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ßåĆúĀĄĈĆĂĆĄ
ßèLÿüúĆĄíĈĀĉĊĆúĀĄ
Шановні колеги!
Прийміть найтепліші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
У 2020 році ми щиро раділи успіхам, спільно долали труднощі, прагнули до досягнення більш високих
результатів. Минулий рік був непростим: корективи в налагоджений навчальний процес внесла пандемія
коронавірусу. Нам довелося в терміновому порядку освоювати ази дистанційного навчання, і з упевненістю можна сказати: ми змогли подолати всі труднощі. Ми продовжували роботу над тим, щоб наш університет і надалі вважався одним з кращих в Україні. Наші студенти і викладачі вели активну діяльність у соціальних мережах і допомагали населенню боротися з пандемією.
Дорогі колеги, нас об'єднують одні цілі, бажання приносити користь університету, відповідальність за
його долю. Щиро дякуємо вам за трудові, навчальні та наукові успіхи, за збереження традицій і примноження досягнень. У прийдешньому році нам треба багато зробити у всіх сферах діяльності вишу, перш за
все в освіті, науці, корпоративній культурі та молодіжній політиці.
Зовсім скоро Новий рік вступить у свої права. Хочеться, щоб новорічні свята, які створюють дивовижну
атмосферу добра, зігрівали нас особливим теплом, дарували найсвітліші почуття і гарний настрій, допомагали вірити в краще і з надією думати про майбутнє.
Від щирого серця бажаємо, щоб справа, якій ви себе присвятили, надихала вас на нові відкриття, приносила задоволення, а прагнення до нових висот залишалося вашим вірним супутником. Нехай наступний
рік буде благополучним і щасливим для всіх нас і принесе в кожну родину мир, злагоду і любов. Бажаємо,
щоб пандемія остаточно відступила, і ми більше ніколи не стикалися з масштабним проявом вірусів. Міцного вам здоров'я, радості й удачі!
Âàëåð³é Êàïóñòíèê, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó
Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé, ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

ІНТЕРАКТИВНО Й ІНФОРМАТИВНО

22 грудня в медичному виші відбувся інтерактивний День відкритих дверей, на який були запрошені майбутні абітурієнти та
їх батьки.
Вступним словом онлайн-зустріч відкрила проректорка з
НПР Ірина Лещина. Пані Ірина привітала гостей онлайн-заходу та
представила до їх уваги презентацію, у якій детально охарактеризувала всі напрями діяльності нашого вишу.
Учасники онлайн-зустрічі також змогли інтерактивно відвідати медичний університет і ознайомитися із сучасним обладнанням, яке розташовано на базі ННІ якості освіти. Адже, як зазначив
директор інституту Ігор Завгородній, сучасні симуляційні класи є
невід’ємною частиною навчального процесу вишу. Це на власні
очі могли побачили й майбутні вступники завдяки онлайн-екскурсії доцента Миколи Бітчука.
Важливим кроком до здійснення мети абітурієнтів стати студентами-медиками є чітке й досконале розуміння правил вступної кампанії. Інформацію про правила прийому на навчання до

ХНМУ учасникам представила відповідальна секретарка Приймальної комісії Вікторія Головачова. Вона також відповіла на питання майбутніх вступників, що надійшли під час реєстрації та у
ході зустрічі.
Із особливостями навчання в медичному університеті гостей ознайомив голова Студентської ради Олександр Штереб. Він
презентував до уваги учасників можливості, які очікують студентів під час навчання в ХНМУ.
Майбутні вступники скористалися унікальною можливістю
ознайомитися з кафедрами анатомії людини та патологічної анатомії. Інтерактивна екскурсія кафедрами допомогла учасникам
зустрічі поринути в навчальний світ студентів-медиків.
Наостаннє організатори онлайн-зустрічі побажали потенційним абітурієнтам визначитися зі своєю майбутньою професією та
невдовзі стати студентами Харківського національного медичного університету.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2020

ХНМУ – ПРИЗЕР ОНЛАЙН-ВИСТАВКИ
20–21 листопада в м. Київ відбулась віртуальна щорічна Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2020» на
базі сайту osvitaexpo.com.ua.

Харківський національний медичний університет отримав
Ґран-прі в номінації «Упровадження сучасних засобів навчання,
проєктів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення
ефективності освітнього процесу». Наш ЗВО нагороджений дипломом виставки «Освіта та кар’єра – 2020» та почесним званням
«Лідер вищої освіти України».

та Вілена Чупіна, а також студент VI факультету з підготовки іноземних студентів Джнієд Лаітх. Унікальність запропонованого нашою командою функціоналу додатку полягала не лише у доборі
найбільш сприятливої кольорової гами та інформативного логотипу, а й у розділенні на два великі блоки переваг окремо для лікарів та пацієнтів з урахуванням високого рівня безпеки обміну та
зберігання даних, індивідуалізації підходу до пацієнта, інтуїтивною зрозумілістю для нього, створення умов для безперервного професійного розвитку лікарів, а також забезпечення зв’язку
лікаря і пацієнта.

Ліна Конопля

Лаітх Джниєд

Вілена Чупіна

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

КЕЙС-ЧЕМПІОНАТ

СУЧАСНИЙ ФОРМАТ
СПІЛКУВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ
З 14 жовтня по 28 листопада французька фармацевтична
компанія Servier за підтримки кейс-товариства «Casers» проводила кейс-чемпіонат для студентів фармацевтичних і медичних
факультетів «Servier Patient Care Challenge». У ньому взяли участь
196 команд та самостійних учасників з усіх медичних і фармацевтичних ЗВО України.
Фінал кейс-чемпіонату відбувся 28 листопада в онлайнрежимі. До нього увійшли 10 команд з різних університетів України. Наша команда «Tricuspid» виборола почесне третє місце.

Þð³é Ñàäîâíè÷åíêî

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

Учасники кейс-чемпіонату мали змогу відвідати чотири вебінари, проконсультуватися з менторами, прокачати професійні знання та навички командної роботи. Головне завдання кейсчемпіонату – розробити та презентувати функціонал мобільного
додатку для пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Змагання ставило на меті розкрити внутрішній потенціал кожного з учасників
у новій справі через аналіз інформації з сайту ВООЗ про артеріальну гіпертензію, психологічні особливості пацієнтів, основні
наслідки захворювання та проблеми, що виникають під час його
діагностування, профілактики та лікування.
Харківський національний медичний університет на чемпіонаті представляла інтернаціональна команда «Tricuspid», до складу якої входили студентки І медичного факультету Ліна Конопля

Патенти на корисні моделі
1. Спосіб лікування гіперестезії твердих тканин зубів при
генералізованому пародонтиті Автори: П.І. Демидова, Є.М. Рябоконь.
2. Спосіб ведення післяопераційного періоду у хворих, оперованих з приводу панкреонекрозу. Автори: К.Ю. Пархоменко,
Н.М. Гончарова, А.Г. Дроздова, М.В. Супліченко, К.Є. Паюнов.

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ

4
ПЕРШИЙ ЮВІЛЕЙ

ХНМУ – ЛІДЕР У ВИБОРІ ІНОЗЕМЦІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Восени 2020 року свій 10-річний ювілей відзначив VІ факультет з підготовки іноземних студентів ХНМУ – перший англомовний факультет у нашому університеті.

Хоча навчання іноземних студентів у групах з викладанням
англійською мовою в ХНМУ розпочато в 1996 році за спеціальністю «Лікувальна справа», а з 2008 року – за спеціальністю «Стоматологія», упродовж 15 років англомовними студентами займався
загальний факультет з підготовки іноземних студентів, де на той
час переважала кількість російськомовних іноземців. З 1 вересня
2010 року було сформовано VІ факультет з підготовки іноземних
студентів із навчанням англійською мовою, який очолив доцент
кафедри інфекційних хвороб Дмитро Кацапов. До структури деканату входили декан факультету, 3 заступники, 3 диспетчери та
секретар. На курсах, де навчалися за спеціальністю «Лікувальна
справа», нараховувалося від 8 до 10 академічних груп, за спеціальністю «Стоматологія» – від 1 до 3 груп.

Я почала виконувати обов'язки заступника декана VІ факультету практично з перших днів його існування, дуже добре
пам'ятаю свою першу зустріч зі старостами довірених мені курсів – Алі Забуном з Іраку, Бахмадом Халдуном з Лівану, Вільямом
Офорі з Гани. Крім повсякденної роботи в деканаті та контролю
академічної успішності курсів, нам з нашими студентами доводилося брати участь у багатьох наукових, культурних, спортивних,
соціальних заходах університету. Також усім співробітникам деканату необхідно було знайомитися з національними святами,
культурою та традиціями іноземних країн, з яких приїжджали до
нас вчитися англомовні студенти, що істотно допомагало в нашій
двосторонній комунікації.
З 2014 року й дотепер деканом факультету є професор кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
Вадим Сінайко. До складу факультету увійшли 8 кафедр, що складають вагому частину потужного наукового центру ХНМУ, в якому
об’єднані сили фахівців різного профілю для вирішення кардинальних сучасних проблем найбільш пріоритетних напрямів розвитку медичної науки. Щороку контингент англомовних студентів
VІ факультету зростав, і штат деканату поступово розширювався.
Специфікою нашої роботи з іноземцями стала необхідність постійної комунікації з ними англійською мовою без перерви чи вихідних
днів, а у разі екстрених випадків – цілодобово, що, безумовно, не
можна б було ефективно здійснювати без допомоги соціальних
мереж. Це сьогодні кожний англомовний викладач може відправити повідомлення студенту у WhatsApp, відповісти на його запит
у Фейсбуці або перевірити, чи заблокований він в електронному
журналі за фінансовий борг. А 10 років тому все це було завданням

співробітників деканату – вести прийом студентів та відповідати на
їх постійні запити, повідомляти про їх заборгованість на кафедри,
оперативно реагувати на рішення проблем відстаючих та підтримувати ініціативних студентів тощо. Не відповідати на повідомлення студентів ми не могли – не раніше, не тим більше зараз, бо ніколи не знаєш, що сталося: реальна біда або просто студент побачив
нас онлайн у мережі і вирішив привітатися – буває й таке.

У серпні 2017 року в нашому університеті було створено Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян (далі
ННІ ПІГ) для покращання управління контингентом іноземних студентів, проведення інноваційної освітньої діяльності, наукових досліджень та розвитку інфраструктури різних підрозділів, до якого
увійшли 3 іноземні факультети: V факультет для підготовки російськомовних іноземців, VI та VII – англомовні. Сьогодні на англомовних факультетах ННІ ПІГ навчається 4188 студентів: на VІ – 2127
студентів із 63 країн світу, на VII – 2061 студент із 53 країн світу.
Позаминулий навчальних рік став найрезультативнішим за всю історію набору іноземців на навчання до нашого ЗВО, починаючи з
1951 року: у 2018–2019 н.р. 1203 іноземних студенти було зараховано на І курс. З огляду на зменшення набору іноземних студентів
на 2019–2020 н. р. у ХНМУ було організовано та проведено весняний набір іноземних абітурієнтів на навчання англійською мовою.
Цей набір склав 65 іноземців для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітніми програмами «Медицина» та «Стоматологія»,
для них було складено додатковий розклад занять і вони почали
адаптуватися до навчання в ХНМУ з лютого, а не з вересня, як це
було з усіма попередніми першокурсниками-іноземцями.

До набору поточного навчального року та навчання наших
іноземних студентів досі вносить свої корективи всесвітня пандемія COVID-19. Ми всі вже пристосувалися до онлайн-навчання, провели державні іспити, церемонії випуску та посвячення у
студенти в дистанційному форматі. Сподіваємося, що навіть незважаючи на тимчасові труднощі, ХНМУ залишиться лідером за
вибором іноземців на здобуття вищої медичної освіти в Україні,
тому що досвід нашого університету з підготовки іноземних медичних кадрів для різних країн світу становить у цілому вже майже 70 років, з них 25 – англійською мовою, та наші викладачі, крім
високих професійних якостей, володіють навичками міжкультурної комунікації, а також виявляють любов і повагу до кожного іноземного студента.

Îêñàíà Âàñèëüºâà,
äåêàíåñà VII ôàêóëüòåòó ç ï³äãîòîâêè ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â ÍÍ² Ï²Ã
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ, ЩО УПРАВЛЯЄ ЕМОЦІЯМИ
У сучасних умовах дезінформація (або фейкові новини, англ.
Fake news) традиційно є одним із найбільш ефективних методів
досягнення переваг для певної сторони в будь-якій сфері діяльності людства: від політичної до науково-технічної. Під час карантину, коли ми проводимо все більше і більше часу в медіапросторі, наша свідомість стала легше піддаватися будь-яким
інформаційним маніпуляціям через її перевантаження.

Психологія фейкових новин складна, адже їх мета – введення читача в оману і закріплення нової інформації як правдивої
через вплив на емоції. Яскравий приклад – гібридні війни, політичні вибори, коли жертвами дезінформації стають люди, які
вже негативно налаштовані й тому готові повірити навіть вигаданій інформації. Люди роблять вибір, піддаються паніці чи агресії,
спираючись на емоції та образи, які їх викликають. Тому, щоб не
потрапити в пастку, потрібно розвивати свою медіаграмотність.

Що стосується фейкових новин, то їх надзвичайно важко розвінчати. Причина цього, знову ж таки, наші емоції: виявляється,
як тільки нас щось зацікавило, ми стаємо надмірно уважними
і в результаті наймовірніше запам’ятовуємо інформацію. Психолог Йоганна Каакінен з Університету Турку досліджує реакцію
на фейкові новини на фізіологічному рівні. Згідно з її спостереженнями щодо рухів очей, коли ми читаємо історію, яка викликає емоційні реакції і є актуальною, отримуємо своєрідний тунельний зір. Уважність зростає, що робить нас більш схильними
до запам’ятовування історії та переоцінення інформації пізніше.
У 2017 р. Facebook визнав, що їхня техніка позначення статей як «фейкових новин» не працює – самі прапори спрямовували
увагу користувачів до вмісту та підсилювали неправдиві переконання. Як вже зазначалося, твердження набуває сили, коли отримує видимість.
Але як нам розвінчати міф, не згадуючи про нього? У своєму
довіднику психолог Стівен Левандовський та професор соціальних комунікацій Джон Кук пропонують кілька порад щодо розвіяння неправдивої інформації. Перш за все, слід зосередитись на
фактах і згадувати міф лише після їх пояснення. По-друге, не перевантажуйте аудиторію фактами: краще використовуйте просту
мову та лише кілька ілюстрацій. Левандовський та Кук говорять
про відмінність (тобто можливу відсутність) знань за темою у лю-

дей після розвінчання міфу – для ефективності потрібно спочатку
заповнити цю прогалину альтернативною інформацією.
Чи реально очікувати розвінчання з першої спроби – це інше
питання. Статистичний аналіз 65 досліджень з виправлення дезінформації показує, що деякі фейки важче виправити, ніж інші,
особливо в контексті політики, порівняно з такими темами, як
здоров'я або злочинність.
Важчим розвінчання стає через те,
що більшість людей відчувають труднощі, вважаючи, що вони самі можуть
стати жертвою дезінформації в інтернеті. Це так званий «ефект третьої особи»
або тенденція вважати, що інші є більш
вразливими до впливу засобів масової
інформації в соціальних мережах. Результати опитувань показують, що люди
частіше вірять, що, наприклад, це на їх
політичних опонентів впливають фальшиві новини в Інтернеті, тоді як вони
завищують власну здатність виявляти
оманливу інформацію. Тут постає питання: а як все ж таки розпізнати фейкові
новини самостійно? Для цього потрібно
краще бачити їх сигнали.
Психолінгвістика може допомогти у виявленні неправдивої інформації,
визначивши конкретні мовні підказки,
пов’язані з обманом. Наприклад, у ході
дослідження, проведеного у Вашингтонському університеті, порівняли мову, що використовується в реальних новинах, сатирі,
містифікаціях та пропаганді, і виявили, що у фальшивих новинах
використовуються слова для перебільшення – суб’єкти, суперлативи та модальні прислівники. Навпаки, правдиві новини містять
більше конкретних слів та виразів – графіки, гроші та цифри.
Дослідники також виявили, що займенники від першої та другої особи частіше можна спостерігати у менш надійних типах новин, тоді як протилежні джерела частіше уникають мови, яка здається занадто особистою.
Повідомлення про фейкові новини також зазвичай містять
дві чіткі ознаки оманливих висловлювань: більш розмиті загальні
вирази і більше слів ухилення (тобто непрямі вислови) або слів,
що використовуються для пом'якшення чи зменшення впливу висловлювань, що випливають далі (наприклад, «трохи», «дещо»,
«можливо», «очевидно», «свого роду»).

Підроблені новини ближчі до сатири, ніж до реальності, підсумовують автори, їх заголовки довші, мають мало коротких
функціональних слів, таких як «котрий», «на», але більше власних
іменників. Фейкові новини містять основну думку статті в довгому заголовку, яке часто є твердженням про особу чи організацію,
тоді як основна частина статті залишається повторюваною, короткою та менш інформативною.
Вибух фейкових новин за останні роки показав, що, на жаль,
наші смартфони не зробили нас розумнішими. Пропаганда існувала завжди, але зараз різниця полягає в тому, що стало легше
маніпулювати громадською думкою, використовуючи психологічні недоліки людства. Ми можемо спробувати захистити себе
від дезінформації, зберігаючи відкриту думку та активно відбираючи джерела. Фейкові новини – це соціальна проблема, яку можна вирішити через усвідомленість та активну позицію кожного.

Ä³àíà Ñòóêàëê³íà, ²ãîð Çàâãîðîäí³é, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

НАВЧАННЯ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН

Викладачі університету продовжують активну роботу над
створенням та заповненням навчальних дистанційних курсів на
платформі Moodle. Методистами Центру дистанційного навчан-

ня проводиться консультативна робота: аналізується загальна
інформація про курс, надаються теоретичні матеріали, практичні
складові, завдання для самостійної роботи, також наявний підсумковий контроль. Наразі 11 навчальних дистанційних курсів
готові для проведення атестації та майже пройшли внутрішню
експертизу відповідності критеріям якості.
У рамках реалізації Україно-Швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» організатори надали до Навчально-наукового інституту якості освіти необхідне технічне обладнання для проведення відеозапису, відеоконференцій, у тому числі створення
відеофільмів (ноутбуки, відеокамери). Викладачі університету
вже почали роботу із запису відеолекцій для заповнення дистанційних курсів.
Необхідно зазначити, що на сьогодні викладачі університету продовжують проходити курс «Основи методології розробки
електронних курсів у сфері медичної освіти». Методисти Центру
не тільки перевіряють етапи проходження та самостійні завдання, а ще й надають консультації та здійснюють моніторинг.

Çà ìàòåð³àëàìè Öåíòðó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ

ІСТОРІЯ СВЯТА

ЧОМУ САМЕ 6 ГРУДНЯ СВЯТКУЄМО ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ?
Коли мова заходить про 6 грудня, то слід пам’ятати не тільки про створення новітньої армії у 1991 р. (День Збройних Сил
України), а й про 6 грудня 1919 р. – початок однієї зі славетних
сторінок української армії – Першого зимового походу Дієвої
армії УНР.

У 1917 році постає Українська держава — спочатку як автономія у складі Російської імперії, а згодом і як повністю незалежна
Українська Народна Республіка. Активні військові дії більшовиків
проти молодої держави і перша окупація значної частини України
московськими військами показали гостру необхідність у створенні боєздатної армії, яка здатна забезпечити територіальну недоторканність і суверенітет перед північним агресором.
Військо формувалося на національних засадах і традиціях,
рядові називалися козаками, а командири – підстаршинами й
старшинами. Було введено окремі ранги (військові звання), відмінні від іноземних, як от ройовий, чотовий, бунчужний, хорунжий, сотник. Офіційною була назва «Військо і Флот УНР» (через
відсутність флоту як окремого виду збройних сил частіше вживали скорочену назву «Військо УНР»), а також у наказах вживалася
назва «Армія УНР», бойове ядро якої, що брало постійну участь
у військових діях, називалося «Дієва армія УНР» – скорочено
ДА УНР.
Після важких поразок у 1919 році в зіткненнях з російськими більшовиками і білогвардійцями, а також викошена епідемією тифу Армія УНР разом із Головним Отаманом Симоном Петлюрою відійшла на західні землі в тодішню Волинську губернію
УНР, де у Новоград-Волинському повіті опинилася у «трикутнику
смерті»: між більшовиками з північного сходу, поляками з північного заходу і білогвардійцями з півдня.
4 грудня у Новій Чорториї поблизу Любара Головний Отаман
зібрав військову нараду, на якій були присутні командарм полковник Василь Тютюнник та начальник штабу полковник Євген
Мєшковський, а також начальники п’яти збірних дивізій. Обговорювали можливість припинення відкритої боротьби і перехід до

партизанської боротьби в тилах противника. 4 грудня так і не вдалося виробити спільного рішення. 5 грудня С. Петлюра призначив командувачем ДА УНР замість смертельно хворого Василя
Тютюнника (помер через два тижні) начальника Запорізької збірної дивізії полковника Михайла Омеляновича-Павленка, а його
заступником – начальника Київської збірної дивізії полковника
Юрка Тютюнника. 6 грудня відбулася друга нарада, на якій головував прем’єр-міністр Ісаак Мазепа. Після тривалих дискусій і суперечок було прийнято одноголосне рішення ліквідувати фронт,
а боєздатні частини відправити в рейд по тилах противника. За
такий рейд активно виступали командарм Омелянович-Павленко
і його заступник Тютюнник, що і вплинуло на остаточне рішення.
6 грудня 1919 року козаки і старшини реорганізованої Дієвої армії УНР, які залишилися у строю і не бажали переходити на
будь-яку сторону, під командою Михайла Омеляновича-Павленка (який був підвищений у «ранзі» генерала) вирушили в рейд по
тилах противника, який згодом назвали Першим зимовим походом. Першим, бо у 1921 році був ще й Другий похід під загальним
командуванням Юрка Тютюнника, а зимовим – бо стався на початку зими і протривав усю зиму, закінчившись 6 травня.
Історичне і стратегічне значення 3000-кілометрового Першого зимового походу ДА УНР, який почався 6 грудня, важко недооцінити. Наявність армії, яка продовжує боротьбу проти «червоного» окупанта дала підстави Симону Петлюрі говорити з
начальником Польської держави і її війська Юзефом Пілсудським
про спільний фронт проти більшовиків і саме про допомогу поляків у звільненні України, а не заміну більшовицької окупації на
польську. Внутрішня ситуація в Україні була вкрай важкою, населення не бачило уряду, не чуло про його діяльність, і поява армії
у глибокому тилу ворога вселяла надії в українців на звільнення
рідної землі.
Наказом Головної команди Війська і Флоту УНР від 19 жовтня
1920 року за підписом Симона Петлюри було засновано нагороду
«Залізний хрест за зимовий похід і бої», що був єдиним бойовим
орденом Армії УНР. Цим хрестом були нагороджені всі учасники
Першого зимового походу, які іменувалися «Лицарями Ордена
Залізного Хреста». Загалом було нагороджено до 4 тис. козаків
і старшин. Лицарі ордена прийняли рішення відзначати 6 грудня
свято відзнаки Залізного Хреста.
Волею випадку чи збігом обставин саме у дату початку Першого зимового походу в 1991 році парламент вже незалежної
України прийняв закони «Про оборону України» і «Про Збройні
Сили України», які мали стати продовжувачами славних бойових
традицій українського війська, зокрема і Армії УНР. Цього ж дня
було затверджено текст військової присяги, яку урочисто склав у
Верховній Раді перший міністр оборони України генерал-полковник Костянтин Морозов.
Àíäð³é Ìàöüê³â, â³éñüêîâèé ðåêîíñòðóêòîð,
êðàºçíàâåöü (çà ìàòåð³àëàìè Àðì³ÿInform)
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ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ВОЛОНТЕРА

ВОЛОНТЕРСТВО – ЦЕ РОЗМІР ТВОЄЇ ДУШІ

Вінстон Черчилль казав: «Ти існуєш завдяки тому, що отримуєш. А
живеш – віддаючи». Саме таким принципом керується наш волонтерський сектор. До його складу входять надзвичайно активні та енергійні
дівчата і юнаки, що на хвилі своїх альтруїстичних міркувань завжди готові
прийти на допомогу, взяти участь у розважальних і навчальних заходах.
У секторі існують постійні та разові проєкти, в реалізації яких майже завжди задіяна велика кількість студентів. Усі обов’язки рівномірно розподіляються між активом залежно від знань, умінь та бажань кожного.
Зазвичай навіть якщо усі обов’язки розподілені, багато учасників залюбки беруть участь в обговоренні покращання реалізації тієї або іншої ідеї.
До постійних проєктів сектора відноситься, наприклад, ведення
Instagram. Чого лише вартий дизайн сторінки! Проте це не єдине, чим
вона може зацікавити. На сторінці регулярно з’являються пости, присвячені міжнародним медичним святам, книгам з медичної тематики,
розвиткові української мови, цитатам і висловам відомих лікарів, волонтерству у всьому світі. Також неодмінно публікують анонси майбутніх проєктів та огляд тих, що вже завершилися. Важливо відзначити,
що пости дублюються англійською мовою, аби іноземні студенти мали
змогу ознайомитися з діяльністю сектора та взяти участь у заходах. Також постійним проєктом є вшанування вищої медичної школи ХНМУ,
що передбачає догляд, відвідування та прибирання місць поховань
представників вищої медичної школи нашого університету. Ще треба
зазначити роботу з Вікіпедією, яка проводиться спільно з Науковою бібліотекою. Її мета – оцифрування збірки «Учені ХДМУ» (2003 р.) і створення текстових документів за кожною персоналією.
Щодо завершених проєктів, кожен із них мав свою тематику: деякі були проведені з розважальною метою, інші мали донести важливу інформацію до учасників у цікавій формі. До першої категорії можна
віднести нещодавній офлайн-квест «Операція "Таємний Санта”», завданням якого було пройти по заданому маршруту, розплутуючи головоломки, складаючи пазл і виконуючи завдання. Команди, що брали
участь у квесті, отримали безліч позитиву і весело провели час зі своїми друзями. Сюди ж можна віднести ще один квест, присвячений Геловіну, який був проведений онлайн на платформі Zoom.
До другої категорії віднесено проєкт, присвячений Всесвітньому
дню боротьби зі СНІДом, та круглий стіл «Антибіотикорезистентність».
Обидва висвітлюють надзвичайно важливі й актуальні теми сьогодення, поширюють правдиву інформацію та розвінчують міфи. До того ж,
ці проєкти спонукають до обговорення цих питань, у тому числі завдяки вікторинам. Найактивніші учасники і ті, хто дають найбільшу кількість
правильних відповідей, заохочуються призовими місцями.
Обов'язково хочеться згадати проєкт «15х4», що складається з чотирьох невеличких лекцій по 15 хв кожна (назва говорить сама за себе).
Спікери висвітлюють питання медицини та науки в цілому. «15х4» дуже
популярний, що й не дивно: чотири цікаві різнопланові доповіді, проста й позитивна подача матеріалу лише за годину часу! Що може бути
кращим?
Окремо треба виділити захід, присвячений Всесвітньому Дню дитини, що відбувся в онлайн-режимі. Наші волонтери провели його для
дітей з Куп'янської школи-інтернату. Маленькі учасники були дуже вражені й задоволені вікториною на основі мультфільмів, невеличкою фізрозминкою, тренуванням на пам'ять та увагу.
Підсумовуючи, можна сказати, що актив нашого сектора завжди
радий поділитися частинкою свого тепла та допомогти всім, хто цього потребує, поширити важливі знання серед максимально широкого
кола людей. Щиро кажучи, нам дуже подобається жити, віддаючи.
Âàëåð³ÿ Òêà÷åíêî, IV ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ДЕ ЖИВЕ ДІД МОРОЗ І ЯК ЙОГО НАЗИВАЮТЬ У РІЗНИХ КРАЇНАХ
Хто головний персонаж новорічних і різдвяних свят? Звичайно ж, Дід Мороз. Багато хто звик до образу доброго дідуся у святковому халаті й з подарунками. Одне з найпоширеніших питань:
де живе Дід Мороз? У різних країнах місце проживання чарівника
своє. Розповімо про найбільш популярні його резиденції.
Дід Мороз в Україні
В Україні Дід Мороз зветься Святим Миколаєм. Це добрий дідусь з великою бородою в красивому халаті. Святий Миколай нагороджує подарунками всіх слухняних дітей.

