за
спеціальностями «Медсестринство» та «Технології медичної діагностики та лікування» за ступенем освіти «Бакалавр», на які зараховано 46 студентів (з яких 5 – за державним замовленням).
Більшою мірою вступники, які вже мають освіту молодшого спеціаліста, обирають заочну форму здобуття освіти, що дозволяє їм
без відриву від основного місця роботи підвищувати професійну
кваліфікацію.

Традиційно широкою є географія першокурсників, серед зарахованих у 2021 р. є представники майже всіх регіонів України.
Найбільше представлені Харківська – 358 осіб та прилеглі області, Донецька – 108, Дніпропетровська – 45, Луганська – 41, Полтавська –30, Сумська – 24, Запорізька – 25, Херсонська – 17, Кіровоградська – 9, є представники Хмельницької, Черновецької,
Львівської, Одеської, Миколаївської, Житомирської, Черкаської
та інших областей.
У цілому до університету цього року зараховано 684 вступники. Вітаємо всіх першокурсників та бажаємо їм успіхів та наснаги
в навчанні!
Çà ìàòåð³àëàìè Ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿
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