
Спираючись на документально доведений факт існування ба-
гатотиражки медичного вишу (тоді – «Рефлекс») ще в травні 1928 
року, про що стверджує орган державної бібліографії «Літопис 
Українського друку», дату друку першого номеру газети буде змі-
нено з 24 червня 1928 р. на травень 1928 р. (Детальніше – в стат-
ті Ігоря Робака «А чи все ми слушно згадали?», № 13–14, 2018).

27 лютого в Харківському національному медичному універ-
ситеті відбулося підписання Меморандумів про співпрацю з гро-
мадською та благодійною організаціями стосовно волонтерської 
роботи студентів медичного вишу.

На заході були присутні ректор університету Володимир Лі-
совий, проректор з науково-педагогічної роботи Іван Летік, го-
лова громадської організації «Український благодійний альянс» 
Олексій Курцев, голова благодійної організації «Еліта нації» Оле-
на Гергелюк та представники Студентської ради ХНМУ.

Передусім Олексій Курцев подякував Володимиру Лісово-
му за добре організоване студентське самоврядування вишу 

та відзначив роботу його голови Віктора Шапошника. Він за-
значив, що Меморандум допоможе залучити студентів до ро-
боти з усіма, хто потребує допомоги. Задля реалізації місії 
активно впроваджуються соціально корисні проекти, організо-
ване годування нужденних, проведено соціологічні досліджен-
ня, продовжується пошук і виявлення проблемних питань та 
розробляються шляхи їх вирішення. Протягом наступного року 
заплановано проведення цікавих молодіжних, освітніх та во-
лонтерських активностей.

У свою чергу Володимир Миколайович підкреслив важли-
вість розвитку волонтерського руху в університеті, адже Мемо-
рандум про співпрацю – це запорука нашої роботи з організації 
спільних проектів та популяризації закладу вищої освіти. 

Укладення Меморандуму – важливий крок, який допоможе 
залучити молодь до благодійності та волонтерства, розкрити її 
творчий і науковий потенціал, а також допоможе студентам прой-
ти цікаву практику та стажування. 

ВІДНОВЛЮЄМО ІСТОРИЧНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ

МЕМОРАНДУМ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

ВІТАЄМО З ПОЧЕСНОЮ НАГОРОДОЮ!

Указом Президента України 
Петра Порошенка за значний 
особистий внесок у соціаль-
но-економічний, науково-тех-
нічний, культурно-освітній роз-
виток Української держави, 
захист державного суверені-
тету і територіальної цілісності 
України, багаторічну сумлінну 
працю та високий професіона-
лізм генерального директора 
Міжобласного спеціалізова-
ного медико-генетичного цен-
тру – центру рідкісних (орфан-
них) захворювань Олену Яківну 
Гречаніну нагороджено орде-
ном княгині Ольги II ступеня.

Колектив Харківського національного медичного універ-
ситету щиро вітає Олену Яківну з високою нагородою та бажає 
здоров’я, наснаги, невтомної життєвої активності та нових твор-
чих успіхів!

ЗАЛУЧАЄМО МОЛОДЬ ДО БЛАГОДІЙНОСТІ

Громадська організація «Еліта нації» активно займається розвитком молодіжної політики на Харківщині. Протягом п’яти ро-
ків реалізовано понад 20 цікавих соціальних проектів за участю більше ніж 10 тис. людей (учні, студенти, аспіранти, викладачі).

Благодійна організація «Український благодійний альянс» займається проведенням системної благодійної та волонтерської 
роботи, популяризацією цієї діяльності серед населення, координує зусилля для надання системної допомоги нужденним. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ПРАЦЮЄ КОМАНДА ОДНОДУМЦІВ
Харківський національний медичний університет відвідав го-

лова організації з підтримки батьків дітей-інвалідів «Parents 2» 
пан Рене Хубрегтсе (Королівство Нідерландів), зустріч з яким 
відбулася 28 лютого.

На початку зустрічі проректор з науково-педагогічної робо-
ти Володимир Марковський звернувся до пана Рене з привітан-

нями та побажан-
нями плідної праці 
під час його візи-
ту до медичного 
вишу. «Ми раді ба-
чити вас за цілою 
низкою причин: 
по-перше, нас спо-
нукає інтерес до 
міжнародної співп-
раці, освіти і науки, 
по-друге, сфера 
вашої діяльності, 

тобто робота з батьками, діти яких мають обмежені можливості, 
їх адаптація до соціального життя і змога відчувати себе повно-
цінними членами суспільства». 

У свою чергу пан Рене подякував професору кафедри педіа-
трії № 1 та неонатології Олені Ризі, яка запросила його до ХНМУ 
після зустрічі під час наукового конгресу й обговорення важли-
вості проблеми. «Я не лікар, а педагог і більшу частину своєї про-

фесійної діяльності 
провів як директор 
Національної бать-
ківської асоціації 
Нідерландів. На 
мою думку, дуже 
важливо створю-
вати батьківські 
асоціації, оскільки 
взаємодія «лікар» 
і «батьки» необхід-
на, тут немає одно-
стороннього про-

цесу», – зазначив Рене Хубрегтсе у ході зустрічі.
На сьогодні пан Рене є директором початкових шкіл, проте 

досить тривалий час він співпрацює з українськими центрами з 
навчання батьків дітей з особливими потребами. Пан Рене вко-
тре наголосив на важливості взаємодії між батьками та фахівця-
ми, оскільки основний результат залежить від рідних, і для цього 
вони отримують певні знання і досвід, з іншого боку, їм потрібна 
підтримка і віра в їх зусилля. Одна людина нічого не змінює: це 
робить команда однодумців.

За словами 
Рене Хубрегтсе, 
він вражений по-
баченим в медич-
ному університеті 
та гордий пере-
бувати тут під час 
свого візиту, а та-
кож сподівається 
на плідну роботу з 
медиками та бать-
ками. Незважаю-
чи на різницю в іс-

торії, культурі та медицині наших країн, пан Рене зазначив, що 
спільними завжди є головні точки дотику в допомозі людям, які 
її потребують.

У ході візиту спеціаліст з питань комунікації з пацієнтами, які 
мають особливі потреби, та їх батьками пан Рене Хубрегтсе про-
вів тренінг «Мультидисциплінарний підхід щодо питань догляду 
за дітьми з особливими потребами». На заході були розібрані пи-
тання, присвячені розумінню потреб особливих пацієнтів і їх бать-
ків та моделям догляду й співпраці з ними. 

На знак щирої поваги до справи, якою займається і популя-
ризує пан Рене, Володимир Марковський вручив гостю сертифі-
кат та сувеніри на згадку про час, проведений у стінах найстарі-
шої медичної школи України.