Образ Святого Миколая походить від Миколи Чудотворця –
відомого християнського святого. Чарівник дуже любить дітей.
Всім слухняним хлопчикам і дівчаткам у ніч на 19 грудня він кладе
під подушку солодкі подарунки. Також діти можуть написати чарівникові лист і покласти його за віконце – тоді Миколай неодмінно його прочитає і виконає бажання.
Вважається, що Святий Миколай живе в Карпатах (село Пістинь). Це одне з найкрасивіших місць. Щодня він приймає у себе
всіх бажаючих.
Крім спілкування зі Святим Миколаєм, діти можуть відвідати
різні майстер-класи з вишивки, різьблення з дерева або спробувати самостійно зробити іграшки. Є в селі Пістинь місце, якого
дуже бояться діти: багаття, навколо якого приготовлені різки для
тих, хто погано поводився. Однак якщо дитина щиро попросить
вибачення і спалить гілки для покарання, то Святий Миколай її
обов'язково нагородить.
Також чарівникові можна писати листи, які він прочитає разом з помічниками.
В Україні щорічно працює кілька резиденцій Святого Миколая
в різних містах. Найбільш популярні з них – в Києво-Печерській
лаврі (Київ) і в гостинному дворі «Червона поляна» («Буковель»).
Дід Мороз у Фінляндії
У Фінляндії чарівника, якого знаємо як Дід Мороз, звуть Йоулупуккі. Він одягнений в червоний одяг і носить конусоподібну шапку. А з подарунками доброму дідусеві допомагають казкові гноми.

Звідки родом Дід Мороз? Багато хто впевнений, що з Фінляндії, яка вважається однією з найкрасивіших країн, де живе чарівник. Напевно, вона носить це звання тому, що більшу частину
часу покрита снігом. Саме у Фінляндії, в області Лапландія, знаходиться великий будинок Діда Мороза. Потрапити туди мріють
не тільки діти, а й дорослі.
Село Йоулупуккі відкрили ще в 1950 році. Першою, хто відвідав
це чарівне місце, була дружина Франкліна Рузвельта Елеонора.
Згодом, звичайно ж, резиденцію Санта-Клауса модернізували: тепер це казкове новорічне село. Сюди приїжджають, щоб
поспілкуватися зі справжнім Санта-Клаусом і отримати від нього
подарунки. Також в селі можна пограти з гномами і насолодитися
чудовою атмосферою. До речі, чарівник приймає відвідувачів не
тільки у свята: він відкритий для спілкування весь рік.

Для тих, у кого немає можливості відвідати село Йоулупуккі,
придумали спеціальну пошту. Щодня в резиденцію Санта-Клауса
від дітей і дорослих приходять сотні листів з проханням виконати
заповітне бажання. У зв'язку із загальною діджиталізацією розширилися і можливості пошти: лист можна відправити по інтернету.
Дід Мороз в США
У США, Канаді, Великобританії, як відомо, Діда Мороза звуть
Санта-Клаус. Він носить червоний костюм і ковпак, пересувається на упряжці з оленями.
Американський Санта-Клаус живе у штаті Аляска, в містечку
під назвою Норт-Поул. На українську його назва перекладається як «північний полюс». Приїхавши сюди, можна зустрітися і поспілкуватися із Санта-Клаусом. Можливо, найзаповітніше бажання він і не виконає, а ось цукерками точно пригостить.

В Норт-Поул все нагадує про свято: жителі прикрашають будинки гірляндами, всюди панує атмосфера Різдва. До речі, бажаючі можуть придбати кілька сантиметрів житлової площі в резиденції американського Діда Мороза.
Дід Мороз у Білорусі
Прообразом головного новорічного чарівника в Республіці
став персонаж на ім'я Зюзя. Зовні він практично нічим не відрізняється від звичного Діда Мороза.
Де живе Дідусь Мороз у Білорусі? Багато хто чув про Біловезьку пущу. Це одна з найбільш вражаючих резиденцій в СНД.
Будинок чарівника розташовується у величезному красивому
лісі. Тут же росте ялина, яка вражає всіх присутніх своїми масштабами.
Напередодні новорічних свят резиденція Діда Мороза освітлюється сотнями лампочок, створюючи святковий настрій. Всі
бажаючі можуть помилуватися химерними візерунками, створеними умілими руками архітекторів, подивитися на традиційних
казкових персонажів і, звичайно ж, поспілкуватися з головним
символом Нового року. Крім цього, в будинку пригощають традиційними стравами і запрошують взяти участь у різних заходах.
Дід Мороз у Франції
Французький Дід Мороз відомий під ім'ям Пер-Ноель. Поруч
із ним його вірна супутниця – дружина Мер Ноель або Матушка
Ноель. Подарунки Пер носить у кошику. Також у Франції є прообраз й іншого Діда Мороза, якого знають під ім'ям Шаланд.

Пер-Ноель живе в Лібурні (на півдні країни). Його резиденція
дуже затишна і з кожним роком модернізується. Всі бажаючі можуть потрапити на скромний сніданок прямо в будинку Дідуся, а
також добряче розважитися. У Лібурні функціонує секретаріат чарівника, який допомагає Перу з листами від дітей.
У різних країнах Дід Мороз справжній трохи відрізняється від
того, до якого звикли ми, але від цього персонаж не стає менш чарівним. А вже вірити в казкового дідуся чи ні – особиста справа кожного.

²ðèíà Áëèíêîâà
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НОВИЙ РІК 2021

ЯК З’ЯВИЛАСЬ НОВОРІЧНА ЯЛИНКА?

РІК БИКА: ЧОГО ЧЕКАТИ І ЯК ЗУСТРІЧАТИ?

Одна з найпопулярніших легенд про новорічні ялинки розповідає: якось у морозний ясний святвечір ватажок німецької Реформації Мартін Лютер повертався додому. Дорога пролягала
через густий ліс. Раптом чоловік побачив дивовижне видовище:
крізь пухнасте віття однієї з ялинок просвічували зорі!

Зовсім скоро непростий 2020 рік скінчиться. Усі чекають на
цю подію як ніколи раніше, вважаючи, що Новий рік зітре минуле
і принесе щасливе майбутнє. Щоб усе пішло як треба, ознайомтеся з невеличким прогнозом на 2021 рік та з правилами зустрічі
нового року Бика.
Яким буде рік Білого Металевого Бика?
На відміну від метушливого і насиченого подіями 2020 року,
2021 обіцяє бути більш спокійним, стабільним, розміреним. Цілеспрямованість і холодний розрахунок Білого Металевого Бика
допоможе зупинити заворушення, влаштовані Щуром, й очистити простір для нового життя. Також наступний рік пройде в роботі
над собою.
Бик любить чесних, відповідальних і працьовитих людей.
Це впевнений у собі і спокійний знак, він не любить активність
і зміни.
Перша половина року буде продуктивною, в цей час рекомендується приділити увагу своїй кар'єрі. У другій половині 2021
року займіться своїм здоров'ям і бережіть нерви – це час стресів.

Той зимовий пейзаж настільки запам’ятався Мартіну, що він
поставив ялинку в себе вдома і прикріпив до неї свічки. Яскраві
вогні робили ялинку особливо прекрасною та загадковою і нагадували чоловікові про зорі.
Звідки ж взялася срібна мішура на ялинці? Існує ще одна легенда.
Давним-давно жила на світі бідна, але дуже добра жінка. І
мала вона багато дітей. Наближалося Різдво, тому жінка прикрасила ялинку. Різдвяна красуня вийшла скромною, лише кілька прикрас виблискували у вечірніх сутінках. Уночі, коли всі міцно
спали, ялинку ще й обплели павуки. Та Христос, побачивши безмежну доброту серця бідної жінки, благословив ялинку, а густу
павутину перетворив на сяюче срібло.
Існує повір’я, що Діда Мороза першими вигадали гуни. Вони
вірили у бога Йерлу, який першого дня нового року завжди спускався на землю. Цього дня гуни традиційно ставили ялинку. Ця
традиція з 5000-літньою історією розповсюдилась по всій Європі. Саме з Баварії, де мешкали гуни, новорічна ялинка потрапила
у домівки європейців.
Згідно зі стародавнім французьким літописом перші святково вбрані ялинки з'явилися 1605 року в Ельзасі, Франція: «На
Різдво в тутешніх будинках встановлюють ялинки, а на їх гілки вішають троянди з кольорового паперу, яблука, печиво, шматочки
цукру і мішуру».
Згодом традицію прикрашати ялинку перейняли німці, а пізніше й інші європейці. Першу скляну іграшку-кулю видули у ХVI ст.
в Тюрінгії (Саксонія). Саме тут з’явилося і перше промислове виробництво іграшок.
Традиція встановлювати різдвяні ялинки набула широкого вжитку відносно недавно — на початку ХIХ століття. Спочатку
вічнозелені красуні з'являлися лише в імператорських палацах
Франції, Німеччини, Англії, Норвегії, Данії і Росії.
Загальнодоступною ялинка стала тільки у другій половині
ХIХ ст. А вже у ХХ ст. ошатна ялинка стала незмінним атрибутом
зимових свят. Коли ж у 1918 році радянська влада заборонила
ставити ялинки, дехто все одно святкував Різдво підпільно. Ялинка була забороненою аж до 1935 року, коли з'явилася ідея святкувати не Різдво, а Новий рік, а 1 січня стало вихідним тільки в
1949 році.
Як же змінювалися зовнішній вигляд і значення новорічних іграшок?
Тенденції в галузі ялинкових іграшок стрімко змінювалися.
Тривалий час кожна іграшка несла в собі смислове навантаження
та релігійне підґрунтя. Часто іграшки ставали відображенням подій, що відбулися. Наприклад, після першого польоту людини в
космос з'явилися іграшки-космонавти, а на честь 150-річчя Пушкіна випустили колекцію у вигляді героїв з його казок. Поступово впроваджувалися різноманітні форми, цікаві забарвлення, художній розпис.
Сучасні новорічні прикраси багаті своїм різноманіттям. Скляні та пластикові іграшки, ялинкові прикраси ручної роботи, святковий декор для дому, світлодіодні гірлянди. Серед цього розмаїття кожен знайде прикраси собі до душі.
Особливо гарно, коли в новорічну ніч стоїть морозна сніжна
погода. У вікнах усіх будинків мерехтять різнокольорові вогники.
Мабуть, через те, що Новий рік – це загальне свято, відзначати
його так захопливо!
Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ycilka.net òà ßðìàðîê äåêîðó

Фінансовий прогноз
2021 рік Білого Бика обіцяє стабільність у фінансах і успіх
у бізнесі. Однак все залежить від вашої працьовитості. Бик не
схвалює лінощі і легковажність. Чекати швидкого і легкого заробітку цього року не варто. Також не намагайтеся заробити нечесним шляхом, обманом і шахрайством – це може розгнівати
Бика.
Новий рік буде вдалим для працівників фінансової, аграрної
сфери, працівників сфери мистецтва, реклами і ЗМІ. Однак будьякі ризиковані кроки, кардинальні зміни персоналу та напрямків
роботи, а також відкриття нових відділень у рік Бика може закінчитися невдачею.
Любовний гороскоп
Білий Бик – дуже консервативний і відданий знак. Зради і легковажність не приведуть ні до чого хорошого. 2021 рік вважається вдалим для укладення шлюбу, спільного проживання та народження дітей.
Однак пускати у своє життя будь-кого Бик не любить, цей
знак досить потайний. Тому нові знайомства і закоханості будуть
непростими.
Як зустрічати Новий Рік 2021?
Найкраще вдома, у колі рідних і коханих людей. Галасливі
вечірки і дискотеки Бику не до душі. На стіл найкраще подавати
страви з овочів, м'ясо з картоплею, звичні новорічні салати, соління і консервацію. Із напоїв оберіть компот, морс, натуральний
сік. Уникайте телятини і яловичини, оскільки це може образити
Бика. Краще вживайте інші види м'яса.
Господар цього року любить простоту і ощадливість. Стихією
Бика Металевого є земля. Відповідно, в одязі, інтер'єрі й оформленні приміщення для того, щоб задовольнити смаки Бика, треба
використовувати такі відтінки, як білий, коричневий, з металевим
чи сріблястим ефектом. І в жодному разі не дражніть Бика червоними кольорами.
Щоб гідно зустріти Рік Бика, вибирайте одяг білих і світлих
кольорів. Жінкам підійдуть легкі сукні, металеві прикраси і пояси, сріблясті сумочки і туфлі. Чоловіки можуть надягнути бежевий
костюм і білу сорочку.
Білий Бик полюбляє все ґрунтовне, тож різні дрібнички чи сувеніри він навряд чи зрозуміє. Металевому Бику до душі практичні і дійсно потрібні подарунки. І точно не треба дарувати шкіряні
вироби, оскільки Бик однозначно буде проти презентів, виготовлених зі шкіри його побратимів.
Çà ìàòåð³ëàìè ñàéòó Unian
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ВЕЛИКЕ ДОБРЕ СЕРЦЕ МИКОЛИ ШТЕЛЬМАХА
У грудні цього року виповнюється 100 років з дня народження доктора медичних наук, професора, завiдувача кафедри пропедевтики внутрiшнiх хвороб № 1 Миколи Iвановича Штельмаха.
Микола Іванович народився в
с. Лигівка Сахновщинського району
Харкiвської областi в селянськiй родині. У 1938 р. на вiдмiнно закiнчив
середню школу. З вересня 1938 р. –
студент Московського авiацiйного
iнституту. У травнi 1942 р. за станом
здоров'я його відрахували з інституту і звiльнили вiд вiйськової служби. Деякий час він працював, але в
жовтнi 1943 р. добровiльно пiшов
служити в дiючу армiю, був рядовим
автоматником, сапером (мiнером),
пройшов шлях вiд Харкова до Праги, за бойові заслуги його нагороджено медаллю «За отвагу».
Після демобілізації з армії Микола Іванович навчався у Львівському медичному інституті, який у 1953 р. закiнчив з вiдзнакою;
пiд час навчання був іменним стипендiатом. Студентом він почав
займатися науковими дослідженнями і вже через 2 роки після закінчення інституту виконав і захистив кандидатську дисертацiю з
дуже важливої для того регіону тему: «Секреторно-екскреторна
функцiя шлунка у хворих зобною хворобою при лiкуваннi 6-метилтіоурацилом» (1956).
Деякий час М.І. Штельмах завiдував терапевтичним
вiддiленням Бережанської мiжрайонної лiкарнi (Тернопiльська
область). У вересні 1956 р. він переїздить до Харкова, де під керівництвом професора Л.Т. Малої працює спочатку асистентом, а
згодом виконує обов’язки доцента кафедри госпiтальної терапiї
педiатричного факультету ХМI.
У Харкові наукові пріоритети Миколи Штельмаха змінилися, і
для виконання подальших наукових дослiджень він пройшов курси удосконалення з функцiональної дiагностики на базi iнституту
терапiї АМН СРСР під керівництвом академiка О.Л. Мясникова, де
досконало оволодiв сучасними методами дослiджень у кардiологiї
(балiстокардiографiя, векторкардiографiя, електрокардiографiя,
артерiальна п’єзографiя). Пiсля повернення з курсiв почав впроваджувати цi методи у клiнiчну практику i активно включився в
педагогiчну дiяльнiсть.
З 1960 р. М.I. Штельмах – доцент реорганiзованої кафедри пропедевтики внутрiшнiх хвороб лiкувального факультету.
У 1964 р. він успішно захистив докторську дисертацiю за темою
«Раннi прояви атеросклерозу», отримав учений ступiнь доктора
медичних наук i вчене звання професора. Того ж року Микола Іванович очолив вищеназвану кафедру, якою керував протягом майже 30 років – до 1991 р.
Микола Штельмах був висококвалiфiкованим клiнiцистом,
досвiдченим педагогом, людиною високої культури та ерудицiї,
він володiв великим творчим потенцiалом вченого, керiвника i вихователя.
Микола Iванович відрізнявся особливою iнтуїцією новатора, вченого, до вирiшення будь-якої проблеми ставився творчо,
постiйно використовував новi шляхи для удосконалення науководослiдної роботи, навчального процесу.
Завдяки iнiцiативi i наполегливостi Миколи Iвановича в
1978 р. на кафедрi був створений кабiнет лазерної терапiї. Метод лазерної рефлексотерапiї успiшно використовувався для

лiкування захворювань опорно-рухового апарату, бронхiальної
астми, пневмонiї, захворювань нирок та iн. У процесi лiкування
i нагляду за хворими вивчались механiзми та ефективнiсть лазерної терапiї при рiзноманiтних нозологiчних одиницях i у рiзних
груп хворих. У результатi дослiджень були виконанi i захищенi 3
кандидатськi дисертацiї, оформлено 5 рацпропозицiй.
Крiм лазерної терапiї, на кафедрi широко вивчались проблеми патогенезу i ранньої дiагностики гiпертонiчної хвороби i атеросклерозу. Обгрунтування клiнiчних дослiджень дозволили успiшно
впровадити в лiкувальну практику новi методи дiагностики (типування лiпопротеїдiв, визначення рiвня глiкозамiноглiканiв) i
лiкування. Колектив кафедри брав участь у випробуваннi нових
препаратiв (аспаркам, ламiнарол, алантон, хлотазол, бетапресин).
З 1978 р. кафедра почала займатися проблемами педагогiки
вищої школи, прогнозом засвоєння лекцiйного матерiалу, "виживання" знань, практичних навичок. На основi отриманих даних
розроблялись новi методи i пiдходи до викладання, якi дозволяли
активно керувати процесом навчання.
Майбутнi лiкарi любили першу клiнiчну кафедру, з великою увагою i задоволенням слухали лекцiї проф. М.I. Штельмаха, студенти-гуртківці брали активну участь у пiдготовцi
електрифiкованих навчальних стендiв, учбових вiдеофiльмiв,
макетiв, таблиць та iнших матерiалiв. На Виставці досягнень
народного господарства СРСР в 1976 р. було представлено
електрифiкований стенд з електрокардiографiї, виконаний студентами-гуртківцями. Ця робота зайняла II–III мiсце.
Багато уваги придiляв Микола Iванович пiдготовцi наукових
кадрiв. Ним пiдготовлено 2 доктори i 12 кандидатiв медичних
наук. Він є автором понад 200 друкованих праць, двох винаходів
і 10 рацпропозицій.
Надавалась велика консультативна допомога практичнiй
охоронi здоров’я на заводах та промислових пiдприємствах
мiста. Науковцi кафедри брали участь у III з’їздi кардiологiв України, в усiх наукових конференцiях мiста i областi.
Особливими рисами характеру професора М.I. Штельмаха
були сувора дисциплiна, висока i справедлива вимогливiсть до
себе i пiдлеглих, якi поєднувались з добротою, чуйнiстю, спiвчуттям
чужому горю, готовнiстю прийти на допомогу. Микола Iванович користувався заслуженою повагою i любов’ю спiвробiтникiв, хворих i студентiв. «Исключительно внимание и забота к больным со
стороны профессора Н.И. Штельмаха, который не только лечит, но
и проявляет большое сочувствие и сострадание к больным", «Этот
человек обладает не только высокой врачебной квалификацией,
но и большим добрым сердцем» – це рядки з листiв-подяк, якi не
один раз надходили в Мiнiстерство охорони здоров’я СРСР i в Харківський облздороввідділ вiд хворих та їх рiдних.
Професор Штельмах брав активну участь у громадському
життi iнституту. Вiн був керiвником групи планування i координацiї
наукових дослiджень з лазерної терапiї; головою профiльного
(терапевтичного) методкому, членом комiсiї по контролю за
дiяльнiстю адмiнiстрацiї, деканом медичного факультету, головою художньої ради iнституту.
У 1991 р. Микола Iванович за станом здоров’я вiдмовився
вiд переобрання на наступний термiн завiдування i продовжував
працювати на кафедрi консультантом.
1 грудня 1994 р. пiсля тривалої хвороби зупинилось велике
добре серце ветерана війни, чудового лікаря Миколи Iвановича
Штельмаха. Похований він на 7-му міському цвинтарі, співробітники кафедри доглядають за його могилою.

Îëüãà Êîâàëüîâà, Íàä³ÿ Ñàôàðãàëiíà, Íàòàëüÿ Ïèòåöüêà

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА ІГНАТОВИЧА ХАРЧЕНКА
(20.07.1921–02.12.20)

2 грудня на 99-му році пішов з життя ветеран Другої світової війни, колишній завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я ХНМУ в період 1965–1981 рр. Олександр Iгнатович Харченко.
Олександр Ігнатович був світлою та доброю людиною, прикладом сумлінного ставлення до роботи.
Навіть після закінчення трудового шляху в медичному університеті він цікавився життям ЗВО. Студенти
та співробітники ХНМУ завжди відвідували ветерана у переддень Дня пам’яті та примирення.
Ректорат, профспілкова організація та співробітники університету щиро сумують з приводу смерті
Олександра Ігнатовича та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!
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«БЕЗОДНЯ СМЕРТІ І БЕЗОДНЯ ЖИТТЯ СПІТКАЛИСЬ НА МЕЖІ...»
Видатний письменник, видатний науковець, видатна особистість української еміграції, він фактично залишається невідомим
в Україні, що є великою несправедливістю як щодо Леоніда Мосендза, так і щодо всієї української культури.
Народився
Леонід Мосендз у місті
Могилеві-Подільському 1897 року. Мосендзів родовід багатий і
складний: серед його
предків були українці,
поляки, литвини (білоруси), навіть греки,
в родині мирно співіснували православна і
католицька віра. Втім,
родина і середовище, в якому зростав
Леонід, були російськомовні. Мати – дочка лісника з Волині
Лясковця (пізніше це
прізвище правитиме
Мосендзові за псевдонім). Батько Марко
Мосендз, як подають
довідники, був службовцем, але служив
він управителем маєтностей у польського поміщика. Маючи перед очима прикрий
приклад (рідного брата за українство запроторили до Сибіру), він
зробив для себе належні висновки, був законослухняний – далі
нікуди, отже дітей своїх (окрім Леоніда, було ще двоє хлопців і дівчинка) виховувати намагався у тому ж дусі. Та їх, безперечно,
виховувало ще й оточення, простий люд, а він на Вінниччині вперто не хотів зросійщуватися і розмовляв українською.
Батько помер, коли Леонідові було сім років. Вони з матір'ю
переїздять до Явтушкова, потім до Яришева (Могилівський повіт). У Яришеві Леонід у 1911 р. закінчив початкову школу, після
чого вступив до учительської семінарії у Вінниці. Закінчивши навчання (1915 p.), Леонід Мосендз короткий час учителює, потім
потрапляє до війська. На румунському фронті його і заскочила
революція 1917 року.
Леонід Мосендз опинився в армії УНР, де й прослужив як
старшина, тобто офіцер, майже рік, після чого залишає свою частину і продовжує вчителювання. У 1920 р. вчитель Мосендз разом з розбитою армією УНР відступає до Польщі. Спершу працював у місті Ченстохові в українській бібліотеці, а 1922 р. подався
до Чехословаччини, в Подєбради. Хотів здобути нову спеціальність в Українській господарській академії. Проте всі його дипломи не мали там чинності. Довелося вступати на матуральні курси реальної гімназії. У 1923 р. він, закінчивши матуру, вступає до
академії на хіміко-технологічний факультет. А в 1928 р. його залишають асистентом при кафедрі професора В. Іваниса, згодом
запрошують на кафедру чеського професора Вондрачка в політехнічний інститут міста Брно. Леонід Мосендз стає фахівцем з
переробки нафти, захищає у 1933 р. докторську дисертацію з цієї
теми. Він друкує висліди своїх досліджень у спеціальних журналах, наукова діяльність приносить йому європейську відомість.
У пошуках хліба насущного Леонід Мосендз опиняється на
Закарпатті. У 1937 р. він влаштовується вчителем комерційної
школи в місті Хусті. Невдовзі угорські фашисти окупують Закарпаття, нищать молоду Карпатоукраїнську державу, і Леонід Мосендз тікає до Братислави, де знаходить постійну роботу в Дослідному інституті виноробства – і таки досліджує, удосконалює
технологію, друкується у спеціальних виданнях. Відчувши себе і
морально, і матеріально впевніше, одружується з чешкою Магдалиною Паланковою. У них народжується донечка Марійка.
Виснажлива щоденна праця – задля шматка хліба насущного. Напружена діяльність наукова. Участь у боротьбі політичній:
Леонід Мосендз увійшов був до так званої Легії українських націоналістів, що стала однією із структурних основ широковідомої
і широко розгалуженої ОУН. Навіть при шаленій Мосендзовій невтомності, цілеспрямованості, енергійності названого вистачило
б на кілька життів. А додайте до цього ще й невиліковну хворо-

бу (сухоти), що гризла Мосендза зі студентських років! Де і коли
знаходив він час і сили на літературну творчість? А він же писав
постійно, писав з цілковитою самовіддачею, писав натхненно.
Писав по-своєму – творив.
«Письменником бути – це покликання Боже», – казав Леонід
Мосендз і не зраджував цьому переконанню. Творчість і служіння
літературі – то для нього тотожні поняття. Вільного часу практично не було, і Мосендз уривав нічні години для писання. Друкує
в буковинському журналі цикл поезій на біблійні теми. Завершує поему «Вічним корабель» – на матеріалі нідерландської історії XVI ст. Проблема – не лише нідерландська: як боротися з окупантами, емігрувати чи не емігрувати з рідної країни? Проблема
хвилювала Мосендза особисто, й він, зрештою, дійшов висновку:
«для України працювати можна і не в Україні»... Першою виданою книжкою Леоніда Мосендза стало есе «Штайн – ідея і характер». Пояснимо: барон фон Штайн – герой визвольної боротьби
німецького народу й організатор європейського спротиву Наполеонові.
У 1936 р. у Чернівцях
з'являється
автобіографічна повість Леоніда Мосендза «Засів». Наступного року Іван Тиктор
видав у Львові збірку
Мосендзових оповідань «Людина покірна», в основу яких покладено безпосередні
враження Мосендза
від
громадянської
війни на Україні. У
1939 р. виходить збірка новел «Відплата»,
сюжети яких поспіль
запозичено з європейського середньовіччя й Відродження. І
лише 1941 року в Празі з'являється збірка
Мосендзових віршів
«Зодіак», до якої увійшли поезії, написані у 1921–1936 рр. Поява її
пройшла майже непоміченою: книга явно запізнилась до читача,
якому здебільшого було не до поезії, такі настали Часи. Довкола
вирувала світова війна, і це не могло не позначитись і на творчій,
і на особистій долі Мосендза.
Туберкульоз відновився і спалював Мосендза живцем. Грошей на лікування не було звідки взяти. Геть виснажений, позбавлений засобів прожиття, він погоджується на пропозицію земляків, бо іншого виходу не знаходив, і в грудні 1946 року переїздить
з Австрії до Швейцарії, де його на кошти американської допомогової організації влаштовують у санаторій Мотекс (містечко
Бльонав). Добрий медичний догляд, чудовий клімат — все це затримало перебіг нещадної хвороби. Леонід Мосендз, як ніколи,
багато працює: листується, вивчає чужі мови, читає, читає — і
пише. Пише дитячі казочки для своєї донечки Марійки, зоставленої в Братиславі. Пише оповідання. Пише поему «Дні життя і
смерті козака Мамая», надихану міфом про Сізіфа і власними
спостереженнями над реальністю.
Як і належить стоїкові, Леонід Мосендз розлучався з життям
мужньо. Те, що недуга невиліковна, для нього не становило таємниці. Прагнув одного: якомога більше встигнути. У вересні 1948
року йому зробили операцію: вирізали ззаду п'ять ребер, щоб
якось стиснути зогнилі легені й уповільнити туберкульозний процес. 12 жовтня Мосендзові зробили другу операцію, ще важчу й
небезпечнішу. Він ще встиг написати листа: «Настрій у мене мінорний. Хоч і докучило вже бути довше хворим. На видужання є
добра надія. Але... серце моє отруїли бацили, воно слабне».
Серце його, змучене надмірними навантаженнями, не втримало. Наступного дня Леонід Мосендз помер. В останню путь
провели його двоє земляків, лікарі й санітарки, які полюбили незвичайного хворого. А молитву над могилою прочитав протестантський пастор: від послуг священика Російської православної
церкви Леонід Мосендз відмовився ще за життя.

Ëåîí³ä ×åðåâàòåíêî
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МІЖНАРОДНЕ СВЯТО

КОРИСНА ЗВИЧКА ОБІЙМАТИСЯ
Ми, українці, – народ, який любить тілесний контакт. Обійми
для нас – діло звичне: можемо так привітатися не тільки з родичами, але й колегами та навіть людьми, яких перший раз бачимо.
Ми торкаємося одне одного, коли радіємо та якщо сумуємо. І це
не випадковість: обійми допомагають нашому психічному та фізичному здоров’ю.

Міжнародний день обіймів відзначають двічі: 4 грудня та 21
січня. Кажуть, що це свято вигадали студенти у США ще у 1986
році. Щоб долучитися до святкування, просто обіймайте усіх людей, яких зустрінете на вулиці. Проте, звичайно ж, цього року через коронавірус такого варіанту слід запобігати. Тому обіймайтеся лише з членами сім’ї.
Чи чули ви про користь обіймів? Гадаю, що так. Без тілесного
контакту іноді почувають себе спустошеними навіть ті, хто страждає на гаптофобію (страх доторкань оточуючих до себе). Кажуть,
що деякі люди навіть здатні відчувати тактильний голод. Особливо це проявляється під час пандемії. У деяких країнах біля лікарень були встановлені безпечні «станції» обіймів, де кожен бажаючий міг відчути себе щасливішим у стерильних умовах.

Чим корисні обійми? Існує декілька позитивних наслідків тісного тілесного контакту для людини.
1. Обійми викликають відчуття довіри та безпеки. Це допомагає поводитись більш впевнено та відкрито.
2. Обійми здатні підвищувати рівень гормону окситоцину,
який допомагає позбутись відчуття самотності та гніву.
3. Довгі обійми сприяють виділенню гормону щастя (серотоніну). Саме завдяки цьому в людини підвищується настрій і
з'являється відчуття щастя.
4. Обійми зміцнюють імунну систему.
5. Обійми здатні підвищувати самооцінку. Коли наші рідні обіймають нас, то проявляють не лише свою любов, а й показують
те, що ми – особливі. Такі відчуття та асоціації притаманні кожній
людині ще з дитинства.
6. Завдяки обіймам розслабляються м'язи, знімається напруга та стрес, а також втамовується біль.
7. Обійми позитивно впливають на нервову систему, заспокоюючи її та покращуючи емоційний стан людини.
8. Обійми вчать нас дарувати та приймати, адже в будь-якому
з цих випадків ви почуватиметесь краще.
9. Дія обіймів схожа на медитацію та сміх. Вони вчать нас відпускати погане і насолоджуватись теперішнім моментом; допомагають об’єднати серце, почуття та дихання.
10. Енергія, якою між собою обмінюються люди, обіймаючи один одного, – це внесок у їхні стосунки. Він спонукає до
співчуття та розуміння. Це той випадок, коли 1+1=3, тому що
приходить розуміння, що ціле – більше, ніж сума його частин.
І ця взаємодія, найімовірніше, приведе до безпрограшних результатів.
Скільки ж треба обійматися? Чим більше, тим краще. Не забувайте про щоденний тілесний контакт із тим, кого любите.
Особливо це актуально холодними зимовими вечорами та ночами. Пам’ятайте, що обійми корисні для вашого самопочуття, настрою і здоров’я.
²ðèíà Áëèíêîâà, ðåäàêòîðêà ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

ДОБРІ СПРАВИ НА ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

18 грудня в медичному університеті долучилися до святкування Дня святого Миколая.
Так, сектор Громадського виховання та волонтерства спільно з Науковою бібліотекою ХНМУ провів благодійну акцію «Коробка хоробрості» в рамках благодійного проєкту «Світ у дитячих долоньках». Акція була направлена на підтримку дітей з Харківської обласної
дитячої клінічної лікарні № 1, Харківської міської дитячої лікарні № 16 та Обласного будинку дитини № 3.
Щиро дякуємо всім, хто підтримав нас і передав дітлахам набори для творчості – альбоми, фломастери, олівці, фарби, розмальовки та багато іншого.
Завдяки вашій участі і небайдужості ми подарували дітям свято. Усі подарунки наші волонтери відвезли дітям до пунктів призначення! Проєкт триває – приєднуйтесь!
Çà ìàòåð³àëàìè Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ÕÍÌÓ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ

КОДЫ РАДОСТИ
Любите ли вы безделье? Скорее да, чем нет, правда? Лежишь себе на диване…или на пляже… или на травке… Однако,
один при этом рифмует слова, другой воображает любимый образ, третий складывает формулы.
Впрочем, Харуки Мураками говорит, что, когда он моет
посуду или лежит на пляже, его голову не посещает ни одна
мысль… Наверное, он имеет в виду, что чередование разных
видов деятельности прочищает мозг, который не знает отдыха, который даже в состоянии сна продолжает рефлексировать жизнь.

Можно ли определить эти состояния как безделье? Ведь ты
не выполняешь никакой сложной работы, ты не сидишь на рабочем месте, не пишешь никакие отчеты. И даже если ты просто
гуляешь в парке, безделье ли это?
И как тут не вспомнить Декарта: «Я мыслю, следовательно,
я существую»! Не бездельничаю, а, созерцая, думаю, прогуливаясь, мыслил Аристотель. Было ли его мышление сосредоточенным, сконцентрированным на чем-то одном, или думал
он рассеянно, охватывая, подобно солнечным лучам, миры и
пространства? Кто знает… Как бы там ни было, перипатетик
Аристотель принес свои мысли людям и к ним обращаются до
сих пор.
Напротив, Сократ столбенел, охваченный внезапной идеей,
и мог размышлять неподвижно очень долгое время. Кататоники мыслят в неподвижном состоянии. Эйнштейн отключался от
внешнего мира, не слышал людских голосов, не реагировал ни
на какие проявления жизни, замирал в одной позе, будучи в плену своих мыслей несколько часов подряд.

Людей, привыкших мыслить в неподвижном или подвижном
состоянии, имеющих в философии статус кататоников и перипатетиков, можно со стороны принять за бездействующих персонажей. Но ведь это не так! Они всего лишь исключены из единого трудового процесса, замыкающего творческую активность во
временных границах рабочего графика и предполагающего учет
деятельности в человекочасах.
Трудовое право квалифицирует человека, не вовлеченного в
единый трудовой процесс, как бездельника, что и произошло в
свое время с поэтом И. Бродским, которого определили в тунеядцы.
А ведь мыслям неведом график работы. Они приходят, когда
хотят, и живут там, где хотят. В этом смысле становятся понятны-

ми аргументы ученых Сент-Луисского университета штата Миссури, США, в пользу безделья. Они считают, что во время «ангажированной» трудовой деятельности (деятельности по графику
на рабочем месте) мозг лишь частично реализует свои возможности, а те участки мозга, которые отвечают за озарение, спят
(mens enim dormienti) и просыпаются только в расслабленном
состоянии, то есть в состоянии безделья.
Уважаемый мною писатель, художник, философ Максим
Кантор в своей публикации «Coming out» интерпретирует эту информацию как похвалу безделью в период торжества короновируса. «Не делайте ничего, это лучшее, что вы можете сделать!» –
говорит он.
Собственно, а почему бы и нет? В конце концов, безделье
лишь промежуточное состояние между разными видами деятельности. Еще Чехов говорил о пользе ничегонеделания, о
праздности. Он пишет А.С.Суворину: «Я презираю лень как презираю слабость и вялость душевных движений… притом, что
праздность есть не идеал, а лишь одно из условий личного счастья» (7 апреля 1895).
Помнится, я была в восторге от этой мысли. Скорее всего
А.П. Чехов имеет в виду праздность, как праздник в череде будней, потому что Чехов и безделье, писатель, врач и праздная
жизнь – совершенно несовместимые вещи.
Впрочем, отнести жизнь в изоляции к позитивным проявлениям пандемии тоже невозможно. М. Кантор лукавит, но то, что
в этот период открываются перспективы для самообразования,
творчества в разных его проявлениях, это бесспорно.
Летишь ли ты птицей в пространстве
своих мыслей, унифицируя высокие идеи и
концепции, или ощущаешь себя лягушкой в
болоте, сосредоточенной на деталях одного объекта, зависит от
твоего видения мира.
Ах, как нравится
мне быть птицей, подниматься над обыденным, размышлять о высоком, видеть то, чего
не видят другие…
Американский математик, бывший профессор Принстонского
университета Фримен
Дайсон – автор деления ученых на птиц и
лягушек – убежден в
необходимости существования обоих типов мыслителей. Более
того, и те, и другие задают тон развития науки. Кстати, Дайсон называет Рене Декарта птицей (перипатетик?), а Фрэнсиса Бэкона – лягушкой (кататоник!).
На пути к выдающимся результатам мир нуждается и в гуляющих, и в летающих, и в оцепеневших в момент озарения! Вовлеченные в великое разнообразие жизни, они не знают границ
и запретов. И деятельность их следует оценивать не в человекочасах, а в единицах ликования, в мегабайтах счастья!
Пафос моих размышлений о науке, безделье и праздности сводится к возможности самовыражения в любых жизненных обстоятельствах. Трудно не согласиться с М. Кантором,
что освобожденный от тисков императива разум более открыт
для творчества, для рождения идей. В этом смысле да, время
уединения, изоляции может быть вполне продуктивным. Это
время для чтения книг, для наблюдения, созерцания, поиска
новых смыслов. Это время для знакомства со сложной музыкой или другими видами искусства, для познания самого себя,
для самосовершенствования. И в этом времени найдется место для праздности. Освобожденный разум владеет кодами
радости!

Èðèíà Çàïîðîæåö
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ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ ХНМУ

УСІ КОЛЬОРИ МИСТЕЦТВА
Танцювальні колективи Молодіжного центру ХНМУ взяли
участь у Міжнародному онлайн фестивалі-конкурсі «All colours of
art», що відбувався в Італії 15–30 листопада.

КРАЇНА БЕЗМЕЖНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
7 грудня в місті Львів відбувся V Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Самоцвіти – країна
безмежних можливостей».
До участі були запрошені колективи з України, Болгарії,
Білорусі, Іспанії, Молдови,
Албанії, Македонії та Румунії.
Харківський національний медичний університет
гідно представив Народний
аматорський ансамбль народного танцю «Радість», що
став лауреатом І ступеня та
отримав відзнаку «За найкращу постановку». Також
ансамбль сучасного танцю
«A-FAM» отримав диплом лауреата ІІ премії.
Вітаємо художні колективи з новими творчими здобутками!
Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

У заході взяли участь 250 учасників зі Словенії, Індонезії, Казахстану, України, Вірменії, Румунії, Іспанії, Молдови, Болгарії,
Греції, Польщі, Киргизстану, Литви, Мальти, Італії, Індії, Німеччини та Ізраїлю. Народний аматорський ансамбль народного танцю
«Радість» отримав нагороду лауреата І премії, а ансамбль сучасного танцю «A-FAM» став лауреатом ІІ премії.
У Всеукраїнському онлайн фестивалі-конкурсі «Free dance»
(м. Дніпро, 21 листопада), в якому взяли участь 42 учасники з
України, абсолютну перемогу отримав танцювальний колектив
«Феєрія». Ансамбль сучасного танцю «A-FAM» став лауреатом І
ступеня.
Бажаємо творчої наснаги та подальших перемог!

ЯРМАРОК КУЛЬТУР

ЧОРНОМОРСЬКИЙ БРИЗ
20 листопада в мiстi Одеса
відбувся міжнародний онлайн
фестиваль-конкурс «Чорноморський бриз», в якому взяли участь
студенти Молодіжного центру
Харківського національного медичного університету.
Серед учасників конкурсу з
Києва, Дніпра, Полтави, Львова
звання лауреата І ступеня завоювали:
•
вокальний колектив «Зоряна» (номiнацiя «Вокальне мистецтво»);
•
Iлона Крючкова (жанр
«Естрадний вокал»);
•
ВIА «Атрiум» («Вокальноінструментальний ансамбль»).
Художній керівник колективів – Ірина Вус.
Бажаємо всім учасникам нових творчих злетів, неповторних
колоритних виступів, прагнення до саморозвитку і здійснення
мрій!

ЛІРА ГІППОКРАТА
20 грудня в м. Київ відбувся щорічний Міжнародний онлайн
фестиваль-конкурс мистецтв студентів-медиків та працівників
лікувальних установ України «Ліра Гіппократа 2020». У заході взяли участь й студенти нашого вишу.
Фестиваль-конкурс зібрав творчі колективи з Полтави, Дніпра, Львова, Києва, Молдови та Білорусі. Учасники Молодіжного центру ХНМУ отримали звання лауреата І ступеня в номінації
«Соло-вокал» – Ольга Федоренко та в номінації «Естрадний вокал» – хоровий колектив «Експресія». Ґран-прі фестивалю в номінації «Оригінальний жанр» (світлове шоу) отримав Народний
аматорський ансамбль народного танцю «Радість».
Вітаємо наших талановитих лауреатів і бажаємо нових творчих звершень!

ЗНАЙОМСТВО З
НАЦІОНАЛЬНИМИ КУЛЬТУРАМИ

У 2014 році іноземними студентами Харківського національного медичного університету був започаткований Ярмарок культур. Ця традиція активно підтримується і сьогодні.
Щороку студенти V, VI, VII факультетів з підготовки іноземних студентів влаштовують свято задля ознайомлення з власними культурами – національними стравами, одягом, екзотичними
аксесуарами. Цього року в умовах карантинних обмежень такий
захід відбувся в онлайн-режимі. Студенти університету з 15 країн ділилися своєю культурою та традиціями, зокрема, готували
національні страви своїх країн, показували мальовничі пейзажі,
представляли танці та одяг.
На Інстаграм-сторінці сектора співпраці з іноземними студентами ГО «Студентська рада ХНМУ» розміщено 21 відео ярмарку – долучайтеся!

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ÕÍÌÓ
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НОВОРІЧНІ ВІТАННЯ

СВЯТО У ВІРТУАЛЬНОМУ РЕЖИМІ

Новорічні свята є улюбленими як для малечі, так і для дорослих людей різного віку. Традиції святкування дотепер майже незмінні, проте нинішній рік ламає всі усталені традиції
і змушує нас шукати нові. Цьогорічні свята перемістилися в
онлайн-режим, інтерактивними також стали вітання.
Життя нашого університету також перемістилося у віртуальний
простір. Так, з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим колектив ХНМУ інтерактивно привітав ректор університету Валерій Капустник: «Свято наближається, адже ми всі знаходимося в очікуванні новорічних урочистостей. 2020 рік був нелегким – на нашу долю
випало немало випробувань, проте цього року в нас є досягнення,
якими можна пишатися. Новий рік ми зустрічаємо з новими здобутками та далекосяжними планами, оптимізмом та вірою в краще!»

Студентство медичного вишу теж не залишилося осторонь, адже молоді такий формат лише додає ентузіазму та
фантазії. У рамках новорічного відеоролику студенти-медики
виконали інтернаціональну композицію на сходах університету та прикрасили ялинку у дзеркальному холі. Танцювальні номери від колективів «Феєрія» і «A-FAM» зачарували глядачів не менше, ніж їхній виступ в актовому залі медичного
вишу.
Медичні працівники працюють і на новорічні свята, тому віртуальний Дід Мороз записав для них окремі вітальні слова з побажанням здоров’я, мудрості, терпіння й віри у те, що кращі часи
попереду!

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
У грудні свій ювілей святкують: лаборантка кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології
ім. акад. Л.Т. Малої Олена Миколаївна Аксюта, чергова по гуртожитку № 5 Євгенія Анатоліївна Варченко, професор
кафедри урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза Ігор Анатолійович Гарагатий, асистентка кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова Олена В’ячеславівна Горобінська, лаборантка
кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Катерина Григорівна Дедюхіна,
доцентка кафедри гістології, цитології та ембріології Тетяна Володимирівна Деєва, асистентка кафедри мікробіології,
вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова Олена Сергіївна Дубовик, ст. викладачка підготовчого відділення
для іноземних громадян Інна Юріївна Ільченко, малярка будівельної групи Людмила Василівна Кладка, асистентка кафедри пропедевтики педіатрії № 2 Ольга Сергіївна Кожина, професор кафедри психіатрії, наркології, медичної психології
та соціальної роботи Володимир Іванович Коростій, ст. лаборантка кафедри гістології, цитології та ембріології Зульфія
Ільясівна Муратова, декан стоматологічного факультету Віктор Володимирович Ніконов, доцентка кафедри стоматології дитячого віку та імплантології Наталія Вікторівна Одушкіна, професорка кафедри педіатрії № 1 та неонатології Олена Олександрівна Ріга, зав. кафедри радіології та радіаційної медицини Віктор Петрович Старенький, доцентка кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Ірина Іванівна Терещенкова, доцент кафедри нейрохірургії Олександр Васильович
Циганков, прибиральниця службових приміщень головного учбового корпусу Світлана Іванівна Цовма, сторож корпусу
по вул. Тринклера, 12 Володимир Володимирович Челомбітько.

ВІТАЄМО!

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
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