
Вітаємо вас із прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим! Напередодні свят ми щиро дякуємо колективу за трудові і 
наукові досягнення, розуміння і підтримку, прагнення зробити життя університету цікавим.

Ці чудові дні – не просто свято, що позначає час, коли один рік змінює інший. Новий рік знаменує важливий рубіж у жит-
ті кожної людини і суспільства в цілому. Усі ми підбиваємо підсумки своїх досягнень, перемог і, звичайно, будуємо плани на 
майбутнє.

Минулий рік був насичений, вимагав напруженої роботи всього колективу університету. Ми спільно долали труднощі, праг-
нули досягти більш високих результатів і нам є, чим пишатися і чому радіти в ці передноворічні дні.

За традицією для студентів свято Нового року практично збігається з початком сесії. Нехай же складання іспитів стане для 
вас першим успіхом року, який будете примножувати протягом наступних дванадцяти місяців. Яскравого і насиченого вам 
життя, відмінного навчання, нових перемог у науці, творчості, спорті, вірної дружби і щасливого кохання!

Шановні викладачі та співробітники! Хочемо подякувати всім за той внесок, який ви зробили в нашу спільну справу. Ва-
шими зусиллями наш виш ще більше зміцнив свої позиції, залишаючись впевненим лідером освітньої галузі. Сьогодні весь 
колектив здатний вирішувати завдання будь-якої складності, працювати злагоджено і продуктивно. Віримо, що ці традиції бу-
дуть продовжені і наступного року. Великих вам успіхів на ниві навчання і виховання молоді, польоту думки і нових звершень у 
професійній діяльності!

Нехай наступний рік примножить здобутки року, що минає, і збереже все краще, чого всі ми змогли домогтися. Від щирого 
серця бажаємо, щоб справа, якій ви себе присвятили, надихала вас на нові відкриття, приносила задоволення і успіх, а праг-
нення до нових висот і справжньої творчості залишалося вашим вірним супутником. Нехай наступний рік буде благополучним 
і щасливим для всіх нас і принесе в кожну родину мир, злагоду і любов!

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

Шановні колеги!
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ВИЩА ШКОЛА ХАРКІВЩИНИ – КРАЩІ ІМЕНА

ГІДНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТИХ ДОСЯГНЕНЬ
Урочиста церемонія нагородження переможців та дипломан-

тів XXІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі іме-
на» відбулася в залі Північного корпусу Харківського національ-
ного університету імені В.Н. Каразіна 13 грудня.

Захід пройшов за участі керівників закладів вищої освіти, пе-
реможців та призерів конкурсу, провідних викладачів та науков-
ців. У рамках конкурсу також відбулася тематична виставка, на 
яку завітав очільник області Олексій Кучер. Він особисто озна-
йомився з досягненнями усіх закладів вищої освіти Харкова за 
2018/2019 навчальний рік. Так, спілкуючись з ректором медич-
ного вишу Валерієм Капустником, голова ХОДА відзначив досяг-
нення нашого університету, зокрема, підкреслив, що після свого 
візиту до ХНМУ та знайомства з оновленим науково-бібліотечним 
комплексом вишу залишився приємно враженим.

Губернатор Харківської області також взяв участь у нагоро-
дженні пам'ятними дипломами кращих працівників вишів області. 
Серед номінантів академічного співтовариства був і представник 
Харківського національного медичного університету. Так, за ре-
зультатами конкурсу в номінації «Декан факультету» переможцем 
став директор ННІ якості освіти професор Ігор Завгородній.

Колектив вишу щиро бажає Ігорю Володимировичу особистих 
творчих досягнень на шляху наукових та професійних пошуків!

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

НАША ШАНА

У ХАРКОВІ УВІЧНИЛИ ПАМ'ЯТЬ 

ВІДОМОГО ХІРУРГА
5 грудня в міській дитячій клінічній лікарні № 19 відбулося 

урочисте відкриття меморіальної дошки видатному вченому, 
філософу, педагогу, лікарю та професору Олександру Меща-
нінову.

У заході взяли участь представники міської влади, Харків-
ського національного медичного університету, Харківської ме-
дичної академії післядипломної освіти та мешканці міста.

У Харкові Олександр Іванович був відомий не тільки як голо-
вний лікар 9-ї лікарні, він був почесним головою Харківського хі-
рургічного товариства, почесним членом правління Українського 
товариства хірургів, депутатом міськради. Під час Другої світо-
вої війни в окупованому Харкові Олександр Мещанінов рятував 
земляків від організованих нацистами масових відправлень до 
Німеччини.

Вітаючи присутніх зі знаменною подією, проректор з на-
уково-педагогічної роботи ХНМУ Іван Летік зазначив: «Олек-
сандр Мещанінов лікував людей, викладав в Українському 
інституті вдосконалення лікарів, отримав звання професо-
ра. Його поважали, любили, зверталися не тільки по медичну 
допомогу, а й з життєвими проханнями і за порадою. У день 
75-річчя Олександру Івановичу серед інших був вручений ві-
тальний лист з декількома сотнями підписів: «лучшему из лю-
дей, врачу-бессеребренику Александру Ивановичу Мещани-
нову от любящего населения Холодной горы». Сьогодні ми 
відкриваємо на його честь меморіальну дошку в лікарні, де він 
працював. Нехай пам'ять про цю чудову людину залишиться 
на століття».

Присутні поклали до пам'ятного знаку квіти та зробили за-
гальні фото біля пам'ятника і відкритої меморіальної дошки.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

10 жовтня цього року стартував мовно-літературний конкурс 
ім. Тараса Шевченка, а 10 листопада в рамках святкування Дня 
української писемності багато років поспіль відкривається Все-
український конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика.

Викладачі кафедри української мови, основ психології та пе-
дагогіки та студенти І курсу традиційно долучилися до організації 
та участі у змаганні. 

У першому етапі Міжнародного мовно-літературного конкур-
су учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка пере-
можцями стали студенти І курсу Катерина Ліннік (ІІІ медичний 
факультет), Аделіна Видренко (ІІ медичний факультет) та Микита 
Чугунов (І медичний факультет).

У першому етапі Міжнародного конкурсу знавців української 
мови ім. Петра Яцика компетентне журі визначило переможців, 
серед яких і студенти нашого вишу: Дар’я Холод (І медичний фа-
культет), Май Доан Хоай Тху (стоматологічний факультет) та Вла-
дислав Почапський (ІІ медичний факультет). 

Переможці конкурсів взяли участь у другому етапі, який 
відбувся в Національ ному аерокосмічному університеті «ХАІ» 
ім. М.Є. Жуковського та Харківському національному університеті 
ім. В.Н. Каразіна. 

За результатами мовного змагання студентка ІІІ медично-
го факультету Катерина Ліннік посіла ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу 
ім. Т. Шевченка. Вітаємо знавців української мови з успіхом та ба-
жаємо подальшого удосконалення своїх знань!

Çà ìàòåð³àëàìè êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè
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МЕДИЧНА РЕФОРМА

9 грудня на базі Харківського національного медичного уні-
верситету відбулася зустріч голови Харківської обласної держав-
ної адміністрації Олексія Кучера з медичним активом області.

На початку заходу до присутніх звернувся ректор медичного 
університету Валерій Капустник: «Щиро вітаю учасників заходу, 
переважна більшість з яких закінчили наш навчальний медичний 
заклад. Важливість сьогоднішньої зустрічі позначена двома ас-
пектами: по-перше, на початку своєї каденції голова області зу-
стрічається саме з медичним активом, а по-друге, місце зустрічі 
свідчить про те, що освіта, наука та практична медицина – це ті 
складові, які гарантують успіх у проведенні змін у галузі охорони 
здоров’я».

У свою чергу, звертаючись до представників медичної галу-
зі, Олексій Кучер подякував усім, хто прибув на сьогоднішню зу-
стріч, і визначив головні напрями робочої наради: «По-перше, я 
відкритий для кожного і хочу зазначити, що такі особисті зустрі-
чі дуже важливі, адже саме під час них люди порушують нагаль-
ні питання. Мабуть, ви знаєте, що я вже відвідав один медичний 
заклад і, відверто кажучи, був незадоволений побаченим, тому 
звертаюся до кожного керівника медичного закладу: будь ласка, 
повідомляйте мені про ті жахливі умови, у яких, на жаль, ми ще 
знаходимося». Другим важливим аспектом зустрічі Олексій Во-
лодимирович назвав створення Госпітальної ради Харківського 
госпітального округу. «Цей орган є стратегічним, тому Рада буде 
розробляти відповідні напрямки розвитку медицини, адже якість 
життя в будь-якій державі визначається саме якістю медичних 
послуг. Наступним кроком стане опрацювання всієї інформації 
для розробки стратегії медичного розвитку нашого регіону», – 

підкреслив очільник області. Він також звернувся до керівни-
ків місцевої влади та обласної ради: «Хочу звернутися до Сергія 
Чернова і Геннадія Кернеса, запросити їх визначити пріоритетні 
напрямки в медичній галузі та працювати разом, адже ми обго-
ворюємо сьогодні стратегічні речі і повинні не роз’єднуватися, а, 
навпаки, об’єднуватися. На мою думку, не можна такі стратегічні 
питання перекладати в політичну площину».

До слова був запрошений також заступник голови ХОДА Ми-
хайло Черняк, який подякував присутнім за плідну працю, яка вже 
була проведена при створенні первинної ланки медичної галузі. 
Він також висловив сподівання щодо подальшої фахової співпра-
ці, адже Харківщина є лідером у впровадженні сучасних змін і ре-
форм, маючи потужну освітню, наукову та практичну базу. 

Під час наради заступниця директора Північного міжрегі-
онального департаменту Національної служби здоров’я Украї-
ни Вікторія Мілютіна детально зупинилася на взаємовідносинах 
з НСЗУ, розповіла про стратегію роботи із закладами охоро-
ни здоров’я в рамках Програми медичних гарантій та подаль-
ших процесів трансформації фінансування системи охорони 
здоров’я. Вона зазначила терміни контрактування закладів пер-
винної і спеціалізованої допомоги та укладання договорів на ре-
імбурсацію лікарських засобів у 2020 році, а також представила 
команду фахівців, яка завжди відкрита для співпраці.