Àííà Êóðà÷, ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

Візит до медичного вишу представників німецької організації 
«Діаконі» (Нойендеттельзау, Федеративна Республіка Німеччи-
на) відбувся 6 березня.

Метою відвіду-
вання вишу ста-
ло знайомство з 
українською сис-
темою освіти у 
вищих та серед-
ніх медичних за-
кладах, зокрема 
в медичному уні-
верситеті.

У рамках ві-
зиту відбулася зу-
стріч делегації з 
керівництвом уні-
верситету. Про-
ректор з наукової 

роботи Валерій М’ясоєдов звернувся до гостей: «Ми раді вітати 
вас в університеті й в Харкові, адже це місто студентів і універси-
тетів, тому ми цілковито підтримуємо ваш вибір: почати знайом-

ство із системою 
медичної освіти 
України саме з 
Харкова».

У ході зустрі-
чі була представ-
лена презентація 
нашого вишу в 
галузі міжнарод-
ної діяльності. У 
свою чергу гості 
продемонстру-
вали свій проект 
«Фахівці у сфері 
медицини зі Схід-
ної Європи». Він 
направлений на 
залучення сту-
дентів та випус-
кників медичних 
закладів Украї-
ни (медсестер і 
медбратів) для 
подальшого на-
вчання і праці в 
Німеччині.

«Ді аконі» є 
однією з найбіль-

ших у Німеччині церковних орга-
нізацій з надання соціальної до-
помоги різних напрямів (у тому 
числі медичних послуг). За сло-
вами представників «Діаконі», 
вони тісно співпрацюють з лікар-
нями й соціальними установа-
ми. В організації, яка заснована 
в 1851 р., налічується близько 8 
тис. співробітників, також існу-
ють різні інституції та освітні цен-
три, основна місія яких – надання 
допомоги людям похилого віку, з 
інвалідністю, психічними розла-
дами тощо.

У рамках візиту для пред-
ставників з Німеччини була про-
ведена екскурсія університе-
том, під час якої вони відвідали 

Навчально-науковий інститут якості освіти, аудиторію № 3 На-
вчально-лабораторного корпусу, Наукову бібліотеку та музей іс-
торії ХНМУ.

Íàòàë³ÿ Áðåæíºâà, ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 
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Урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Любові Тро-
химівні Малої з нагоди 100-річного ювілею із дня її народження 
відбулося 6 березня на фасаді будинку, в якому мешкала акаде-
мік НАН України.

У церемонії відкриття пам’ятного знаку взяли участь пред-
ставники обласної та міської влади, зокрема, голова Харківської 
обласної ради Сергій Чернов, заступник міського голови з питань 
охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана 
Горбунова-Рубан, а також член виконавчого комітету Харківської 
міської ради Михайло Пилипчук. До урочистої церемонії долучи-
лися почесні громадяни міста, медики, харків'яни, а також автор 
меморіальної дошки – харківський скульптор Катіб Мамедов.

Від імені колективу Харківського національного медично-
го університету з вітальною промовою виступив проректор з 
наукової роботи професор Валерій М’ясоєдов, який підкрес-
лив важливість ролі особистості Л.Т. Малої у вітчизняній терапії 
та кардіології. До вшанування пам'яті свого Вчителя долучили-
ся й співробітники кафедри внутрішньої медицини № 1 на чолі з 
завіду вачем професором Олегом Бабаком. 

На заході були присутні керівники закладів охорони здоров’я 
та науково-дослідних установ, учні й шанувальники Любові Ма-
лої. Присутні зазначили внесок ученого у розвиток світової меди-
цини і медицини України, розробку й впровадження інноваційних 
підходів до діагностики та лікування серцево-судинної патології, 
захворювань внутрішніх органів. 

Çà ìàòåð³àëàìè 
ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÕÍÌÓ

ВЕЛИЧ ЛІКАРЯ, 
УЧЕНОГО, УЧИТЕЛЯ

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ

ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ
1.  Спосіб лікування гемангіом у дітей комбінованим місце-

вим впливом фармакологічних препаратів та компресії. Автори: 
В.П. Вівчарук, Ю.В. Пащенко.

2.  Спосіб прогнозування ризику розвитку остеопорозу при 
коморбідному перебігу хронічного панкреатиту та артеріальної 
гіпертензії. Автори: Т.І. В’юн, Л.М. Пасієшвілі.

3.  Спосіб ідентифікації особи людини. Автори: О.Ю. Степа-

ненко, Н.І. Мар’єнко.

4.  Спосіб діагностики ступеня ендотеліальної дисфункції у 
хворих на есенціальну артеріальну гіпертонію, поєднану з цу-
кровим діабетом 2 типу та ожирінням. Автори: Б.О. Шелест, 

В.А. Капустник.

ПАТЕНТИ 
НА КОРИСНІ МОДЕЛІ

1.  Спосіб оцінки рівня хемерину у хворих на гіпертонічну хво-
робу з надлишковою масою тіла та ожирінням. Автори: С.І. Іван-

ченко, О.М. Ковальова, Т.В. Ащеулова, О.В. Гончарь.

2.  Пристрій для виділення фрагментів органів та тканин. 
Автори: Н.С. Коновал, В.О. Ольховський, В.В. Хижняк, 

А.О. Моргун.

3.  Спосіб прогнозування повторних кардіоваскулярних по-
дій протягом 6-місячного терміну спостереження за хворими 
після перенесеного гострого інфаркту міокарда в поєднанні з 
ожирінням за рівнем ендостатину. Автори: Д.В. Мартовицький, 

О.М. Шелест, П.Г. Кравчун.

4.  Спосіб оцінки метаболічних порушень у хворих на ішемічну 
хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу за рівнем 
пентраксину-3. Автори: Д.Г. Молотягін, П.Г. Кравчун, О.І. Ка-

дикова.

5.  Спосіб морфологічної оцінки пошкоджуючої дії екстре-
мальної хронічної гіпертермії в поєднанні з фізичним наванта-
женням на структуру щитоподібної залози в експерименті. Ав-
тори: Ю.О. Рикова, Д.О. Гордійчук, О.О. Вовк, В.О. Шупер, 

С.В. Шупер.

6.  Спосіб оцінки ефективності профілактичного лікування 
атипової гіперплазії ендометрія в перименопаузі у жінок з аб-
домінальним ожирінням. Автори: І.О. Тучкіна, І.А. Качайло, 

І.А. Гузь, Т.Л. Весіч, Є.В. Благовещенський, О.О. Вовк.

