
вітаємоСтудентСька ініціатива

Останні події в Україні не залиши-
ли байдужими студентів Харківського 
національного медичного університету.

З огляду на існуючу ситуацію, пред-
ставники студентського самоврядування 
нашого університету звернулися до рек-
тора ХНМУ з ініціативою про створення 
медичного волонтерського загону, діяль-
ність якого включатиме допомогу лікарям 
у медичних закладах міста при масових 
ураженнях, навчання студентів немедич-
них ВНЗ навичкам надання першої медич-
ної допомоги та ін.

Зустріч представників Координацій-
ної ради студентського самоврядуван-
ня на чолі з головою Дарією Брачковою 
та ректором університету Володимиром 
Лісовим відбулася 28 квітня, і студентська 
ініціатива була повністю підтримана.

Під час зустрічі Володимир Мико-
лайович запевнив студентську молодь 
у тому, що ректорат надасть методичну 
 допомогу для проведення занять, а також 
забезпечить медичне оснащення волон-
терського загону. Студенти були враже-

В уніВерситеті стВорено медичний  
Волонтерський загін

Подякою МОЗ України за вагомі до-
сягнення у професійній діяльності та сум-
лінну працю нагороджено Юрія Васильо
вича Одинця.

Почесною грамотою ХНМУ за сумлін-
ну плідну працю, високий професіоналізм 
та відданість справі нагороджено Валерія 
Васильовича В’юна.

Вітаємо переможців спартакіа-
ди університету серед професорсько-
викладацького складу: І місце — І медич-
ний факультет, ІІ місце — ІV медичний фа-
культет, ІІІ — Навчально-науковий інститут 
післядипломної освіти ХНМУ.

Вітаємо переможців спартакіади се-
ред студентів: І місце — ІV медичний фа-
культет, ІІ місце — VІ медичний факультет, 
ІІІ — ІІ медичний факультет.

ні, дізнавшись, що в деяких медичних закладах лікарі відмовляються надавати допомогу 
 постраждалим з політичних мотивів, адже для медика головним критерієм повинен бути 
лікарський обов’язок та збереження цілісності країни.

30 квітня відбулася зустріч ректорату зі студентами, що висловили бажання стати 
волонтерами медичного загону.

Володимир Миколайович привітав найактивнішу молодь медичного університету 
та зазначив, що інтерес до волонтерського руху є ознакою виявлення бажання реалізу-
вати свою внутрішню потребу творити добро. У свою чергу координатор волонтерського 
руху в ХНМУ Анастасія Рождественська розповіла про діяльність волонтерів і підтрима-
ла прагнення студентів до доброчинності: «Ми обрали професію медика і тому повин ні 
залишатися вірними їй».

Наприкінці зустрічі ректор університету запевнив, що студентам буде надана уся необ-
хідна методична й практична допомога та підкреслив, що створення медичного волонтер-
ського загону зміцнить дух патріотизму самих учасників і тих, з ким вони працюватимуть.

Ініціатива створення медичного во-
лонтерського загону була підтримана ке-
рівництвом нашого навчального закла-
ду, міською та обласною владою, а також 
на рівні Міністерства охорони здоров’я 
України.

З метою підтримки цієї ідеї 13 трав-
ня до університету завітав заступник 

 міністра охорони здоров’я України Рус-
лан Вікторович Салютін, який зустрів-
ся зі студентами — організаторами 
 волонтерського загону. На зустрічі були 
 присутні заступник міського голови Світ-
лана Горбунова-Рубан, директор Депар-
таменту охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації Олександр Галацан, начальник 
військово-медичного клінічного  центру 
Північного регіону полковник медичної 
служби Віктор Поліщук, головний лікар 
Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці  
Михайло Афанасьєв та ін.

Засідання круглого столу відкрив 
ректор університету Володимир Лі-
совий, який зазначив, що волонтер-
ський рух поширюється у декількох на-
прямках і сьогодні, у складний для на-
шої країни час, студенти спрямовують 
свої сили на те, щоб навчити молодь 

немедичних ВНЗ та громадянське на-
селення навичкам надання першої ме-
дичної допомоги, а також на допомогу 
практичним  лікарям. Володимир Мико-
лайович запевнив, що професорсько-
викладацький склад надаватиме ме-
тодичну й практичну допомогу для 
 становлення та подальшого вдоскона-
лення діяльності загону.

У свою чергу Руслан Вікторович ви-
словив щиру подяку й підтримку молодим 
колегам, які, незважаючи на свій вік, го-
тові в будь-який момент прийти на допо-
могу кожному, хто цього потребує: «Наша 
молодь дає підставу вірити, що невдов-
зі Україна відродиться як велика держа-
ва». Усі присутні висловили готовність 
надати підтримку і необхідну допомо-
гу студентам-волонтерам для здійснення 
цієї благочинної справи.

«Память соединяет поколения»: 
про візит до університету Сергія Бокаріу-
са — молодшого онука видатного судово-
го медика Миколи Бокаріуса.        стор. 7

«Практический опыт»: про міжна-
родний конкурс, який відбувся в універси-
тетській клініці ХНМУ.                                                 стор. 6

«У єдності — сила»: на знак єднос-
ті країни в місті та в нашому універси-
теті відбулися події, які символізують 
любов до рідного краю.                стор. 8

«Мама — главное слово в каж
дой судьбе»: до міжнародного Дня ма-
тері серед студентів університету прово-
дився конкурс творчих робіт, з результа-
тами якого ви можете ознайомитися на 
стор. 12, а також на сайті ХНМУ.

моз україни підтримало ініціатиВу стВорення Волонтерського загону В Хнму
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дружба, що має даВні історичні корені

29 квітня — незвичайний день для  
11 студенток Кримського державного ме-
дичного університету ім. С.І. Георгієв-
ського, які влилися до лав студентства  
найстарішої вищої медичної школи — 
Харківського національного медичного 
університету.

На медичному та стоматологічному 
факультетах з радістю прийняли кримчан. 
Урочисту церемонію посвяти у студенти 
відкрив ректор університету Володимир 

Лісовий: «Ми сьогодні радо вітаємо сту-
дентів, які зробили свій вибір на користь 
незалежної держави і цілком підтримуємо 
їх громадянську позицію». Кримських дів-
чат також привітав голова профспілкової 
організації студентів, аспірантів та клініч-
них ординаторів Олександр Шапаренко.

Символом запрошення до навчан-
ня у ХНМУ стали білі халати, які студентки 
надягли під час церемонії. На знак єднан-
ня українського народу, відродження його 

5 травня Харківський національний 
медичний університет відвідав Надзви-
чайний та Повноважний Посол Республіки 
Узбекистан в Україні пан Алішер Хабібул-
лайович Абдуалієв. 

До програми візиту увійшли зустрі-
чі зі студентами — громадянами Узбекис-
тану та керівництвом університету. Під час 
спілкування з паном Алішером Абдуаліє-
вим були присутні керівник Центру міжна-
родних програм МОЗ України Юрій Фисун, 
перший проректор з науково-педагогічної 

роботи Валерій Капустник та ін. Пан Посол 
підкреслив важливість дружніх стосунків 
між нашими державами, які мають трива-
лу перспективу, також наголосив на необ-
хідності толерантного ставлення до пред-
ставників різних національностей та по-
ваги до країни, в якій навчаються студен-
ти з Узбекистану. Так, нещодавно на знак 
шани посольство Узбекистану подарува-
ло українській стороні збірку віршів Тараса 
Шевченка у перекладі узбецьких поетів. 
У свою чергу представник МОЗ наголо-
сив на тому, що наша дружба з Республі-
кою Узбекистан має давні історичні коре-
ні, постійно зміцнюється та розвивається.

У ході зустрічі з керівництвом універ-
ситету були розглянуті питання стосов-
но забезпечення повноцінного функціону-
вання навчального процесу в університеті, 
якості підготовки лікарів, спрощеної сис-
теми складання сесії та безпечного пере-
бування у місті іноземних студентів — гро-
мадян Республіки Узбекистан.

ПоСвята
духовності та майбутнього країни хлоп-
ці й дівчата створили рушникову доріжку, 
у цей урочистий момент присутні заспіва-
ли гімн України.

Наостаннє пролунали побажання не-
вичерпного оптимізму, завзятості й напо-
легливості у прагненні до знань, а також 
твердження, що тільки значний науковий 
та практичний досвід надасть можливість 
стати справжнім фахівцем своєї справи.

до медичного 
уніВерситету заВітали 

предстаВники оон
29 квітня до Харківського національ-

ного медичного університету завітали 
керівник групи Департаменту з політич-
них питань представництва ООН в Укра-
їні Володимир Жагора та директор Де-
партаменту зовнішньої політики Міжна-
родного центру політичних досліджень 
Олена Захарова.

Під час візиту почесних гостей відбу-
лася ділова зустріч з ректором універси-
тету Володимиром Лісовим.

кримські студенти —  
у Великій дружній сім’ї Хнму

міжнародні відноСини Подія
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Підготовка лікаря — основа якості лікування
15–16 травня відбулася Всеукра-

їнська навчально-наукова конферен-
ція з міжнародною участю, присвячена 
160-річчю від дня народження І.Я. Горба-
чевського, яка проходила на базі Терно-
пільського державного медичного універ-
ситету.

Тема конференції була присвячена 
досягненням та перспективам упрова-
дження кредитно-модульної системи ор-
ганізації навчального процесу у вищих 
медичних (фармацевтичному) навчаль-
них закладах України і передбачала дис-
танційне приєднання вишів країни за до-
помогою відеоконференцзв’язку.

У роботі онлайн-конференції, транс-
ляція якої відбувалася в медичному  уні-
верситеті у конференц-залі, взяли 
участь викладачі, методисти, співро-
бітники Науко во-навчального центру  

ХНМУ тощо. Програма конференції 
включала пленарні та секційні засідан-
ня, круглий стіл з питань освіти у ви-
гляді семінару-наради перших прорек-
торів, а також відповіді працівників Мі-
ністерства охорони здоров’я України 
на запитання членів студентської ради 
в онлайн-режимі.

Представники Координаційної ради 
студентського самоврядування взяли 
участь у спілкуванні з Олександром Воло-
совцем, Іриною Булах та ін., які відповіли 
молоді на вкрай важливі питання, що сьо-
годні турбують студентство. Зокрема, Да-
рія Брачкова розповіла про діяльність 
КРСС нашого університету, а Маргариту 
Майорову цікавило питання стосовно лі-
цензійного іспиту «Крок» для тих, хто на-
вчається за спеціальністю «Лабораторна 
діагностика».

Міжнародне наукове сПівробітництво

конференція

наш досвід

Протягом трьох років триває плід-
не співробітництво між кафедрою меди-
цини праці медичного факультету Маг-
дебурзького університету ім. Отто фон 
Геріке (Федеративна Республіка Німеч-
чина) та кафедрами внутрішніх та про-
фесійних хвороб, гігієни та екології №2 
Харківського національного медично-
го університету, яке було започаткова-
не підписанням договору про співпрацю 
у липні 2011 року.

Співробітництво з німецькими коле-
гами здійснюється у напрямку реалізації 
спільних наукових проектів, проведення 
низки наукових досліджень з питань ме-
дицини праці, внутрішніх та професійних 
хвороб, обміну досвідом  педагогічного 
забезпечення навчального процесу та 
організації занять в університетах Укра-
їни та Німеччини на основі кредитно-
модульних принципів, вивчення особли-
востей організації педагогічного про-
цесу (системи електронного деканату 
та організації дистанційного навчання 
студентів), створення умов для реаліза-
ції можливостей академічної мобільнос-
ті студентів та викладачів, обговорен-
ня підходів до впровадження програми 
подвійного диплома, здійснення заходів 
щодо спільного наукового керівництва 
дисертаційними роботами співшукачів 
кафедри медицини праці Магдебурзько-
го університету.

Так, за результатами творчого науко-
вого співробітництва фахівцями України 
та Німеччини реалізовано два проекти: 
«З професією вчителя здоровим і моти-
вованим до пенсії — шляхи профілакти-
ки та розвитку особистості» та «Вивчен-
ня навантажень і напруженості у пра-
цівників банківської сфери», головною 
метою яких було визначення медико-
соціальних аспектів праці вчителів і пра-
цівників банків, стану їх здоров’я та вста-

новлення симптомів професійного виго-
ряння на робочому місці.

Традиційними стали участь фахів-
ців з України та Німеччини в українсько-
німецьких семінарах з організації та про-
ведення наукових проектів. Тематикою 
обговорень є результати динамічних на-
укових досліджень з поглибленого по-
рівняльного аналізу медико-соціальних 
даних щодо праці вчителів загальноос-
вітніх шкіл м. Харкова та землі Саксонія-
Анхальт, діагностики стану їх професій-
ного вигоряння на робочому місці; ви-
значення впливу нервово-психічних чин-
ників робочого процесу на стан здоров’я 
працівників банківської сфери; вста-
новлення особливостей токсикодина-
міки та токсикокінетики хімічних сполук 
в умовах холодового стресу.

Результати наукових досліджень не-
одноразово були відображені у спіль-
них доповідях, зокрема під час роботи 
52-го Конгресу Німецького товариства 
медицини праці та екологічної меди-
цини (м. Гюттинген, Щвейцарія, 2012);  
53-го Конгресу Німецького товариства 
медицини праці та екологічної меди-
цини, спільного з Австрійським това-
риством медицини праці та Швейцар-
ським товариством медицини праці  
(м. Брегенц, Австрія, 2013); 54-го Кон-
гресу Німецького товариства медицини 
праці та екологічної медицини (м. Дрез-
ден, ФРН, 2014).

За результатами даних проек-
тів протягом 2012–2014 років у науко-
вих виданнях Німеччини було надруко-
вано більше 15 наукових матеріалів, се-
ред яких дві статті у фаховому науково-
му журналі «Zentralblatt für Arbeitsmedizin, 
Arbeitsschutz und Ergonomie».

На сьогодні розроблено поетапний 
план подальших досліджень,  зокрема  
у напрямку встановлення особливостей 
реагування та розвитку  професійного 

вигоряння у вчителів загальноосвітніх 
шкіл, працівників швидкої медичної до-
помоги (лікарі та фельд шери), медич-
них працівників перинатальних цен-
трів; розробки й апробації методики 
психотерапевтичної та психологічної 
корекції станів зриву адаптації і симп-
томів професійного вигоряння; розви-
тку проекту «Кріотоксикологія» з пи-
тань встановлення біохімічних та мор-
фологічних критеріїв потенціювання 
токсичності хімічних сполук в умовах 
холодного стресу.

На даний час у закордонних науко-
вих журналах з проблемних питань ме-
дицини праці за результатами спіль-
них наукових досліджень заплановано 
підготовку та видання низки наукових 
праць: постерів, манускриптів, статей, 
монографій.

Ігор Завгородній,  
завідувач кафедри гігієни та екології №2,  

професор

На фото: Харківська делегація  
та завідувач кафедри медицини праці 

медичного  факультету  
Магдебурзького університету   

ім. Отто фон Геріке проф. І. Беккельманн
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Электронная конференция

ко дню химика

Доброй традицией студенческого 
кружка и молодых ученых кафедры фар-
макологии и медицинской рецептуры 
стало активное участие во всеукраинских 
и международных научных форумах. 

С 15 февраля по 31 марта проходила 
интерактивная конференция «Достиже-
ния современной фармакологии и перс-
пективы их применения» в рамках VІ Меж-
дународной студенческой электронной 
научной конференции «Студенческий на-
учный форум 2014», которая является 
наиболее масштабной студенческой науч-
ной конференцией в России. В этом году 

на форуме было представлено 7000 до-
кладов по 22 научным направлениям, в об-
суждении докладов приняли участие 3610 
студентов и преподавателей.

Студенты-кружковцы и молодые 
ученые кафедры фармакологии и ме-
дицинской рецептуры представили для 
дискуссии 37 докладов, которые по-
священы  механизмам действия, ме-
тодам получения и возможности при-
менения инновационных препаратов 
с наночастицами, проблемам разви-
тия глюкокортикоидного остеопороза, 
допинг-ассоциированных эффектов со 
стороны сердечно-сосудистой систе-
мы, а также возможности простатопро-
текции с помощью тканевой фармакоте-
рапии.

По решению Президиума Россий-
ской академии естествознания (РАЕ) из 
7000 представленных докладов из стран 
дальнего и ближнего зарубежья отмече-
ны 7 работ студентов-кружковцев и мо-
лодых ученых кафедры. Дипломами в но-
минации «За лучшую студенческую на-
учную работу» награждены А. Чернякова 

(І  медфакультет), Д. Брачкова, В. Колес-
ник (ІIІ медфакультет), И. Гринь (аспирант 
кафедры фармакологии и медицинской 
рецептуры), В. Черных (І медфакультет), 
А. Олефир (ІІ медфакультет), В. Гринь (ас-
систент кафедры фармакологии и меди-
цинской рецептуры).

Среди 13 докладов, номинирован-
ных «За лучшую студенческую научную 
работу, вызвавшую наибольший интерес 
участников», выделено две работы сту-
дентов ХНМУ: А. Олефира и А. Бережной. 

Заведующая кафедрой фармаколо-
гии и медицинской рецептуры профессор 
Татьяна Владимировна Звягинцева, воз-
главлявшая конференцию, награждена 
дипломом РАЕ «За руководство научно-
исследовательской работой студентов 
Международной электронной научной 
конференции "Студенческий научный фо-
рум 2014"».

По решению оргкомитета форума 
лучшим студентам и молодым ученым 
предоставляется возможность опублико-
вать научные статьи в новом научном жур-
нале «Международный студенческий на-
учный вестник».

Е.Н. Пионова, ассистент кафедры  
фармакологии и медицинской рецептуры

СтуденчеСкий научный форум 2014

Конференция —  
это сочетание научной, 

учебной и воспитательной 
работы

Доброй традицией накануне Дня химика стало проведение 
межфакультетской студенческой конференции первокурсников 
по биоорганической химии.

В этом учебном году она была посвящена 180-летию со дня 
рождения Дмитрия Ивановича Менделеева и 65-летию со дня 
смерти бывшего заведующего кафедрой органической химии 
Харьковского медицинского института Юрия Орестовича Габеля. 
В конференции приняли участие 155 студентов: из них 110 оте-
чественных и 55 иностранных. Были предложены две формы уча-
стия: заочная (публикация тезисов) и очная (публикация тезисов 
и презентация устного доклада).

В рамках конференции работали две секции: «Гетероци-
клические соединения» и «Аминокислоты». Каждый доклад 
 оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели ка-
федры и представители студенчества. При оценивании жюри 
учитывало актуальность темы, качество презентации, умение 
представить доклад и сделать выводы, соблюдение регламента 
выступления, связь с медициной. По окончании работы конфе-
ренции на каждом из факультетов были подведены итоги и от-
мечены лучшие доклады. Кроме того, были присуждены призы 

«За здоровый образ 
жизни», «За практич-
ность (практические 
навыки)», «За эруди-
цию», «Приз зритель-
ских симпатий», «За 
использование интер-
активных методов 
презентации». Хочет-
ся обратить внимание 
на высокую активность 
студентов III медфа-
культета (актив ность — 
25%); VI факультета 
по работе с иностран-
ными студентами (ак-
тивность — 18%); II и 
IV медфакультетов (ак-
тивность — 16%).

Все призеры были 
награждены интерес-
ной книгой — моно-
графией сотрудников 
кафедры, кроме того, 
издан сборник тези-
сов конференции.

Стоит отметить, 
что, прослушав позна-
вательные доклады, каждый из присутствующих получил инте-
ресную и необходимую в дальнейшем обучении информацию. 
Для кого-то это был первый научный опыт, который открывает 
путь к последующим научным исследованиям. Участие в кон-
ференции учит обобщать информацию, выделять главное, 
представлять полученные данные и общаться с аудиторией. 
Поэтому кафедра медицинской и биоорганической химии в бу-
дущем продолжит этот успешный опыт проведения межфакуль-
тетских конференций первокурсников.

А.О. Сыровая, заведующая кафедрой медицинской  
и биоорганической химии, профессор
Т.С. Тишакова, ассистент кафедры
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конференція лікарів-інтернів

науковий відділ повідомляє

З 5 до 30 червня в Україні відбудуться такі з’їзди, конгреси, 
симпозіуми та науково-практичні конференції:
1. Українсько-польський науковий симпозіум урологів «Уроло-

гія майбутнього» (5–6 червня, м. Кам’янець-Подільський).
2. III Науковий симпозіум з міжнародною участю «Esthetic 

Education Original 2014: Практика естетичної дерматології 
та хірургії» (26–27 червня, м. Ялта).

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ак-
туальні питання підготовки кадрів, додипломної освіти в палі-
ативній та хоспісній медицині» (5 червня, м. Харків).

4. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Акту-
альні питання невідкладної кардіології» (5–6 червня, м. Київ).

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Су-
часні технології в рішенні організаційних, епідеміологіч-
них, клінічних та діагностичних задач дерматовенерології» 
(13 червня, м. Донецьк).

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю  
«II Наукова сесія інституту гастроентерології НАМН України. 
Новітні технології в клінічній та теоретичній гастроентероло-
гії» (19–20 червня, м. Дніпропетровськ).

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Карпатські читання» (19–20 червня, м. Ужгород).

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Акту-
альні питання формування здорового способу життя та вико-
ристання оздоровчих технологій» (25–27 червня, м. Херсон).

9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ак-
туальні питання радіаційної онкології в Україні» (30 червня — 
1 липня, м. Харків).

Співробітниками ХНМУ одержано патенти 
на такі винаходи та корисні моделі:

1. Пластмаса беззольна, акрилова Модепласт. Автори: Р.В. Бі
лобров, В.П. Голік, І.В. Янішен, Ю.І. Довгопол, С.В. Чер
няєв.
2. Спосіб прогнозування утворення спайок після хірургічного лі-
кування шлунково-кишкового тракту. Автори: Д.О. Євтушенко, 
В.В. Бойко.
3. Спосіб виділення з’єднань ванадію з розчинів. Автори: 
О.М. Касімов, М.Г. Щербань, В.А. Капустник, В.В. М’ясо
єдов.
4. Спосіб діагностики розвитку бронхолегеневої дисплазії у не-
доношених дітей. Автори: О.Л. Логвінова, Г.С. Сенаторова, 
О.В. Омельченко.
5. Спосіб морфологічної оцінки статевих відмінностей секційно-
го зразка головного мозку людини. Автори: С.Ю. Масловський, 
О.В. Мірошніченко, Н.І. Клочко, М.О. Бережна.
6. Спосіб корекції післяопераційних когнітивних дисфункцій. Ав-
тори: А.А. Хижняк, С.С. Дубівська, Є.О. Баусов, К.Г. Михне
вич, М.Д. Бітчук, В.О. Науменко, Н.В. Григоренко, Т.С. Го
лубка, О.В. Доленко.

Т.Г. Євтушенко, керівник служби інтелектуальної 
власності ХНМУ

вітаємо

інтерес до медичної науки
22 квітня на кафедрі внутрішньої медицини № 2, клінічної іму-

нології та алергології Харківського національного медичного уні-
верситету відбулася підсумкова науково-практична конференція 
лікарів-інтернів терапевтів. З привітальним словом до учасників 
конференції звернулися директор Навчально-наукового інститу-
ту післядипломної oсвіти доцент В.В. В’юн і головний лікар КЗОЗ 
«Харківська міська клінічна лікарня №27» доцент О.В. Ломакіна.

Цікавими виявилися доповіді магістрантів кафедри: Кате-
рини Боровик щодо ролі гормонів жирової тканини у формуван-
ні інсулінорезистентності у хворих на артеріальну гіпертензію та 
 цукровий діабет 2 типу, Анни Калініченко стосовно показників ен-
дотеліальної дисфункції у хворих із постінфарктним кардіоскле-
розом та ожирінням, а також відзначили мою тему про запальні 
фактори і лептинемію у хворих зі стенокардією та надлишковою 
вагою у динаміці лікування.

На конференції лікарі-інтерни — терапевти першого та дру-
гого років навчання виступили з такими доповідями: пухлини сер-
ця; бронхіальна астма — клініка, діагностика, лікування; тромбо-
літична терапія інфаркту міокарда; гострий коронарний синдром; 
дестабілізація стенокардії; системний червоний вовчак; осо-
бливості дієтичного харчування при захворюваннях шлунково-
кишкового тракту; анафілактичний шок — особливості клініки, ді-
агностики, невідкладної допомоги та профілактика; диференцій-
на діагностика набряку легень.

Отже, у творчій атмосфері підсумкової конференції лікарі-
інтерни виявили інтерес до медичної науки і практичного досвіду, 
розкрили науковий потенціал, отримали задоволення від спілку-
вання з колегами.

М. Котелюх, магістр кафедри внутрішньої медицини № 2,  
клінічної імунології та алергології

обмін досВідом і думками
15 травня в ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Ма-

лої НАМН України» спільно з ГО «Молоді вчені та спеціалісти інсти-
тутів НАМН України м. Харкова» відбулася Всеукраїнська науково-
практична конференція з міжнародною участю «Внесок молодих спе-
ціалістів у розвиток медичної науки і практики», присвячена Дню науки.

Щорічно цей науковий форум об’єднує молодих лікарів, учених 
з усіх міст України. До участі в конференції були запрошені кардіо-
логи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, епідеміологи, 
ендокринологи, клінічні фармакологи, психіатри, онкологи, отола-
рингологи, хірурги, а також лікарі загальної практики – сімейні ліка-
рі та терапевти.

Конференція знайшла широкий відгук серед колег з усіх регіо-
нів країни: всього було зареєстровано 140 делегатів з 7 регіонів: Ки-
ївської, Донецької, Запорізької, Одеської, Вінницької, Полтавської 
областей та м. Харкова.

У ході конференції було обговорено широке коло проблем, які 
постають найбільш гостро перед молодими науковцями та лікаря-
ми, серед яких діагностика, профілактика і лікування захворювань 
у різних галузях медицини, зокрема терапії. Розглянуто питання ді-
агностики та особливостей терапії серцевої недостатності.

У рамках роботи конференції констатовано, що за останні роки 
спостерігається поступове зростання рівнів захворюваності та 
смертності населення країни від неінфекційних захворювань. Учас-
ники конференції відзначили, що до останнього часу широкомас-
штабні програми профілактики неінфекційних захворювань на те-
ренах України не проводилися. З метою покращання ситуації зі ста-
ном здоров’я громадян необхідно забезпечити якісний прорив у сис-
темі охорони здоров’я. Сьогодні є актуальними такі задачі, як фор-
мування здорового способу життя, створення умов для ефективної 
праці та відпочинку, що дозволить попередити розвиток захворю-
вань, у першу чергу тих, що обумовлюють передчасну смертність та 
інвалідизацію населення. На думку учасників конференції, виконан-
ня цих задач неможливе тільки в рамках системи охорони здоров’я,  
воно вимагає широкої межсекторальної багаторівневої взаємодії. 

Усі учасники конференції отримали сертифікати. Найкращі до-
повіді були відзначені дипломами трьох ступенів, а також цінними 
подарунками.

За матеріалами сайта ДУ «Національний інститут терапії  
імені Л.Т. Малої НАМН України»

молодіжна наука
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университетская клиника

14–15 апреля Харьковский нацио-
нальный медицинский университет 
стал пятым вузом Украины, где прово-
дился международный конкурс по ре-
ставрации СERAM·X®CONTEST 2014 
для студентов стоматологического фа-
культета и врачей-интернов. Конкурс 
состоялся в стенах университетско-
го стоматологического центра на базе 
кафедры терапевтической стомато-
логии.

Международный конкурс по рестав-
рации твердых тканей зубов проводит-
ся в целях распространения знаний   
о реставрационных технологиях в сто-
матологии и повышения дальнейшей 
 конкурентоспособности студентов в об-
ласти эстетической стоматологии, по-
вышения качества подготовки специа-
листов, поиска одаренной студенческой 
молодежи и обеспечения условий ее 
творческого роста.

В 2013 году в конкурсе участво-
вали более 230 студентов из 17 стран,  

90 университетов представили свои 
клинические работы с результатами ре-
ставрации. Первым победителем стал 
представитель Тартуского университе-
та (Эстония).

Первый день мероприятия был на-
сыщенным и многоплановым. Студенты 
старших курсов и интерны ознакомились 
с новинками фирмы Dentsplay. Затем 
сертифицированный лектор компании 
Л.А. Ладыгина в объемной лекции проде-
монстрировала возможности примене-
ния материалов и аксессуаров. Практиче-
ская демонстрация на фантоме стала ло-
гичным завершением первого этапа кон-
ференции.

Затем у 20 участников была воз-
можность восстановить дефект тканей 
2-го класса по Блеку на фантомах и, ис-
пользуя силиконовый шаблон, восста-
новить дефект тканей 4-го класса по  
Блеку. Фантомы были выполнены с ис-
пользованием естественных зубов, поэ-

тому подбор цвета и этапность нанесе-
ния материалов максимально прибли-
жены к клинической ситуации. Для вто-
рого клинического этапа были выбраны 
6 участников.

На следующий день прошел сам кон-
курс, который включал выполнение ре-
ставрации непосредственно в полос-
ти рта пациента, в нем приняли участие 
6 конкурсантов: студенты Замина Гусейн-
заде, Ольга Трикоз, Ксения Самосен-
ко; Салих Хумаири Зайнулабдин, а также 
интерны Станислав Герман и Артем Ку-
ров.

Участники конкурса выполнили ре-
ставрации зубов различной степени 
сложности. Результаты работы каждого 
участника поэтапно документировались 
10 фотографиями, которые были отправ-
лены членам международного жюри.

Татьяна Камина, доцент кафедры  
терапевтической стоматологии

О конкурсе мы узнали благодаря преподавателям кафедры те-
рапевтической стоматологии. Нам представился уникальный шанс 
 послушать лекцию о современных реставрационных методиках в сто-
матологии, а также закрепить полученные ранее знания и умения 
в сфере выполнения реставраций по современным методикам. Пред-
ставитель фирмы Dentsplay Лариса Алексеевна Ладыгина поделилась 
со студентами секретами «идеальной реставрации».

Руководство УСЦ ХНМУ во главе с директором М.М. Бирюко-
вой совместно с кафедрой терапевтической стоматологии обеспечи-
ли  возможность проведения конкурса. В учебных комнатах центра были 
 организованы рабочие места для каждого участника, оснащенные порта-
тивными бормашинами, наконечниками, новыми наборами стоматологи-
ческих инструментов, фотополимерными лампами и другим оборудова-
нием. Студентам были предоставлены фантомы фронтальной и боковых 
групп зубов, изготовленные на кафедре терапевтической стоматологии, 
для реставрации были предложены материалы и вспомогательные ак-
сессуары фирмы Dentsplay. Организаторы подходили к каждому участ-
нику индивидуально, контролировали этапы реставрации, указывали 
на ошибки и предлагали возможные пути их устранения. По окончании 
конкурса студенты отметили простоту в работе и хорошие эстетические 
качества применяемых материалов.

Несмотря на то, что конкурс в университете проходил впервые, орга-
низаторы сумели провести его на достаточно высоком уровне. Мы выра-
жаем огромную благодарность за возможность расширить свои знания 
и умения в методиках современной реставрации.

Е. Поповняк, Н. Назаренко,  
стоматфакультет

Международный КонКурс по реставрации зубов

практический опыт

овладеваеМ сеКретаМи «идеальной реставрации»
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из истории университета

14 мая наш университет посетил Сергей Бокариус — млад-
ший внук известного судебного медика заслуженного профес-
сора УССР Николая Сергеевича Бокариуса. Гость провел в Харь-
кове один день, поэтому программа его пребывания была очень 
насыщенной: посещение кафедры анатомии, где ранее не толь-
ко трудился, но и жил Николай Сергеевич, мемориального музея 
профессора В.П. Воробьева, учебного и Музея становления че-
ловека.

Кафедра судебной ме-
дицины и медицинско-
го правоведения, при-
ветствуя члена знамени-
той семьи, встретила его 
хором молодых голосов. 
Здесь многое сохрани-
лось со времен Н.С.  Бо-
кариуса. Заведующий ка-
федрой проф. В.А.  Оль-
ховский с гордостью пока-
зывал книги, демонстри-
ровал учебные по собия и 
даже мебель, когда-то сто-
явшую в кабинете профес-
сора. Сергей Витальевич 
пообщался со студентами-
иностранцами. Для всех 

собравшихся врач-интерн кафедры Э. Григорян исполнил му-
зыкальное сочинение, написанное им на слова Н.С. Бокариу-
са. Эти слова в 1910 г. Ни-
колай Сергеевич посвятил 
своему сыну Николаю, впо-
следствии тоже известному 
судебному медику. Теперь 
они звучали в аудитории 
как завет всем студентам-
медикам: «…Один есть путь 
для всех людей, /где люди 
есть, а  нет народа, /где 
пред тобою, мать-свобода, 
/все равны равенством де-
тей: /тот путь — наука, мир 
идей…». С видимым вол-
нением Сергей Витальевич 
вошел в кафедральный ме-
мориальный музей семьи 
Бокариусов — и все присут-

ствующие еще раз порази-
лись сильному внешнему 
сходству внука с дедом.

С.В. Бокариус посетил 
Научно-исследовательский 
институт судебных экспер-
тиз, созданный в 1923  году 
в г. Харькове по инициати-
ве и при активном участии 
Н.С. Бокариуса и назван-
ный его именем. В Харь-
ковской государствен-
ной  научной медицинской 
библио теке гость ознако-
мился с книжной выстав-
кой, посвященной 145-ле-
тию со дня рождения 
Н.С. Бокариуса, а в музее 
истории ХНМУ — с темати-
ческой экспозицией. Сре-
ди книг основателя известной династии судебных медиков на 
выставке в библиотеке представлены научные труды еще 4 ее 
представителей, в том числе Н.Н. Бокариуса, В.Н. Бокариуса, 
К.Н. Бокариус и Л.В. Бокариуса.

С . В .  Б о к а р и у с 
был глубоко тронут 
тем, что ректор уни-
верситета профес-
сор В.Н.  Лесовой 
нашел время лично 
приветствовать его и 
высказать слова бла-
годарности в адрес 
судебных медиков 
Бокариусов, сделав-
ших большой вклад  
в развитие этой 

учебной дисциплины. Гостю была подарена книга «Видатні вихо-
ванці Харківської вищої медичної школи», в которой есть статьи, 
посвященные Николаю Сергеевичу и Николаю Николаевичу Бо-
кариусам.

Сергей Витальевич посетил могилы своих родных на 2-м го-
родском кладбище, выразил глубокую благодарность сотрудни-
кам университета и харьковчанам за бережное отношение к па-
мяти о них.

Ж.Н. Перцева,  
директор Народного музея истории ХНМУ

Память Соединяет Поколения

харьковская высшая медицинская школа  
в воспоминаниях профессоров и выпускников                            к 210-й годовщине основания хнму

Работая в Минске, я решил 
побывать на кафедре судебной 
медицины Николая Сергеевича 
Бокариуса в Харькове. Мне уда-
лось это сделать в 1927 году.

Когда я представился профес-
сору Н.С. Бокариусу, он спросил 
меня о цели моего приезда.

— Мне хотелось бы ознако-
миться с работой кафедры, про-
честь ряд публикаций, в частности 
в иностранных журналах, которые 
в других местах я не найду, — от-
ветил я.

— Если вы хотите работать 
с иностранными журналами, — 

сказал Н.С. Бокариус, — прошу вас все необходимые вам за-
писи и их переводы делать в тетради, с тем, чтобы я мог их про-
верить.

Решив, что сделать все записи достаточно разборчиво и 
старательно мне не успеть, я стал бесспорно необходимые мне  

места из журнальных статей писать с переводом в общую те-
традь, как обещал, а остальное, что могло меня заинтересовать, 
переписывал отдельно скорописью. Это отступление от постав-
ленных условий сэкономило мне время. Сделанные скорописью 
записи я оставил себе для последующего перевода, а общую те-
традь с разборчивым текстом передал Н.С. Бокариусу. Он по-
хвалил меня за большой объем сделанной работы и сказал, что 
ознакомится с моими записями, после чего вернет мне тетрадь.

Прошло немного времени, и на мое имя пришел пакет с этой 
тетрадью. Николай Сергеевич не только ознакомился со сделан-
ными мною выписками и переводами. Он внимательно прочитал 
все тексты и во многих местах я нашел его поправки, уточняю-
щие мой перевод.

Меня поразило тогда, что пожилой профессор, обременен-
ный многими делами и заботами, нашел время не только посмо-
треть сделанные мною, молодым человеком, записи, но и тща-
тельно их проверить и где нужно исправить.

В.Ф. Черваков, главный судебно-медицинский эксперт Наркомздрава 
Белорусской ССР и первый организатор судебно-медицинской службы  

в системе здравоохранения БССР

Мои впечатления от знакомства с профессором Николаем Бокариусом
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єдина країна

Студенти та викладачі харківських ВНЗ, активісти 
й  ультрас ФК «Металіст» провели флешмоб біля пам’ят-
ника Незалежності і заспівали державний гімн України. 
Не завадив навіть сильний дощ.

Серед активістів були присутні й представники нашо-
го університету: студенти та керівництво, зокрема заступ-
ники деканів і ректор Володимир Лісовий.

У своїй промові Володимир Миколайович зазначив, 
що більше ніж 20 років політики використовували най-
примітивнішу технологію: розділити захід та схід, росій-
ську й українську мови. У нас є державна мова. Ми її знає-
мо, розуміємо, любимо й цінуємо. У нас є наша регіональ-
на російська мова, і ніхто нам не заважає спілкуватися так, 
як нам до душі. «Нам хочуть сказати, що ми нібито різні. 
Насправді, ми всі однакові. Ми — громадяни однієї єдиної 
незалежної країни, яка називається Україною», — наголо-
сив ректор ХНМУ.

Після виступу ректора Харківського університету вну-
трішніх справ Олександра Бандурки учасники разом зі сту-
дентським хором заспівали державний гімн України.

Дар’я Кузнєцова

у Харкові відбувСя флешмоб за єдніСть україни

У навушниках лунала пісня гурту 
«Океан Ельзи» «Я не здамся без бою», — 
і на очі наверталися сльози. Я не здам-
ся! Ми не здамося! Саме у єдності — 
сила! Схід і Захід, як права й ліва півкулі 
мозку: зовні нібито однакові, сприйнят-
тя відрізняється, але функціонувати мо-
жуть лише разом, бо навіть незначні по-
рушення викликають небажані наслідки. 
Наприклад, нещодавно сталася трав-
ма  — мозочок (Крим) зазнав багато, так 
би мовити, зовнішніх дій, і нашу рівнова-
гу було порушено…

Ми — майбутні лікарі, і наша 
спільна мета — налагоджене 
функціонування всього організму!

Роздумуючи над цим, я дійшла 
висновку, що медичний універси-
тет має бути прикладом єдності 
й патріотизму. Ми не можемо за-
кривати очі на те, що відбуваєть-
ся в нашій країні, бо ці події стосу-
ються кожного з нас: від першо-
курсника до ректора.

Я звернулася до Координацій-
ної ради ХНМУ й запропонувала 
провести в нашому університеті 
флешмоб за єдину Україну. Виявилося, 
що в КРСС небайдужі люди, які з ентузі-
азмом підтримали мене і взялися допо-
магати втілювати ідею. Було приємно од-
разу ж відчути себе частиною колективу  
 працювати в такій дружній і привітній ат-
мосфері. До речі, керівництво універси-
тету також одразу відгукнулося і поспри-
яло проведенню акції.

Спільними зусиллями ми прове-
ли цей флешмоб. Чи задоволена я ре-
зультатом? Так, так, так! Все пройшло 
навіть краще, ніж я очікувала! Усіх, хто 
не мав змоги побачити нашу патріот-
хвилинку або ж хотів би ще раз занури-
тися в той неймовірний океан емоцій 
учасників й глядачів, закликаю відчути 
себе мандрівником у часі й перенести-
ся у 20 травня, 13:00. Саме тоді «неспо-
дівано» у дворі ХНМУ вмикається музика  

у єдності — сила

і з’являються наші квітоньки життя, наші 
маленькі патріоти — хлопчик і дівчин-
ка у національному вбранні. Дитячі руч-
ки починають на асфальті писати вели-
ке «U» і велике «А». Тим часом студенти 
у вишиванках і з намальованими на об-
личчях прапорами починають сходити-
ся до центру подій. Вони гордо дістають 
заховані таблички зі своїми містами і хи-
зуються ними один перед одним. Минає 
декілька секунд — і вже бачимо утворе-
ну студентами латинську букву «I» (з пе-
ревернутих над головою жовтих і синіх 
табличок). Ще мить — серце. Точними 
і спритними рухами вони створюють лі-
тери «UA».

Чи не символічно? Саме за нами 
майбутнє нашої країни!

У поглядах учасників читалися гор-
дість і любов до рідного краю. Я гадаю, 
що всі ми ще більше відчули себе час-
тинками одного цілого. Зовсім особли-
вим став останній акорд, коли до ство-
рених нами букв «UA» наші маленькі па-
тріоти піднесли емблему флешмобу,  
а десятки студентів в один голос вигук-
нули: «Єдина Україна!»

Анна Довгалюк,  
II медфакультет
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за підсумками акції

єдина країна

збережемо  
єдніСть україни!

Національно-патріотичне виховання є од-
ним із найважливіших напрямків роботи кафе-
дри суспільних наук ХНМУ. На початку травня 
на кафедрі були проведені лекції та семінар-
ські заняття зі студентами під гаслом «Єдина 
Україна!».

У своєму виступі перед студентами сто-
матологічного факультету завідувач кафе-
дри професор Ігор Робак ґрунтовно розкрив сутність та актуальність гасла в контексті по-

дій, що відбуваються в нашій країні. На семінарських заняттях зі студентами ІІ медичного факультету акцент був поставлений на тому, 
що може зробити кожен з нас для збереження єдності країни та покращання життя її народу. �

Олексій Троценко, старший викладач кафедри суспільних наук

Нарешті координаційна рада студентського самоврядування 
може підбити підсумки акції «Туберкульозу не місце в нашому жит-
ті», яка тривала майже місяць. 15 квітня у стінах нашого універси-
тету пройшов офіційний захід за участю керівництва ХНМУ та сту-
дентського активу. Серед присутніх були Іван Васильович Летік, 
Олексій Володимирович Троценко та Олександр Миколайович Пе-
шенко, а також наші гості — учасники конкурсу плакатів зі шкіл міс-
та та Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

Голова Координаційної ради Дарія Брачкова та власне ініціа-
тор акції, голова сектора громадського виховання КРСС Анастасія 
Рождественська підготували звітну доповідь, у якій виклали основ-
ну мету, заходи та результати акції. Зокрема дівчата похизувалися 
своїм тріумфом на каналі ОТБ у програмі «Молодіжний портал».

Дуже важливе питання: кошти, що зібрали наші студенти, а це 
майже 3,5 тис. грн, вже витрачені на препарат Діаскінтест (аналог 
туберкуліну) для дітей. Сім ампул у спеціальній термосумці без по-
рушення холодового ланцюга прибули до дитячого відділення об-
ласного клінічного протитуберкульозного диспансеру №7. Пер-
сонал закладу висловив подяку кожному, хто брав участь в акції 
та зробив свій внесок у таку шляхетну й добру справу.

Готувалися до проведення звітної конференції заздалегідь: 
Анастасія Піскарьова та Дар’я Кузнєцова забезпечили інформацій-
ну підтримку, лідери факультетів Євген Ковальковський, Сергій Ду-
бінін, Яна Костюченко, Дмитро Михайличенко зустрічали та роз-
міщували гостей, запрошували активних студентів долучитися до 
 заходу. Не залишилися осторонь й лідери V та VI факультетів з під-
готовки іноземців Ахмет Джораєв та Мердан Алтаєв.

Незважаючи на те, що захід був досить офіційним (з президією, 
вступними словами та доповідями), присутність дітей внесла нот-
ку веселощів. Нагадаємо, що в рамках акції до Всесвітнього дня бо-
ротьби із туберкульозом проводився конкурс малюнків за темою 
«Туберкульозу не місце в нашому житті», в якому взяли участь сту-
денти гуманітарно-педагогічної академії та учні ХЗШ №59 та 137. 
До речі, до акції долучилися не тільки дорослі школярі, але й мале-
ча. Ми з гордістю нагороджували трьох першокласників, що пере-
могли своїх більш досвідчених колег. Усі учасники отримали фірмо-
ві календарі університету, запрошення на концерт з нагоди обран-
ня Міс ХНМУ (оригінальний дизайн запрошень та бейджів для пе-
реможців конкурсу розробив наш талановитий дизайнер Євген Жу-
равльов) та приємний бонус — екскурсію до музею кафедри анато-
мії, яку провів доцент кафедри О.О. Шевцов.

Після закінчення нагородження вже традиційно Марк Адам-
ський взяв інтерв’ю в учасників для проекту NeoInterview. Цього 
разу зіркою екрана стала маленька Марійка Пешенко, учениця 137-ї 
школи, яка не злякалася мікрофона та телекамери.

Координаційна рада студентського самоврядування

студентський Внесок  
у добру спраВу
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до дня слов’янської писемності

Про мову протоукраїнських племен 
можна говорити лише гіпотетично, адже 
писемних пам’яток, які збереглися до 
нашого часу, ще недостатньо для пов-
ноцінного дослідження. Тому хронологіч-
ні віхи виникнення і первісного розвит ку 
української, як і взагалі будь-якої іншої 
мови, встановити неможливо. Безпереч-
но лише, що українська мова є однією   
з найдавніших індоєвропейських мов. 
Про це свідчить і наявність архаїчної лек-
сики, і деякі фонетичні та морфологічні 
риси, які зберегла наша мова протягом 
століть. Давність української мови дово-
дили вітчизняні та зарубіжні вчені: Павел 
Шафарик, Михайло Красуський, Олексій 
Шахматов, Агатангел Кримський, Воло-
димир Шаян, Іван Огієнко, Андрій Білець-
кий та ін.

Про давність української мови свід-
чать також реліктові фольклорні твори, 
особливо календарно-обрядові пісні. На-
приклад, український мовознавець Олек-
сандр Потебня стверджував, що веснян-
ка «А ми просо сіяли» існувала в Україні 
вже у І тис. до н. е. То невже вона співа-
лась якоюсь іншою мовою? А колядки про 
створення світу птахами (ще з дохристи-
янських часів) навряд чи перекладалися  
з якоїсь давнішої мови на українську, адже 
християни не мали в тому потреби.

Багато наукових дискусій викликає 
також проблема існування писемності 
в українських землях. Археологічні знахід-
ки засвідчують наявність писемних знаків 
на глиняному посуді, пряслицях, зброї ще 
за трипільської доби. Чи це було фонетич-
не, чи ієрогліфічне письмо — певної відпо-
віді дослідження поки що не дали.

Можна з упевненістю стверджувати, 
що свою писемність мали вже племена 
трипільської і катакомбної культури брон-
зової доби, зарубинецької та черняхів-
ської культур. Стародавні автори свідчать, 
що давні руси мали своє письмо. Так, 
іранський письменник Марваруді конста-
тує, що у «хозар є також письмо, що по-
ходить від руського й схоже на грецьке».

Висловлюються припущення, що пи-
семність І тис. н. е. на території Укра-
їни мала кілька варіантів. Північне 
Причорномор’я користувалося абеткою, 
ідентичною грецькій або римській (лати-
ниці), а східні райони (особливо скіфо-
сармати) мали свою оригінальну писем-
ність, відому в науці як «сарматські знаки».

Чимало дискусій у науковому сві-
ті викликала діяльність Кирила і Мефо-
дія, з іменами яких пов’язують створен-
ня слов’янської абетки. Ґрунтовне дослі-
дження абетки, яку умовно названо «кири-
лицею», зробив український філолог Іван 
Огієнко, відомий також як Митрополит 
Іларіон. Його праця «Слов’янське пись-
мо перед Костянтином» переконливо до-
водить правдивість оповіді болгарського 
ченця Храбра, який писав, що Костянтин 
(Кирило) знайшов у Херсонесі Таврійсько-
му Євангеліє і Псалтир «руськими письме-
нами писані». Ця подія датується зимою 
860–861 рр. Якщо це вже була сформова-
на писемність, то що ж тоді створив Кири-
ло? Це питання непокоїть учених ось уже 
кілька століть.

Якщо поглянути навіть на сучасну укра-
їнську абетку, то бачимо, що більшість її лі-
тер схожі на грецькі, але є і кілька суто 
слов’янських. Можливо, саме їх додав Ки-
рило до грецької абетки? Але ж у «Житії Ки-
рила» повідомляється про створення ним 
цілком нового алфавіту. Слід зауважити, 
що одночасно з кирилицею існувала й інша 
абетка, яка була відома під назвою глаго-
лиці і мала незвичайний характер завитків. 
Учені не знаходять їй аналогів. Це дало під-
стави для тверджень, що глаголиця є штуч-
ним витвором однієї людини, на відміну від 
кирилиці, яка має природний органічний 
характер і давніші прототипи. Можна було 
б припустити, що глаголиця була тайнопи-
сом язичницьких волхвів, якби відомі гла-
голичні тексти не були християнськими за 
своїм змістом. То, можливо, цю глаголицю 
й створив Кирило?

Отже, азбука, названа кирилицею, іс-
нувала ще задовго до Кирила. Це доведе-
но знахідками графіті на стінах Софії Ки-
ївської, такі літери визнано протокири-
лицею. Чим же відрізнялася ця азбука 

від пізнішого варіанта ки-
рилиці? Вона простіша  — 
має 27 літер, серед яких 
23 грецькі і 4 слов’янські  
(б, ж, ш, щ). Моравська ж 
кирилиця у своєму ранньо-
му варіанті мала 38 літер,  
а в пізнішому — 43. Части-
на цих букв просто дублю-
вала вже наявні, тому в піз-
ніших руських книгах такі 
знаки, як юси, ять, глухі го-
лосні, омега тощо поступо-
во зникали як зайві.

Упровадження церков-
но  слов’янської мови як лі-
тературної не тільки ство-

рило багато незручностей для дослідни-
ків старої української мови, але й про-
сто відкинуло її природний розвиток на 
багато століть. Замість того, щоб роз-
вивати граматику рідної мови, русичі 
 взялися впроваджувати чужу мову в офі-
ційне діловодство та церковне богослу-
жіння. Народ цією мовою ніколи не роз-
мовляв. Отже, тепер вивчати мову русь-
кого народу без писемних зразків  майже 
неможливо. Проте становище не таке 
вже безнадійне, як це здається на пер-
ший погляд. Літописці, погано знаючи 
церковнослов’янську мову, часом вжи-
вали слова і вислови з простої народ-
ної мови. А це означає, що орфогра-
фія, а часом і лексика стародавніх кни-
жок може стільки подарувати сумлін-
ним дослідникам цікавих відхилень від 
норм церковнослов’янської мови! Саме 
такі помилки літописців чи писарів мо-
жуть бути безцінними перлинами, ви-
тягнутими на поверхню з праукраїнсько-
го мовного моря, з того середовища,  
в яко му жив і до якого належав автор цих 
по милок.

Рубрику ведуть викладачі кафедри української 
мови, основ психології та педагогіки 

О.В. Самолисова, С.А. Унковська

Эпонимы в анатомии человека

(Из книги «Эпонимы в анатомии человека» 
под ред. проф. н.а. волошина)

Tunica fibrosa hepatic — Глиссоно
ва капсула
Френсис Глиссон (Francis Glisson) 
(1597–1677) — британский анатом, 
физиолог, патолог и врач. Был чле-
ном, а позже — и президентом Ко-
ролевской коллегии врачей, деканом 
Кембриджского университета. Соз-
дал учение о раздражимости как об 
одном из основных свойств предме-
тов в природе реагировать на раз-
дражение.

Folliculi ovarici matures — Граафо
вы пузырьки
Ренье Грааф (Regnier Graaf) (1641–
1673) — голландский анатом и фи-
зио лог. Был заведующим кафедрой 
анатомии в Париже, позже был прак-
тическим врачом в Дельфите. Изучал 
 анатомию половых органов, впервые 
доказал, что яйцеклетки из яичников 
поступают в матку по маточным тру-
бам и впервые описал пузырчатые 
фолликулы в яичнике.

Excavatio vesicouterina — Дугласов 
карман
Джеймс Дуглас (James Douglas) 
(1675–1742) — шотландский физио-
лог, анатом и врач. Был довольно из-
вестным анатомом, работал хирур-
гом и акушером-гинекологом в Лон-
доне. Совершал публичные вскрытия 
в своем доме. Был приближенным 
королевской семьи и личным врачом 
английской королевы.

Зародження української мови та писемності
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право дітей на охорону здоров’я

Загадковим явищем при-
роди є кульова блискавка. 
Зов ні вона може мати вигляд 
блакитної, зеленої, жовтої чи 
 червоної кулі діаметром від 10 
до 30 см.

Природа кульової блис-
кавки і нині залишається одні-
єю із найбільших загадок. Вона 
дуже легка і рухається разом 

із повітряним потоком. Температура її може досягати 10 000–
15 000 оС. 

«Таємнича гостя» поширює навколо себе потужне випромі-
нювання невідомої нам природи, а також іонізує повітря та може 
змінювати фізико-хімічні властивості предметів, з якими вона 
безпосередньо контактує. При зіткненні з землею вона пробиває 
ями завглибшки півметра та діаметром півтора метри. Іноді ку-
льова блискавка вибухає і спричиняє трагічні наслідки, особли-
во, коли з повітряним потоком потрапляє до приміщення. Інколи 
вона зникає безшумно.

Зустріч з «вогняною кулею» не обіцяє людині нічого добро-
го. Свідків таких зустрічей залишається небагато — контакт най-
частіше закінчується загибеллю людей. Ті, кому «пощастило» 
 зустрітися з кульовою блискавкою, якщо не гинуть одразу, то 
тяжко і тривало хворіють. Симптоми хвороби такі ж, як при силь-
ному радіоактивному опроміненні та ураженні центральної нер-
вової системи. Тому, щоб вберегти себе та свою оселю, при пер-

ших ознаках грози зачиніть кватирки, вікна, двері, щоб не влеті-
ла непрохана гостя.

Якщо до вашого будинку все ж таки потрапила кульова блис-
кавка, пам’ятайте: через те, що траєкторія її польоту практично 
непередбачувана, не слід рухатися і тим більше втікати — ваші 
рухи можуть викликати повітряний потік, по якому згусток енергії 
полетить цілеспрямовано за вами. Тому потрібно зупинитися, за-
тамувати подих і не рухатися.

Тримайтеся подалі від електроприладів та електродротів, 
не торкайтеся металевих предметів.

Добре було б встигнути взяти в руки будь-який предмет (не 
металевий) та виставити його перед собою. Якщо блискавка 
«прилипне» до нього, обережно покладіть предмет на підлогу, по-
тім спробуйте вийти з приміщення, не викликаючи коливань пові-
тря. Постарайтеся залишити це атмосферно-електричне явище 
на самоті. Блискавка зникне сама собою — іноді безшумно, іно-
ді з вибухом. Зникнувши, вона може залишити діру у дверях або 
лише запах озону. Після таких «візитів» може виникнути пожежа, 
тому не втрачайте пильності.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: всі електричні прилади, зокрема мобільні 
телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. 
Тому задля власної безпеки не користуйтеся ними під час грози.

Сподіваємось, що використовуючи наші рекомендації, ви 
вбережете себе від смертельної небезпеки, що таїть у собі ку-
льова блискавка.

Е.І. Довгяло, МВН міських курсів ЦО м. Харкова 
М.М. Волощук, начальник штабу ЦЗ ХНМУ

юридична консультація

запобігти, врятувати, допомогти

кульоВа блискаВка — це небезпечно!

Забезпечення і реалізація прав дітей 
є найбільш актуальною проблемою нашо-
го суспільства. Першого червня відзнача-
ється Міжнародний день захисту дітей. 

Загальновідомо, що одним із соці-
альних прав є право на охорону здоров’я 
і медичну допомогу. Як передбачено ст. 
24–25 Конвенції про права дитини від 
20.11.1989 р., держави-учасниці цієї Кон-
венції (у тому числі й Україна)  визнають 
право дитини на користування най
більш досконалими послугами систе
ми охорони здоров’я та засобами ліку
вання хвороб і відновлення здоров’я. 
Держави-учасниці намагаються забез-
печити такі умови, щоб жодна дитина 
не була позбавлена свого права на до-
ступ до подібних послуг системи охоро-
ни здоров’я.

Українське законодавство у ст. 49 
Конституції України закріплює положення, 
що кожен має право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхуван-
ня. Більш конкретизовано право дітей на 
охорону здоров’я визначено у ст. 6 Зако-
ну України «Про охорону дитинства», згід-
но із якою «держава гарантує дитині пра-
во на охорону здоров’я, безоплатну квалі-
фіковану медичну допомогу в державних  
і комунальних закладах охорони здоров’я, 
сприяє створенню безпечних умов для 
життя і здорового розвитку дитини, раціо-
нального харчування, формуванню нави-
чок здорового способу життя». З цією ме-
тою держава вживає заходів щодо:
•	 зниження рівня смертності немовлят  

і дитячої смертності;
•	 забезпечення надання необхідної ме-

дичної допомоги всім дітям;
•	 боротьби з хворобами і недоїданням, 

у тому числі шляхом надання дітям 

доступу до достатньої кількості якіс-
них харчових продуктів та чистої пит-
ної води;

•	 створення безпечних і здорових умов 
праці;

•	 надання матерям належних послуг 
з   охорони здоров’я у допологовий 
і післяпологовий періоди;

•	 забезпечення всіх прошарків суспіль-
ства, зокрема батьків і дітей, інфор-
мацією щодо охорони здоров’я і здо-
рового харчування дітей, переваг 
 грудного вигодовування, гігієни, сані-
тарних умов проживання дітей та запо-
бігання нещасним випадкам;

•	 розвитку просвітницької роботи, по-
слуг у галузі планування сім’ї та охоро-
ни репродуктивного здоров’я;

•	 пільгового забезпечення дітей ліками 
та харчуванням у порядку, встановле-
ному законодавством.
Відповідно до п. «а» ст. 10 Основ зако-

нодавства України про охорону здоров’я 
(далі — Основи) обов’язком громадян 
(у тому числі й батьків) у сфері охорони 
здоров’я є піклуватися про своє здоров’я 
та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю ін-
ших громадян. Цей обов’язок закріплено  
і у ст. 59 Основ, у якій зазначено, що батьки 
зобов’язані піклуватися про здоров’я сво-
їх дітей, їх фізичний та духовний розвиток, 
ведення ними здорового способу життя. 
У разі порушення цього обов’язку, якщо 

воно завдає істотної шкоди здоров’ю ди-
тини, винні у встановленому порядку мо-
жуть бути позбавлені батьківських прав.

Згідно зі ст. 60 Основ медична допо-
мога дітям надається закладами охорони 
здоров’я та лікарями, що провадять гос-
подарську діяльність з медичної практи-
ки як фізичні особи — підприємці. До дер-
жавних дитячих санаторіїв путівки дітям 
надаються безкоштовно.

Контроль за охороною здоров’я дітей 
та проведенням оздоровчих заходів у на-
вчальних закладах усіх типів, організаційно-
правових форм і форм власності здійсню-
ють органи та заклади охорони здоров’я 
разом з органами управління освітою і на-
вчальними закладами.

Матерям у разі хвороби дітей на-
даються певні пільги, визначені у ст. 64 
Основ. Так, при неможливості госпіталі-
зації або відсутності показань до стаціо-
нарного лікування хворої дитини мати або 
інший член сім’ї, який доглядає дитину, 
може звільнятися від роботи з виплатою 
допомоги з фондів соціального страху-
вання у встановленому порядку. При ста-
ціонарному лікуванні дітей віком до шес-
ти років, а також тяжкохворих дітей стар-
шого віку, які потребують за висновком лі-
карів материнського догляду, матері або 
іншим членам сім’ї надається можливість 
перебувати з дитиною в закладі охорони 
здоров’я із забезпеченням безплатного 
харчування і умов для проживання та ви-
платою допомоги по соціальному страху-
ванню у встановленому порядку.

Г.О. Котляр, провідний спеціаліст відділу 
правової роботи, правової освіти та систематизації за-

конодавства Харківського міського   
управління юстиції

11



конкурс творчих робіт 

МаМе

Если выразить все в словах,
У ее воздуха нет границ.
Разве — крыльев веселый взмах
Познающих мир этот птиц.

И чем выше они летят,
Тем свободнее ее вдох.
Тем счастливее ее взгляд —
Он о том, что птенец все смог.

Все мы — птицы и где хотим,
Там летаем день ото дня.
Радость дарим порой другим,
Забывая, что есть родня.

Наберемся же теплых слов,
Пусть не каждому это легко…
И заглянем под отчий кров,
А потом уже вверх, высоко.

Добрым делом любовь освежим,
Мама пусть улыбнется тепло.
Должно быть на Земле святым
То, что вместе родных свело!

Филипп Лавров, II медфакультет

пам’яті григорія сковороди

подорож крізь час

Весна — це час змін. З приходом да-
ної пори року нам хочеться чогось ново-
го, раніше невідомого й небаченого. Це 
стосується і студентів 25-ї та 26-ї груп під 
керівництвом доцента кафедри філосо-
фії Леоніда Олександровича Гончаренка. 
Тож своє заняття, присвячене життєвому  
і творчому шляху Григорія Сковороди, вони 
вирішили провести за межами аудиторії.

17 квітня студенти попрямували до 
пам’ятника видатному філософу, розта-
шованого поблизу станції метро Радян-
ська. Розпочалося дійство зі вступних слів 
ведучої заходу — Аліни Голованової. Вона 

ознайомила нас із метою зі-
брання та засвідчила, що Гри-
горій Сковорода є видатною, 
талановитою та загадковою 
постаттю ХVIII століття. Кожен 
студент взяв участь у захо-
ді, зокрема Вікторія Кожанова 
розповіла про роль  цариці Ка-
терини II у житті культурного 
діяча, а Тетяна Мельник наве-
ла приклади того, що Сково-
рода дуже любив Харків і час-
то навідувався до цього міста. 
Неможливо не згадати те, як 

лунали байки філософа у виконанні Дар’ї 
Скляренко, Владислава Бігдаша, Ксенії 
Мороз та Інни Пільгуй. Варто відзначити, 
що у розповідь вони вклали свою душу, 
все було на високому емоційному рівні, 
експресивно та динамічно.

Надалі йшлося про щастя та радість, 
розкрити дане питання випала честь Вла-
диславу Велентеєнку, а коли необхідно 
було доповнити його міркування та роз-
повісти, чому ж ідея «сродної» праці дося-
гає такого високого розвитку, тут за спра-
ву взялась Дар’я Турбар. Завдяки цим 
системам студенти дійшли висновку: для 

того, щоб бути щасливим, необхідно пі-
знати себе, любити свого ближнього та 
цінувати свободу. Кожному з нас відома 
загадкова смерть філософа та заповіт ви-
карбувати слова «Світ ловив мене, та не 
спіймав» на його надгробку. Ця епітафія є 
однією з найвідоміших у світі, вона якнай-
точніше відображає ставлення Григорія 
Сковороди до прожитих років. Свою дум-
ку щодо тлумачення даних слів висловили 
студентки Анастасія Черепова, Лілія Ура-
зова та Оксана Дудник.

Незвичайна лекція завершилася гуч-
ними аплодисментами, що були присвяче-
ні всім і кожному. Це був знак вшанування 
пам’яті Григорія Сковороди, повага до од-
ногрупників за їх копітку працю та, звичай-
но, вдячність Леоніду Олександровичу за 
таку прекрасну можливість поринути у світ 
видатного поета і філософа ХVIII століття. 

Тож знайте, поза межами навчальної 
аудиторії, біля пам’ятника видатному дія-
чеві, на свіжому повітрі, під зацікавленими 
поглядами перехожих, матеріал сприйма-
ється більш доступно й надовго залиша-
ється у пам’яті учасників.

Ірина Дебела, II медфакультет

З метою відродження традицій українського на-
роду та поваги до берегині роду — матері під гас-
лом «Мир і спокій у неподільній Україні» з 16 квітня 
до 10 травня в університеті Координаційною  радою 
студентського самоврядування в рамках Міжнарод-
ного дня матері проводився конкурс творчих робіт 
«Мама — главное слово в каждой судьбе». Завдан-
ням конкурсу стало розкриття творчого потенціалу 
студентів у трьох напрямках: фотографія, вірш, ма-
люнок.

На конкурсі були представлені понад 50 твор-
чих робіт. 18 травня найкращі з них взяли участь у загальноміських заходах до Дня сім’ї, що 
відбулися в парку ім. Горького, а наші переможці у номінації «Вірш» — Тетяна Кулик та Тетя-
на Петренко — мали змогу поділитися своєю творчістю зі сцени. Їм було дуже приємно чути 
слова вдячності від численних відвідувачів парку, зокрема мам та їх малюків!

Координаційна рада студентського самоврядування вітає переможців і бажає натхнен-
ня та творчих успіхів!

Упродовж тижня найкращі роботи можна буде побачити на виставці ХНМУ.

ПеРеМОжцІ КОНКУРСУ:
Номінація «Фотографія»
1 місце — Катерина Каштан (ІІ медичний факультет)
2 місце — Анна Аверіна (ІV медичний факультет)
                     Олена Бушева (ІV медичний факультет)
3 місце — Пилип Лавров (ІІ медичний факультет)
                     Ігор Літвинов (ІІ медичний факультет)
                     Ольга Круль (І медичний факультет)
Номінація «Малюнок»
1 місце — Ярослава Шевченко (ІІІ медичний факультет)
2 місце — Ольга Козиренко (ІІ медичний факультет )
3 місце — Вікторія Симкіна (І медичний факультет)
Номінація «Вірш»
1 місце — Тетяна Кулик (ІІ медичний факультет)
                     Тетяна Петренко (ІV медичний факультет)
2 місце — Пилип Лавров (ІІ медичний факультет )
                     Павло Слинько (ІІІ медичний факультет)
3 місце — Юлія Анікіна (стоматологічний факультет)
                     Евгенія Краснощокова (ІІІ медичний факультет)

З творчими роботами, які брали участь у конкурсі, можна ознайомитися на нашому сай-
ті у розділі «Культура і соціум».

Координаційна рада студентського самоврядування

МаМа — главное слово в каждой судьбе
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Кто не знает нигерийцев?

по странам и континентам

даруйте життя!
Давно стало доброю традицією для студентів нашо-

го університету проводити цілу низку заходів, присвячених 
благодійності, гуманності, допомозі ближньому, любові до лю-
дей та безкорисливості. Мабуть, найбільш значущим серед них 
є проведення щовесни та щоосені Днів донора, започаткова-
них у нашому університеті як захід для допомоги дітлахам, адже 
вся кров передається до гематологічного відділення 16-ї дитячої 
клінічної лікарні. Двічі на рік наші студенти виправдовують висо-
ке звання медичного працівника, віддаючи найцінніше — здорову 
кров, а з нею і шанс на нове життя без хвороб. 

Цієї весни профспілковою організацією студентів, 
аспірантів та докторантів університету проведено 6 Днів доно-
ра, в результаті чого було зібрано 300 доз крові. Профспілка 
піклується про те, щоб процес здачі крові був приємним для 
донорів, тут вдячні кожному зі студентів за участь у рятуванні 
маленьких життів. Саме тому ми забезпечили наших шановних 
донорів гарячим чаєм та булочками, створили всі умови, щоб 
зробити цей захід комфортним. Вважаю, що це вдалося — адже 
усмішки не покидали облич студентів. Навколо панувала атмо-
сфера доброзичливості та невимушеності. Старшокурсники, що 
вже не вперше беруть участь у Днях донора, підтримували тих, 
хто зважився на цей відповідальний та вартий поваги крок упер-
ше. Було дуже приємно бачити велику кількість бажаючих зда-
ти кров.

В останній день збору крові ректор університету Володимир 
Лісовий поспілкувався з донорами та підтримав їх у благочинній 
справі. Володимир Миколайович висловив щиру вдячність тим, 
хто взяв участь в акції у цей непростий для країни час: «Кож-
на крапля крові — це ваш особистий внесок у цілісність і єдність 
нашої держави».

Своїм прикладом ми хочемо сказати всьому світові, що 
замість міжусобних воєн краще згадати про потреби хворих 
дітей. Отже давайте піклуватися один про одного: здавайте 
кров — даруйте життя. Ми чекаємо на вас вже наступної осені, 
шановні донори!

Маргарита Майорова, заступник голови профспілки студентів

Серце до Серця
7 квітня у стінах 

нашого університету 
вже дев’ятий рік по-
спіль стартувала ак-
ція «Серце до серця». 
До 25 квітня включно 
проходив збір коштів 
для дитячої клініки 
на придбання медич-
ного обладнання для 
діагностики вад зору.

До акції долучи-
лись як студенти, так і співробітники університету. Кожна кафе-
дра та кожен майбутній лікар посприяв добрій справі. Усього 
було зібрано майже 21 тис. грн, що на 4,5 тис. більше, ніж мину-
лого року.

Зовсім не останню роль у цій справі відіграли активісти VI ме-
дичного факультету з підготовки іноземних студентів. Для них 
були організовані спеціальні лекції, які проводив член Коорди-
наційної ради студентського самоврядування Ахмет Джораєв 
за підтримки проректора з виховної роботи Івана Васильовича 
Летіка.

Іноземці виявились настільки активними, що привернули 
увагу харківських ЗМІ. 25 квітня журналісти телеканалу ОТБ за-
вітали на заключну лекцію, щоб на власні очі побачити, як наші 
колеги з різних країн прагнуть допомагати українським дітям. 
Зі слів Ахмета, іноземці завжди раді прийти на допомогу людям, 
незважаючи на расову належність. Пізніше, спілкуючись з Іваном 
Васильовичем, телевізійники зізналися, що були приємно вра-
жені громадською позицією наших студентів.

До речі, на офіційному сайті фонду «Серце до серця» вже 
з’явилася щира подяка всім учасникам. Студентське самовряду-
вання та керівництво університету з радістю приєднується до цих 
теплих слів.

Допомагати дуже легко, треба тільки спробувати!

Дар’я Кузнєцова, студкор (ІІІ медфакультет)

день донора в університеті благодійність

Среди небольших государств западно-
африканского побережья Нигерия кажет-
ся великаном. Это самая многонаселен-
ная страна Африки. Капитал, который при-
носят стране месторождения нефти, по-
зволил построить здесь крупные города, 
 связанные между собой сетью железных 
дорог. В 1970-х годах правительство реши-
ло перенести столицу государства из Лаго-
са, знойного порта в заливе Бенин, в центр 
страны. Новой столицей стала Абуджа.

С древних времен Нигерия распола-
галась на пересечении всех торговых пу-
тей Африки, и потому стала страной бо-
гатой культуры. Население современной 
Нигерии весьма разнообразно по своему 
составу, включая представителей более 
200 этнических групп, каждая из которых 
сохраняет свои традиции, язык и  куль-
туру. В государственных учреждениях 
и школах принят английский язык. Север-

ные нигерийцы в основном мусульмане, 
а южные — по большей части христиане, 
хотя многие придерживаются различных 
традиционных верований.

Нигерия живет напряженной жизнью. 
В каждом городе есть шумный базар, на 
котором можно купить буквально все, на-
чиная от стирального порошка и закан-
чивая земляными орехами. Пыльные до-
роги страны загружены мотоциклистами  
и велосипедистами. Городские автобусы 
и такси забиты пассажирами. Современ-
ные многоквартирные дома соседствуют 
в городах с традиционными хижинами.

Две великие реки, Нигер и Бенуэ, 
протекают через самые разные ланд-
шафтные зоны — от болотистых равнин 
и буйных пальмовых лесов до скалистых 
нагорий. На юге страны протянулся пояс 
низинных земель, покрытых влажными  
и душными тропическими лесами. В цен-

тре страны возвышается каменистое 
 плато Джос, на пастбищах которого раз-
водят молочный скот, овец и коз. Прито-
ки реки Нигер протекают через северо-
запад страны. В сезон дождей они ши-
роко разливаются. В жарком песчаном 
бассейне озера Чад на крайнем северо-
востоке страны климат сухой, поэтому 
здесь растут лишь колючие кустарники  
и многолетние травы.

Уровень благосостояния Нигерии по-
вышался и понижался в зависимости от 
цен на нефть на мировом рынке. Боль-
шая сеть месторождений находится на 
юге страны. Около половины населения 
Нигерии занимается фермерством. В по-
следнее время быстро развивается гор-
ная промышленность.

Богатые природные ресурсы и энер-
гия нигерийского народа являются зало-
гом благоденствия страны.

М.П. Кириченко, доцент кафедры  
спортивной медицины, физической реабилитации 

с курсом физвоспитания и здоровья
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зустріч з ветераном війни

Свято Великої Пе-
ремоги — одне з найго-
ловніших у нашій краї-
ні, прекрасне й зворушли-
ве. Саме тому напередод-
ні 9  Травня в університеті 
вшановують ветеранів Ве-
ликої Вітчизняної війни, які 
в різні роки працювали тут.

6 травня до ХНМУ заві-
тав Григорій Іванович Хар-
ченко — ветеран Вели-
кої Вітчизняної війни, про-
фесор, директор НДІ гігі-
єни та профзахворювань 
(1962–1986). Він зустрів-
ся зі студентами ІІ та ІІІ ме-
дичних факультетів. З роз-
повіді ветерана студенти 
дізналися про те, як на по-
чатку війни у 16 років Гри-
горій Іванович став курсан-
том Харківського військо-
вого авіаційно-технічного 

училища, яке закінчив у Сталінабаді (Душанбе), потрапив на Ка-
лінінський фронт, як 
отримав поранення  
і лікувався у шпиталі. 
Цікавими були спо-
гади про важкі бої під 
Ржевом, переломну 
битву на Курській дузі 
та про те, як учасник 
війни зустрічав пе-
ремогу в Будапешті. 
Григорій Іванович та-
кож побажав молоді 
враховувати досвід минулих поколінь для розбудови нової єди-
ної країни.

16 травня 2014 р. у рамках змагань за звання чемпіона уні-
верситету відбулася відкрита гра «Що? Де? Коли?», на якій дебю-
тував новий президент інтелектуального клубу ХНМУ.

На грі були присутні представники професорсько-викла-
дацького складу, студентського самоврядування, первин-
ної профспілкової організації студентів. У грі взяли участь 5 ко-
манд. Дві команди I медичного факультету, які очолювали Андрій 
Овсянников та Віталій Кругляк, команда ІІ медичного факультету 
під керівництвом Олесі Плєхової та ІІІ медичного на чолі з Ігорем 
Товстухою і команда стоматологічного факультету, капітаном якої 
є Єгор Черкашин.

Усі команди проявили себе якнайкраще, відповідаючи на 
традиційні для гри «Що? Де? Коли?» запитання та супер-бліц. Ін-
трига збереглася до самого кінця гри, адже у першому турі ліди-
рувала команда ІІ медичного факультету, а вже в другому турі іні-
ціатива перейшла до команди стоматологів та I медичного.

Отже, чемпіонами весняної гри «Що? Де? Коли?» вже втретє  
з незначним відривом стала команда стоматологічного факуль-
тету, а Артем Куров вчетверте — кращим гравцем. Мої щирі ві-
тання колегам — тепер уже триразовим чемпіонам інтелектуаль-
ного клубу ХНМУ!

Тимофій Попов, президент інтелектуального клубу ХНМУ

Харківське міське управління юстиції повідомляє, що серед 
населення м. Харкова проводиться робота з роз’яснення Інфор-
мації для громадян, які прибули з Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя.

Особам, які прибули з Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя на тимчасове перебування до регіонів 
України, в тому числі до Харківської області для облашту-
вання, слід звернутися до начальника Департаменту праці 
та соціального захисту ХОДА за телефонами: 0-800-507-309,  
057-705-26-68, ел. aдреса: upr_truda@kharkivoda.gov.ua, 
сайт: http://www.kharkivoda.gov.ua, де зазначено телефо-
ни «гарячої лінії». Стосовно відповідальних осіб ОДА за об-
лаштування громадян, що прибувають з Автономної Рес-

публіки Крим і м. Севастополя на тимчасове перебування  
до регіонів України, відносно інших областей країни слід 
звертатися до Харківського міського управління юстиції  
за тел. 700-58-03.

Також повідомляємо, що особи, які перебувають під юрис-
дикцією України, мають право звернутися за отриманням без-
оплатної первинної правової допомоги із зазначених вище пи-
тань до громадської приймальні, діючої при міському управлін-
ні юстиції (знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Петровсько-
го, 26). Громадська приймальня з надання безоплатної первин-
ної правової допомоги громадянам у межах компетенції міського 
управління юстиції працює щовівторка та щочетверга з 10.00 
до 16.00 (перерва з 13.00 до 13.45).

Інформація для громадян, які прибули з АР Крим та м. Севастополя

«Що? де? коли?»

напередодні Великої перемоги вітаєМо переМожців 
інтелеКтуальної гри
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свято перемоги

В рамках празднования 69-й годов-
щины со дня Великой Победы кафедра 
общественных наук и Координационный 
совет студенческого самоуправления 
провели совместную акцию.

8 мая первокурсники II медицинско-
го факультета, преподаватели кафедры 
и представители Координационного со-
вета Дарья Кузнецова, Игорь Литвинов  
и Анастасия Пискарева посетили Мемори-
ал Славы, чтобы почтить память погибших 
героев-защитников нашей страны. Гранит-
ный монолит на братской могиле встретил 
посетителей проникновенной тишиной, ко-
торую нарушало только биение сердца.

Поскольку большинство ребят живут  
в Харькове только первый год и на Ме-
мориале побывали впервые, Дарья Куз-
нецова провела небольшую экскурсию 
для студентов, в ходе которой рассказа-
ла историю создания комплекса и сим-
волику его композиции. Интересно было 
узнать, что звук сердца, которое и днем, 
и ночью бьется в груди Родины-матери, 
записывала Любовь Трофимовна Малая. 
Причем это запись сердца мужчины, пе-
ренесшего два инфаркта.

После импровизированной экскур-
сии студенты и преподаватели возложили 
цветы к Вечному огню и почтили память 
погибших в Великой Отечественной вой-
не минутой молчания.

Очень приятно отметить, что сотруд-
ничество студенческого самоуправления 
и кафедры общественных наук уже стано-
вится традиционным. Спасибо руковод-
ству кафедры за поддержку наших сту-
денческих инициатив!

Координационный совет  
студенческого самоуправления

что ж молчиШь тЫ,  
чернЫй камень?Події Великої Вітчизняної ві-

йни поступово віддаляються у ми-
нуле і стають сторінкою історії, до 
 історичного літопису навічно вписа-
ні імена  наших учителів    — учасни-
ків тих героїчних подій. В актовому 
залі університету 6 травня традицій-
но  зібралися викладачі, студенти та 
співробітники університету, щоб свят-
ковим концертом привітати ветеранів  
з Днем Перемоги.

Символічна зустріч трьох поко-
лінь відбулася і в Народному музеї іс-
торії ХНМУ: студенти, військові та ве-
терани зібралися задля того, щоб укло-
нитися пам’яті загиблих і віддати шану 
живим. З вітаннями до присутніх звер-
нувся перший проректор з науково-пе-
да гогічної роботи Валерій Капуст ник. 
Валерій Андрійович подякував фрон-
товикам за перемогу і за те, що вони 
є прикладом для сьогоднішніх солда-
тів, які намагаються утримати мир, ста-
більність і єдність країни.

На жаль, не всі ветерани мали 
змогу відвідати цю зустріч, проте  

вони надіслали свої 
привітання зі святом  
9 Травня. Так, Тамара Тро-
химівна Чорна у своїх сло-
вах закликала до миру, 
що особливо актуально  
в наш час. Тетяна Іванівна 
Степанюк написала вірш, 
присвячений Дню Пере-
моги, який став важли-
вою складовою красивої 
хореографічної компози-
ції. Театралізований вечір, 
присвячений святкуван-
ню 69-ї річниці перемоги 
у Великій Вітчизняній ві-
йні «Слава тобі, солдате-
переможцю!», підготува-
ли учасники народного те-
атру естради «Діалог» та студенти Молодіжного центру університету. Під час заходу про-
лунали відомі пісні воєнного часу, було виконано зворушливі танцювальні композиції та 
запалено символічну свічу пам’яті. Тепла дружня атмосфера створила у цей вечір своє-
рідний зв’язок епох і поколінь.

слава тобі, солдате-переМожцю!

чтим и помним
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ювіляри

У травні свій ювілей святкують: асистент кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Олена Володимирівна Атаманова, доцент 
кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Юрій Валентинович Басилайшвілі, асистент кафедри хірургічної стомато-
логії та щелепно-лицевої хірургії В’ячеслав Михайлович Василенко, підсобний робітник їдальні Вікторія Петрівна Гаври
ленко, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Людмила Іванівна Дністранська, керівник служби інтелек-
туальної власності Тамара Григорівна Євтушенко, декан VI факультету з підготовки іноземних студентів Дмитро Володи
мирович Кацапов, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Світлана Анатоліївна Ліщук, асистент 
 кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізвиховання та здоров’я Олена Володимирівна Луценко, 
доцент кафедри інфекційних хвороб Ніна Федорівна Меркулова, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Ла
риса Василівна Мірошнік, лаборант кафедри травматології та ортопедії Тетяна Юріївна Першина, доцент  кафедри хірургії 
№ 1 Олег Миколайович Пісоцький, лаборант кафедри хірургії № 2 Галина Ілларіонівна Рогова, доцент кафедри внутріш-
ньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології Олександр Петрович Сидоров, асистент кафедри акушерства та гі-
некології № 2 Ірина Володимирівна Старкова, ст. викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Микола 
Васильович Троценко, викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізвиховання та здоров’я 
Оксана Миколаївна Федорова, асистент кафедри стоматології Олена Григорівна Ярошенко.

Шановні ювіляри!
Прийміть від колективу ХНМУ щирі вітання і побажання
міцного здоров’я, невичерпного джерела життєвої енергії,

наснаги, подальших трудових успіхів та достатку.
Нехай довгі роки Ваша рідна оселя наповнюється радістю і любов’ю.

«Поверніть наших дівчат», — саме під таким гаслом 14 травня об’єдналися іноземні та українські студен-
ти на сходах головного корпусу.

Акція була присвячена трагедії, що сталася минулого місяця в Нігерії, де терористичне угрупування ви-
крало 276 дівчат. Наразі вони ще перебувають у полоні. Ця подія породила кампанію, що отримала назву 
#BringBackOurGirls. До неї вже приєдналися тисячі людей з усього світу, навіть Мішель Обама зробила фо-
тографію з відповідним хештегом.

Не залишилися осторонь і майбутні медики. За ініціативою представника нігерійських студентів Mayowa-
Joseph Ajisegiri та Координаційної ради студентського самоврядування наш університет долучився до акції.
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