Наприкінці зустрічі губернатор Харківської області відповів 
на запитання і запевнив у відкритості влади та незворотності 
трансформації всіх ланок сучасного життя, і у тому числі медич-
ної галузі. 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

«НАМ ТРЕБА ЗМІНЮВАТИСЯ, ЩОБ НЕ ПРОГРАТИ ПЕРЕД ЕКОНОМІЧНИМ ТИСКОМ»«НАМ ТРЕБА ЗМІНЮВАТИСЯ, ЩОБ НЕ ПРОГРАТИ ПЕРЕД ЕКОНОМІЧНИМ ТИСКОМ»

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО: 

Патенти на Винаходи
1. Спосіб оцінки ступеня тяжкості го-

строго бактеріального менінгіту пнев-
мококової етіології. Автори: В.М. Козь-
ко, К.В. Юрко, Я.В. Зоц, Г.О. Соломенник, 
А.В. Сохань.

2. Спосіб прогнозування перебігу та 
наслідку гострого бактеріального ме-
нінгіту пневмококової етіології. Автори: 

В.М. Козько, Я.В. Зоц, Г.О. Соломенник, А.В. Сохань, А.В. Гаври-
лов.

3. Спосіб діагностики фіброзу печінки в чоловіків, хворих 
на хронічний гепатит С. Автори: В.М. Козько, Н.Є. Христенко, 
К.В. Юрко, Г.О. Соломенник. 

Патенти на Корисні моделі
1. Спосіб прогнозування лейкозу у дітей з активною 

Епштейна-Барр вірусною інфекцією в період реконвалесценції. 
Автори: С.В. Кузнєцов, Т.С. Жаркова, Я.В. Колесник. 

2. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цу-
кровим діабетом 2 типу. Автори: О.М. Біловол, В.В. М’ясоєдов, 
І.І. Князькова, О.В. Аль-Травнех. 

3. Пристрій для двобічного вимірювання площі черепних 
ямок людини. Автори: І.В. Чеканова, О.Ю. Вовк, Ю.М. Вовк, 
В.Б. Ікрамов. 

4. Спосіб діагностики варіантів перебігу інфекційного моно-
нуклеозу в дітей в дебюті захворювання. Автори: С.В. Кузнєцов, 
Т.Г. Вовк, Я.В. Колесник.

5. Спосіб прогнозування розвитку хронічної хвороби нирок 
у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки. Авто-

ри: О.Я. Бабак, В.В. М’ясоєдов, В.І. Молодан, К.О. Просоленко, 
К.А. Лапшина, Т.М. Голенко. 

6. Спосіб діагностики цирозу печінки у хворих на хронічний 
гепатит С. Автори: В.М. Козько, Г.О. Соломенник, О.Є. Бондар, 
О.І. Могиленець, О.М. Винокурова.

7. Спосіб лікування розладів адаптації зі змішаним порушен-
ням емоцій та поведінки у хворих, що скоїли суїцидальні дії. Авто-

ри: Г.М. Кожина, І.М. Стрельнікова, К.О. Зеленська, Г.Г. Кольцова.
8. Спосіб діагностики цирозу печінки, асоційованого з віру-

сом гепатиту С. Автори: В.М. Козько, К.В. Юрко, Г.О. Соломен-
ник.

9. Спосіб прогнозування ризику розвитку постгіпоксичного 
ураження міокарда у новонароджених після перенесеної асфіксії. 
Автори: Є.І. Іванова, М.О. Гончарь, І.Ю. Кондратова. 

Авторські свідоцтва
1. Опитувальник щодо виявлення схильності до розвитку 

стресу у сучасних студентів (для студентів четвертого курсу ви-
щих медичних закладів освіти). Автори: А.М. Дащук, Є.І. Доб-
ржанська. 

2. Анкета для скринінгової діагностики станів, близьких до 
депресії, у хворих на розповсюджений псоріаз (додаток до ме-
дичної карти стаціонарного хворого). Автори: А.М. Дащук, 
Є.І. Добржанська. 

Àííà Ãîëäàíñüêà, 
êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАННЯ 

ПЕРЕДЧАСНЕ СТАРІННЯ ХРЕБТА – ЯК ЗАПОБІГТИ?ПЕРЕДЧАСНЕ СТАРІННЯ ХРЕБТА – ЯК ЗАПОБІГТИ?

«МАГІЧНА КНИГА АНАТОМІЇ»«МАГІЧНА КНИГА АНАТОМІЇ»

За останні 70 років людство активно змінювалося. Настала 
автоматизована ера, що призвело до зменшення активного спо-
собу життя. Зараз ми просто можемо сидіти в офісі, за кермом 
автомобіля або навіть вдома біля комп'ютера, щоб оплачувати всі 
свої чеки і відпустку. Однак за всю цю легкість буття нам дово-
диться розплачуватися власним здоров'ям. 

Сидіти – це хвороба. Сидіння на одному місці може вбити! 
На жаль, це не просто вигуки з натовпу, а реалії сьогодення. Зви-
нувачення проти малорухливого способу життя накопичуються 
з кожним роком. Незважаючи на це, тривале сидіння все збіль-
шується, що призводить до завчасного погіршення стану хребта. 
Згідно з дослідженнями, проведеними у 2012 р. в рамках націо-
нальних обстежень стану здоров'я і харчування, до 70 % людей 
проводять шість або більше годин кожного дня сидячи. Кож-
на десята людина, яка помирає передчасно, веде сидячий спо-
сіб життя: будь то відправка незліченних електронних листів на 
роботі, праця за вашим ПК або щоденні лекції та практичні за-
няття. Такого висновку дійшли британські вчені, пише Journal of 
Epidemiology & Community Health. Після довгого дня в університе-
ті, перебуваючи за своїм столом вдома, чи відчуваєте ви себе та-
кими же свіжими, як тоді, коли ви прийшли вранці в університет? 
Швидше за все, ні. У чому, власне, проблема? 

Коли Ваші гомілки розташовані під кутом 90 ° по відношен-
ню до стегон (а саме в такій позиції вони перебувають весь час, 
поки ви сидите), ваша спина знаходиться в неприродному для 
неї положенні. У той момент, коли ви сідаєте в крісло, стегнові 
суглоби припиняють обертатися вже після того, як гомілки опи-
няються під кутом 60 ° до стегон. Щоб опуститися на решту 30 °, 
м'язи задньої частини стегон тягнуть тазові кістки на себе і та-
ким чином нахиляють їх назад, що призводить до поступового 
«стирання» поперекової кривизни хребта, через що він втрачає 

свою нормальну S-подібну форму. При цьому найбільш небез-
печними рухами вважаються повороти верхньої частини тулуба 
навколо своєї осі при нерухомому тазі, тиск на хребці, спрямо-
ваний ззаду наперед при переміщенні важких предметів і од-
норазові згинання хребетного стовпа, оскільки зв'язки хребта 
можуть залишатися небезпечно розслабленими протягом 20 
хвилин після того, як ви підведетесь. У цей час ризик отримати 
травму особливо великий. Усе це з часом призводить до перед-
часного старіння кістково-суглобового апарату і, як наслідок, до 
болю. В 2010 р. ВООЗ віднесли цю проблему до списку 10 най-
головніших захворювань та травм, які спричиняють підвищення 
рівня кількості років життя через непрацездатність – DALY (the 
disability-adjusted life year). Додавши складність оцінки захво-
рюваності на біль у попереку, оскільки частота випадків виник-
нення епізодів болю досягає високих чисел з 18 років, а симп-
томи мають тенденцію до повторення, отримуємо питання, які 
потребують вирішення уже зараз.

Вихід із цієї ситуації існує – це додаткова фізична діяльність. 
Відвідайте вашого колегу особисто, а не відправляйте інформа-
цію, використовуючи соціальні мережі, припаркуйте свій авто-
мобіль трохи далі від університету, здійсніть коротку прогулянку 
під час перерви. Мета проста: збільшити кількість фізичної ак-
тивності протягом дня. Зміна положень з сидячи на стоячи про-
тягом дня – кращий спосіб запобігти передчасному старінню ва-
шого хребта. Та не забуваємо про дієту. Рекомендується вживати 
більше овочів та фруктів, виключити смажені продукти, ковбаси, 
копченості, надавати перевагу білому м’ясу та рибі, вживати чис-
ту воду більше двох літрів за добу. Ці страви будуть допомагати у 
відновленні хрящової тканини.

ªâãåí Áåçåãà, ²ãîð Çàâãîðîäí³é, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî

30 листопада у стінах ХНМУ пройшов цікавий захід – пре-
зентація книги Керол Доннер «Магічна книга анатомії» видавни-
цтва «Читаріум» (Харків). Захід був організований видавництвом 

спільно з кафедрою 
анатомії людини і На-
уковою бібліотекою уні-
верситету.

Відкрила презента-
цію директорка видав-
ництва Лариса Бобров-
нікова, яка розповіла 
про історію створен-
ня книги та її автор-
ку – американську ху-
дожницю, професійну 
медичну ілюстратор-
ку зі стажем понад 30 
років, членкиню Асо-
ціації медичних ілю-
страторів (AMI), пере-
можницю премії Lifetime 
Achievement (2000).

Понад 100 учасників, серед яких були діти й дорослі, із за-
хопленням поринули у надзвичайний світ анатомії. Ірина Тка-
чук (зав. лабораторії кафедри анатомії і фізіології людини 

ім. проф. Я.Р. Синельникова 
ХНПУ ім.  Г.С. Сковороди), яка 
брала участь у створенні кни-
ги, розповіла цікаві речі про бу-
дову людського тіла і, зокрема, 
органа зору – ока, адже завдя-
ки йому ми дізнаємося 90 % всі-
єї інформації з навколишньо-
го світу. Дітлахи мали змогу на 
фантомі ока розглянути його 
зсередини, подивитися у мікро-
скоп.

Після презентації на гостей 
чекали цікаві екскурсії до му-
зею анатомії людини ХНМУ. На 
представлених у музеї експо-
натах асистенти кафедри ана-
томії людини університету Ста-
ніслав Малахов, Ірина Чеканова 
та Юлія Онашко розповіли про 
розвиток людського тіла, особливості його будови, розкрили ці-
кавинки анатомії.

Час промайнув швидко, захід видався насиченим, учасники 
були у захваті від книги та Музею анатомії людини ХНМУ.