7.  Спосіб хірургічної корекції істміко-цервікальної недостат-
ності після невдалої спроби накладання циркулярного шва на 
шийку матки трансвагінальним доступом. Автори: М.О. Щерби-

на, О.П. Ліпко, І.М. Щербина, О.О. Диннік.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА
1.  Тест-опитувальник для визначення патентоспроможності 

винаходу (корисної моделі). Автор: А.В. Голданська.

2.  Опитувальник «Використання внутрішньосудинних катете-
рів у клінічній практиці». Автори: Т.О. Чумаченко, А.В. Бе режна.

3.  Опитувальник «Оцінка використання антибіотиків студен-
тами медичних та немедичних закладів вищої освіти». Автори: 
Т.О. Чумаченко, А.В. Бережна.

4.  Комп’ютерна програма «Експертна система з оцінки знань 
медичного персоналу з питань гігієни рук «HygieneExpert». Авто-
ри: Т.О. Чумаченко, Д.І. Чумаченко, В.І. Макарова, Т.О. Кар-

лова.

Àííà Ãîëäàíñüêà, 
êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ДИГІТАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ДИГІТАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ТРЕНДСОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ТРЕНД

Наше життя набирає обертів: швидкий розвиток про-
мисловості, технологій, економіки, збільшення обсягів ін-
формації. Уже зараз важко уявити, яким воно буде ще через 
декілька років. Пригадайте, коли ви останнього разу читали 
оповідання на паперовому носії, писали листа своїм рідним 
або друзям? Так, все переходить у цифровий формат, і зараз 
ми стоїмо на порозі нової ери дигіталізації або індустрії 4.0 – 
глобальної платформи Інтернет-речей (Internet of Things), 
тобто переведення інформації в цифрову форму.

З роботою 4.0 ми поєднуємо нові можливості оформлен-
ня змін у нашому світі в цифрову епоху. Розвиток нових ін-
формаційно-комунікаційних технологій більше не зупинити, 
і вони вже давно є невід'ємною частиною нашого існуван-
ня. Новітні технології не оминають приватну сторону нашого 
життя: ми не уявляємо себе без користування онлайн-бан-
кінгом, для нас звичайна справа подання онлайн податкових 
декларацій, здійснення інтернет-замовлень, постійне спілку-
вання в соціальних мережах з друзями й знайомими та на-
віть керування через свій смартфон побутовими приладами 
або медіасистемами. Уже зараз для нас є звичайним термін 
Smart-квартира, що відкриває перед нами можливості керу-
вати в нашому помешканні системами відеонагляду, освіт-
лення, кондиціювання, опалення або дверима гаража; при 
цьому відбувається повний контроль за безпекою та ведеть-
ся статистика й контроль за витратами, що передаються в 
системі онлайн на наш гаджет.

Дигіталізація впливає на професійну сферу нашого жит-
тя – «безпаперовий офіс», одночасний і швидкий обмін ін-
формацією з кількома «одержувачами» в електронній пош-
ті, онлайн-конференції, вебінари, сервери хмарних сховищ 
(Googlе Drive, Dropbox, OneDrive та ін.), бази даних тощо. 
Є безліч обтяжливих видів робіт, які піддаються автоматизації 
та впровадженню безпілотних пристроїв. Індустрія 4.0 вклю-
чає в себе технології штучного інтелекту, хмарні технології 
(Big Data), модулювання, технології віртуальної реальності, 
кібербезпеку.

Сучасні технології впроваджуються в ключових індустрі-
ях: таких, як авто-, авіа- та суднобудівництво, будівництво 
заводів та планування фабрик, індустрія розваг, містобуду-
вання, дизайн інтер'єру, військове та дизайнерське вико-
ристання в польотних тренажерах або для тренувань астро-
навтів.

На сьогодні вже існують цифрові підприємства, тобто 
повністю автоматизовані. Так, наприклад, у місті Амберг 
(Німеччина) працює завод Siemens (виробництво контроле-
рів Simatic) – повністю автоматизоване виробництво, ком-
поненти якого пов'язані один з одним і з замовником через 
Інтернет. На цьому підприємстві 75 % загального об’єму ро-
боти виконується станками, комп’ютерами, маніпулятора-
ми, відеокамерами, роботами, що дає змогу безперебійної 
роботи, збільшення обсягу замовлень та випуску продукції, 
при цьому обробляється більше 50 млн записів про стан ви-
робництва, а якість випущеної продукції складає 99,9 %.

Дигіталізація дає нам безліч можливостей. З одного боку, 
це призводить до знищення деяких професій, проте одно-
часно створює і нові. У навчальних закладах уже є віртуальні 
моделі навчання, впроваджено дистанційне навчання та ін-
терактивні курси в системі онлайн, що проходять випробу-
вання у різних проектах. 

У медицині сучасні технології використовуються перед 
операціями задля отримання додаткової інформації про ана-
томічні структури, які представлені у віртуальному вигляді. Ці 
технології (розширена реальність) використовуються у різних 
медичних сферах: хірургія (планування операцій, накладання 
віртуальних швів на фото пацієнта), внутрішня медицина, гі-
некологія, ортопедія, офтальмологія та навіть анестезіологія. 

Сучасні технології дозволяють збирати й обробляти все 
більшу кількість інформації. Оцифровані дані пацієнта можуть 
бути важливими для поліпшення якості охорони здоров'я, а 
також використані в розвитку медичних знань.

Лише уявіть собі ситуацію: наприклад, пацієнт пере-
носить інфаркт, непритомний потрапляє до відділення не-
відкладної допомоги, лікар, маючи доступ до повної історії 
хвороби пацієнта, знає, у яких лікувально-профілактичних 
установах він лікувався, які в нього є супутні захворювання, 
які ліки були призначені, на який термін та у якій дозі. Ця ін-
формація допоможе застосувати більш ефективне лікування. 
Крім того, дані про здоров'я пацієнта автоматично потрапля-
ють до реєстру осіб, які перенесли інфаркт міокарда. Реєстр 
є інструментом, що дозволяє проводити наукові дослідження 
і розробляти найкращі методи лікування.

Так, слід визнати, що світ праці постійно змінюється. Од-
нак людина не повинна загубитися під час зміни робочих про-
цесів і всіх цих подій. З одного боку, дигіталізація надає біль-
ше свободи, з іншого – більше тиску. 

Оцифрування та створення мереж не тільки значно впли-
нуть на роботу в майбутньому, але й на наше суспільство в 
цілому. Зміна умов праці внаслідок змін у сфері економіки 
послуг, технологічних інновацій, появи нових систем праці, 
гнучкості, нового поділу праці, зростання інших форм зайня-
тості, в деяких випадках ненадійної зайнятості також впли-
ватимуть на наше здоров'я. Як наслідок, багатозадачність та 
все більші вимоги до виконання робочих завдань мають не-
гативний вплив на суб'єктивне сприйняття праці та здоров'я 
працівників. 

Можливими недоліками цифрового світу є гнучкість ро-
бочого часу, яка призводитиме до конфлікту між роботою та 
приватним життям, що може негативно впливати на фізичне 
та психічне здоров'я. 

Іншими недоліками цифрового світу є збільшення інфор-
мації і зв'язок через електронну пошту (через імовірність не-
правильного тлумачення може призвести до непорозумінь). 
Спілкування – це обмін інформацією, але в електронному 
листі відсутні фактори соціального контексту, такі, як ви-
раз обличчя, жести і тон голосу. Виключається така важлива 
складова, як творчий підхід. Також можна говорити про різні 
ризики в цифровому світі праці: девальвація людської пра-
ці (деякі професії стають застарілими), «скляний працівник» 
(доступ роботодавця до додаткових «приватних» джерел та 
інформація про співробітника через соціальні мережі).

Незважаючи на можливості дигіталізації у кібербезпеці, 
збір даних з різних джерел підвищує ризик для їх конфіден-
ційності. Якщо дана система буде атакована хакерами, то 
будь-яка інформація буде оприлюднена або використана у 
власних цілях. 

Отже, технології індустрії 4.0 посідають важливе місце в 
сучасному житті. Їх використання дійсно може змінити світ 
на краще, проте є певні ризики, до яких ми з вами маємо 
бути готові.

²ãîð Çàâãîðîäí³é, 
Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî, 

ªëèçàâåòà Çàïîðîæ÷åíêî 
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

РОЗВИТОК БАРІАТРИЧНОЇ ХІРУРГІЇ В УКРАЇНІРОЗВИТОК БАРІАТРИЧНОЇ ХІРУРГІЇ В УКРАЇНІ
З кожним роком проблема зайвої ваги бентежить все більше 

фахівців, що опікуються питаннями лікування цукрового діабету 
та інших захворювань, які призводять до ожиріння. 

На сьогодні найефективнішим методом лікування ожиріння є 
баріатрична хірургія – галузь медицини, яка займається причина-
ми, запобіганням і лікуванням ожиріння. Баріатрична хірургія – це 
малоінвазивні операції на шлунку і кишечнику, спрямовані на ліку-
вання ожиріння, метаболічних розладів, цукрового діабету II типу.

За допомогою баріатричної операції можна значно поліпши-
ти стан здоров'я, підвищити якість життя і почати вести активний 
спосіб життя. Більшість пацієнтів, які перенесли операції, досягли 
значного зниження маси тіла й зберегли вагу, яку вдалося отри-
мати в результаті операції.

Саме цій темі було присвячено ряд заходів, які відбулися в 
Університетській клініці ХНМУ та Харківській обласній клінічній лі-
карні в лютому та березні 2019 року.

27 лютого в Університетській клініці ХНМУ відбувся телеміст 
між керівником клініки Саксенхаузен, головним лікарем клініки 
Заксенхаузен (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина), фахівцем у 
галузі баріатричної хірургії, абдомінальної хірургії та онкохірур-
гії органів шлунково-кишкового тракту професором Пламеном 
Стайковим та лікарями й інтернами Харківщини. На сьогодні ві-
домо, що Пламен Стайков виконав більше ніж 6 тис. операцій на 
органах травного тракту й має величезний досвід у хірургічному 
лікуванні ожиріння, цукрового діабету, онкозахворювань та інших 
патологій. 

Під час лекції професор з Німеччини поділився з українськи-
ми колегами досвідом хірургічного лікування цукрового діабету, 
продемонстрував окремі клінічні випадки лікування ожиріння за 
допомогою лапароскопічної хірургії та відповів на численні запи-
тання харків’ян.

Модератором телемосту виступив завідувач хірургічного 
відділення Харківської обласної клінічної лікарні Кирило Пархо-
менко. Він зазначив, що в Німеччині лікування цукрового діабе-
ту сьогодні не є прерогативою тільки лікарів-ендокринологів: ним 

опікуються мультидисциплінарні команди, до складу яких вхо-
дять лікарі різних напрямків, у тому числі хірурги, терапевти, пси-
хотерапевти. У Німеччині лікування цукрового діабету внесено до 
протоколів і обов’язків лікувати його хірургічними засобами, що 
дає ремісію від 6 до 8 років. У результаті цього заощаджуються 
кошти пацієнтів, які натомість витратили б їх на придбання пре-
паратів, що знижують цукор у крові, та на інсулін. 

Оскільки ситуація з ожирінням населення у всьому світі ви-
кликає певну тривогу, лікування цукрового діабету хірургічними 
засобами рекомендовано пацієнтам з індексом маси тіла (ІМТ) 
від 35. Утім, сьогодні фахівці різних країн обговорюють питання 
щодо необхідності лікування ожиріння хірургічними засобами 
особам, індекс маси тіла яких становить 22. 

В Україні проблемою лікування ожиріння хірургічними засо-
бами майже не займалися. Утім, в Києві і Одесі почала розвива-
тися баріатрична хірургія, і тепер естафету перейняли харківські 
лікарі, серед яких лікар-хірург Кирило Пархоменко та очолювана 
ним команда хірургічного відділення Харківської обласної клініч-
ної лікарні. Уже є перші результати лікування пацієнтів з цукровим 
діабетом ІІ типу, вони дуже позитивні: у хворих зменшується маса 
тіла і знижуються показники цукру в крові.

З 12 по 15 березня професор Пламен Стайков вирішив осо-
бисто відвідати Харків. У рамках візиту німецький спеціаліст при-
був до Харківського національного медичного університету з ме-
тою обміну досвідом та обговорення шляхів подальшої співпраці. 

13 березня професор Пламен Стайков перебував у Харків-
ській обласній клінічній лікарні, де виступив з лекціями на тему 
лапароскопічної баріатричної хірургії і, зокрема, хірургічного ліку-
вання цукрового діабету, а також поспілкувався з лікарями-прак-
тиками й науковцями кафедри хірургії № 2 ХНМУ. На базі хірур-
гічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні головний 
лікар клініки Заксенхаузен провів 4 хірургічні операції з лікування 
ожиріння, а саме Sleeve-резекцію шлунка, MGB-резекцію шлунка 
та дві Gastric Bypass-резекції.

Учасникам заходів випала надзвичайна можливість не тільки 
побачити на власні очі практичні навички професора з Німеччини 
в лапароскопічній хірургії, а й навіть виступити в якості асистентів.

15 березня унікального німецького хірурга зустрічали фахівці 
Університетської клініки ХНМУ. На базі відділення малоінвазивної 
хірургії Пламен Стайков разом з фахівцями хірургічного відділен-
ня ХОКБ і Університетської клініки ХНМУ виконав дистальну га-
стректомію з D2 лімфодисекцією пацієнтці 70 років, якій діагнос-
тували пухлину дистального відділу шлунка. 

Візит німецького професора завершився обговоренням 
результатів практичної роботи та підбиттям підсумків. Почу-
те і насамперед побачене під час хірургічних втручань за участі 
професора Пламена Стайкова викликало багато запитань і пере-
творилось на жваву дискусію. Харківські лікарі отримали відповіді 
на всі запитання щодо лапароскопічної баріатричної та абдомі-
нальної хірургії, а також онкохірургії органів шлунково-кишкового 
тракту. Практичні навички і знання, отримані під час майстер-кла-
сів Пламена Стайкова, який має величезний досвід проведення 
подібних операцій, безперечно дає можливість запровадити но-
вітні технології в проведенні малоінвазивних хірургічних втручань 
на шлунку та інших органах шлунково-кишкового тракту і поліп-
шити якість виконання лапароскопічних хірургічних операцій па-
цієнтам, які потребують високопрофесійної медичної допомоги. 

Учасники майстер-класів подякували професору Стайкову 
за незабутні враження під час інтерактивних операцій і вислови-
ли сподівання на подальшу можливість спілкування з видатним 
 німецьким хірургом. 

Îëåíà Ëîáà÷
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДАГОГ ХАРЬКОВСКОЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДАГОГ ХАРЬКОВСКОЙ 
ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ

Николай Сергеевич Бокариус, имя которого вошло в исто-
рию судебной медицины как пионера наиболее тесной связи ее 
с криминалистикой, организатора и создателя судебно-меди-
цинской и криминалистической экспертизы в Украине, почти 35 
лет жизни отдал служению высшей школе, считая педагогичес-
кую работу своим основным призванием.

Н.С. Бокариус родился 31 марта 1869 г. в г. Одессе в семье 
преподавателя Ришельевской гимназии и уже гимназистом про-
явил себя «как весьма опытный репетитор», достигавший в боль-
шинстве случаев удовлетворительных успехов в работе с неу-
спевающими учениками.

В 1890 г. Н.С. Бокариус поступил на медицинский факуль-
тет Харьковского университета, который окончил с отличием в 
1895 г., получив звание лекаря и уездного врача. Учась в универ-
ситете, он должен был работать, чтобы содержать мать и сестру, 
поэтому продолжал и в Харькове давать уроки и рисовать. Его 
организаторские способности и педагогические устремления 
сказались и здесь: с первого курса он под руководством про-
фессоров В.Я. Данилевского и М.М. Раевского начал работать 
над организацией сельских библиотек и читален и в комитете по 
устройству народных чтений.

В 1895 г. Н.С. Бокариус был избран сверхштатным ординатором 
факультетской хирургической клиники Харьковского университе-
та, а в 1897 г. перешел на кафедру судебной медицины, где прошел 
путь от помощника прозектора до заведующего кафедрой (с 1910 г.) 
и заслуженного профессора (1925 г.). В 1902 г. он защитил в Москве 
диссертацию на степень доктора медицины, а в 1903 г., прочитав 
две пробные лекции, получил звание приват-доцента и с весеннего 
семестра этого года открыл частный курс по судебно-медицинским 
микрохимическим и микроскопическим исследованиям.

Кроме этого курса, Н.С. Бокариус ввел в учебный процесс ряд 
дисциплин, необходимых для нужд практической экспертной де-
ятельности, такие как практический курс судебно-медицинских 
вскрытий, курс оказания первой помощи до прибытия врача. 
Он заботился о предоставлении студентам трупного материала 
для практических занятий и для этого безвозмездно в течение 
19 лет заведовал городским трупным покоем. В 1913 г. при уни-
верситете, в специально построенном для этой цели здании, он 
организовал, устроил и обставил Институт судебной медицины, 
в котором была собрана богатейшая библиотека и аппаратура, 
подготовлены учебные помещения, лаборатория и музей судеб-
ной медицины. Работая здесь, студент из пассивного слушателя 
превращался в активного и самостоятельного участника педаго-
гического процесса.

После Октябрьской революции, когда организацион-
но оформились судебно-медицинская и криминалистическая 
экспертизы и были созданы все условия для их дальнейшего 
успешного развития, в полной мере встал вопрос о подготовке 
необходимых кадров. В это время Н.С. Бокариус начал проводить 
индивидуальное обучение врачей производству судебно-меди-
цинских экспертиз. Они приезжали к нему из различных мест 
Украины: Сум, Краснограда, Первомайска, Артемовска и др. В 
1925 г. под его руководством впервые в стране были проведены 
полугодичные курсы, на которых усовершенствовали свои зна-
ния 13 врачей – окружных судебно-медицинских инспекторов 
также из разных городов Украины. В этом же году по инициативе 
Николая Сергеевича был созван первый съезд судебных меди-

ков Украины. Тогда же велась подготовка научных работников в 
Кабинете научно-судебных экспертиз, созданном Н.С. Бокариу-
сом в 1923 г., который в 1925 г. был реорганизован в Институт 
научно-судебных экспертиз.

И вся эта работа шла параллельно с напряженной деятель-
ностью в медицинском и юридическом институтах.

В 1921 г. Н.С. Бокариус был назначен помощником началь-
ника Харьковской медицинской академии, начальником акаде-
мического отдела, в обязанности которого входило вести при-
ем студентов по личным вопросам. Времени катастрофически 
не хватало, но прием проводился безукоснительно с 17–18.00 и 
часто до 23–24.00, пока не был принят последний посетитель. Ни 
один человек не уходил, не будучи принятым и уверенным в том, 
что получит разрешение своего вопроса.

В советский период деятельности особенно полно раскрылся 
педагогический талант Н.С. Бокариуса, который разработал свою 
методику преподавания. По свидетельству его сына, тоже пре-
красного педагога Н.Н. Бокариуса, «в день лекции, а это были 
обычно вторник и пятница, Н.С. ни с кем не общался, уединялся 
в кабинете и готовился к занятию. …Широко пользовался демон-
страцией; конспектов не писал, работал у секционного стола, где 
лежал труп. Но закончив лекцию, записывал, что прочел, какие 
отметил у себя дефекты, что было не так подготовлено, что надо 
изменить в дальнейшем и как. Записи эти не скрывал от работни-
ков кафедры, в них каждый мог найти много полезного для себя».

Н.С. Бокариус подготовил ряд учебников и руководств. В 
1910 г. вышло его первое руководство по судебно-медицинско-
му исследованию вещественных доказательств. Это оригиналь-
ное пособие в течение 14 лет оставалось единственным в своей 
области и в определенной мере имеет значение и в настоящее 
время. В 1915 г. он начинает издание большого руководства для 
юристов, которое должно было состоять из 5 томов: «Судебная 
медицина в изложении для юристов». Вышел в свет 1-й том, ши-
роко осветивший вопросы о коже, крови, костях. Он содержит 
779 страниц и сам по себе, будучи изолированным от остальных, 
которые в силу разных причин не вышли в свет, имеет большое 
значение и сейчас. Видный судебный и общественный деятель 
А.Ф. Кони писал в свое время в письме к Н.С. Бокариусу: «С жи-
вейшим интересом читаю Вашу «Судебную медицину» и прекло-
няюсь перед массой труда и знаний, вложенных в нее».

Большой интерес представляет руководство Н.С. Бокариуса 
«Наружный осмотр трупа на месте происшествия или обнаруже-
ния его» (1929 г.). И, хотя руководство рассчитано на работников 
милиции и розыска, тем не менее, оно стало настольной книгой 
судебно-медицинских экспертов. По свидетельству специалис-
тов, в силу своей исчерпывающей полноты и оригинальности оно 
не имеет себе равных не только в отечественной, но и в мировой 
литературе. В 1930 г. вышел в свет 2-томный учебник «Судебная 
медицина для медиков и юристов».

Неутомимый исследователь, Николай Бокариус вел актив-
ную практическую экспертную работу и пользовался в связи с 
этим большим авторитетом в кругах советской юстиции. За вре-
мя своей судебно-медицинской деятельности он провел до 5000 
исследований различного рода вещественных доказательств и 
свыше 3000 вскрытий трупов.

В 1925 г. за большую педагогическую, научную, экспертную и 
законодательную работу Н.С. Бокариусу одному из первых в рес-
публике было присвоено звание заслуженного профессора УССР.

В данной статье мы остановились на деятельности Н.С. Бо-
кариуса как педагога и почти ничего не сказали о его научной 
работе. И здесь уместно привести слова самого заслуженного 
профессора Николая Сергеевича Бокариуса, который сказал: «Я 
не ученый, я научный работник. Если вы скажете, что я крупный 
педагог, – это другое дело. Но педагогическая работа не может 
быть без научной, поэтому я занимаюсь ею».

Работал Н.С. Бокариус до последних дней своей жизни, умер 
24 декабря 1931 г. после тяжелой болезни. Некрологи в связи с 
его смертью появились не только в отечественных журналах и 
газетах, но и в печатных изданиях многих городов мира: Нью-
Йорке, Турине, Варшаве, Буэнос-Айресе, Брюсселе и др.

Æàííåòà Ïåðöåâà, äèðåêòîð ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ
Åëåíà Ñåìåíåíêî, õðàíèòåëü ôîíäîâ ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ 

Проф. Н.С.Бокариус со студентками ЖМИ, 1910 г.
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

На базі бібліотеки Національного юридичного університе-
ту ім. Ярослава Мудрого 6 березня відбувся Форум «За життя та 
здоров’я дітей», організований Міжобласним спеціалізованим 
медико-генетичним центром – центром рідкісних (орфанних) за-
хворювань, Харківською обласною радою та батьківськими асо-
ціаціями, що мають дітей з рідкісними захворюваннями.

Сектор громадського виховання та волонтерства долучив-
ся до Форуму з метою надання допомоги дітям з орфанними за-
хворюваннями для поліпшення їх адаптації на заході. Волонтери 
старанно виконували свої обов’язки: проводили час з малечею 
та розважали їх іграми. Так, за допомогою батьків та помічників 
діти намагалися найбільш повно відтворити сімейний родовід у 

забавці «Збери свій родовід». Гра, де волонтери розповідали, як 
функціонує клітина нашого організму й наводили приклади різ-
них органел та їх функції, називалася «Захоплююча клітина». Під 
час наступного змагання «Збери хромосому» діти зосереджено 
складали три різні хромосоми, розрізані на декілька шматочків.

Науковий форум не залишив байдужими волонтерів медично-
го вишу. Такі заходи – дуже важливий крок для подальшого розвит-
ку соціальної адаптації та інтеграції різноманітних груп населення.

Долучайтеся до нашого сектора та не проґавте можливість 
взяти участь у волонтерських заходах, попереду на вас чекає ще 
дуже багато подій!

Ñåêòîð ãðîìàäñüêîãî âèõîâàííÿ òà âîëîíòåðñòâà Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ÕÍÌÓ

«ЗА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ»

ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

У медичному університеті працюють високоосвічені й профе-
сійні викладачі, серед яких багато чарівних жінок. Нашій групі по-
щастило з викладачками, деяких з них я хочу згадати, адже за-
вдяки їх професійним компетенціям педагога наш шлях до знань 
був цікавим і пізнавальним. Серед них: Світлана Андріївна Дени-
сенко – кафедра біохімії, Наталія Григорівна Руда – кафедра фар-
макології та медичної рецептури, Ольга Володимирівна Наумо-
ва – кафедра патанатомії, Тамара Федорівна Карпяк – кафедра 
анатомії людини та Інна Володимирівна Біловодська – кафедра 
пропедевтики педіатрії № 2 (сестринська справа). 

Вони дуже різні, проте їх об’єднує любов до своєї профе-
сії. Надзвичайно важка робота викладача потребує максималь-
ної віддачі, і її ми завжди помічаємо під час практичних занять. 
Щоб бути викладачем для майбутніх лікарів, треба володіти ве-
личезною кількістю знань (які у них, без сумніву, є) та запасатися 

безмірним терпінням. Кожна з наших викладачок має свою «ро-
дзинку», яка допомагає знайти індивідуальний підхід до студента. 
Вони знають, як подати матеріал, щоб було зрозуміло всім. Наша 
група дуже рада, що саме ці жінки допомагали й допомагають 
нам увібрати у свої голови знання зі своїх предметів!

Сподіваюся, що в нашому університеті ще дуже багато таких 
чудових викладачок і за сумісництвом прекрасних жінок.

Хочу привітати весь жіночий колектив Харківського націо-
нального медичного університету з Весною – завжди залишай-
теся такими ж молодими і прекрасними! Також бажаю, щоб ваша 
віддача своїй професії була немарною, і її результати були поміт-
ні не тільки на іспитах, а й через багато років, коли ваші студенти 
вже стануть досвідченими лікарями.

Êðèñòèíà Îñ³òàøâ³ë³, 
²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

В ОСВІТИ ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ
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ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Березень багатий на знаменні для українського народу події, 
та попри все найбільш знаковим з-поміж них був, є і назавжди за-
лишиться день народження Тараса Григоровича Шевченка. Саме 
тому Шевченківські читання, урочисто відкриті 11 березня на ка-
федрі української мови, основ психології та педагогіки, уже ста-
ли багаторічною традицією.

Шевченківські читання розпочала студентська наукова кон-
ференція «Ми чуємо тебе, Кобзарю». До проведення заходу до-
лучилося студентське самоврядування І медичного факультету. 
Відкрила науковий форум завідувач кафедри Людмила Фоміна: 
«Дуже вдячна студентській аудиторії, що долучилася до святку-
вання дня народження Тараса Шевченка, дякую вам за те, що 
відгукнулися, були дуже активними, творчими, креативними на-
уковцями. Ваше ставлення до цієї знакової події дуже тішить нас, 
і я вірю в те, що Україна має майбутнє, коли дивлюся у ваші очі. 
Успіхів вам і натхнення в роботі конференції і взагалі в навчан-
ні». Під час заходу студенти І курсу виступили з доповідями, при-
свяченими різноманітним аспектам життя й творчості видатного 
українського митця, як-от: «Невідомий Шевченко: археолог і кра-
єзнавець», «Художня спадщина Шевченка», «Зв'язок Шевченка з 
нашим рідним краєм – Харковом».

За результатами наукового конкурсу журі присудило такі міс-
ця переможцям: І місце – Аліна Конопля, Маліка Ахмаіді, ІІ міс-

це – Анастасія Красовська, ІІІ місце – Аліна Гєжина.

У рамках Шевченківських читань студенти І курсу провели лі-
тературний вечір «Жіноча доля у творчості Великого Кобзаря». 
Також долучилися до вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка іноземні 
студенти VI та VII факультетів, які взяли активну участь у конкурсі 
читців. Переможцем стала студентка VII факультету з підготовки 
іноземних студентів Кхаї Рун Ніса, яка декламувала уривок з по-
еми «Гайдамаки» в перекладі англійською мовою.

Студенти І медичного факультету прослухали лекцію «Стеж-
ками українського пророка…» та поклали квіти до пам’ятника Та-
расу Шевченку.

Завершилися Шевченківські читання нагородженням пере-
можців конкурсу малюнків, яких було визначено шляхом відкри-
того голосування. І місце посіли Катерина Коваленко (І медич-
ний факультет) та Діана Котенко (ІІ медичний факультет), ІІ місце 

було присуджено Дмитру Салову (І медичний факультет) та Анас-
тасії Веретелецькій (ІІ медичний факультет), ІІІ місце розділили 
Світлана Глушко (ІІ медичний факультет) і Яна Янковська (ІV ме-
дичний факультет).

За словами Олеся Гончара, Шевченко був і залишається цен-
тральною духовною постаттю нашої історії та культури, а зна-
чення творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка давно 
вийшло за межі України та стало неоціненним надбанням для ба-
гатьох народів світу.

ЛІТОПИС ШАНИ ТА ЛЮБОВІ ДО ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

У рамках Шевченківських читань на базі кафедри філософії Хар-
ківського національного медичного університету відбулася міжвузів-
ська науково-практична конференція, присвячена 205-й річниці від 
дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 

У заході взяли участь викладачі й студенти Харківського націо-
нального медичного університету, Національного фармацевтичного 
університету, Національного технічного університету «ХПІ», Харків-
ського Національного університету Повітряних Сил імені Івана Коже-
дуба. 

На конференції були представлені доповіді про життєвий і твор-
чий шлях великого Кобзаря, обговорено актуальність його філософ-
ських ідей. Під час заходу студенти читали вірші поета, виконували ба-
лади й пісні, а також представили свої особисті поетичні твори. Цей 
захід надихнув організаторів та гостей на продовження подальшої 
творчої співпраці між вишами нашого міста.

ПОЕТ, ХУДОЖНИК, МИСЛИТЕЛЬ
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ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Щорічні ХІІ Всеукраїнські Шевченківські читання, у яких взяли участь студенти із різ-
них університетів Харкова, пройшли 15 березня на базі Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого.

Студенти медичного вишу взяли активну участь у Шевченківських читаннях. Ґрун-
товні доповіді були представлені Софією Бойко («Буйство романтизма против романти-
ки бунтарства (байронические мотивы в творчестве Тараса Шевченко)») та Діаною Яков-
лєвою («Т.Г. Шевченко й декабристи»). 

Студенти Дарина Колосовська, 
Катерина Тополюк, Діана Яковлєва та 
Валерія Ткаченко яскраво представи-
ли свою поетичну творчість. Вираз-
но читали вірші Т. Шевченка та інших 
українських поетів студенти Анна Бай-
баріна, Євген Рябушиць, Катерина По-
ложишник, Артем Марченко, Анастасія 
Борулько Катерина Булатова, Крістіна 
Семенко, Анна Нестерова. 

Прикрасою літературних читань 
став яскравий виступ вокального дуету 
у складі Софії Безсусідньої та Анастасії 
Семакіної.

Кожний виступ студентів був не-
звичайним й викликав велику зацікавленість. Своє задоволення аудиторія слухачів ви-
словлювала бурхливими оплесками. 

Ушанування пам’яті великого поета – це, перш за все, пошук відповідей на питання 
сьогоднішнього дня, а також визначення напрямків нашого розвитку.

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÕÍÌÓ

ТВОРЧІСТЬ ШЕВЧЕНКА НАДИХАЄ…

...Каратись, мучитись, страждати, 
Не застогнати і на мить. 
Із кріпаків піти в солдати 
І в тому пеклі не згубить 
Людської правди ні росини. 
Все зберегти в душі святій 
І через горе України 
Усіх знедолених на бій 
Покликати і научати, 
Як бідарю на пана йти... 
О, чудодійна земле-мати, 
Якого сина маєш ти!

До злиднів, карцера, до скелі 
Прикутим бути все життя, 
І не оглухнути в пустелі, 
І не сказати каяття!
О ні!
Крізь камінь правду чути,
І віще мовити світам, 
Іще й бадьорити закутих... 
Як не пишатись, люди, нам! 
Любити, мріяти, творити. 
Не збитись в темряві з путі 
І з сонцем,
 сонцем,
           з сонцем жити,
Яке й не сходило тоді, 
А тільки  велетню видніло 
З-за чонних мурів вікових
І думи, думи освітило... 
Як не молитися на них!

Ì. Íàãíèá³äà 

�O��A�E	I

СТУДЕНТСЬКИЙ ТВІР

Кожен народ світу має свої святині, своїх героїв. Є така по-
стать і в українців.

«Року 1814, з 26 на 27 лютого старого стилю... в хаті Григорія 
Шевченка, кріпака пана Енгельгардта, блиснув у вікні єдиний на 
все село огник: народилась нова панові кріпацька душа, а Украї-
ні – її великий співець...», – читав я в підручнику для 5 класу. Та 
моє знайомство із генієм українського народу відбулося наба-
гато раніше: книжки з його творами завжди були на почесному 

місці в нашому домі, а мама, шкільна вчителька української мови 
та літератури, любила вечорами декламувати нам вірші з «Кобза-
ря». У кожному прочитанному творі знаходив я щось рідне серцю. 
Зрештою, більшість віршів Шевченка були тоді для мене цікави-
ми казками, слухаючи, боявся поворухнутися, щоб не проґавити 
з них жодного слова.

Далі була школа, де про Шевченка говорили як про Пророка, 
який прийшов, щоб урятувати український народ. Проте для кож-
ного з учнів поет оформився у свій образ: Титан української літе-
ратури, Пророк, Кобзар, Мученик чи просто портрет на стіні. Ма-
буть, це залежало від нашого сприйняття. Щодо мене, то твори 
Шевченка спонукали переосмислити багато речей, віднаходити 
в його творах відповіді на хвилюючі питання. Грізні, емоційні, про-
рочі слова лунали як гімни свободі й відвазі, спонукали діяти. За-
раз для мене Тарас Шевченко – це та постать, з якою асоціюють 
у світі Україну, це символ боротьби за краще майбутнє, символ 
віри в те, що воно обов'язково настане, бо наш багатостраждаль-
ний народ на це заслуговує.

Після закінчення школи мій шлях до Тараса не завершився. 
І мені навіть цікаво, як я з плином часу сприйматиму геніальні та 
безсмертні Шевченкові слова.

Àíäð³é Øóêàëîâ, 
²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ГЕНІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
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УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЛЕКТОРІЙ

У 2015 році був заснований molecula.club, і відтоді лектори 
на прохання студентів медичних університетів презентують до їх 
уваги курс лекцій поглибленого вивчення сучасних аспектів па-
тофізіології. Так, наприкінці лютого до медичного вишу завітали 
гості з molecula.club, щоб прочитати цикл лекцій на тему «Імун-
ний блок».

Лекторами заходу стали засновники та діючі члени molecula.
club Віктор Досенко, Олександр Хижняк та Василь Нагібін, які 
приїхали до нас з Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця, щоб 
представити останні дані патофізіологічних аспектів сучасної ме-
дицини, а саме розповісти студентам про імунітет, адже цю тему 
було обрано напередодні шляхом голосування.

Протягом двох днів лектори molecula.club розповідали про 
механізми імунного захисту та патології імунної системи. Не за-
лишилися без уваги й захворювання, які є важливими медико-
соціальними проблемами в суспільстві: ВІЛ, бронхіальна астма, 
системні захворювання сполучної тканини. Імунологічним мозко-
вим штурмом ми дискутували з приводу теорій виникнення ау-
тоімунних захворювань, а саме між гігієнічною теорією (стериль-
ності) та теорією суперантигенів. Нам відкрили секрет, як можна 
змоделювати на собі алергію та аутоімунне захворювання: ку-
пуйте екзотичні фрукти, відмовтесь від вологого прибирання для 
створення оптимальних умов життєдіяльності тарганів та розві-
сьте килими усюди, щоб було затишно не тільки вам, але й пило-
вим кліщам. Нам показували міні-трилери про втечу диплокока 
від ненажерливого макрофага. Ми захопилися самовідданістю 
нейтрофілів, що йдуть на передову та навіть перед смертю нама-
гаються затримати ворога, викидаючи свою сіть ДНК, щоб важка 
артилерія завершила їх благородну справу.

Ми мали насолоду вже втретє приймати molecula.club, чим 
вирвалися в лідери за кількістю лекторіїв, і довели, що Харків – 
це, насамперед, студентське місто. Виступи лекторів супрово-
джувалися численними питаннями та бурхливим обговоренням 
між студентами, аспірантами, викладачами та лікарями, а бону-
сом до лекторію стали сертифікати учасників.

Дякуємо лекторам за насичену програму, нові знання, а всім 
учасникам – за активну участь. Таке навчання дійсно надихає, а 
ми чекаємо на вас на наших наступних заходах!

Êîìàíäà UMSA-KHARKIVMED

ІМУННИЙ БЛОК ВІД MOLECULA.CLUB

КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ

12 березня під час науково-практичної конференції було ого-
лошено підсумок конкурсу наукових робіт студентів Харківського 
національного медичного університету.

У ході конференції автори відібраних галузевою конкурсною 
комісією робіт презентували свої дослідження для отримання 
грантів від ТОВ «Сінево Україна». Студенти мали можливість пред-
ставити свої доповіді в трьох категоріях: акушерство та гінекологія, 
терапія (ендокринологія), інфекційні хвороби (гепатологія).

Конкурс проходив у два етапи. Для участі в першому з них 
студенти мали самостійно підготувати та подати на розгляд кон-
курсної комісії наукові роботи з відповідної галузі. У другому етапі 
учасники мали змогу представити презентації своїх досліджень 
на підсумковій конференції. 

За результатами конкурсу були обрані переможці.

Акушерство та гінекологія:

І місце – Вікторія Аралова. 

ІІ місце – Ольга Магдинич. 
Терапія (ендокринологія): 

І місце – Єлизавета Медяник. 
ІІ місце – Марина Гуляєва. 
ІІІ місце – Катерина Гончарова. 
Інфекційні хвороби (гепатологія):

І місце – Євген Жидков, Катерина Хрипко. 
ІІ місце – Дарина Івахненко. 
ІІІ місце – Катерина Соханевич. 
Переможці, які посіли перші місця, отримали дипломи та 

грошову винагороду 5 000 грн від партнера конкурсу ТОВ «Сі-
нево Україна». Вітаємо конкурсантів з перемогою і висловлю-
ємо подяку всім учасникам, що представили чудові роботи. 
Бажаємо подальших успіхів у реалізації своїх творчих здіб-
ностей!

Çà ìàòåð³àëàìè Ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ÕÍÌÓ

«СІНЕВО УКРАЇНА» ОБИРАЄ НАЙКРАