
ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ, ВИКЛАДАЧІ, 
СПІВРОБІТНИКИ ТА СТУДЕНТИ!

Щиро вітаємо вас з Днем знань та початком нового навчального року! 
Нехай цей день стане для вас початком нового етапу на шляху відкриттів і високих досягнень, відкриє дорогу у світ, сповне-

ний дивовижних можливостей і творчих перемог. 
Особливі слова вітання адресуємо першокурсникам, їх батькам, близьким і всім тим, хто разом із ними переживав прохо-

дження одного з непростих, але, безумовно, важливих етапів у житті людини – вибір подальшої професії. Тепер ви – студенти 
одного з кращих медичних університетів нашої країни, члени великої і дружної сім'ї. Упевнені, що вам вистачить енергії і за-
взяття, щоб стати справжніми професіоналами своєї справи та повною мірою опанувати мистецтво лікування.

Висловлюємо щиру подяку викладачам, які заслуговують на велику шану за працю і щедрий талант передавати свої знання 
та практичний досвід лікування молодому поколінню.

Усім студентам медичного вишу бажаємо терпіння і завзятості на шляху навчання, адже на вас чекає справжня, насичена 
і цікава студентська пора. Нехай отримані знання допоможуть вам реалізувати найсміливіші плани в наукових дослідженнях, 
медицині та охороні здоров'я. Будьте завжди наполегливі в отриманні нових знань та досягненні поставлених цілей!

Âàëåð³é Êàïóñòíèê, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó
Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé, ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

УРОЧИСТА МИТЬ ПОСВЯТИ У СТУДЕНТИ ХНМУ
В умовах пандемії церемонія посвяти першокурсників у сту-

денти ХНМУ цьогоріч відбувалася у фіксованому відеозаписі, 
проте це в жодному разі не зменшило урочистості миті. 

Відеосвято для першокурсників пройшло в медичному виші 
14 вересня і розпочалося з вітального слова ректора університе-
ту Валерія Капустника: «Шановні першокурсники, головне ваше 
завдання – сумлінно вчитися, з перших днів серйозно ставити-
ся до занять, бути дисциплінованими, брати участь у науково-до-
слідній роботі та виявляти активність у суспільному житті універ-
ситету. Тільки так ви зможете стати професіоналами в обраній 
спеціальності й справжніми громадянами нашої держави!».

Першокурсникам представили деканів факультетів, під чуй-
ним керівництвом яких їм належить бути протягом всіх років сту-
дентського життя. Від деканського корпусу для студентів про-
лунало відеозвернення деканеси VІІ факультету з підготовки 
іноземних студентів Оксани Васильєвої: «Ми живемо в дуже не-
простий час, але не чекайте змін, робіть ці зміни самі, будьте ак-
тивними саме тут і зараз, адже роки навчання стануть запорукою 
вашої майбутньої професії та всього подальшого життя». 

Також у своїх відеозверненнях першокурсників вітали го-
лова Студентської ради Олександр Штереб і випускниця 2020 

року Марина Горянська. «Ми віримо у вас, бажаємо прожити 
студентське життя щасливо, щоб одного дня з гордістю ска-
зати: «Я – випускник Харківського медичного!». Нехай уні-
верситет пишається вами, зробіть для цього все можливе. 
Успіхів вам у навчанні!», – такими стали напутні слова від випуск-
 ниці вишу.

Зі свого боку студентки Софія Левіт, Анастасія Барбашова, 
Ганна Матузок від імені першокурсників дали обіцянку професор-
сько-викладацькому складу наполегливо навчатися, самовдос-
коналюватися й стати не лише справжніми професіоналами, а й 
успішними людьми.

Традиційно вступники медичного вишу змінюють статус пер-
шокурсника на студента, склавши Клятву студента ХНМУ, де вони 
клянуться бути відданими ідеалам гуманізму і високим вимогам 
лікарської професії.

Вітаємо новоспечених студентів Харківського національного 
медичного університету зі вступом, бажаємо творчості, креатив-
ності, наполегливості і завзяття! Адже шлях по дорозі студент-
ського життя до закінчення та отримання диплому буде дуже не-
простий, але, повірте, це того варте!

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

Першого вересня традиційно розпочався новий навчаль-
ний рік. Проте цього року він дещо незвичний через пандемію 
корона вірусу і це означає, що нам необхідно дотримуватись 
певних умов.

Навчання для всіх здобувачів освіти проходитиме в змішаній 
очно-дистанційній формі. Лекції проводитимуться онлайн, прак-
тичні та семінарські заняття проходитимуть в змішаному режи-
мі: авдиторно, з дотриманням усіх протиепідемічних заходів, та 
дистанційно на інформаційно-освітньому порталі «Дистанційне 
навчання ХНМУ».

Першокурсники розпочали заняття з 15 вересня. Ми намага-
ємося максимально поінформувати нових студентів щодо правил 
навчання та перебування у стінах університету та гуртожитках під 
час Інформаційного тижня. Студенти, що вже навчаються у нашо-

му університеті, розпочали навчальний рік у різні дати. Ознайо-
митися з організацією навчального процесу можна на офіційному 
сайті нашого університету.

Щоб попередити розповсюдження коронавірусу, до-
тримуйтесь соціальної дистанції та маскового режиму, об-
робляйте руки антисептиком. Якщо почуваєте себе недо-
бре, не приходьте до університету, а терміново зверніться 
до  лікаря!

Уважно ознайомтеся з розкладом занять, перевірте адресу 
поштової скриньки, відвідайте вебсторінки кафедр, де розміщен-
на вичерпна інформація про викладачів, графік та умови вивчен-
ня навчальних дисциплін, що дозволять вам успішно долучитися 
до навчального процесу. У разі виникнення питань звертайтеся 
до деканатів факультетів.

ВІДЕОПОСВЯТА

КАРАНТИН НАВЧАННЮ НЕ ПЕРЕШКОДА!
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МІНІСТР МОЗ УКРАЇНІ ВІДВІДАВ ХНМУ

20 серпня в рамках дводенної робочої поїздки на схід України 
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відвідав медичні за-
клади Харкова, у тому числі й Харківський національний медич-
ний університет.

Свій візит очільник МОЗУ розпочав з ознайомлення з експо-
зицією музею історії ХНМУ, після чого залишив запис у книзі від-
гуків та зазначив: «Я вважаю, що нам потрібно долати комплекс 
меншовартості, адже зважаючи на наш історичний шлях можна 
зробити висновок, що ми все можемо. Варто також наголосити, 
що у нас в країні сформована потужна медична школа, якої немає 
навіть у деяких інших країнах». 

У ході візиту Максим Степанов відвідав кафедру патологічної 
анатомії, де ознайомився з викладанням патоморфології та експо-
натами патолого-анатомічного музею. Його вразили препарати, що 
виставлені за темами, які вивчають студенти під час навчання. Також 
був продемонстрований унікальний експонат – нирка, пересаджена 
вперше у світі професором Юрієм Вороним у 1933 році в м. Харкові. 

Керівник Міністерства під час візиту звернув увагу й на робо-
ту Приймальної комісії ХНМУ. Він поспілкувався з волонтерами, 
які працюють у комісії, а також з цьогорічними вступниками. Мі-
ністр побажав, щоб гордість за обрану професію завжди жила в 
їхньому серці, а керівництво Міністерства зробить все належне 
для підвищення престижності спеціальності, щоб вступники ніко-
ли не пожалкували, що обрали саме медицину. 

«Треба максимально підвищити престиж професії, перш за 
все стосовно матеріального забезпечення, адже лікарі повинні 

розуміти, за що вони працюють, також важливо підвищити статус 
професії в соціумі. Я готовий зробити максимальні кроки до під-
вищення рівня вітчизняної медичної освіти в цілому і до її адапта-
ції з європейською освітою. Розумію, що треба зробити певні бю-
рократичні процедури в цьому напрямку з урахуванням нашого 
досвіду і збереженням певного балансу», – підкреслив наостанок 
Міністр Максим Степанов.

На завершення візиту ректор медичного вишу Валерій Ка-
пустник вручив Міністру подарунковий набір друкованих видань 
щодо історичного розвитку та сьогодення Харківського націо-
нального медичного університету.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

«У НАШІЙ КРАЇНІ СФОРМОВАНА ПОТУЖНА МЕДИЧНА ШКОЛА…»«У НАШІЙ КРАЇНІ СФОРМОВАНА ПОТУЖНА МЕДИЧНА ШКОЛА…»

ЛИСТ-ПОДЯКА 

На ім’я ректора Харківського національного медичного університету Валерія Капуст-
ника надійшов лист-подяка від директора КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня» 
Павла Нартова щодо плідної співпраці зі співробітниками кафедри інфекційних хвороб ме-
дичного вишу.

Завдяки науковим дослідженням, проведеним співробітниками кафедри інфекційних 
хвороб ХНМУ у співпраці з лікарями Обласної клінічної інфекційної лікарні, заклад отримав 
новий ШВЛ-апарат від компанії «Фармак» спільно з благодійною організацією «Благодій-
ний фонд родини Жебрівських».

Очільник Обласної клінічної інфекційної лікарні зокрема висловив подяку керівництву 
ХНМУ та працівникам кафедри інфекційних хвороб за активну роботу в лікувально-діагнос-
тичному процесі хворих з коронавірусною інфекцією, а також щирі сподівання на подальшу 
плідну співпрацю.

Сподіваємося, що нове обладнання допоможе краще рятувати життя пацієнтів з тяж-
ким перебігом COVID-19!

СПІВПРАЦЯ У БОРОТЬБІ З COVID-19СПІВПРАЦЯ У БОРОТЬБІ З COVID-19
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УКРАЇНО-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ПРОЄКТ

РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В ДІЇРОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В ДІЇ
У рамках реалізації Україно-Швейцарського проєкту «Розви-

ток медичної освіти» Харківській медичний університет отримав 
два комплекти технічного обладнання для електронного навчан-
ня: комп’ютери, мікрофони, камери, екрани.

Передача техніки відбулася за безпосередньої участі пред-
ставниці проєкту, координаторки з медичної освіти Олени Ігна-
щук та координатора проєкту в ХНМУ професора Ігоря Завгород-
нього.

Сьогодні розвиток електронного навчання – це нові можли-
вості для студентів і викладачів, студенток і викладачок, щоб на-
працьовувати сучасні знання незалежно від того, де знаходиться 
кожен і кожна з них. Через епідемію коронавірусу система освіти 
зазнала значних змін, що вимагають ширшого застосування ін-
струментів дистанційного навчання. Провідні медичні універси-
тети світу користуються онлайн-освітою щодня, надаючи доступ 

своїм студентам, студенткам та всім охочим до багатьох дис-
циплін. 

Дуже доречно, що куратори проєкту встигли передати облад-
нання пілотним ЗВО до початку навчального року. У числі перших 
техніку отримали Харківський національний медичний універси-
тет і Львівська медична академія ім. Андрія Крупинського.

Висловлюємо щиру подяку керівниці проєктного офісу в 
Україні Тетяні Степурко та всій команді!

Çà ³íôîðìàö³ºþ ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

Патенти на винаходи
1. Спосіб одержання мікробіологічно стійкого поліетилену. 

Автори: Г.О. Сирова, М.М. Мішина, В.Л. Авраменко, В.О. Мака-
ров, В.В. Лапшин, Д.О. Мішуров, Д.Ю. Гаркавий, О.В. Гопта. 

Патенти на корисні моделі
1. Спосіб ранньої діагностики цитомегаловірусної інфекції у 

дітей, хворих на шигельоз. Автори: С.М. Букій, О.М. Ольховська.
2. Спосіб зміцнення склери та решітчастої пластинки ока в 

експериментальних тварин. Автори: А.О. Гуліда, П.А. Бездітко. 
3. Спосіб діагностики розвитку атеросклеротичного процесу 

хворих на гіпертонічну хворобу. Автори: К.В. Кисиленко, О.М. Ко-
вальова.

4. Спосіб комплексного лікування психосоматичних захво-
рювань. Автори: Г.М. Кожина, І.М. Стрельнікова, К.О. Зеленська, 
С.І. Невзорова.

5. Спосіб корекції енергодефіциту у дорослих, хворих на су-
динні психози. Автори: Г.М. Кожина, І.Ф. Тєрьошина, К.О. Зелен-
ська, О.М. Каплоух.

6. Спосіб прогнозування виникнення загострень рекурент-
ного депресивного розладу. Автори: Г.М. Кожина, І.Ф. Тєрьоши-
на, К.О. Зеленська.

7. Спосіб лікування та профілактики рецидиву генітального 
пролапсу 3–4 ступеня у жінок похилого віку. Автори: В.В. Лазурен-
ко, Р.А. Сафонов, О.А. Лященко, О.Б. Овчаренко, О.І. Каліновська.

8. Спосіб визначення технології інтрамедулярної фікса-
ції переломів довгих трубчастих кісток. Автори: А.Б. Мансиров, 
В.О. Литовченко, М.І. Березка, Є.В. Гарячий. 

9. Спосіб прогнозування ризику розвитку порушень серце-
во-судинної системи у хворих на цукровий діабет 2-го типу та 
хронічний панкреатит. Автори: Д.І. Пильов, Л.В. Журавльова.

10. Спосіб фрактального аналізу цифрових зобра-
жень анатомічних структур людини. Автори: О.Ю. Степаненко, 
Н.І. Мар’єнко. 

11. Спосіб лікування і профілактики гіповітамінозу А в екс-
перименті. Автори: Т.О. Чумаченко, В.П. Каліман, В.І. Семішев, 
Я.В. Журавель. 

Авторські свідоцтва
1. Карта огляду новонародженого в пологовому будинку (пе-

ринатальному центрі) з метою виявлення патології серцево-су-
динної системи у ранній неонатальний період. Автори: А.Д. Бой-
ченко, М.О. Гончарь, Н.К. Мацієвська.

2. Алгоритм діагностики та моніторинг новонароджених з 
тахіаритмією. Автори: М.О. Гончарь, А.Д. Бойченко, Н.К. Маці-
євська. 

3. Алгоритм диференційної діагностики анемій у дітей. Ав-

тори: М.О. Гончарь, Т.Б. Іщенко, Н.Р. Бужинська, А.Д. Бойченко. 
4. Навчальна програма електронного курсу «Структура 

електронного навчального курсу «Основи методології розробки 
електронних курсів у сфері медичної освіти» в умовах пандемії 
COVID-19 у світі». Автор: Н.А. Лопіна.  

5. Навчальна програма електронного курсу «Основи мето-
дології розробки електронних курсів у сфері медичної освіти». 
Автор: Н.А. Лопіна. 

6. Практика рекомендації щодо покращання адаптації сту-
дентів до мультинаціонального середовища університету. Авто-

ри: Д.І. Маракушин, В.А. Огнєв, О.А. Мельниченко, І.М. Ісаєва.  
7. Анкета-опитувальник дорослих для оцінювання харчу-

вання дітей шкільного віку в Україні. Автори: Т.О. Чумаченко, 
В.А. Клименко, Т.В. Чайченко, М.О. Гончарь, І.В. Завгородній, 
П.О. Коробчанський, В.І. Семішев, Я.В. Журавель. 

8. Анкета-опитувальник для оцінювання харчування школя-
рів середнього віку, які навчаються в 5-9 класах. Автори: Т.О. Чу-
маченко, В.А. Клименко, Т.В. Чайченко, М.О. Гончарь, І.В. Завго-
родній, П.О. Коробчанський, В.І. Семішев, Я.В. Журавель.

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

«МАЄМО ВСІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ…»«МАЄМО ВСІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ…»
11 вересня відбувся візит делегації Ісламської Республіки 

Афганістан в Україні до Харківського національного медичного 
університету.

Делегацію представляли Надзвичайний та Повноважний По-
сол Ісламської Республіки Афганістан в Україні пан Валі Монавар 
та його заступник пан Саїд Анвар Садат. Гостей супроводжував 
голова Харківської міської громадської організації іммігрантів та 
біженців Афганістану «Хурасан» пан Карімі Патша.

Почесних гостей на початку зустрічі привітав проректор з нау-
ково-педагогічної роботи Володимир Марковський. Він запевнив, 
що сьогоднішня зустріч покладе початок співпраці між нашим уні-
верситетом та Ісламською Республікою Афганістан. «Ми раді ва-
шій увазі до нашого університету, а особливо можливості збіль-
шити кількість студентів з вашої країни. Ми сподіваємося, що в 
майбутньому будемо співпрацювати в науковій та освітній сфері 
діяльності, адже наш університет має велику історію і глибокі тра-
диції, а також всі можливості для навчання студентів на сучасному 
міжнародному рівні», – зазначив Володимир Дмитрович.

Зі свого боку пан Посол подякував за можливість зустрітися 
та обговорити нагальні питання у сфері надання медичної допо-
моги та освіти афганському народу. Він також зауважив, що ба-
гато відомих афганських лікарів отримали медичну освіту саме в 

Україні. Пан Посол висловив готовність до співпраці з медичним 
вишем у сфері медичної освіти, зокрема, у навчанні громадян 
Афганістану, а також у рамках підвищення кваліфікації практику-
ючих лікарів.

У ході зустрічі обговорювалися питання пріоритетних форм 
співпраці в галузі наукових досліджень, освіти та культури, пере-
бування громадян Афганістану в Україні, їхнього навчання в уні-
верситеті тощо. 

Наостанок представники делегації відвідали музей історії 
ХНМУ і залюбки ознайомилися з музейними експонатами та іс-
торичними експозиціями. 

Âàëåð³ÿ Êîëºñí³êîâà, ïðîâ³äíà ôàõ³â÷èíÿ â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 

Брауде Ілля Рафаїлович (31.10.1890–30.04.1958) – 130 років з дня народження відомого інфекціоніста, 
доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри інфекційних хвороб ХМІ (1932–1958), одного з органі-
заторів Українського інституту підвищення кваліфікації лікарів (1923, нині ХМАПО).

Жаботинський Василь Михайлович (28.09.1895–21.12.1983) – 125 років з дня народження доктора ме-
дичних наук, професора, завідувача кафедри комунальної гігієни ХМІ (1943–1973).

Лашкевич Валеріан Григорович (19.11.1835–17.06.1888) – 185 років з дня народження доктора медици-
ни, професора, завідувача кафедри факультетської терапії медичного факультету Харківського університету 

(1869–1888).
Ліпшиць Реля Ушерівна (02.09.1920–07.05.2010) – 100 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завідува-

ча кафедри патологічної фізіології ХМІ (1968–1987), беззмінного голови Харківського товариства патофізіологів (від 1968 р.). Її ім’я 
внесено до монументального біографічного видання «Great Minds of 21st Century» з врученням відповідної медалі. 

Пахомов Володимир Іванович (01.10.1930–08.04.2007) – 90 років з дня народження доктора медичних наук, професора, за-
відувача кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури ХМІ (1976–1996).

Пономарьов Михайло Дійович (02.11.1845–1905) – 175 років з дня народження доктора медицини, заслуженого професо-
ра Харківського університету, засновника і завідувача кафедри дитячих хвороб медичного факультету Харківського університету 
(1892–1901).

Протопопов Віктор Павлович (22.10.1880–29.11.1957) – 140 років з дня народження видатного психіатра, академіка АН УРСР 
(1945), заслуженого діяча науки УРСР (1934), засновника та першого завідувача кафедри психіатрії ХМІ (1923–1944), засновника і 
директора НДІ психіатрії і соціальної психогігієни (1926–1929).

Ситенко Михайло Іванович (30.10.1885–13.01.1940) – 135 років з дня народження видатного ортопеда-травматолога, члена-
кореспондента АН УРСР (1934), заслуженого діяча науки УРСР (1936), директора Українського науково-дослідного інституту орто-
педії і травматології в Харкові (1926–1940).

Соколов Микола Андрійович (13.09.1855–1909) – 165 років з дня народження доктора медицини, професора, завідувача ка-
федр хірургічної патології (1900–1904) та госпітальної хірургії (1900–1909) медичного факультету Харківського університету. 

Татаренко Ніна Павлівна (11.11.1900–25.02.1986) – 120 років з дня народження доктора медичних наук, професора, заслуже-
ного діяча науки УРСР (1962), депутата Верховної Ради УРСР (1951–1955), завідувача кафедри психіатрії Харківського медичного 
інституту (1951–1971).

Черненко Володимир Дмитрович (03.10.1925–12.02.2010) – 95 років з дня народження доктора медичних наук, професора, 
ректора ХМІ (1975–1986), завідувача кафедри епідеміології ХМІ (1969–1991).

Штельмах Микола Іванович (14.12.1920–01.12.1994) – 100 років з дня народження доктора медичних наук, професора, вете-
рана Другої світової війни, завідувача кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 ХМІ (1964–1991).

Якушевич Сергій Гаврилович (20.10.1865–1932) – 155 років з дня народження доктора медицини, професора, завідувача ка-
федри госпітальної терапії ХМІ (1921–1930).

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ 
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ПОДІЇ ЛІТА

ХНМУ – СЕРЕД КРАЩИХ МЕДИЧНИХ ХНМУ – СЕРЕД КРАЩИХ МЕДИЧНИХ 
УНІВЕРСИТЕТІВ КРАЇНИ!УНІВЕРСИТЕТІВ КРАЇНИ!

За підсумками консолідованого рейтингу університетів 
2020 р. наш університет посів 14-е загальне і 4-е місце серед ме-
дичних ЗВО країни. 

Щиро вітаємо колектив і бажаємо подальших успіхів та про-
фесійних досягнень на благо розвитку нашого вишу!

ХНМУ – СЕРЕД ТОП-100 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ХНМУ – СЕРЕД ТОП-100 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ 
ВИШІВ СЕРЕД ВСТУПНИКІВ!ВИШІВ СЕРЕД ВСТУПНИКІВ!

За підсумками Інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA, яка 
представляє поточні рейтинги закладів вищої освіти України, що 
здійснюють прийом абітурієнтів, Харківський національний ме-
дичний університет посідає 77-е місце в загальному рейтингу та 
4-е серед медичних та фармацевтичних закладів вищої освіти 
України.

У ХНМУ ВІДБУЛОСЯ ПІДПИСАННЯ У ХНМУ ВІДБУЛОСЯ ПІДПИСАННЯ 
ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВОДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

7 липня в медичному виші відбулося підписання договору 
про співробітництво між ХНМУ та КП «Комунальне некомерційне 
підприємство Шепетівський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги».

У рамках договору заплановано заходи щодо сприяння пра-
цевлаштуванню випускників вишу, проходження медичної прак-
тики на базі Шепетівського центру та проведення заходів після-
дипломної освіти для лікарів.

Зі свого боку Центр запрошує випускників ХНМУ для прохо-
дження інтернатури з подальшим працевлаштуванням, де ство-
рені відповідні умови для надання первинної медичної допомо-
ги, забезпечено матеріальне та нематеріальне стимулювання 
 лікарів. 

ПРОЙШОВ НАУКОВИЙ ПРОЙШОВ НАУКОВИЙ 
ФОРУМ З ГЕНЕТИКИФОРУМ З ГЕНЕТИКИ

30 червня–1 липня відбулася науково-практична онлайн-кон-
ференція з медичної генетики «Наслідки взаємодії прогресуючої 
вірусної інфекції та метаболічних порушень у пацієнтів з рідкісни-
ми захворюваннями, синдромом дефіциту уваги та гіперактив-
ності і аутизму». 

Пленарне засідання відкрила професор Олена Гречаніна, яка 
привітала представників заходу, побажала їм плідної роботи під 
час наукового форуму, а також зачитала звернення голови Хар-
ківської Обласної ради Сергія Чернова до учасників наукового 
форуму. 

До онлайн-привітань долучився й заступник голови Харків-
ської обласної ради Володимир Скоробогач, який подякував на-
уковцям за їх плідну роботу та щиру підтримку родин, що вихову-
ють дітей з орфанними захворюваннями. 

На початку конференції відбулося вручення стипендії талано-
витим молодим лікарям та пацієнтам з рідкісними хворобами, а 
також нагородження медичних працівників, які зробили значний 
внесок у розв’язання проблем рідкісних хвороб. Нагороди вру-
чали професор Олена Гречаніна та депутат Харківської обласної 
ради Анастасія Кобець. Пані Анастасія також привітала учасни-
ків заходу та висловила їм свою шану і повагу за самовідданість 
справі та своїм пацієнтам.

У ході конференції в рамках «Школи клінічної генетики» відбу-
лися лекції, працювала «Школа з рідкісних хвороб для батьків» на 
тему «Ділові запитання – абсолютні відповіді».

До програми заходу увійшли доповіді щодо взаємодії ін-
фекції, тригерів, медіаторів у маніфестації соціально значу-
щої спадково обумовленої рідкісної патології (О. Гречаніна); 
метаболічних основ спадково обумовлених психоневрологіч-
них розладів (Ю. Гречаніна); аналізу ефективності скринуючих 
програм у попередженні клінічної маніфестації рідкісних хво-
роб (О. Здибська); результатів виконання програми селектив-
ного скринінгу на лізосомні хвороби накопичення (Л. Молодан) 
тощо.

Науковий форум з генетики традиційно проходить наприкінці 
червня і має на меті дослідження й вивчення орфанних захворю-
вань різної етіології задля надання реабілітаційної допомоги па-
цієнтам.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В ХНМУ ОЧИМА СТУДЕНТСТВАДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В ХНМУ ОЧИМА СТУДЕНТСТВА
Переведення навесні 2020 року освітнього процесу в нашо-

му університеті в дистанційний формат стало несподіванкою як 
для викладачів, так і для студентів. В умовах студентоцентрова-
ної освіти думка саме студентства виходить на перший план: на-
скільки вдався цей вимушений експеримент і які взагалі подаль-
ші перспективи дистанційної освіти в нашому виші.  

Для досягнення цієї мети у квітні–червні 2020 року Навчально-
науковий інститут якості освіти спільно із Сектором моніторингу 
якості освіти Студентської ради провели відповідне онлайн-опиту-
вання, в якому взяли участь 245 вітчизняних студентів. Усі факуль-
тети і курси навчання у цій сукупності були представлені паритетно. 

У цілому дистанційне навчання здобуло більше позитивних 
оцінок. На запитання «Як Ви, загалом, оцінюєте свій досвід на-
вчання в онлайн-форматі у період карантину?» два позитивних 
варіанти відповіді («однозначно вдалий» і «радше вдалий») су-
марно обрали 33,5 % опитаних, тоді як симетричний негативний 
«доробок» склав лише 20 %. 

Відповідаючи на інші запитання анкети, 81,2 % опитаних за-
значили, що зазвичай викладачам вдавалося дотримуватися 
розкладу при проведенні онлайн-занять. Лише 5,7 % респонден-
тів визнали, що часом не встигали виконати завдання викладача 
в рамках часових меж пари.

У підсумку, 52,2 % опитаних студентів тією чи іншою мірою 
погодилися з твердженням про те, що дистанційна освіта таки 
здатна зробити навчання в ХНМУ більш якісним. 

Натомість, є певні важливі бачення здобувачів освіти щодо 
розвитку дистанційної освіти в ХНМУ. Так, наприклад, три чвер-
ті опитаних зазначили, що хотіли б мати вибір – опановувати на-
вчальну дисципліну дистанційно чи очно. При цьому найчастіше 
вказувалося на 3 групи дисциплін, що потенційно можуть безбо-
лісно «перейти» в онлайн:

а) непрофільні предмети (таке рішення підтримують 84,1 % 
опитаних студентів); 

б) предмети за вибором (підтримка на рівні 68,2 %); 
в) ті дисципліни, що викладаються на молодших курсах і не є 

«кроківськими» (30 %).
Серед предметів, які, навпаки, з певних причин переводити в 

дистанційний формат не можна, 93 % опитаних студентів прогно-
зовано назвали клінічні дисципліни. 

Оцінюючи найбільш зручний формат «дистанційних лекцій», 
48,6 % респондентів найкращим варіантом вважають записані ві-
деолекції з можливістю знайомитися з ними у зручний час, тоді як 
40,8 % опитаних студентів надають перевагу «прямим ефірам». 
Інші 10,6 % респондентів обрали певні комбіновані (змішані) ва-
ріанти перших двох альтернатив.

Незалежно від навчальної дисципліни бувають випадки, 
коли студенту все-таки варто бути фізично присутнім в аудито-
рії. 73,1 % наших респондентів вбачають необхідність реальної 
присутності в основному у випадках, коли проводиться важлива 
практична робота.

Важливе запитання (особливо на тлі вже наявного досвіду 
проведення онлайн-занять у період карантину) стосувалося того, 
який відсоток загального «освітнього часу» студентство радило б 
перевести в дистанційний формат. 

Певною несподіванкою став сумарний високий відсоток сту-
дентів, які радять перевести у дистанційний формат більше 30 % 
«освітнього часу» – це 42,5 % опитаних. Проте найбільше «голо-
сів» здобув варіант відповіді «Не більше 10 %».

Отримана інформація, безумовно, дає не тільки підстави для 
оптимізму, але й важливі дані, що допоможуть при подальшій 
розробці дистанційної освіти в ХНМУ. Періодичні соціологічні «за-
міри» думок студентів і викладачів з цього питання триватимуть 
і надалі.

Îëåã Ìàðóùåíêî, ïðîâ³äíèé ñîö³îëîã ÍÍ² ÿêîñò³ îñâ³òè

ДИСТАНЦІЙНО Й ОБ’ЄКТИВНО

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ДОДАТКОМ GOOGLE MEET?ЯК ПРАЦЮВАТИ З ДОДАТКОМ GOOGLE MEET?
Елементи дистанційного навчання все частіше застосову-

ються в сучасному освітньому просторі. Не залишився осторонь 
і медичний виш, представники якого все більше опановують су-
часні можливості різних платформ і додатків.

Так, на початку навчального року студенти ІІ, ІІІ та V курсів ІІ 
медичного факультету першими протестували проведення лек-
цій за допомогою додатку Google Meet.

Напередодні кожному студентові будо присвоєно власний 
корпоративний e-mail ХНМУ, завдяки якому всі авторизувались в 
Google пошті, а отже отримали можливість для прямої та швидкої 
комунікації не лише з лектором, а й з університетом, що є акту-
альним в умовах сьогодення.

Використання даної системи для проведення лекцій є дуже 
простим та зрозумілим. Вам необхідно:

1. Встановити на мобільний телефон додаток Google Meet 
або зайти в Google Meet зі свого ПК.

2. Авторизуватись під особистим корпоративним e-mail 
ХНМУ в додатку.

3. Отримавши запрошення від лектора (запрошення автома-
тично приходить на Google пошту, у додаток Google Meet та на 
Google календар) у назначений час приєднатись до відеозустрічі.

З 14 вересня планується масштабне використання даної 
платформи в медичному виші. Наразі ви можете ознайомитися 

з відгуками студентів ІІ медичного факультету про роботу з цим 
додатком.

«Дуже легка та зрозуміла у використанні платформа. Під час 
лекцій не виникало жодних технічних збоїв чи недоліків у роботі, 
навіть при такій великій кількості присутніх студентів. А ще подо-
бається відсутність введення кодів ідентифікації і паролів, що до-
зволяє швидко приєднатись до лекції».

Îëüãà Ìèõàéëîâèíà 

«Мені сподобалась нова платформа, вона зручна, швидко 
працює та не дає збою».

Ìàðèíà Ïàñ³÷íèê

«Лекції у Google Meet – на високому рівні. Проте найбільше 
радий появі корпоративної пошти в університеті. Цього дійсно не 
вистачало».

Îëåã Ñèñà 

«Тепер про те, що у тебе сьогодні лекція неможливо забути, 
оповіщення приходить завчасно та перед лекцією спрацьовує ще 
одне нагадування. Платформа досить зручна у використанні».

Àíäð³é Íîñèê

Çà ìàòåð³àëàìè äåêàíàòó II ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó
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ЛАСКАВО ПРОСИМО, ПЕРШОКУРСНИКУ!

НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО МЕТИНА КРОК БЛИЖЧЕ ДО МЕТИ

Ось і настав той час, коли вчорашні школяри-абітурієнти ста-
ли на крок ближче до здійснення високої мрії – допомагати люд-
ству, стати лікарем. І це не голосні слова про вічне – медицину, 
це перші кроки до великих добрих справ, де ти, сьогоднішній сту-
дент першого курсу, відкриваєш перед собою новий, незнаний 
раніше світ – світ медицини.

Любі першокурсники, прийміть щирі вітання від кожного члена 
дружної сім’ї Студентської ради. Залишайтеся щирими та трішки 
по-дитячому наївними, але при цьому збагачуйтеся духовно, куй-
те свої знання та вміння. Не забувайте, що поруч з вами Людина 
і ваше покликання допомагати ближньому. Бережно ставтеся до 
власного здоров’я, дбайте про свій сон та харчування, адже краще 
запобігти хворобі, аніж лікувати її. І обов’язково використовуйте 
можливості студентських років життя на повну, але розумно! Успі-
хів вам! Творчих злетів, високих досягнень та перемог! 

Êàòåðèíà Ïîëîæèøíèê, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

У ВАС ВСЕ ВИЙДЕ!У ВАС ВСЕ ВИЙДЕ!

1. Не пропускайте пари без поважної причини! Тепер ви 
самі регламентуєте розклад свого дня, університет – не школа, 
ніхто не дзвонитиме вашим батькам, якщо ви пропустили пару. Та 
все ж кожен пропуск та кожну двійку необхідно відпрацьовувати, 
тож моя порада – пропускайте лише за крайньої необхідності.

2. Харчуйтеся нормально! Будь ласка, приготуйте собі обід 
та перекуси напередодні ввечері або поїжте повноцінно у закладі 
харчування, але не треба перебиватися пиріжками та чебурека-
ми. Гастрит вам не потрібен!

3. Не ходіть у медичній формі по вулицях! Білий халат – сим-
вол чистоти та здоров’я. Ходити в ньому від корпусу до корпусу, 
в метро, кафе тощо – неповага до обраної спеціальності! До того 
ж, повірте, це всіх дратує.

4. Не фотографуйте те, чого не можна, й тим паче не ви-
кладайте в соціальні мережі! Коли ви вперше побачите труп або 
будете присутні на операції, вам закортить поділитися вражен-
нями. Зробіть це словами, якщо вже так хочеться. Тому що, по-
перше, таке фото – це порушення закону, за це можуть навіть ви-
ключити з університету, по-друге, подумайте, це – людина, жива, 
чи колись була. Вона допомагає вам навчатися, майте повагу.

5. Не сперечайтеся з викладачами, але не бійтеся з ними 
розмовляти, якщо вам щось потрібно або незрозуміло.

ПОРАДИ ПЕРШОКУРСНИКАМ

СТАНЬ ЧАСТИНОЮ КОМАНДИ!СТАНЬ ЧАСТИНОЮ КОМАНДИ!
Ти першокурсник і не знаєш, чим себе зайняти, де мож-

на себе проявити? Студентська рада є гарантованим держа-
вою правом студентської громади на реалізацію своїх прав, 
обов’язків та ініціатив, передбачених Законом України «Про вищу 
освіту», через прийняття рішень та їх впровадження за допомо-
гою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією та 
у співпраці з нею.

Це саме те місце, де ти можеш проявити себе та зарекомен-
дувати не тільки як сумлінний студент, але і як громадський ак-
тивіст. Активна праця сприятиме формуванню організаторських 
навичок, лідерських якостей, зростанню у тебе соціальної актив-
ності та національної свідомості. 

Студентська рада забезпечує злагоджену роботу колективу 
студентства й адміністрації Харківського національного медич-
ного університету. Ти станеш частиною команди творчих студен-
тів, готових до нових та креативних проєктів. 

Основні завдання студентського самоврядування:

• захист прав та інтересів студентів;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності сту-

дентів;
• сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку сту-

дентів;
• сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, 

товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх ді-
яльності для створення єдиного студентського простору в уні-
верситеті;

• співробітництво з органами студентського самоврядуван-
ня інших вищих навчальних закладів;

• пропаганда здорового способу життя, запобігання вчинен-
ню студентами правопорушень;

• забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного об-
міну студентами.

Тож якщо ти ще досі не вступив до Студентської ради, то хут-
чіш долучайся – ми чекаємо саме на тебе!

Â³êòîð³ÿ Á³ëåíêî, ²V ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

СТУДЕНТСЬКА РАДА ХНМУ

6. Відвідуйте сайт та користуйтеся гайдом для першокурс-
ників, який створили спеціально вам у допомогу! Там дійсно бага-
то корисної та необхідної  інформації.

7. Спілкуйтеся зі студентами старших курсів! Ці люди вже 
знають університет та як виживати в ньому. Вони можуть вам на-
дати інформацію про кафедри та викладачів, можливо, запропо-
нують деякі матеріали.

8. Не купуйте все підряд! Методички, зошити – можна обій-
тись без них або використати їх електронний варіант, який за ба-
жанням ви самі можете роздрукувати. Ще можна взяти в бібліо-
теці чи у старшокурсників.

9. Учіться для себе! Не для оцінок (у цьому разі ви 
обов’язково розчаруєтеся), не для батьків і навіть не для стипен-
дії. На теорії, яку ви будете вчити, базуватиметься все інше. Саме 
ви найбільш зацікавлені в отриманні якісних знань. Почніть роз-
вивати клінічне мислення вже зараз і ви будете чудовим спеціа-
лістом!

10. У жодному разі не засмучуйтесь, якщо отримали двійку 
або НБ. Не ви – перші, не ви – останні. Просто робіть, що треба, і 
все вийде! Ви самі задаєте настрій своєму студентському життю. 
Проведіть цей період незабутньо та з користю!

Êàòåðèíà Øðîëèê, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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НАВІГАТОР ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКА

ІНТЕРАКТИВНИЙ ПУТІВНИК ПО МЕДИЧНОМУ ВИШУІНТЕРАКТИВНИЙ ПУТІВНИК ПО МЕДИЧНОМУ ВИШУ
Шановні першокурсники! У вашому житті починається новий і 

дуже важливий період. Подолавши конкурсні випробування, ви ста-
ли студентами одного з кращих вишів країни. Щоб допомогти вам 
зорієнтуватися у ваші перші дні у стінах медичного вишу, ми підго-
тували для вас Довідник першокурсника, де ви знайдете всю необ-
хідну інформацію, а також контакти і посилання. Читання довідника 
забере не більше 15 хвилин, проте, ознайомившись з інструкцією, 
будете знати все, що потрібно першокурснику на найближчий час.

У перші дні навчання на вас також чекає «Інформаційний тиж-
день першокурсника», який розпочнуть Інтерактивні інформацій-
ні години. Вони складатимуться з комплексу заходів-зустрічей з 
адміністрацією та представниками підрозділів університету. 

Зокрема, на інформаційно-освітньому порталі «Дистанцій-
не навчання ХНМУ» для першокурсників створено курс «Ака-
демічна доброчесність». Упродовж його вивчення ви озна-
йомитеся із принципами та правилами дотримання політики 
академічної доброчесності в університеті, що необхідні для по-
вноцінного функціонування у освітній спільноті, а також на ринку 
праці у майбутньому. Ви матимете змогу дистанційно долучитися 
до прослуховування лекцій щодо оформлення наукових публіка-
цій, правил цитування наукових робіт та оформлення списку лі-
тератури, а також відвідаєте онлайн-лекції з філософської про-
блематики авторства та медичної етики. Після закінчення циклу 
лекцій кожний з вас отримає відповідний Сертифікат. 

У ході інфотижня відділ міжнародних зв’язків поінформує вас 
стосовно міжнародної діяльності університету та співпраці із за-

кордонними університетами, у рамках якої відбувається акаде-
мічна мобільність молодих учених і студентів. 

Під час інформативного тижня відбудеться ярмарок вибір-
кових дисциплін, де ви ознайомитеся з можливістю обрати для 
вивчення ту чи іншу дисципліну, яка зацікавить вас найбільше. 
Подібна практика уже застосовується у провідних медичних уні-
верситетах світу.

Також ви долучитеся до системи корпоративної пошти, впро-
вадженої в університеті. Це дасть можливість якомога швидше 
увійти в систему внутрішніх та зовнішніх комунікацій, поліпшити 
швидкість повідомлень, позбавить зайвих витрат часу на паперо-
ві носії і в результаті значно покращить організацію навчального 
процесу медичного вишу. 

До вашої уваги також відбудеться презентація щодо роботи 
психологічної служби університету, Наукової бібліотеки ХНМУ та 
знайомство з роботою деканатів. У рубриці «Історії успіху» ви по-
чуєте реальні історії із «перших вуст» щодо професійного станов-
лення від відомих лікарів-випускників медичного університету.

Хочемо вас запевнити, що в нашому виші ви опинитеся в осо-
бливій атмосфері, де все створено для того, щоб кожен студент 
відчував себе впевнено і міг проявити всі свої здібності. Адже ми 
зберігаємо індивідуальний підхід до кожного з вас, з огляду на 
особистий потенціал та інтереси. 

Вітаємо зі вступом на І курс, бажаємо вам успіхів у навчанні, 
енергії, працьовитості й оптимізму! 

Ñëóæáà ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÕÍÌÓ

ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХНМУ 

ГАРАНТ ЗАХИСТУ ПРАВ СТУДЕНТСВАГАРАНТ ЗАХИСТУ ПРАВ СТУДЕНТСВА
Первинна профспілкова організація студентів, аспіран-

тів та клінічних ординаторів Харківського національного ме-

дичного університету – єдина громадська організація ХНМУ 
на правах юридичної особи, метою якої є представництво, здій-
снення та захист  навчальних (трудових), соціальних прав та ін-
тересів своїх членів. Завдання 
щодо захисту прав студентів – 
членів профспілки організація 
виконує відповідно до Консти-
туції України та законів України 
«Про об’єднання громадян», 
«Про професійні спілки, їх пра-
ва та гарантії діяльності», «Про 
освіту», «Про вищу освіту» 
шляхом переговорів та укла-
дання угоди між адміністраці-
єю та профспілковим коміте-
том студентів ХНМУ як додатку 
до колективного договору.

У своїй діяльності ППОС 
ХНМУ є незалежною від державних органів виконавчої влади, ад-
міністрацій місцевого самоврядування, інших державних органів, 
їх об’єднань, політичних партій, не підзвітною та не підконтроль-
ною їм, вона співпрацює з адміністрацією університету, органами 
самоврядування та іншими організаціями.

На базі Профспілкової організації студентів ХНМУ функціо-
нує 7 комісій: організаційно-масова, соціально-економічна, 

житлово-побутова, культурно-масова та спортивно-масо-

ва, інформаційно-редакційна та комісія по роботі з інозем-

ними студентами. Діяльність комісій спрямована на підвищення 
соціального захисту студентів, розвиток профспілкових ініціатив, 
покращання побуту та дозвілля студентів, їх метою є турбота про 
здоров’я студентів, пропаганда здорового способу життя, акти-
візація культурно-масового життя університету. Слід зазначити, 
що вагомий обсяг роботи впродовж навчального року виконуєть-
ся співробітниками Профкому студентів ХНМУ в групах, на кур-
сах та факультетах нашого університету. Діяльність направлена 
на забезпечення підвищення активності студентів, формування 
нового профспілкового молодіжного резерву. Співробітники на-
шої команди представляють інтереси студентів на Вченій раді 

ХНМУ, Вчених радах факультетів, входять до складу Сти-

пендіальних комісій університету та факультетів, комісій з 

поселення студентів. Завдяки тісній співпраці з адміністрацією 

Харківського національного медичного університету та Облас-
ним комітетом профспілки працівників охорони здоров’я нашій 
команді  вдалося реалізувати вагомий комплекс заходів з питань 
соціального захисту членів нашої організації.

Стосовно соціально-економічного напрямку роботи органі-
зації, який є одним з основних 
аспектів роботи нашої коман-
ди, визначено належне на-
дання матеріальної допомоги 
студентам, якщо вони потре-
бують цього з приводу тих чи 
інших причин, забезпечення 
студентів-донорів належним 
харчуванням на Дні Донора, 
що проводяться двічі впро-
довж навчального року. 

Команда співробітників 
Профкому ХНМУ проводить 
практично-методичну роботу, 
яка направлена на популяри-

зацію активної громадської позиції студентів, дотримання чітких 
правил та норм діяльності студентів. Спільно з адміністрацією та 
кафедрами університету щорічно організуються численні заходи, 
такі як спартакіади між факультетами університету, конкурси Міс 
та Містер ХНМУ, Ідеальна пара, концерти з нагоди Дня першо-
курсника, Міжнародного дня студента, Новорічних свят та Між-
народного дня лікаря. Також Профком ХНМУ завжди підтримував 
творчу молодь нашого університету, тому ми надаємо матеріаль-
ну та технічну підтримку всім учасникам Міжнародних та Всеукра-
їнських конкурсів у рамках законних та правових можливостей. 
Варто відзначити, що в університеті щорічно за ініціативою нашої 
організації проходить Міжнародний фестиваль творчості, де бе-
руть участь студенти із 72 країн світу. 

Підбиваючи підсумки роботи, яку виконує наша команда, хоче-
мо зазначити, що всі досягнуті результати були б неможливі без ак-
тивних, ініціативних та розумних молодих хлопців та дівчат, які що-
річно поповнюють ряди нашої організації, щоб працювати на благо 
студентства та університету в цілому. Якщо ти вважаєш себе саме 
таким або у тебе є цікаві ідеї щодо вдосконалення освітнього або 
навчального процесу, то ми чекаємо саме на тебе. Приєднуйся!

Îëåêñàíäð Êèñëîâ,
çàñòóïíèê ãîëîâè Ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòóäåíò³â, 

àñï³ðàíò³â òà êë³í³÷íèõ îðäèíàòîð³â ÕÍÌÓ
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ДО ЮВІЛЕЮ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХНМУ

100 РОКІВ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ!
Ірина Киричок, директорка. 

Цьогоріч ми відзначаємо 100 років 
від заснування Наукової бібліотеки 
ХНМУ! Якщо для людини це поваж-
ний вік, то для бібліотеки – станов-
лення й розквіт, осмислення здо-
бутків й планування майбутнього. 
100 років практично щоденної пра-
ці – від формування фондів, орга-
нізації довідково-бібліографічного 
апарата й обслуговування студент-
ства до створення мережевих ре-
сурсів, проведення наукових інтер-
нет-конференцій, інформаційного 

супроводу наукових досліджень і профілів учених, видавничої ді-
яльності та сприяння академічній доброчесності.

Сьогодні Наукова бібліотека – це сучасний інформаційний 
центр університету, який використовує новітні технології, має 
розгалужену мережу пунктів обслуговування, мільйонний фонд і 
комфортні умови для самостійної роботи та дозвілля. І яким би 
тернистим не був її шлях, я впевнена, що це – 100 років успіху!

Генерація креативних ідей, вміння разом долати труднощі і 
впроваджувати інновації за підтримки університетської громади – 
саме це сприяло успішному розвитку нашої бібліотеки протягом 
сторічної історії, її трансформації в сучасний бібліотечно-інфор-
маційний хаб – центр отримання, кумуляції і розповсюдження ін-
формації та знань, місце користувацьких активностей, осередок 
освіти, науки і культури університету. Тож, дотримуючись гасла 
«Від бажання до дії, від можливості до реальності», колектив бі-
бліотеки впевнено будує своє майбутнє!

Тетяна Павленко, заступниця 
директорки з інформаційних тех-
нологій. Змінюватись, але не зра-
джувати! Це не яскраве рекламне 
гасло – це професійне кредо уні-
верситетської бібліотеки, історія 
якої почалася 100 років тому. Біблі-
отеки, яка постійно розвивається, 
зберігаючи при цьому свою роль, 
сутність і призначення. Ми опано-
вуємо цифрові платформи та ін-
струменти, реконструюємо сайти, 
організовуємо веб-конференції та 
проникли в соціальні мережі. Щоб 

відповідати потребам користувачів, використовуємо автома-
тизовані бібліотечні системи, створюємо інноваційне науково-
освітнє середовище, надаємо доступ до світових інформаційних 
ресурсів, впроваджуємо нові сервіси та послуги. Тому нас не ля-
кають нескінченні дискусії про майбутнє бібліотеки XXI століття. 
Ми впевнені, що переможе КНИГА, в якому б форматі вона не іс-
нувала, і БІБЛІОТЕКА, як би вона не трансформувалася. Прогрес 
у будь-якій справі залежить від небайдужих людей, а найбільш ві-
рний шлях до успіху – не зупинятися на досягнутому. У нас є чи-
тачі і друзі, колеги і однодумці, плани і мрії. Тому ми зростаємо і 
рухаємось вперед, ми змінюємось, але не зраджуємо!

Оксана Нєговєлова та Оксана Красюкова, заступниці ди-
ректорки. В умовах реформування вищої освіти важливого зна-
чення набувають процеси ліцензування та акредитації універси-
тету, які визначають потенціал і спроможність вишу до надання 
якісних освітніх послуг. Однією зі складових цих процесів є На-
укова бібліотека університету, яка сьогодні повністю відповідає 

сучасним вимогам до бібліотеки ЗВО. Забезпечуючи інформа-
ційний супровід освітнього та науково-дослідного процесів, куль-
турно-просвітницьку та виховну роботу, вона веде діяльність за 
багатьма напрямами, розвиток і наповнення яких завжди зале-
жать від потреб академічної спільноти. Найбільш чисельним кон-
тингентом є студенти, тому дуже важливо створити в бібліотеці 
такі умови, які допоможуть їм у формуванні професійних якостей 
та розвитку гармонійної особистості. Наша бібліотека здійснює 
координацію та надає допомогу в проведенні заходів, що орга-
нізовують студенти, мета яких – сприяти кращому засвоєнню 
освітніх програм, розвитку творчих ідей та організації інтелекту-
ального дозвілля. І саме тому Наукова бібліотека сьогодні є цен-
тром студентського життя та місцем студентських активностей!

Наталя Гаєва, учений се-
кретар. Планувати і допомагати у 
здійсненні таких масштабних і різ-
номанітних планів роботи біблі-
отеки – задача ученого секрета-
ря. У співпраці з дирекцією і усіма 
відділами організувати роботу Бі-
бліотечної ради ХНМУ і Ради з на-
уково-методичної роботи нашої бі-
бліотеки, прогнозувати розвиток 
бібліотеки і провести аналіз вико-
нання планових завдань, опанувати 
нове у бібліотечній роботі, вивчити 
міжнародний досвід і запровадити 

у власному колективі корисні і цікаві напрями… Сприяти висвіт-
ленню досвіду колег у публікаціях і доповідях на конференціях чи 
нарадах, підтримувати зв'язок з бібліотечною спільною… Отже, 
завдань багато! Завжди є до чого прагнути, або «Age quid agis»!

Оксана Борисова, завідувачка 
відділу комплектування документів. 
По праву відділ комплектування до-
кументів можна вважати основою в 
роботі Наукової бібліотеки. На ньо-
го покладено відповідальну місію: 
якісно, оперативно та повно комп-
лектувати бібліотечний фонд доку-
ментами для задоволення освітніх, 
наукових та культурних інформацій-
них потреб користувачів. Ми співп-
рацюємо з різними організаціями 
та установами, видавництвами, ви-
вчаємо  асортимент та цінову по-

літику, активно ведемо роботу з кафедрами університету. Здій-
снюємо обробку документів з використанням автоматизованої 
системи «ІРБІС» та готуємо бюлетень нових надходжень для опе-
ративного інформування викладачів та студентів. Працювати в 
такому відділі відповідально, цікаво та захоплююче. Наша робота 
надзвичайно корисна та необхідна!

Тетяна Бєлякова, завідувачка 
відділу наукової обробки докумен-
тів та організації каталогів. Співро-
бітники відділу здійснюють наукову 
і технічну обробку нової літератури, 
ведуть традиційні й електронний 
каталоги, завдяки яким можна зна-
йти будь-який документ у бібліо-
теці. Е-каталог, який містить понад 
275 тис. бібліографічних записів, у 
тому числі понад 7 тис. повних тек-
стів, використовують з будь-якого 
куточка планети в онлайн-режимі 
24/7. Наші фонди багаті на літера-

туру, видану в різні періоди минулих років. Цінну спадщину ба-
гатьох поколінь ми зберігаємо, вносимо дані в е-каталог, робимо 
так званий ретроввод документів. Спілкуючись з користувачами 
бібліотеки, надаємо інформаційно-бібліографічні консультації з 
питань пошуку необхідної літератури.

Тетяна Костюкевич, завідувачка відділу зберігання фондів. 
Що відрізняє нашу бібліотеку від інших? Насамперед, це фонди. 
У книгосховищі мирно співіснують документи різних епох: від ме-
дичних трактатів середньовіччя Салернської школи 1672 року до 
сучасних видань. Увесь цей масив документів, як єдиний злаго-
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джений організм, повинен працю-
вати без збою і затримок. Завдяки 
чіткій систематизації книжки швид-
ко надходять до заявника-користу-
вача. Фонди потребують дбайливо-
го догляду – моніторингу повітря, 
світла, вологи. Усім цим опікуються 
співробітники відділу. До комплексу 
засобів зі зберігання фондів входить 
цифрова репрезентація документів 
з фонду рідкісних та цінних видань, 
яка починається з колекції дисер-
таційних робіт, захищених до 1920 
року. За дбайливе ставлення до 
фонду, а іноді й самовіддані дії, працівниць відділу колеги жартів-
ливо титулують «Берегинями». Проте ми сприймаємо це за честь!

Яніна Вінокурова, завідувачка 
відділу обслуговування навчальною 
літературою. З відділу обслугову-
вання навчальною літературою по-
чинається знайомство студентів з 
бібліотекою. Відділ працює в сучас-
них і комфортних умовах. Обслуго-
вування користувачів автоматизо-
ване, читальні зали оснащені ПК і 
мультимедіа, Wi-Fi дозволяє вико-
ристовувати власні гаджети. Тісне 
спілкування бібліотекарів і студен-
тів – це успіх у роботі та навчанні. 
Ми розвиваємо кураторство сту-

дентів. Через соцмережі інформуємо студентів щодо діяльності 
бібліотеки та її можливостей. Наша основна мета – створити мак-
симально комфортну, дружню атмосферу для користувачів.

Валентина Серпухова, завід-
увачка відділу обслуговування на-
уковою літературою. До нашого 
відділу користувачі звертаються за 
виданнями різнопланової спрямо-
ваності: наукової, суспільно-еко-
номічної, художньої. Це обумови-
ло розгалужену структуру: у своїй 
складовій маємо два абонементи та 
дві читальні зали. Найважливішою з 
функцій для нас є інформаційне за-
безпечення наукового процесу су-
часними виданнями. 

Наш відділ підтримує найтісніші 
зв’язки зі студентством і активно бере участь у виховному проце-
сі університету; проводить спільні заходи з майбутніми лікарями: 
огляди літератури, флешмоби, квести, літературні вечори тощо. 
Колектив відділу має чималий творчий потенціал, постійно навча-
ється новому та знаходиться на вістрі життя як бібліотеки, так і 
університету.

Тетяна Бабак, завідувачка від-
ділу літератури іноземними мовами. 
Спектр діяльності нашого відділу 
доволі широкий – від комплектуван-
ня фонду літературою іноземними 
мовами до обслуговування корис-
тувачів. Забезпечення навчально-
го процесу та інформаційно-біблі-
ографічний супровід англомовних 
студентів є одним із пріоритетних 
напрямів роботи нашої бібліотеки. 
В умовах постійного зростання кіль-
кості іноземних студентів відбулась 
реорганізація відділу – створено бі-
бліотечний простір з абонементом і читальним залом, це залучи-
ло до бібліотеки практично 100 % англомовних студентів. Робота 
з ними є специфічною та неймовірно цікавою – це і супровід на-
вчання, і знайомство з культурою й традиціями інших країн, допо-
мога студентам в адаптації до нових умов життя та кращому розу-
мінні культури України.

Світлана Кравченко, завідувачка інформаційно-бібліогра-
фічного відділу. На фоні стрімкого зростання світових інформа-
ційних потоків виникають нові виклики у роботі інформаційно-бі-
бліографічного відділу. Це потребує не тільки підвищення певних 
предметних знань з медицини, а й постійного вдосконалення 
професійної компетентності, яка згодом дозволяє формувати 

2020 рік – ювілейний і для На-
укової бібліотеки, і для її почесної 
директорки Ізабелли Шакирівни 

Іванової – керівниці бібліотеки у 
1985–2011 рр.

Народилася Ізабелла Іванова 17 
липня 1940  р. у м. Баку. З дитинства 
мріяла бути лікарем, але так скла-
лося, що після закінчення школи у 
1958 р. вступила до Харківського бі-
бліотечного інституту. Цікаво, що на 
ІІ курсі за спецзамовленням МОЗ 
в інституті була створена (вперше і 
востаннє) група з підготовки фахів-

ців для медичних бібліотек, до якої зарахували й Ізабеллу Шакирів-
ну. З цього часу її професійний шлях був пов’язаний з медициною.

В інституті, крім бібліотечних, медична група вивчала основні 
фундаментальні й клінічні дисципліни, які читали викладачі нашо-
го університету, але в набагато меншому обсязі, ніж студенти-ме-
дики. Перші лекції студентам-бібліотекарям читали видатні профе-
сори й доценти ХМІ: Р.Д. Синельников, Г.Л. Дерман, Д.Є. Альперн, 
Л.Т. Малая, І.І. Грищенко, Р.У. Ліпшиць, З.А. Гуревич, М.С. Сокол та ін.

Закінчивши бібліотечний інститут, Ізабелла Шакирівна працю-
вала в Харківській державній науковій медичній бібліотеці, а з 1985 
по 2011 р. очолювала Наукову бібліотеку нашого університету.

Ізабелла Шакирівна завжди намагалася бути на крок попере-
ду – усі її проєкти, сподівання були спрямовані в майбутнє. Внесок 
І.Ш. Іванової у розвиток бібліотечної справи та охорони здоров’я гід-
но оцінено на регіональному й державному рівнях, вона – Відмінник 
освіти України, заслужений працівник ХНМУ, має численні відзнаки.

Ми щиро вітаємо нашу шановну ювілярку і висловлюємо 
сердечну вдячність за яскравий приклад відданості бібліотечній 
справі, талант мудрого керівника, чуйність і доброзичливість до 
кожної людини, велику любов до нашої країни і бажаємо їй неви-
черпної енергії, здоров’я і многая літа!

Êîëåêòèâ Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

інформаційну культуру студентів, 
проводячи бібліотечні уроки, лек-
ції в рамках програми «Академіч-
на доброчесність»; консультувати 
молодих науковців щодо роботи з 
базами даних наукового цитуван-
ня, бібліографічними менеджера-
ми; сприяти освіченості викладачів, 
учених стосовно вибору провідного 
журналу для публікації результатів 
досліджень і, взагалі, що треба ро-
бити для персонального наукового 
просування. Усі наші зусилля спря-
мовані на якісне зростання освіт-

нього та наукового процесів нашого університету.
Оксана Русанова, завідувачка відділу інформаційних техно-

логій та комп’ютерного забезпечення. З розвитком комп'ютерних 
та інформаційних технологій змі-
нюється весь навколишній світ, 
змінюються і бібліотеки, які пере-
творилися сьогодні на інформацій-
но-культурні центри.

Кожен з нас – це перш за все 
інформаційний працівник. Ми здій-
снюємо моніторинг глобальної ме-
режі для виявлення якісних і надій-
них освітніх і наукових ресурсів з 
медицини та суміжних наук, фор-
муємо системи посилань на корисні 
електронні ресурси. Для цього ви-
вчаємо інформаційні запити корис-

тувачів, сприяємо формуванню у них інформаційної культури за 
допомогою майстер-класів, тренінгів, групових та індивідуальних 
консультацій щодо використання інтернет-технологій тощо. А ще 
ми – сценаристи, аніматори й організатори, займаємося фото- 
і відеозйомкою, створюємо власні видання, оцифровуємо цінні 
видання, скануємо, робимо ксерокопії, роздруковуємо та ламі-
нуємо різноманітні документи... 

Кожен з нас любить та цінує свою професію за те, що вона ви-
магає постійного розвитку!
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ІСТОРИЧНИЙ БЛОКНОТ

Як стверджує сучасний дискурс, цінність незалежності по-
справжньому усвідомили лише 2014 р. у дні річниці її прого-
лошення, коли бої під Іловайськом набули трагічної розв’язки. 
Може розумінням зв’язку тих подій керувалося керівництво 
України, призначивши «батька незалежності» Л. Кравчука голо-
вою української делегації в Тристоронній контактній групі. Сво-
го часу він пишався, що на відміну від інших республік, Україна 
лишила СРСР безкровно. Виявилося, що конфлікт просто від-
терміновано у часі. Коло замкнулося і прийшов час відповідаль-
ності.

Станом на серпень 1991 р. майбутнє СРСР було тривожним. 
Через розбалансування управління внаслідок політики «перебу-
дови» зростала гостра економічна криза. На цьому тлі міжнаці-
ональні конфлікти подекуди переросли у збройне протистоян-
ня. Президент СРСР і генсек ЦК КПРС М. Горбачов, зволікаючи 
з рішучими економічними кроками, бачив вихід у перетворенні 
СРСР на демократичну федерацію.

Посилаючись на голосування більшості населення за збере-
ження СРСР на березневому референдумі 1991 р., М. Горбачов 
ініціював розробку нового Союзного договору. Його погодили-
ся підписати 9 з 15 республік і, насамперед, головний суперник 
М. Горбачова – російський президент Б. Єльцин. Договір осла-
блював центр на користь республік і змінював назву федерації 
на Союз Суверенних Держав. На той час суверенітет (пріоритет 
республіканських законів над союзними) проголосили всі рес-
публіки, зокрема, однією з перших – Росія. Перейменування 
Союзу натякало на фундаментальні зміни у майбутній державі – 
відмову від соціалізму і радянської системи. Разом з розпоча-
тою Б. Єльциним департизацією державних установ це викли-
кало занепокоєння серед комуністів, які ще управляли країною, 
але втратили статус керівної партії. 

Утім, навіть «м’яка» федерація вже не влаштовувала антико-
муністичну опозицію, зокрема, Народний Рух України. М. Горба-
чову знадобилася підтримка президента США Дж. Буша-стар-
шого, який 1 серпня 1991 р. під час візиту до Києва виголосив 
промову в українському парламенті. У ній він застеріг депутатів 
від «самогубного націоналізму». Водночас, підтримуючи М. Гор-
бачова на словах, країни «Великої сімки» відмовились надати 
СРСР кредити й у такий спосіб фактично підштовхнули нала-
штовані на збереження Союзу сили до заколоту, відомого як 
«серпневий путч».

М. Горбачов анонсував підписання Союзного договору на 20 
серпня 1991 р. й полетів у відпустку. 17 серпня вищі державні 
посадовці СРСР, насамперед, очільники КДБ, МВС та армії ви-
рішили запровадити в країні надзвичайний стан. 18 серпня вони 
утворили «Государственный комитет по чрезвычайному поло-
жению», що перебирав на себе вищу владу. Наступного дня ЗМІ 
повідомили про хворобу М. Горбачова (якого насправді ізолюва-
ли в Криму), утворення ГКЧП і тимчасове введення надзвичай-
ного стану в окремих регіонах. Передбачалося відновлення в 
республіках союзного законодавства, призупинення дії політич-
них партій, недержавних ЗМІ, заборону на масові збори. Члени 
ГКЧП пояснювали ті заходи як засіб порятунку СРСР від розпа-
ду, подолання організованої злочинності і продовольчої кризи.

Однак сценарій путчу зірвав президент Росії Б. Єльцин, яко-
го члени ГКЧП не наважились арештувати. Він відкрито засудив 
путч, закликав росіян до спротиву й очолив його. Завдяки масо-
вим мітингам у Москві до 21 серпня путч зазнав поразки.

На відміну від Б. Єльцина, керівник України Л. Кравчук не був 
готовий до збройної боротьби. Очоливши Верховну Раду УРСР, 
цей секретар ЦК КПУ з питань ідеології пов’язав свою політич-
ну долю із суверенітетом України. Л. Кравчук хотів вичекати і не 
дати військовим приводу ввести в Україні надзвичайний стан. 19 
серпня під час зустрічі з посланцем ГКЧП генералом В. Варенни-
ковим він відмовився запроваджувати надзвичайний стан у За-
хідній Україні, посилаючись на спокій у регіоні та відсутність по-
вноважень делегації. Водночас Л. Кравчук погодився на прохання 
генерала виступити зі заспокійливим зверненням до громадян, у 
якому не підтримав, але й не засудив путч.

Переворот став несподіванкою і для українських націонал-
демократів. Дії їхнього лідера В. Чорновола спочатку нагадува-
ли тактику Л. Кравчука – як голова Львівської облради він запев-
нив КДБ і військове командування, що втримає населення від 
виступів. Утім, спостерігаючи рішучі дії російських демократів, 

уже 20 серпня Рух публічно засудив путч і закликав українців до 
загального страйку. 

Наступного дня, коли стало відомо про поразку путчу, 
Л. Кравчук пристав на бік переможців. Це сталося під тиском 
протестувальників під стінами парламенту, які скандували «Геть 
Кравчука!» і вимагали проголошення незалежності. Рятуючи 
себе, Л. Кравчук підтримав підпорядкування силових структур 
Верховній Раді. Цього вже було замало. 23 серпня багаторічний 
політв’язень Левко Лук’яненко на зустрічі опозиційних депута-
тів запропонував внести на розгляд Верховної Ради питання про 
незалежність України, використавши момент розгубленості ко-
муністичної більшості. Депутати доручили Л. Лук’яненку склас-
ти Акт проголошення незалежності, який він написав у звичай-
ному шкільному зошиті. Щоб уникнути тривалого обговорення, 
Л. Лук’яненко склав дуже короткий текст і відмовився від згад-
ки про «відновлення незалежності», оскільки комуністи могли не 
проголосувати за правонаступництво України від УНР. Посила-
ючись на можливий спротив комуністів, він переконав опозицій-
них депутатів спочатку голосувати за незалежність, а вже потім 
забороняти КПУ. Комуністи зі свого боку вирішили підтримати 
Акт проголошення незалежності. У тій ситуації голосування за 
незалежність для них було не тільки можливістю утриматись при 
владі, але й врятувати себе від фізичної розправи з боку натовпу 
під Верховною Радою.

Долю голосування вирішив компроміс між комуністами і на-
ціонал-демократами щодо ратифікації Акту на референдумі. За 
незалежність проголосувало 346 депутатів, проти – 1, утрима-
лось – 3.

Голосування не врятувало КПУ від заборони, указ про яку 
Л. Кравчук підписав вже 30 серпня. КПУ поновила діяльність у 
1993 р. і знову була заборонена у 2015 р.

Л. Кравчук домігся від М. Горбачова згоди на проведення ре-
ферендуму, який міг скасувати результат голосування за збере-
ження СРСР. Він відбувся 1 грудня 1991 р. одночасно з вибора-
ми першого президента України. 90 % з 32 мільйонів громадян, 
які взяли участь у референдумі, підтвердили Акт проголошення 
незалежності й обрали Л. Кравчука президентом. Попри фак-
тичну зраду з боку Л. Кравчука, комуністи підтримали його на 
виборах на противагу «націоналісту» В. Чорноволу. 

Результати референдуму не розглянув З’їзд народних депу-
татів СРСР, як того вимагав закон. Це сталося тому, що М. Гор-
бачов підтримав ідею Л. Кравчука розпустити союзні органи 
влади, замінивши їх тимчасовим комітетом республіканських 
 лідерів.

Відмова Л. Кравчука підписати Союзний договір стала 
«смертним вироком» для СРСР. 8 грудня 1991 р. лідери Білорусі, 
Росії, України на зустрічі в Біловезькій Пущі підписали заяву про 
припинення існування СРСР і утворення СНД. М. Горбачов склав 
повноваження президента СРСР 25 грудня 1991 р. Наступного 
дня США визнали Україну.

Л. Кравчук, який у серпневі дні 1991 р. отримав репутацію 
«людини, здатної пройти між краплями дощу», у 1994 р. програв 
президентські вибори своєму колишньому прем’єру Л. Кучмі, 
що переміг під гаслами відновлення зв’язків з Росією.

Âàäèì ²ëü¿í, äîöåíò êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê 

МОМЕНТ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Ïðîºêò Äåêëàðàö³¿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, íàïèñàíèé Ëåâêîì Ëóê’ÿíåíêîì
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К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ОСНОВАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОСНОВАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
Василий Михайлович Жа-

ботинский, потомственный 
врач, родился 28 сентября 
(10.10) 1895  г. в Петербурге. 
Детство его прошло в с. Дуди-
но Козельского уезда Калуж-
ской губернии, где отец Васи-
лия Михайловича заведовал 
земским врачебным участком. 
В 1913 г. он окончил бердян-
скую гимназию, после чего 2 
года учился в Психоневрологи-
ческом институте в Петрограде 
и в 1915 г. перевелся на меди-
цинский факультет Харьковско-
го университета. Будучи сту-
дентом V курса, в 1919–1920 гг. 
служил ординатором инфекционного госпиталя 13-й армии, 
которым командовал его отец.

После окончания университета с 1921 г. В.М. Жаботинский 
жил в г. Запорожье, где более 2 лет работал врачом санитарно-
эпидемиологического отдела, затем еще в течение года воз-
главлял такой же отдел в г. Бердянске. С 1924 г. он – санитарный 
врач Харьковского сельского, затем Дергачевского районов, с 
1925 г. – окружной санитарный врач в Харькове, с 1933 г. – руко-
водитель отдела жилищно-коммунальной санитарии в Народном 
комиссариате охраны здоровья УССР.

К этому периоду относится его знакомство с известным 
деятелем санитарно-гигиенической службы того времени 
А.Н. Марзеевым, с которым в дальнейшем его связывала долгая 
и верная дружба. С 1931 г. они совместно создавали Украинский 
институт коммунальной гигиены (ныне Институт гигиены и ме-
дицинской экологии Национальной академии медицинских наук 
Украины, г. Киев), где Василий Михайлович начинал научным со-
трудником.

Заслуга В.М. Жаботинского на сложном этапе 20–30-х го-
дов прошлого столетия состояла в разработке организационных 
положений деятельности санитарно-бактериологических ла-
бораторий и нормативно-методической базы санитарной сети. 
Вместе с А.Н. Марзеевым написаны такие важные документы, 
как «Положение о санэпидотделе Окринспектуры здравоохране-
ния», «Положение о районном санитарном Совете при райиспол-
коме», «Положение о санитарных врачах в округе», «Положение 
об окружном санитарном враче и окружном эпидемиологе» и др.

С 1934 г., после передислокации Наркомздрава УССР в г. Киев, 
Василий Михайлович занимается только наукой и преподавани-
ем на кафедре коммунальной гигиены Харьковского мединсти-
тута. Во время войны находился в эвакуации в г. Чкалове (ныне 

Оренбург) вместе с институтом. В 1943 г. Василия Михайловича 
вызвали в Наркомздрав УССР в освобожденный Харьков, где в те-
чение года он выполнял обязанности старшего государственно-
го инспектора и вскоре возглавил кафедру коммунальной гигиены 
ХМИ (1943–1973), был уполномоченным республиканской 
чрезвычайной противоэпидемической комиссии по Донбассу.

В 1946 г. В.М. Жаботинский становится соавтором А.Н. Марзе-
ева в учебнике «Коммунальная гигиена» для студентов медицин-
ских институтов, который увидел свет в 1951 г., а затем переизда-
вался трижды, переведен на польский и китайский языки и до сих 
пор остается ценным пособием для современных студентов.

В 1949 г. ученый защитил докторскую диссертацию на тему 
«Санитарная характеристика промышленных сточных вод Дон-
басса и Приднепровья, их классификация и условия выпуска в 
водоем», вскоре ему присвоили звание профессора. В это же 
время Василий Михайлович принимал участие в конструиро-
вании гигиенических основ Генеральной схемы водоснабжения 
и канализации Донбасса и проекта гигиенических положений к 
прогнозу развития и планировки г. Харькова.

Еще до войны сотрудники его кафедры подготовили «Ги-
гиеническое обоснование проектов благоустройства и рекон-
струкции курортов Украины». Этот труд впоследствии исполь-
зовался курортными управлениями Украины и Гипроградом в 
просчете развития городов-курортов. Важное место в делах 
кафедры В.М. Жаботинского отводилось также исследованиям, 
связанным с возведением жилья, застройкой и реконструкци-
ей. Общественным признанием важности этой работы явилось 
избрание профессора членом Союза архитекторов СССР (1969), 
чем он очень гордился.

На протяжении 30-летнего пребывания на кафедре В.М. Жа-
ботинский предложил вместе с ведомым коллективом более 60 
гигиенических нормативов вредных химических соединений в 
воде водоемов. Ему принадлежит более 100 научных публика-
ций, главным образом по гигиеническому нормированию ве-
ществ промышленной химии в природных водах.

Ученый был членом республиканской проблемной комиссии, 
редакционного совета журнала «Гигиена и санитария», област-
ного градостроительного совета, Ученого совета «Укрводгео» и 
дугих организаций. С 1973 г. он научный консультант Всесоюзно-
го научно-исследовательского института по охране вод.

Василий Михайлович был внимательным и заботливым учи-
телем, большим книголюбом, оставившим кафедре значитель-
ную часть своей библиотеки. Не менее привлекательная черта 
характера для окружающих – его склонность к путешествиям по 
большим рекам и озерам Сибири.

Умер В.М. Жаботинский 21 декабря 1983 г., похоронен в 
г. Харькове.

Èãîðü Çàâãîðîäíèé, Äìèòðèé Ïåðöåâ, Íèêîëàé Ñèäîðåíêî 

ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНО

ВІД ЗАНЕПАДУ ДО РОЗКВІТУВІД ЗАНЕПАДУ ДО РОЗКВІТУ
З кожним роком український кінематограф 

стає більш потужним і популярним. Сучасні ко-
медії та драми почали демонструватися в кіно-
театрах, збільшуючи таким чином інтерес до 
вітчизняного виробництва. Проте український 
кінематограф не такий молодий, як ми уявляє-

мо, – його історія почалась ще у 1896 році.
Кого вважають засновником українського кіно? Зовсім не 

Олександра Довженка, як думають багато громадян. Ним став фо-
тограф Альфред Федецький, який першим зняв декілька корот-
кометражних сюжетів. Його документальний фільм «Торжествен-
ное перенесение чудотворной Озерянской иконы из Куряжского 
монастыря в Харьков» уперше був продемонстрований 30 вересня 
1896 року. Цікаво, що перший в історії України фільм показали в 
Харкові в Національному театрі опери і балету ім. М. Лисенка.

Далі кінематограф розвивався поступово. У 1922 р. було засно-
вано Всеукраїнське фотокіноуправління, за допомогою якого ре-
конструювали одеське і ялтинське підприємства. У кіно управлінні 
працювало багато активних та творчих особистостей, зокрема, 
Юрій Яновський, Григорій Косинка, Марк Йогансен. У 1928 р. за-
працювала Київська кінофабрика, що згодом стане Київською кі-

ностудією ім. О. Довженка. У 1930 р. з’являється перший звуковий 
фільм – документальна стрічка Д. Вертова «Симфонія Донбасу».

Після 1930-х років кінематограф переживав занепад – бага-
то хто з діячів мистецтва був репресований. Довгі роки багатьом 
митцям забороняли знімати те, що вони хотіли. Проте ми все 
одно пишаємось талановитими режисерами та акторами того 
часу – Леонідом Осикою, Сергієм Параджановим, Леонідом Би-
ковим, Богданом Ступкою…

У 1996 р. другий Президент України Леонід Кучма запровадив 
свято «День українського кіно». Дата не є сталою – щорічно свято 
відзначається у другу суботу вересня. Цього дня усі працівники 
кіноіндустрії отримують вітання. Також проводяться різноманітні 
конференції та круглі столи. 

З 2003 р. в Україні діє державна програма розвитку кіноінду-
стрії, а зараз маємо 5 державних і 46 приватних кіностудій. За 
останні 5 років було знято близько 200 фільмів. 

Сьогодні українське кіно активно розвивається та збирає на-
городи на Європейських фестивалях. Динаміка позитивна, що 
не може не тішити. Сповідаємось, що й надалі будемо пишатися 
 вітчизняним кінематографом!

²ðèíà Áëèíêîâà, ðåäàêòîðêà ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó
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МОЯ ПРОФЕССИЯ

Проработав более полувека врачом-офтальмологом, моя 
бабушка говорила: «Я верю простому врачу: он видит больных 
каждый день, у него больше опыта…». Это отнюдь не значит, что 
она не доверяла профессорам. Ее друг и учитель – профессор 
Меркулов консультировал сложные случаи глазных заболева-
ний у ее больных и, получая в 60-е годы прошлого века 12 руб. 
60 коп. в месяц за эти консультации, как-то заметил: «Я не знаю 
ни одного случая, чтобы Надежда Семеновна ошиблась в диаг-
нозе. Все ее диагнозы подтвердились…».

Моя бабушка – Надежда Семеновна Кузнецова – врач-
офтальмолог с 50-летним стажем, ученица известного харьков-
ского профессора Ивана Иосифовича Меркулова. В ее личной 
библиотеке насчитывалось более 500 книг по глазным болезням. 
За участие во Второй мировой войне она была награждена 10 
медалями. 

21 июня 1941 года ба-
бушка ушла доброволь-
цем на фронт и до 1943 
года была военным вра-
чом на передовой. С 1943 
года до последних дней 
своей жизни проработа-
ла обычным глазным вра-
чом в железнодорожной 
больнице, была заведую-
щей глазным отделением. 
Несколько раз ее избира-
ли депутатом Харьков-
ского городского совета 
народных депутатов. 

Она была очень 
скромным человеком. 
Никогда и нигде не го-
ворила о том, что была 
на фронте, документы 
участника войны так и не 

оформила. За годы своей работы врачом она не отказала в кон-
сультации ни одному больному. Бабушка проработала в больни-
це 35 лет, регулярно выполняя сложные операции. Лечебное за-
ведение располагалось на ул. Карла Маркса, недалеко от дома. 
По операционным дням (вторник и четверг) бабушка приходила 
домой очень поздно: она подлогу оставалась с больными, опаса-
ясь послеоперационных осложнений. Однажды Надежда Семе-
новна вернулась домой поздно вечером, ей позвонили и сказа-
ли, что у больного после операции началось кровотечение. Еще 
не успев даже искупаться, чтобы снять напряжение после рабо-
чего дня, она мгновенно выскочила из горячей ванной, быстро 
накинула белый пуховой платок и побежала в больницу. Стоя-
ла зима, и было около 20 градусов мороза. К счастью, все обо-
шлось. Кровотечение удалось остановить. Однако сама бабушка 
после этого случая заболела воспалением легких. 

В последние годы жизни она работала в железнодорожной 
поликлинике ХИИТа. Ее ежедневный прием часто превышал 
запланированные нормы и иногда доходил до 90 человек (вмес-
те с абитуриентами, которые поступали в ХИИТ в летнее время). 
Телефон в нашем доме не умолкал ни на минуту: просили кон-
сультации, даже не давая возможности перекусить после прие-
ма. Когда мы шли с ней по городу или заходили в трамвай или 
троллейбус, многие здоровались. Было невозможно сосредо-
точиться, чтобы о чем-нибудь поговорить: нас тут же обступали 
больные, которые, собственно говоря, больными быть давно уже 
перестали, и делились с бабушкой своими бытовыми проблема-
ми и рассказывали о своей жизни. 

Помню один случай. Был 1993 год. Бабушки уже не было. 
В аптеках исчезли лекарства, а на дворе была галопирующая ин-
фляция. Мне нужно было срочно достать и отнести хирургичес-
кий кетгут в роддом. Моя мама вышла из дома по своим делам, 
но неожиданно очень скоро вернулась с огромным свертком. 
В нем был кетгут в таком огромном количестве, что я бы поду-
мала, что она ограбила аптеку, если бы не была уверена, что кет-
гут в аптеках не продается. На мой недоуменный взгляд мама 
сказала, что встретила одну из бабушкиных больных, которая 
работала операционной медсестрой и хорошо знала Надежду 
Семеновну. Она тотчас откликнулась на слова мамы, которая ей 
рассказала о «неразрешимой» проблеме с кетгутом. 

Открытки с поздравлениями ко всем советским праздни-
кам, адресованные больными Надежде Семеновне, лежали у 
нас на столе, подоконниках и во всех тумбочках. Их количество 
превысило все разумные и неразумные пределы и насчитывало, 
не могу даже сказать, сколько тысяч штук. Ее настольное пери-
одическое издание – журнал «Вестник офтальмологии» (чуть 
ли не со дня основания) и материалы бесчисленных медицин-
ских конференций, проходивших по всему Союзу, преследо-
вали меня в местах, которые были предназначены отнюдь не 
для хранения книг: в кладовке, под кроватью, на шкафу, в ши-
фоньере. 

Самая ценная вещь в доме – старенький немецкий медицин-
ский офтальмоскоп, купленный бабушкой на рынке в Харькове в 
1943 году и прошедший с ней все приемы и осмотры. 

В прошлом году ей исполнилось бы 100 лет. 
Бабушка ушла из жизни в 1993 году. За месяц до смерти она 

продолжала ходить на работу. Была сильная инфляция. Деньги 
задерживали и не платили. Запомнила ее слова: «Если мне не бу-
дут платить зарплату вообще, я буду ходить на работу бесплатно». 

Самое удивительное было то, что при тяжелейшем онкологи-
ческом заболевании, она вообще не испытывала болей, при том, 
что почти не могла ходить из-за слабости. И второй интересный 
факт, не мной подмеченный. Работая глазным врачом более пя-
тидесяти лет, имея под рукой только офтальмоскоп и щелевую 
лампу (это когда смотришь в одну и ту же точку – и глаза вра-
ча тоже страдают, что может привести в том числе и к слепо-
те), не имела проблем со зрением. В 74 года у нее не было даже 
катаракты…

Самая большая просьба, с которой бабушка обращалась к 
больным: «Вы можете принести черную краску, чтобы покрасить 
в кабинете темную комнату?». Больше всего в людях бабушка це-
нила порядочность. Ее любимая фраза: «Желаю Вам здоровья, 
больше ничего не нужно». 

В ее личной библиотеке, помимо медицинских, было око-
ло 5 000 художественных книг, многие из которых она читала. Ее 
мать – Степанида Ивановна, была неграмотной санитаркой из 
Пензенской губернии: 40 лет стажа в тифозных бараках, 10 ру-
блей пенсии в послереформенную эпоху (т.е. после 1961 года). 
Книги бабушка собирала сама. 

Ее самая большая 
мечта в последние годы 
жизни – найти челове-
ка, которому бы приго-
дились ее медицинские 
книги. И, хотя бабушка 
еще продолжала рабо-
тать, она отослала меня 
в «Медицинскую книгу» 
на улице Сумской, чтобы 
я сдала на комиссию 
некоторые из ее книг.

Стояла зима 1992 
года. Хамоватая про-
давщица объяснила 
мне, что книги не «очень 
популярные, офталь-
мологией занимаются 
сейчас немногие», но за 
бесценок можно взять. 
Материалы конферен-

ций так и остались в моей огромной сумке и снова вернулись до-
мой. Бабушка не очень огорчилась, кратко заметив: «Самое ин-
тересное – конференции, а они их не взяли». Оставшиеся книги 
мы снова отправили в книжный шкаф. Часть книг вернулась на 
свое прежнее место – на пианино: эти книги никогда не стоя-
ли в книжном шкафу и всегда были под рукой. Когда встречал-
ся сложный случай, бабушка брала книгу и внимательно читала 
ее. Однажды, вернувшись с работы, она принесла одну из своих 
многочисленных книг и сказала: «"Утро начинается с рассвета". 
Мне очень нравится это название…». Я, помню, мысленно уди-
вилась: при чем тут название, главное же содержание. Но ничего 
не сказала вслух. 

Прошло ровно десять лет со дня бабушкиной смерти. 
Книги мне пригодились...

Îêñàíà Êîçîðîã, ÿíâàðü, 2019

«Я ВЕРЮ ПРОСТОМУ ВРАЧУ…»
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ВСТУПНИК – 2020

ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

11 серпня завершилася вступна кампанія – 2020 у Харків-
ському національному медичному університеті.

Протягом вступної кампанії до Приймальної комісії ХНМУ 
надійшло 3511 заяв, з них в електронному вигляді – 3361, що 
складає майже 96 % загальної кількості. Загальний конкурс 
на місця державного замовлення – 7,2 заяви на одне міс-
це. Прохідний бал на місця державного замовлення на спе-
ціальність «Стоматологія» (ОС «Магістр») склав 199,206, на 
спеціальність «Медицина» (ОС «Магістр») – 154,326, на спе-
ціальність «Педіатрія» (ОС «Магістр») – 165,444. Цього року 
відкрито набір на місця державного замовлення за спеці-
альностями бакалаврського рівня «Фізична терапія, ерго-
терапія» та «Технології медичної діагностики та лікування», 
прохідний бал на які склав 185,844 та – 181,764 відповід-
но, що свідчить про значний попит цих пропозицій серед 
вступ ників. 

На місця навчання за державним замовленням до ХНМУ 
зараховано 392 вступники. За першим пріоритетом рекомен-
довано до зарахування на навчання за бюджетним фінансу-
ванням 89 % осіб, що говорить про топові рейтингові пози-
ції ХНМУ серед вступників з високими результатами ЗНО. На 
умовах контракту зараховано 347 вступників.

Серед першокурсників за освітнім ступенем «Магістр» 
на базі повної загальної середньої освіти зараховано 
489 осіб.

За освітнім ступенем «Магістр» на базі базової та повної 
вищої освіти за спеціальностями «Медсестринство», «Техно-

логії медичної діагностики та лікування», «Публічне управлін-
ня та адміністрування», «Освітні, педагогічні науки», «Громад-
ське здоров’я» та «Фізична терапія, ерготерапія» вступило 
80  студентів.

Набирають популярності спеціальності бакалавратного 
ступеня «Технології медичної діагностики та лікування», «Фі-
зична терапія, ерготерапія» та «Соціальна робота», на які було 
подано 794 заяви та зараховано 112 студентів, 9 з яких на міс-
ця державного замовлення. Загальний конкурс на ці спеціаль-
ності склав 4,28 заяви на одне місце. 

Активно подавали документи до ХНМУ для вступу випус-
кники медичних коледжів, які мали можливість продовжити на-
вчання за спеціальностями «Медсестринство» та «Технології 
медичної діагностики та лікування» за ступенем освіти «Бака-
лавр», на які зараховано 58 студентів (з яких 5 – за державним 
замовленням). Більшою мірою вступники, які вже мають освіту 
молодшого спеціаліста, обирають заочну форму навчання, що 
дозволяє їм без відриву від основного місця роботи підвищу-
вати професійну кваліфікацію.

У цілому до університету цього року зараховано 739 вступ-
ників. Вітаємо всіх першокурсників та бажаємо їм успіхів та на-
снаги в навчанні!

Наразі продовжується прийом вступників, які проживають 
на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Освітні 
центри ХНМУ «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» будуть пра-
цювати до 23 жовтня 2020 року.

Çà ìàòåð³àëàìè Ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ÕÍÌÓ
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ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

У вересні свій ювілей святкують: асистент кафедри урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза 
Сергій Вячеславович Андрєєв, завідувач кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травмато-
логії Микола Іванович Березка, професор кафедри патологічної анатомії Віталій Віталійович Гаргін, доцент кафедри 
пропедевтики педіатрії № 2 Костянтин Володимирович Землянський, доцент кафедри оториноларингології Михай-

ло Васильович Калашник, професор кафедри громадського здоров’я та управляння охороною здоров’я Дмитро Васи-

льович Карамишев, провідний інженер АТС служби організації, експлуатації та ремонту будівель споруд та комунікацій 
Вадим Анатолійович Климов, доцент кафедри медичної біології Борис Володимирович Кулаченко, операторка копі-
ювальних та розмножувальних машин РВВ Олена Олексіївна Кучеренко, асистентка кафедри медичної та біологічної фі-
зики і медичної інформатики Світлана Миколаївна Лад, доцентка кафедри педіатрії № 1 та неонатології Тетяна Сергіївна 

Маліч, доцент ортопедичної стоматології Олександр Сергійович Масловський, прибиральниця службових приміщень 
головного учбового корпусу господарчого відділу Люся Григорівна Сєроштан, доцентка кафедри інфекційних хвороб 
Ганна Олегівна Соломенник, доцентка кафедри мовної підготовки іноземних громадян Альвіна Вільямінівна Тарлєва, 
викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Володимир 

Валентинович Трегубов, прибиральниця службових приміщень гуртожитку № 3 Тетяна Кирилівна Фесенко, лаборантка 
кафедри іноземних мов Олена Євгенівна Чубарева, викладачка кафедри іноземних мов Наталія Володимирівна Юхно, 
доцентка кафедри оториноларингології Марина Іванівна Ященко.

«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 21.09.2020. 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 9/21.
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.

Ðåäàêòîðêà Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðêè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

Нещодавно до вашої уваги на шпальтах нашої газети була представлена молода літераторка Наталія Мар’єнко, яка стала лауре-
аткою Обласної Літературної премії ім. Тані Шамрай. Конкурс названий так на честь молодої харківської поетеси Тані Шамрай, яка по-
мерла молодою, так і не видавши свою книгу.

Асистентка кафедри гістології, цитології та ембріології Наталія Мар’єнко виграла конкурс, представивши збірку українських віршів, 
а премією для неї стало видання книги в харківському видавництві «Майдан». Проте сьогодні ми хочемо представити ще один талант 
Наталії як майстрині акварельного живопису. Свого часу вона закінчила художню школу і пише картини з дитинства. 

МИСТЕЦТВО АКВАРЕЛЬНОГО ЖИВОПИСУ
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