²ðèíà Êèðè÷îê, äèðåêòîðêà Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ÕÍÌÓ
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

21 листопада в Харківському національному медичному уні-
верситеті перебували представники Національних інститутів 
охорони здоров'я «Національний інститут алергії та інфекційних 
захворювань» у складі директора з інформаційних технологій 
управління кіберінфраструктури та обчислювальної біології Ми-
хайла Тартаковського, головного технічного директора управлін-
ня кіберінфраструктури та обчислювальної біології Олександра 
Розенталя та біоінформатика управління кіберінфраструктури та 
обчислювальної біології Андрія Габріліана. 

Під час зустрічі гостей з керівництвом вишу були обговоре-
ні плани щодо співпраці у сфері досліджень, обміну досвідом та 
спільного розвитку медичної науки на базі ХНМУ. Також було роз-
глянуто питання включення України до групи країн колишнього 
СНД, що беруть участь у глобальному проекті Національних ін-
ститутів охорони здоров'я щодо дослідження та вивчення тубер-
кульозу. 

«Мета нашого візиту – це інтерес до теми туберкульозу і бага-
торічні технологічні напрацювання, які наша група має у цій галузі. 
Уже протягом 7–8 років ми займаємося розробкою проекту щодо 
включення України в мережу туберкульозних порталів. До неї вхо-
дять країни колишнього СРСР, а також інші країни, які насправді 
мають серйозні проблеми з захворюванням на туберкульоз. Украї-
на нам цікава для того, щоб замкнути пояс Грузія – Білорусь – Мол-
дова і подивитися на трансформацію, що у зв’язку із цим відбу-
деться», – розповів представник американської делегації.

Сторони висловили впевненість у подальшій співпраці та 
підтримці зв’язку між інституціями. «Така співпраця між вишами 
спрямована на довгострокову перспективу. Ви представляєте 
авторитетну інституцію Сполучених Штатів Америки, і нам дуже 
приємно, що зараз ми можемо говорити про спільну діяльність 
наших країн, установ і людей. Ми вдячні професору Дмитру Буто-
ву, який організував цю зустріч, де ми можемо обговорити важли-
ві питання щодо нашої роботи», – зазначив проректор з наукової 
роботи Валерій М’ясоєдов.

Також у рамках налагодження міжнародних зв’язків 25 лис-
топада відбулася тристороння онлайн зустріч представників Уні-
верситету Дюкейн (США), Піттсбургського університету (США) 
та ХНМУ. В обговоренні перспектив майбутньої співпраці взяли 
участь декан Школи медичних наук ім. Дж. Рангоса університе-
ту Дюкейн професор Февзі Акінсі, доцент Медичної школи Пітт-
сбургського університету Фаіна Лінков, проректор з наукової 
роботи професор Валерій М’ясоєдов, професор кафедри фтизі-
атрії та пульмонології Дмитро Бутов та начальник відділу міжна-
родних зв’язків Анжела Стащак. Сторони обговорювали питання 
академічної мобільності, запровадження програми подвійних ди-
пломів, участь у спільних наукових проектах, а також висловили 
зацікавленість і впевненість у майбутній співпраці.

²ííà ×åðíèø, ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 

НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
21 листопада представники університету – в.о. проректорки 

з науково-педагогічної роботи Ірина Лещина та провідна фахів-
чиня відділу міжнародних зв’язків Валерія Колєснікова відвідали 
одного з партнерів медичного вишу – спортивну клініку «Вілла 
Стюарт» (м. Рим, Італійська Республіка). 

Під час офіційної зустрічі представниці ХНМУ ознайомилися 
з діяльністю клініки та основними напрямками її роботи. Сторо-
ни обговорили розвиток співпраці та розширення спектра спіль-
них пріоритетів. Також порушувалися питання щодо участі в на-
укових конференціях та можливостей проходження стажування 
для студентів і викладачів університету на базі італійської клініки. 
Потрібно відзначити, що клініка вже має досвід роботи з україн-
ськими медичними закладами та знайома з системою охорони 
здоров’я України. Сторони визнали, що є певні виклики та склад-
нощі, проте є і багато можливостей для співпраці. Крім того, вони 
наголосили на важливості консолідації зусиль та реалізації цих 
можливостей задля належного кадрового забезпечення та якіс-
ної підготовки медичного персоналу.

На завершення візиту італійські колеги висловили сподівання 
щодо майбутньої позитивної співпраці, а також провели екскур-
сію клінікою, ознайомили з технічними можливостями, залами 
реабілітації та умовами, в яких здійснюється лікування пацієнтів.

ПАРТНЕРСЬКИЙ ВІЗИТ

Спортивна клініка «Вілла Стюарт» – спеціалізований іта-
лійський медцентр міжнародного рівня, де забезпечують по-
вноцінну реабілітацію та комплексне лікування для багатьох 
спортсменів і пацієнтів з різних країн. Щорічно тут прово-
дять більше 3 000 успішних операцій пацієнтам з усього сві-
ту і відновлюють здоров'я відомих футболістів. Клініка «Вілла 
Стюарт» входить до складу провідної медичної групи Риму – 
Eurosanità S.p.A.

У 2010 р. клініка «Вілла Стюарт» отримала акредитацію 
ФІФА як центр вищого професійного рівня в галузі профілак-
тики, лікування і відновлення футболістів з усього світу. Під-
розділ «Спортивна медицина» (науковий керівник проф. Фабіо 
Пігоцці) було включено в мережу з 22 центрів, акредитова-
них ФІФА, що надають медичні послуги найвищого рівня, а у 
2011 р. лікарня стала офіційним медичним центром Міжнарод-
ної федерації спортивної медицини (FIMS).

ДОВІДКАДОВІДКА

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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КОНКУРС СТУДЕНТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

СЯЙВО ПОСМІШКИ – МЕТА МАЙБУТНЬОГО СТОМАТОЛОГАСЯЙВО ПОСМІШКИ – МЕТА МАЙБУТНЬОГО СТОМАТОЛОГА
Уже в одинадцяте 12–13 грудня кафедра стоматології дитя-

чого віку та імплантології на базі Університетського стоматоло-
гічного центру збирала талановиту, обдаровану молодь на кон-
курс професійної студентської майстерності «Сяйво посмішки. 
Творчі майстерні». 

Конкурс є відображенням потужної наукової, навчально-вихов-
ної та практичної роботи кафедрального колективу. Про популяр-
ність конкурсу серед студентів-стоматологів свідчить те, що заявку 
на участь щороку надають більше 60 студентів ІІІ, IV та V курсів з різ-
них вишів України. Так і цього року в конкурсі взяли участь 23 вітчиз-
няних та іноземних студентів-стоматологів ХНМУ та УМСА.

Мета конкурсу – пошук обдарованої студентської молоді та 
створення умов для її творчого зростання. Змагання за звання «най-
кращого» проводилося у 4 різних номінаціях: «Первинна хірургічна 
обробка забито-рваних ран обличчя», «Реставрація контактного 
пункту при лікуванні каріозних порожнин другого класу», «Новітні 
методи діагностики ортодонтичної патології» та «Сучасні напрями 
профілактики стоматологічних захворювань в дитячому віці».

Конкурсна програма традиційно тривала 2 дні. Перший день 
був присвячений безпосередньо змаганням у представлених но-
мінаціях.

Конкурс з розділу «Первинна хірургічна обробка забито-рва-
них ран обличчя» складався з двох етапів: теоретичного та прак-
тичного. На першому студенти оцінювали рентгенограми хірур-
гічної спрямованості та встановлювали попередній діагноз на їх 

основі, на другому проводили операцію первинної хірургічної об-
робки забито-рваної рани м’яких тканин, відтвореної на моделі.

Конкурс з визначення професійної студентської майстернос-
ті з розділу «Новітні методи діагностики ортодонтичної патології» 
полягав у постановці ортодонтичного діагнозу на основі біометрії 
контрольно-діагностичних моделей, розрахунку ТРГ, аналізу ор-
топантомограми та фотометрії хворого. 

У розділі «Реставрація контактного пункту при лікуванні карі-
озних порожнин другого класу» студенти проводили реставрацію 
зубів на сучасних фантомах у фантомному класі матеріалами, на-
даними фірмою «Dentsply Sirona».

До конкурсу «Сучасні напрями профілактики стоматологічних 
захворювань в дитячому віці» студенти готувалися заздалегідь. 
На ньому були представлені стендові доповіді, присвячені впливу 
сучасних пристроїв для паління на стан порожнини рота.

Чудовим подарунком для учасників конкурсу стала лекція 
з цифрових технологій «Створення віртуального пацієнта. Діа-
гностика. Планування. Лікування», представлена лікарями цен-
тру Швейцарської стоматології «Місто Дент». Також компанія 
«Dentsply Sirona» провела майстер-клас та лекцію, де всі учасни-
ки конкурсу мали змогу випробувати на практиці сучасний тера-
певтичний інструментарій цієї компанії.

Найбільш яскравим моментом другого дня стало нагоро-
дження переможців та учасників конкурсу чудовими подарунками 
та призами. Конкурс із задоволенням підтримали адміністрація 
ХНМУ, Асоціація приватно практикуючих стоматологів України, 
ГО «Ліга Ортодонтів України», ГО «Об’єднання ортопедів та зуб-
них техніків України», Харківський міський центр щелепно-лице-
вої та реконструктивної хірургії. Фірми «Dentsply Sirona», «Ortho 
Group Ukraine», «TS Dental Group», «OrthoMax», «Splat», «Colgate» 
та Центри незалежної діагностики «WDE» надали подарунки для 
студентів.

Дипломантами конкурсу стали всі учасники, тому що вони 
продемонстрували високі теоретичні знання та впевнене воло-
діння практичними навичками, а призерами конкурсу стали 12 
осіб (по три призових місця в кожній номінації). 

Þë³ÿ ßðîñëàâñüêà, 
äîöåíòêà êàôåäðè ñòîìàòîëîã³¿ äèòÿ÷îãî â³êó òà ³ìïëàíòîëîã³¿

ШКОЛА МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА

ПІДВИЩУЄМО ПЕДАГОГІЧНУ МАЙСТЕРНІСТЬПІДВИЩУЄМО ПЕДАГОГІЧНУ МАЙСТЕРНІСТЬ
13 листопада на базі Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ 

розпочав роботу курс підвищення психолого-педагогічної майстерності 
«Школа молодого викладача». До участі були запрошені викладачі, стаж ро-
боти яких не перевищує 5 років, та усі бажаючі вдосконалити свої професійні 
компетенції. Загальним напрямом занять є формування та покращання на-
вичок міжособистісного спілкування, ораторського мистецтва, технології ак-
тивних та ігрових методів навчання, комунікації з вітчизняними та іноземними 
студентами, профілактика емоційного вигорання, підвищення психолого-пе-
дагогічної компетентності. Курс викладається протягом навчального року, до 
його складу входять тренінги та круглі столи із залученням фахівців з багато-
річним стажем викладацької роботи. Після завершення курсу занять викла-
дачі отримають відповідні сертифікати.

З програмою та розкладом курсу можна ознайомитися на сторінці лабо-
раторії психологічних та соціологічних досліджень ННІ якості освіти ХНМУ.

Àíàñòàñ³ÿ Ãîðåöüêà, ïñèõîëîãèíÿ ÍÍ² ÿêîñò³ îñâ³òè ÕÍÌÓ
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BATTLEMED–3

МЕДИЧНИЙ ТУРНІР – ВИДОВИЩНЕ ЗМАГАННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВМЕДИЧНИЙ ТУРНІР – ВИДОВИЩНЕ ЗМАГАННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
11–13 грудня у стінах ХНМУ відбулася масштабна подія – ме-

дичний турнір BattleMed–3. Упродовж трьох днів 10 команд з різ-
них ЗВО вели запеклу боротьбу за призові місця. 

Перший турнірний день відкрив для учасників 10 квест-
кімнат, де вони повинні були протягом 10 хв знайти рішення: 

• Мікрозлочин (кафедра мікробіології, вірусології та імуно-
логії ім. Д.П. Гриньова).

• Злочин під збільшенням (кафедра патологічної анатомії).
• Злочин Галена (кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Аль-

перна).
• Злочин у пробірці (кафедра біологічної хімії).
• Злочин проти природи (кафедра медичної біології).
• Злочин у стані афекту (кафедра психіатрії, наркології, ме-

дичної психології та соціальної роботи).
• Блискучий злочин (кафедра стоматологїї дитячого віку та 

імплантології).
• РААСовий злочин (кафедра фізіології).
• Лабораторний злочин (за підтримки СІНЕВО).
• Загадковий злочин Енігма (Рада наукового товариства сту-

дентів, аспірантів, докторантів та молодих учених).
Протягом усього дня студенти намагалися викрити злочин та 

знайти вбивцю.
12 грудня учасники зуміли максимально проявити себе саме 

як лікарі: швидко реагували щодо невідкладних станів, знаходили 
вихід зі складних ситуацій та допомагали кожному.

Серед локацій були представлені такі:
• хірургія (кафедра нейрохірургії);
• медицина невідкладних станів (кафедра медицини невід-

кладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії);
• акушерство та гінекологія (кафедра акушерства, гінеколо-

гії та дитячої гінекології);
• терапія (кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокрино-

логії);
• педіатрія (кафедра педіатрії № 1 та неонатології).

Це були не звичайні задачі, а справжня вистава! Були орга-
нізовані чудові локації з реквізитами, фантомами, а найголовні-
ше – зі справжніми акторами. Команди вдало пройшли важкі, 
проте такі буденні для кожного лікаря завдання. Їм треба було на-

дати допомогу вагітній, що поперхнулася, перебуваючи в одній 
квартирі з людиною, що зловживає наркотичними речовинами; 
прийняти ускладнені пологи і врятувати малюка, що передчасно 
народився. Учасники проявили неабиякі знання з хірургії, бо змо-
гли поставити діагноз лише за одним проявом – втрата свідомос-
ті та зробити лапароскопічну операцію. Крім того, студенти про-
демонстрували свої діагностичні вміння при постановці діагнозу 
саркоїдозу.

Ми сподіваємося, що це було цікавою практикою для кожно-
го, а найголовніше – допоможе стати гарним та кваліфікованим 
спеціалістом.

По закінченню заходу 13 грудня відбулася церемонія закрит-
тя та нагородження учасників Всеукраїнського медичного турніру 
Battle Med–3. За підсумками конкурсу перемогли такі команди:

І місце – «Born this way» (ХНМУ);
ІІ місце – «Панацея» (ЛДМУ);
ІІІ місце – «MedandDon» (ДНМУ).
Крім того, команди, які найкраще проходили локації, отрима-

ли дипломи:
• краще вирішення задачі хірургічного профілю – «Онуки Пи-

рогова» (ХНМУ);
• краще вирішення задачі терапевтичного профілю – 

«Позитивный Вассерман» (УМСА);
• краще вирішення задачі з невідкладних станів – «Optimum» 

(СДМУ);
• краще вирішення задачі з акушерсько-гінекологічного 

профілю – «Лікарська таємниця» (ХНМУ);
• краще вирішення задачі з педіатричного профілю – «Make 

Some Noise» (ХНМУ).
Також цього року було введено нову нагороду – найкращий 

гравець турніру. За підсумками двох днів ним став Денис Лупа-
ло (ДНМУ).

Дякуємо всім учасникам за таку запеклу боротьбу у змаган-
нях, віддачу та тепло. Сподіваємося, що ряди турнірців будуть 
лише поповнюватися, а Рада наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих учених для цього докладе ще 
більше зусиль!

Зустрінемося наступного року вже на «BattleMed–4». Слід-
куйте за нашими новинами! 

Îëåñÿ Ïëºõîâà, ãîëîâà Ðàäè íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ñòóäåíò³â,
àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â ³ ìîëîäèõ ó÷åíèõ ÕÍÌÓ
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НАЗУСТРІЧ НОВОМУ 2020 РОКУ!

Свято наближаєтьсяСвято наближається
Минув ще один рік. Для когось він був легким, креативним, сповненим позитивних емоцій 

та творчих ідей, для інших, навпаки, став роком випробувань. Та щоб він не приніс, давайте 
щиро подякуємо, що саме зараз кожен з нас має щось дороге та близьке його серцю. Можли-
во, це рідні люди, які щоранку допомагають нам прокидатися й з новими силами долати що-
денні випробування. Думаю, кожен минулий рік стає учителем, що дарує цінний скарб – жит-
тєвий досвід та нові знання.

Уже зовсім скоро ми почуємо бій годинника, який засвідчить, що настав 2020 рік. Друзі, 
щиро вітаю вас та ваших рідних з початком новорічних свят! Нехай вони наповнять будинок 
ароматами ялинки та мандарин, теплом та щирістю, коханням та романтикою. Бажаю, щоб у 
новому році все заплановане здійснилося, кожне серце билося в унісон своєї половинки, а ро-
бочі будні були в радість. Кохайте та будьте коханими, бажайте та будьте бажаними, мрійте й 
нехай ваші мрії здійснюються. З Новим 2020 роком!

Êàòåðèíà Ïîëîæèøíèê, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Дуже скоро прийде найулюбленіше свято всіх дітлахів та до-
рослих – Новий рік! Існує всесвітньо відомий китайський горо-
скоп, створення якого легенда приписує міфічному «Жовтому 
імператорові» Хуан-ді у 2600 р. до н.е. Китайський зодіак – це 
схема, у якій кожний рік відповідає тварині і її передбачуваним 
характерним властивостям згідно з 12-річним циклом. Цікаво, 
хто ж буде господарем у 2020 році? 

Згідно з китайським календарем символом Нового 2020 року 
буде Білий Сталевий Щур, який, як відомо, відрізняється мудріс-
тю, ощадливістю і розумом. Господар року кмітливий, винахідли-
вий, володіє розвиненою інтуїцією і швидкою реакцією, а також 
легко пристосовується до нового середовища. 

Що принесе нам маленький символ у новому році? Гороско-
пи обіцяють безліч приємних сюрпризів всім знакам зодіаку. Го-
ловне – не проявляти лінь і слабкість, а діяти напористо і само-
впевнено.

Схвалюється будь-яка праця, яку ви робите із задоволенням, 
а якщо вона ще й пов'язана з творчістю, то Щур, як-то кажуть, дає 
вам карт-бланш. Робота, нарешті, принесе все те, на що ви з не-
терпінням чекали – кар'єрний ріст, визнання заслуг, матеріальне 
задоволення. 

Щур прихильно ставиться до тих людей, які інвестують кошти 
у власні емоції. Тому якщо ви полюбляєте подорожувати, горо-
скоп на 2020 рік дає вам зелене світло.

Господар Нового року цікавиться мистецтвом і духовними 
цінностями. Він дуже вимогливий до себе і свого оточення. Згід-
но зі східним календарем у 2020 році варто турбуватися про на-
вколишній світ, наповнювати думки добром і робити безкорисли-
ві вчинки. 

Білий колір – це приємний знак для тих, хто хоче створити 
міцний шлюб у 2020 році. Рік вдалий для нових починань, пере-
їздів і зміни роботи. Все, за що ви візьметеся, завершиться успі-
хом. Також, якщо ви перебуваєте з кимось у сварці, зробіть усе 
можливе для того, щоб помиритися і зміцнити дружні зв'язки.

Отже, новий 2020 рік буде дуже щасливим для тих, хто по-
любляє працювати, має світлі думки та ніколи не зупиняється на 
досягнутому.

Àíàñòàñ³ÿ Ñìèðíîâà, ²V ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД БІЛОГО 

МЕТАЛЕВОГО ЩУРА?

Новий рік… Здавалося б, усього два слова, проте як багато 
приховується за ними! Яскраві іграшки, солодощі, ялинка і, зви-
чайно ж, очікування новорічного дива, на яке ми всі сподіваємо-
ся… Не намагайтеся переконати мене, що це не так – все одно 
не повірю!

Письменники, режисери та ілюстратори надали нам певне ба-
чення того, як саме повинен виглядати Новий рік. Тому кожного 
року ми неодмінно вмикаємо новорічні пісні, бігаємо по магазинах 
у пошуках подарунків та запасаємося улюбленими продуктами.

Особливий атрибут Нового року – це, звичайно ж, сніг. Без 
нього свято здається нам зовсім не таким, як треба. Тому якщо 
погода не зимова, настрій псується. Особисто мені в такі момен-
ти одразу ж хочеться придбати машину зі штучним снігом і хоча 
б на кілька хвилин зануритись у святкову атмосферу. Хоча існує 
й інший варіант: відправитись туди, де сніг точно є. Проте таку 
подорож слід планувати заздалегідь, а декому й гроші збирати 
цілий рік.

Ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що найкраще в Новому році – 
це підготовка до нього. Яскраве мерехтіння вогників, серпантин, 
мандаринки та святкова атмосфера занурюють усіх нас у дитин-
ство. А деякі дорослі й дотепер шукають подарунки під ялинкою 
та вірять у Діда Мороза. Зізнавайтеся – ви теж?

У кожного з нас існують свої, особисті традиції. Хтось 
обов’язково збирається за одним столом із далекими родича-
ми. Деякі люди зустрічаються з друзями і цілу ніч відриваються. А 
інші взагалі святкують Новий рік на березі океану в купальниках і 
з коктейлем у руках – таке теж буває.

Саме свято минає так швидко, що не встигаєш нічого зрозумі-
ти. Чекаєш, чекаєш – а потім усе, як у кіно: годинник, шампанське – 
і ти вже на початку чогось нового. А згодом швидесенько настає 
ранок. Я не кажу про 1 січня – це взагалі день, якого немає.

Усі ми віримо, що в новому році все буде по-іншому: покра-
щиться ситуація у країні, гроші падатимуть з неба, ми схуднемо 
без дієт і знайдемо кохання – підкресліть потрібне. Бажати – це 
добре. Проте пам’ятайте, що все залежить саме від нас, інакше 
не буває. 

Закликаю вас насолоджуватись улюбленою атмосферою вже 
сьогодні. І я разом із вами вірю, що наступний рік буде кращим, 
ніж попередній, а всі наші мрії здійсняться! Так, усе, побігла за по-
дарунками та мандаринками.

²ðèíà Áëèíêîâà, ðåäàêòîð ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó
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Найтепліше сімейне святоНайтепліше сімейне свято
А що для вас Різдво? Як часто замислюєтесь над цим питан-

ням? Для мене це, мабуть, найінтимніше, найбільш атмосферне 
і дуже особисте свято. Напередодні, шостого січня, з першою 
зіркою в небі сім’я сідає до вечері. Святвечір. Дванадцять пісних 
страв на столі, серед яких обов’язково кутя, мамині пампухи з ви-
шнями, вареники, комусь з картоплею, а хтось смакує з капустя-
ною начинкою. Розмови не про буденне, а про традиції. Перше 
слово завжди в найстаршого члена родини за столом – бабусі. А 
за кілька годин домашнього затишку на вулиці вже чуються дитячі 
голоси. Коляда.

Ну і зрештою повернемось до самого Різдва. Сьомого січня в 
кожному куточку України люди відзначають народження Христа. У 
нашому будинку збираються вже геть усі: найближчі і найдальші. 
А ще я завжди чекаю на прихід вертепу. Яскраві костюми, дзвінкі 
голоси, сміх та колядки. У такій атмосфері просто немає часу су-
мувати. Всюди ліхтарі, вогники свічок і щасливі люди. 

Особистою традицією також є перегляд фільмів: Різдвяна 
історія, Полярний експрес і перші частини Гаррі Поттера. Щодо 
народних традицій – окрім колядок і вертепів, важливою є оздо-
ба будинку. І нехай вже ніхто, як раніше, не білить стіни, не при-

крашає розписами і не обвішує вишитими рушниками, втім Ді-
дух – символ всіх зимових свят – таки з’являється в кожному 
помешканні. Він, як символ урожаю, достатку, оберегу роду, ро-
биться із колосків пшениці, сухих трав та квітів. Наші предки бе-
регли його до весни, а потім змішували із посівним зерном, щоб 
був урожай. 

Якщо відкрити всім відомий google, то мабуть можна знайти 
ще безліч загальноприйнятих традицій. Хтось ворожить, хтось 
несе вечерю хрещеній матері. Упевнена, у вашій родині теж є 
щось своє. 

Вітаючи всіх із цим світлим святом, хочеться побажати тільки 
одне: не втрачайте сяйва святкової свічки, не зраджуйте родин-
ним звичаям та бережіть тепло, яке несе в собі Різдво.

²ðèíà Ìàëàí÷óê, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
19 грудня – дата, на яку з нетерпінням чекають малята, щоб 

скоріше зранку зазирнути під подушку в пошуках подарунка від 
святого Миколая.

Науковці вважають, що святкування Миколая в Україні поча-
лося ще за Всеволода Ярославовича – у 1088 р. Княгиня Ольга 
побудувала на його честь один з перших храмів Київської Русі – 
біля могили Аскольда в Києві, ще в XI ст. Нині налічується со-
тні церков на честь святого, а в Миколаєві навіть споруджено 
пам’ятник.

Особливої популярності в Україні свято набуло на Галичині у 
ХІХ ст. разом з появою тут першої мережі шкіл. У день вшанування 
пам’яті святого учням дарували солодощі. Чому так? Кажуть, що 
коли святий Миколай був хлопчиком, то мав дуже гарні здібності 
до наук і навчання. Тому з появою перших шкіл при храмах він по-
чав опікуватися учнями. Звертатися до Миколая у молитвах мо-
жуть і ті, хто перебуває у скруті, а також заміжні жінки, які просять 
чудотворця про спокійне сімейне життя.

Постать святого Миколая пов’язана не просто із святкуван-
ням чи подарунками, адже це свято вчить тому, що кожна людина 
отримує винагороду за добрі вчинки. Дітям обіцяють, що святий 
Миколай покладе їм під подушку подарунок, якщо вони будуть 
добре поводитися. А тим, хто провинився поганими вчинками, 
покладе під подушку різку чи шматок вугілля. 

Свято Миколая мало свої традиції. Саме з 19 грудня розпо-
чинались передноворічні базари та ярмарки. Дівчата та хлопці 
купляли різні приладдя, аби зшити собі костюми до Нового Року, 
адже вже зовсім скоро на них чекали обрядові ігри, святкування 
та вечорниці.

Також у цей день прийнято було ворожити. Дівчата збирали-
ся ближче до вечора, а то і зовсім вночі, аби дізнатися свою май-
бутню долю. Брали із собою «магічні» предмети, на яких прийня-
то ворожити у такі дні: перстні, голки, дзеркальця, нитки, гребінці 
тощо. Також вірили, що у цей день можна визначити, наскільки 
великою буде твоя майбутня родина. Для цього треба було ста-
ти напроти дзеркала і направити його у бік вікна, з якого видно 
місяць. Відображення з вікна розмивалося і в дзеркалі виднівся 
не один місяць, а декілька. Скільки їх дівчина нарахувала, стільки 
членів родини в неї буде в майбутньому.

Раніше вважали, що засватана на Миколая дівчина буде гар-
ною господинею та вірною дружиною. Також існувала традиція 
пробачати в цей день старі образи та просити пробачення за свої 
вчинки. Тож люди, які до цього посварились, могли на Миколая 
примиритись за шматочком святкового пирога.

За легендами, святий Миколай сам у зовсім юному віці оси-
ротів, тому став покровителем усіх сиріт. Тож з часів Незалеж-
ності України відродилася традиція святкувати цей день, вітаючи 
сиріт у дитячих будинках – влаштовувати дітлахам свято, а також 
дарувати подарунки.

Скільки б не чекало попереду новорічних свят, саме день свя-
того Миколая їх розпочинає. Зазвичай у цей час випадають перші 
сніги, а вулиці та будинки наповнюються святковою передново-
річною атмосферою.

Êàòåðèíà Øðîëèê, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 
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ДО 125-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Протягом багатьох століть у різних 
країнах світу такі захворювання, як холера, 
чума, віспа, завдавали багато лиха. Люд-
ство завжди цікавили причини цих захво-
рювань. Протягом тривалого часу пану-
вало уявлення, що вони виникають через 
погане повітря. І тільки наприкінці XVII ст. 
голландському вченому Антонію Левен-
гуку вдалося відкрити новий світ – світ мі-
кроорганізмів, що спричиняли виникнен-
ня цих хвороб. Вивчати такі істоти почали 
мікробіологи, одним з яких став доктор 
медичних наук, член-кореспондент АМН 
СРСР професор Василь Деркач.

Василь Степанович Деркач народив-
ся 21 грудня 1894 р. у с. Корсунь, Єнакі-
ївського району, Донецької області в сім'ї 
селянина, який згодом працював табель-
щиком на шахті. У 1917 р. він закінчив 
медичний факультет Харківського уні-
верситету. Ще студентом захопився мі-
кробіологією і працював у О.В. Репрєва на 
кафедрі загальної патології. Однак йшла 
Перша світова війна, і випускники медич-
ного факультету підлягали призову на вій-
ськову службу. Призваний був і В.С. Дер-
кач, який у діючій армії служив полковим 
лікарем. Через рік він демобілізувався і 
повернувся до Харкова, де став асистен-
том кафедри загальної патології, яка мала 
курс бактеріології. Також з 1921 р. він пра-
цював і в Українському санітарно-бакте-
ріологічному інституті ім. І.І. Мечникова. У 
1922 р. в Харківському медичному інсти-
туті створили кафедру мікробіології, де 
Василь Степанович пропрацював майже 
все життя, пройшовши шлях до доктора 
медичних наук, професора, завідувача ка-
федри.

Діяльність В.С. Деркача була багато-
гранною і повністю присвячена вивченню 
мікробіології. Він працював поруч із таки-
ми відомими мікробіологами, бактеріо-
логами, інфекціоністами, як В.С. Коршун, 
Д.П. Гриньов, М.М. Соловйов, С.І. Злато-
горов, і багато чому навчився у них. Вели-
кою заслугою Василя Деркача стало ви-
вчення різних питань у галузі мікробіології 
інфекційних хвороб людини і тварин, при-
чому багато з них він розробив уперше. 
Василь Степанович розпочав вивчення 
феномена бактеріофагії в змішаних куль-
турах, запропонував метод інактування 
скарлатинозного токсину і антитоксину, 
виявив нові ферментативні властивос-

ті холерного вібріона, уперше встановив 
захворювання паратифозної етіології у 
бджіл, запропонував мікробіологічні захо-
ди боротьби з ним, а також із шкідниками 
цукрових буряків.

Ще в 1921 р. В.С. Деркач уперше в Со-
юзі отримав активний штам дизентерій-
ного бактеріофага, чим поклав початок 
його теоретичному вивченню та впрова-
дженню в практику радянської охорони 
здоров’я. Він став також автором першої 
в СРСР експериментальної роботи з бак-
теріофагії («Профілактична медицина», 
1922 р.). Ця робота вже тоді характеризу-
вала його як блискучого експериментато-
ра і глибокого дослідника.

Василь Степанович детально вивчив 
антигенні та імуногенні властивості че-
ревнотифозних токсинів і розробив ме-
тод одноразових щеплень проти черев-
ного тифу. Його роботи в галузі вивчення 
мікробіології висипного тифу, сифілісу, 
гонореї, цереброспінального менінгіту, 
скарлатини, кишкових інфекцій, бактері-
ологічних методів боротьби зі шкідниками 
сільськогосподарських культур, біологіч-
них антисептиків та іншого мають велике 
теоретичне і практичне значення.

У 1932 р. В.С. Деркач став завідува-
чем кафедри мікробіології створеного 
на той час у Харкові Виробничого медич-
ного інституту (у подальшому 2-й ХМІ). У 
1934 р. за заслуги в галузі радянської на-
уки і охорони здоров'я – розробку методу 
одноразової вакцинації проти черевно-
го тифу – він був нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. У 1938 р. 
Рада професорів 2-го ХМІ своєю ухвалою 
присвоїла Василю Степановичу вчений 
ступінь кандидата медичних наук без за-
хисту дисертації, а в 1939 р. він захистив 
докторську дисертацію на тему: «Про ан-
тигенні та імуногенні властивості токсич-
них речовин черевнотифозних бактерій». 
У своїй дисертації В.С. Деркач експери-
ментально довів можливість створення 
імунізаторного депо, що мало велике на-
уково-практичне значення в умовах масо-
вої вакцинації проти кишкових інфекцій.

Почалася Друга світова війна. У 
1941 р. В.С. Деркач евакуювався із сім'єю 
до Сталінграду, де завідував відділом 
Українського санітарно-бактеріологічно-
го інституту ім. І.І. Мечникова. Звідти – до 
Чкалова (нині Оренбург), де став завіду-
вачем кафедри мікробіології Чкаловсько-
го сільськогосподарського інституту. У 
подальшому місцеві органи влади ви-
словлять йому свою вдячність «за велику 
допомогу, надану лікувальним установам 
фронту, евакошпиталям та лікарням Чка-
ловської області». У 1943 р. В.С. Деркач 
був удостоєний звання заслуженого діяча 
наук УРСР, в 1945 р. – обраний членом-ко-
респондентом АМН СРСР, у тому ж році він 
був нагороджений другим орденом Тру-
дового Червоного Прапора.

Повернувшись до Харкова, Василь 
Деркач став завідувачем кафедри мікро-
біології об'єднаного ХМІ, а з 1948 р. також 
працював за сумісництвом заступником 
директора з наукової частини Українсько-
го НДІ епідеміології та мікробіології ім. 
І.І. Мечникова. У повоєнний час він при-

святив себе розробці нових антибіотиків, 
вивченню механізмів їх дії і вже в 1948 р. 
отримав авторське свідоцтво на антибіо-
тик «саназин». Антибіотичні властивості 
саназину були вивчені відносно 27 видів 
мікробів. За свідченням лікарів, він був 
найбільш активний при лікуванні дизенте-
рії, туберкульозу, скарлатини, вирізнявся 
ефективністю при ранових інфекціях, лі-
куванні спеціальних опіків. У 1961 р. «за 
великі заслуги в галузі охорони здоров’я 
радянського народу і розвитку медичної 
науки» В.С. Деркач був нагороджений ор-
деном Леніна. У цей час його призначають 
експертом з антибіотиків Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я.

У 1964 р. при кафедрі мікробіології 
ХМІ була створена проблемна лаборато-
рія «Антибіотики та інші біологічно актив-
ні речовини природного походження». Тут 
вивчалися умови утворення і механізму 
дії запропонованого ним протипухлинно-
го антибіотика «неоцид», отриманого вже 
в первісному рідкому стані з подальшим 
доопрацюванням з кінцевою метою його 
впровадження в практику і виробництво. 
Три роки співробітники лабораторії пра-
цювали над отриманням стабільного пре-
парату неоциду в сухому вигляді, придат-
ному для введення. Він був у багато разів 
активнішим за колишню форму і не мав 
побічної дії. Цей препарат був дозволений 
Комітетом антибіотиків при Президії АМН 
СРСР як симптоматичний засіб при ліку-
ванні ракових хворих.

Про результати своїх досліджень 
В.С. Деркач неодноразово доповідав на 
різних з'їздах, конгресах та ін. Так, у Неа-
полі на III Симпозіумі з хіміотерапії Василь 
Степанович розповів про результати екс-
периментального вивчення лікувальних 
властивостей очищеного неоциду. Учені 
багатьох країн уважно і з цікавістю слуха-
ли його. У працях симпозіуму ця робота 
була надрукована чотирма мовами. 

Василь Степанович – автор понад ста 
наукових праць з проблем мікробіології, 
імунології, епідеміології. Під його керівни-
цтвом підготовлено та захищено понад 70 
дисертацій, у тому числі 11 докторських. 
Про його педагогічну майстерність згадує 
доцент Т.І. Степаненко: «Він був прекрас-
ним лектором. Він говорив просто, не по-
спішаючи, відтіняючи важливі деталі. Роз-
повідав цікаво, не втомлюючи слухачів. 
Було чому повчитися. Коли я працювала 
ще асистентом, мені доручалося читання 
окремих лекцій, і Василь Степанович за-
вжди знаходив час ознайомитися з підго-
товленою мною лекцією і зробити правки. 
Їх було небагато, але на диво, як зміню-
вало раптом одне слово (викреслене або 
додане), чи розділовий знак весь сенс 
речення, його смислове навантаження. 
В.С. Деркач був Майстер, і Майстер до-
брий: він дозволяв навіть пізно ввечері по 
телефону з'ясувати хвилюючий момент і 
завжди давав слушну пораду».

Помер Василь Степанович Деркач 25 
липня 1975 р., похований на міському кла-
довищі № 2.

Æàííåòà Ïåðöåâà, 
äèðåêòîðêà ìóçåþ ³ñòîð³¿ ÕÍÌÓ,

çàñëóæåíà ïðàö³âíèöÿ óí³âåðñèòåòó

ДОСЛІДНИК СВІТУ НЕВИДИМИХ ВОРОГІВ І ДРУЗІВ ЛЮДИНИ
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ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФКОМУ СТУДЕНТІВ ХНМУ

10 грудня в Харківському національному медичному універси-
теті відбулася звітно-виборна конференція Первинної профспілко-
вої організації студентів, аспірантів, докторантів та клінічних орди-
наторів ХНМУ.

На конференції були присутні 219 делегатів від усіх структур-
них підрозділів. Також були запрошені проректор з науково-педа-
гогічної роботи Іван Летік, заступниця голови Обласного комітету 
профспілки працівників охорони здоров’я Тетяна Пустовойт, за-
ступники деканів, представники структурних підрозділів та гості.

Робота конференції почалася зі звіту роботи профспілки за 
період з 2015 по 2019 рік голови організації Олександра Шапа-
ренка. У своїй доповіді Олександр Володимирович у повному 
обсязі звітував перед делегатами конференції щодо діяльності 
організації у всіх сферах та напрямках роботи. Він зазначив, що 
колектив досягнув значних успіхів у роботі, що підтверджено зна-
чними змінами як в нормативно-правовій базі діяльності, так і в 
кількості проведених та запланованих заходів. Наприкінці Олек-
сандр Володимирович подякував всьому колективу, партнерам 
та висловив сподівання на подальший продуктивний соціальний 
діалог.

Також в обговорені доповіді взяли участь заступник голо-
ви профспілки Роман Іващенко, голова структурного підрозділу 

стоматологічного факультету Анастасія Лях, голова інформацій-
но-редакційної комісії Діана Георгій, голова спортивно-масової 
комісії Владислав Бугаєв та голова спортивно-масової комісії 
Ангеліка Благодир. 

За результатами доповіді голова редакційної комісії кон-
ференції Олександр Кислов зачитав проект рішення, в якому 
були визначені пріоритетні напрямки подальшої діяльності в 
рамках стратегії інтернаціоналізації, соціального партнерства, 
покращання соціально-економічних умов, забезпечення прав 
і гарантій, регулювання відносин у сфері надання освітніх по-
слуг та ін.

Після проведення обговорення та дебатів щодо звіту голо-
ви організації були розглянуті кандидатури на обіймання посади 
голови Профспілкової організації. Одноголосним рішенням було 
обрано Олександра Шапаренка. Також делегати затвердили сут-
тєво оновлений склад співробітників організації, які були реко-
мендовані структурними підрозділами університету.

Профспілкова організація студентів, аспірантів, докторан-
тів та клінічних ординаторів ХНМУ дякує делегатам та учасникам 
конференції за активну участь.

Îëåêñàíäð Êèñëîâ,
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòóäåíò³â ÕÍÌÓ 

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ 
ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ ГРОМАДОЮ 

ВИСТАВКОВИЙ СВІТ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОЛУЧИВСЯ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

Щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом. До цього заходу долучився й медичний університет.

6 грудня в холі бібліотеки Академічне товариство міжнарод-
них студентів (ASIMS) під патронатом деканату VII факультету 
з підготовки іноземних студентів провело інтерактивну вистав-
ку «AIDS Awareness DAY». У рамках заходу англомовні студен-
ти проводили майстер-класи з демонстрації профілактичних 
засобів, методів лікування та діагностики ВІЛ, спілкувалися з 
відвідувачами бібліотеки, пропонували відповісти на їхні запи-
тання. Також на великому екрані демонструвалася презента-
ція, присвячена відомим публічним особам (акторам, співакам, 

спортсменам, політикам), які померли від СНІДу або і сьогодні 
продовжують свою боротьбу з цим захворюванням. Особлива 
роль відводилася розвінчуванню міфів, що й досі супроводжу-
ють ВІЛ.

Виставку відвідали проректор з виховної роботи Іван Летік, 
директор інституту з підготовки іноземних громадян Дмитро Ма-
ракушин та декан VII факультету з підготовки іноземних студентів 
Оксана Васильєва. Вони зазначили, що подібні заходи дають на-
дію людям з усього світу на те, що будь-який діагноз – це ще не 
вирок, і ніколи не варто здаватися та втрачати надію.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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8 ГРУДНЯ – ДЕНЬ БЛАГОДІЙНОСТІ

Благодійність – знайоме і зрозуміле всім слово, яке означає 
допомогу людині без корисливих цілей або на пільгових умовах.

Перші випадки благодійності та меценатства сягають корін-
ням у глибоку давнину й стосуються насамперед заможних та ба-
гатих людей. За часів Стародавнього Риму особливо популярною 
стала підтримка мистецтва, поезії і театру. Один із римлян – Гай 
Цільній Меценат був настільки щедрим і так багато пожертвував 
на благодійність для художників, акторів і поетів, що увійшов в іс-
торію. Тепер його ім’ям називають благодійників, які підтримують 
творчих людей. За часів імператорства Октавіана Августа, това-
ришем якого він був, Меценат уперше вивів формат допомоги 
людям на державний рівень. Відтоді всіх, хто допомагає людям з 
метою підтримки конкретної галузі мистецтва, науки або соціаль-
ного життя, називають меценатами.

У Харкові, як і у багатьох інших великих і давніх містах, були 
свої відомі меценати та благодійники. Добровільні суспільства і 
окремі особи власним коштом засновували й утримували лікар-
ні, притулки для дітей і людей похилого віку, інститути, училища, 
школи.

Так, однією з найбільш знаменитих родин-благодійників Хар-
кова є сім’я Алчевських. Олексій Кирилович Алчевський був од-
ним з лідерів Харківської громади, на постійній основі фінансував 
недільні та сільські школи, харківську школу глухонімих, благо-
дійне товариство, сирітські будинки і богадільні. Його дружи-
на Христина Данилівна Алчевська в 1862 р. заснувала в Харкові 
безкоштовну недільну жіночу школу для дорослих і утримувала її 
більше 50 років. Ще одну школу вона побудувала в родовому ма-
єтку в селі Олексіївка і сама викладала в ній. Христина Алчевська 
займалася освітою звичайних людей та багато зробила для роз-
витку української школи і освіти в Харкові.

Також відомим благодійником був один з губернаторів Хар-
ківщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Петро Дурнов. У 1867 р. піс-
ля замаху на імператора Олександра II харків'яни вирішили по-
будувати лікарню для незаможних людей. На честь врятування 
царя губернатор пожертвував великі на той час гроші – 25 тис. 
руб. Крім цього, він постійно жертвував по 300 рублів на сти-
пендії вихованок благодійного товариства. А сходи з Універси-
тетської гірки, побудовані за його ініціативою, можна вважати 
пам'ятником благодійнику, бо вони з невеликими змінами існу-
ють і до сьогодні.

Не варто забувати і сім’ю Квіток, внесок у розвиток Харкова 
якої був дуже великим. Пращур драматурга Квітки-Основ'яненка 
подарував місту землі під Успенський собор, університет і ни-
нішній Сад Шевченка. Брати Григорій Федорович і Андрій Федо-
рович належали до старшинського роду Квіток, звідки вийшли 
два полковника слобідських козаків. Ці двоє братів проявляли 
особливу активність і доклали чимало зусиль до перетворення 
Харкова на центр культури і освіти на сході України. У 1812 р. 
за їх ініціативою виникає «Суспільство доброчинності» для до-
помоги тим, хто вимагає опіки та розради. Також один з бра-
тів Квіток-Основ'яненок Григорій Федорович заснував у Харко-
ві перший в історії Російської імперії Інститут шляхетних дівчат. 
Гроші на його утримання збирали за рахунок благодійності. З 

часом навчальний заклад набув такої доброї репутації, що за-
вдяки зусиллям меценатів Квіток-Основ’яненок мати імпера-
тора Олександра І Марія Федорівна у 1818 р. взяла інститут на 
власне піклування.

Особливою постаттю для Харкова є видатний діяч свого часу, 
благодійник, меценат, учений та громадський діяч Василь Наза-
рович Каразін. Саме завдяки тому, що йому вдалося зібрати по-
над 40 тис. руб., що на той час було великою сумою, в Харкові 
з’явився перший на території Східної України класичний універ-
ситет. Харків'янин створив перше Міністерство народної освіти 
Імперії, особисто розробляв наукові програми, планував проекти 
академічних та університетських закладів.

Також багато для міста та його мешканців зробив Василь Ла-
макін. Він багато займався благодійністю, передусім пов'язаною 
з освітою. Відомо, що Василь пожертвував величезну на ті часи 
суму в 3500 рублів на організацію в Харкові Інституту шляхетних 
дівчат, що дозволило купити бібліотеку і меблі.

Також ім’я Василя Ламакіна знаходиться в списку тих, хто ба-
гато пожертвував на створення харківського університету. Однак 
основну силу енергійний і заповзятливий купець-благодійник на-
правив на діяльність міського голови. Під час Вітчизняної війни 
1812 року Харківська міська дума під його керівництвом зібрала 
23 тис. руб. пожертвувань для армії Російської Імперії. Також він 
закупляв для міста ліхтарі та будматеріали для лікарень за власні 
кошти, якщо у казні міста не вистачало грошей.

У наш час заможні люди також активно займаються благодій-
ністю. З початку серпня 2010 р. група американських мільярдерів 
підписала зобов’язання віддати не менше половини свого майна 
на доброчинність. Ця подія отримала назву «Клятва дарування», 
і в ній взяли участь такі знамениті мільярдери, як засновник кор-
порації Microsoft Білл Гейтс, кінорежисер Джордж Лукас, колиш-
ній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. 10 грудня 2010 р. до ініціати-
ви видатного американського благодійника і мецената Уоррена 
Баффета долучилися Марк Цукерберг і Дастін Московіц – засно-
вники найбільшої у світі соціальної мережі Facebook. Також серед 
учасників благодійної компанії є Ілон Маск. До травня 2019 р. 204 
мільярдери з 23 країн приєдналися до кампанії і пообіцяли від-
дати не менше 50 % свого капіталу на допомогу і підтримку нуж-
денним.

В Україні день благодійності традиційно відзначають у другу 
неділю грудня. Цього року це 8 грудня. Свій офіційний статус свя-
то отримало 13 грудня 2007 р., коли президент Віктор Ющенко 
підписав Указ «Про День благодійництва». В Указі глави держа-
ви зокрема йшлося про те, що свято вводиться «з метою утвер-
дження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку 
благодійної діяльності».

На сьогодні завдяки розвитку технологій та соціалізації сус-
пільства не потрібно бути мільйонером, щоб допомагати іншим. 
Для цього достатньо брати участь у благодійних акціях, жертву-
вати невеликі кошти, одяг та їжу у благодійні фонди, які допома-
гають тим, хто перебуває у більш скрутній ситуації. 

²ãîð Øóëüãà÷, 
ôàõ³âåöü ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

СУСПІЛЬСТВО ДОБРОЧИННОСТІ

Петро ДурновГригорій Квітка-Основ'яненкоСім’я Алчевських
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МУЗИЧНИЙ ПРОЄКТ

Популяризувати класичну музику і навчити молодь отриму-
вати від неї задоволення поставили собі за мету організатори 
проекту, який реалізується в рамках міжнародного фестивалю 
Kharkiv Music Fest–2020.

Проект знайомить школярів і студентів з кращими творами 
таких класиків, як Франц Йозеф Гайдн, Вольфанг Амадей Моцарт, 
Людвіг ван Бетховен. На думку організаторів, це допоможе заці-
кавити сучасну молодь класичною музикою і заохотить їх активні-
ше відвідувати культурні заклади.

За словами куратора Поліни Кордовської, завдання проекту – 
надати молоді шанс відчути, що світ класичної музики може бути 
близьким, зрозумілим, проте не менш захоплюючим, ніж голлі-
вудські блокбастери. «Ми прагнемо не перевантажувати прізви-
щами, датами і термінами інформацію, а намагаємося передати 
юним слухачами нашу любов до шедеврів музичної класики і ком-
позиторів, які їх створили», – підкреслила куратор проекту.

Майданчиками для лекцій-концертів конкурсу стали шість 
шкіл Харкова, також до проекту приєдналися п'ять харківських 

вишів, серед яких і Харківський національний медичний уні-
верситет.

Проект тривав три тижні і завершився концертом «Beethoven 
& Cо», який відбувся 3 грудня в Харківській обласній філармонії і 
став завершенням тритижневого проекту «Класика для молоді».

Довідка

Міжнародний фестиваль KharkivMusicFest–2020 пройде в 
Харкові 28 березня – 12 квітня 2020. Протягом декількох тижнів 
на харків'ян чекають концерти зірок класичної музики світово-
го рівня, лекції для дорослих і просвітницька програма для шко-
лярів, форум, професійні майстер-класи від зарубіжних гостей 
фестивалю і зустрічі з цікавими особистостями в неформальній 
обстановці.

Проект реалізується Громадською організацією «Разом» за 
сприяння Управління у справах сім'ї та молоді, Департаменту у 
справах молоді та спорту Харківської міської ради.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó «Ðåäïîñò»

«КЛАСИКА ДЛЯ МОЛОДІ» В СТІНАХ МЕДИЧНОГО ВИШУ

АКТУАЛЬНО

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ЗАХИСТ ВІД ДЕЗІНФОРМАЦІЇ
27 листопада я стала учасником тренінгу «Операції впливу. Дезінформація. 

Медіаграмотність». Експерти «Української фундації безпекових студій» Анаста-
сія Баровська та Дмитро Дубов розповіли учасникам заходу, що таке медіагра-
мотность, операції впливу та на що вони спрямовані, як наративи керують нашим 
сприйняттям дійсності тощо.

На завершення тричасового спілкування учасники попрактикувалися у напи-
санні наративу. Саме він задає напрям певного мислення, адже такі держави, як, 
наприклад, Росія,у тому числі намагаються вплинути на демократичні процеси 
шляхом викривлення або надання завідомо неправдивої інформації. Тому сьогодні 
у світі формуються наративи захисту демократії.

У сучасному медіапросторі існують об’єкти та суб’єкти вживання інформації. 
Інформація – це зброя, і наш медіапростір давно став театром інформаційної ві-
йни. На мою думку, варто формувати критичне мислення як захист від дезінфор-
мації, адже інструменти для її створення дуже змінилися. Так, сьогодні використо-
вуються у тому числі й глибокі фейки (deep fake) – підробки, створені за допомогою 
сучасних цифрових технологій. Їх дуже складно виявити та відрізнити від оригіналу, 

проте для цього створюються спеціальні програми. Варто усвідомити: якщо ми не зможемо ідентифікувати ці фейки, то ніколи не ді-
знаємося правди, а це дійсно загрожує нашому з вами існуванню. 

Щиро дякую експертам за тренінг, який сьогодні актуальний, та сподіваюся на цикл таких заходів. 
Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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СВЯТО МИКОЛАЯ 

СВІТ СТУДЕНТСТВА

День святого Миколая – радісне свято для дітей. Згідно зі ста-
родавніми переказами, чарівник у ніч на 19 грудня ходить по осе-
лях і роздає слухняним дітям подарунки, а неслухняним та бешкет-
никам – різки. Завітав святий Миколай і до комунального закладу 
«Куп’янська спеціальна школа» Харківської обласної ради.

До свята долучилися й представники ГО «Студентське само-
врядування ХНМУ», які підготували розважальну програму для ді-

тей. Школярі з радістю співали пісні, розповідали вірші, а також 
продемонстрували незвичайні таночки. Діти поділилися своїми 
бажаннями, розповіли про успіхи та обіцяли вести себе і надалі 
чемно й бути слухняними.

Наприкінці заходу школярі отримали приємні подарунки від 
Студентського самоврядування медичного вишу.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

СВЯТО ДРУЖБИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНДІЙСЬКОГО ЗЕМЛЯЦТВА 
17 грудня на кафедрі медичної та біоорганічної хімії традиційно було про-

ведено свято «Holiday of Friendship» з англомовними студентами з Індії. 
Уперше цей захід відбувся у 2013 р. до дня Святого Миколая. Завдяки 

святу студенти змогли дізнатися більше про Україну, Харків, наші свята та 
традиції. На захід студенти традиційно приходять у своєму національному 
індійському одязі, а викладачі кафедри – у вишиванках. Викладачі пред-
ставили наступні доповіді: «Україна – наша Батьківщина», «Київ – столи-
ця України», «Харків – студентське місто», «Українські традиції та свята», 
«День Святого Миколая». Студенти також з великим задоволенням розпо-
віли про свою країну, а також про міста, традиції, фестивалі, свята та куль-
туру Індії.

Уже вкотре «Свято дружби» змогло поєднати дві країни, допомогти сту-
дентам та викладачам знайти спільну мову та більше дізнатися про звичаї різ-
них країн. 

З 17 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року на кафедрі ме-
дичної та біоорганічної хімії проходить виставка-конкурс еколо-
гічного спрямування «Хімічні екологічні перетворення». Захід, 
присвячений Новому року та Різдву, розвиває у першокурсників 
навички самостійної роботи та креативне мислення.

Більше 100 вітчизняних та іноземних студентів-першокурс-
ників взяли участь у створенні новорічних подарунків. Були вико-
ристані матеріали, що є потенційно небезпечними для екології – 
пластик, поліетилен, використані диски, лампочки та ін. 

Кожна робота студентів оригінально оформлена: має опис, 
мету, екологічну проблему та способи її вирішення. Різноманіт-
тя виставкових зразків вражає – представлені сніговики, ялинки, 
дзвіночки, символ 2020 року – щур тощо. 

Виставка працює з 900 до 1700 в каб. № 1 на кафедрі медичної 
та біоорганічної хімії. Запрошуються усі бажаючі!

Ãàííà Ñèðîâà, 
çàâ³äóâà÷êà êàôåäðè ìåäè÷íî¿ òà á³îîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿, ïðîôåñîð

Îëüãà Êàë³íåíêî, àñèñòåíòêà êàôåäðè 

ХІМІЧНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

ПРИЄМНІ ПОДАРУНКИ ДЛЯ ПІДШЕФНИХ
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

ЗАПРОШУЄМО ТА ПРЕЗЕНТУЄМО
14 грудня в Харківському національному медичному універ-

ситеті відбувся День відкритих дверей. Такий захід проводиться 
з метою ознайомлення майбутніх абітурієнтів із життям універ-
ситету, напрямами підготовки та спеціальностями навчального 
 закладу. 

На початку заходу, звертаючись до тих, хто завітав на День 
відкритих дверей, проректор з науково-педагогічної роботи Во-
лодимир Марковський зазначив: «Ми раді вітати вас із тим, що 
ви свідомо обираєте професію лікаря. Ми, ваші майбутні вчителі, 
прагнемо того, щоб ви, навчаючись у нашому університеті, стали 
не тільки лікарями, які надають допомогу хворому, а й людьми, 
що розвивають науку і приносять користь суспільству. Хочу по-
бажати вам отримати задоволення від наших екскурсій та упев-
нитися у виборі майбутньої професії. Чекаємо на вас у літній пе-
ріод, бажаємо отримати найвищі бали ЗНО та стати студентами 
нашого вишу!».

Від в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Ірини 
Лещиної абітурієнти одержали детальну інформацію щодо ме-
дичних факультетів та наявних напрямів медичної освіти у виші, 
дізналися про навчальний процес та практики, організацію до-
звілля та побуту студентів. Заступниця відповідального секрета-
ря приймальної комісії Вікторія Головачова ознайомила присутніх 
з Правилами прийому до медичного університету на 2020 рік, піс-
ля чого представники приймальної комісії відповіли на питання 
вступників та їх батьків.

У ході Дня відкритих дверей абітурієнти змогли розширити 
свій кругозір стосовно обраної професії та наочно спостерігати 
або особисто брати участь у маніпуляціях, які повинен знати і ви-
конувати медичний працівник.

Завдяки науковим презентаціям та кафедральним виставкам 
відвідувачі змогли долучитися до щоденного життя університету 
та почути поради щодо вступу до вишу. 

Особисті враження відвідувачів
«Мені б хотілося стати онкологом чи гінекологом. Харків-

ський національний медичний університет я обрала тому, що він 
є найкращим вишем, де можна навчатися медицині. Крім цього, я 
добре знаю та люблю біологію і хімію. Ще б хотілося попрацюва-
ти та стажуватися за кордоном. Щодо навчання, мене вже попе-
редили, що буде важко, проте я готова до складнощів». (Ксенія) 

«Моя мрія – стати хорошим лікарем. Моя мати теж лікар, про-
те я обрав іншу спеціалізацію. ХНМУ обрав тому, що тут є моя 
професія і за відгуками її викладають на вищому рівні». (Микита)

«Я хочу стати лікарем-педіатром. Буду вступати саме до 
ХНМУ, бо хочу навчатися у Харкові. У родині в мене лікарів немає, 
проте я вже закінчила медичний коледж і знаю, що таке медици-
на і готова до труднощів у навчанні. Буде складно, проте мене це 
не лякає». (Ганна)

«Я з часів дитячого садка хотіла бути лікарем. Мене не раз 
відмовляли від цього, і я навіть майже погодилася обрати іншу 
професію, але кожного разу поверталася до своєї ідеї. Я зрозу-
міла: якщо з дитинства бажаю допомагати людям і бути лікарем, 
треба йти до кінця. Я піду на спеціалізацію «Медицина». Най-
більше мене цікавить імунологія. Від навчання очікую трудно-
щів, проте, якщо прагнеш чогось, можливо подолати всі пере-
шкоди». (Ніна)

«По-перше, я обрав професію лікаря тому, що пішов тим же 
шляхом, що і моя бабуся. Проте перед моїми очами були також 
й інші приклади. Я був присутнім на операціях, спостерігав за 
процесом. Чому ХНМУ? Перш за все я звертав увагу на місце 
розташування та репутацію. У Харківського університету репу-
тація найкращого в Україні медичного вишу, тому й обрав його». 
(Єгор)

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÕÍÌÓ
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ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

У грудні свій ювілей святкують: професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біо-
безпеки Тетяна Миколаївна Амбросова, асистент кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної 
терапії Євген Олександрович Баусов, ст. лаборант кафедри патологічної анатомії Ольга Львівна Віноград, доцент ка-
федри стоматології Світлана Іванівна Герман, доцент кафедри хірургії № 1 Людмила Йосипівна Гончаренко, приби-
ральник службових приміщень УСЦ Віра Вікторівна Демченко, доцент кафедри гігієни та екології № 1 Ірина Олексіївна 

Дяченко, ст. лаборант кафедри Оксана Миколаївна Лад, головний енергетик служби по організації, експлуатації та ре-
монту будівель, споруд та комунікацій Володимир Васильович Леонов, проректор з науково-педагогічної роботи Іван 

Васильович Летік, асистент кафедри фізіології Наталя Михайлівна Маслова, провідний бухгалтер Лариса Олексан-

дрівна Орлова, доцент кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Вікторія Ми-

колаївна Остапенко, ст. лаборант кафедри педіатрії № 1 та неонатології Юлія Михайлівна Погребних, прибиральник 
службових приміщень корпусу «Б» Світлана Іванівна Сєрікова, доцент кафедри стоматології Ольга Олегівна Челяпіна, 
доцент кафедри оториноларингології Надія Олександрівна Юревич, асистент кафедри гігієни та екології № 2 Марина 

Володимирівна Юрченко.

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

Êîðåêòîðêè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

Дух Різдва: найкрасивіші 
новорічні ялинки у світі

МОВОЮ ФОТО

Ялинка – незмінний символ Нового року та Різдва. Кожного 
року різні країни світу намагаються здивувати мешканців плане-
ти незвичайними ялинками. Найкращі й найцікавіші представля-
ємо до вашої уваги.

Ялинка «Сваровські» у Сингапурі

Ялинка на Манхеттені, Нью-Йорк, США

Ялинка на Кафедральній площі у Вільнюсі, Литва

Ялинка, розміщена на воді в озері Лагоа, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Ялинка на пл. Свободи у Харкові, Україна
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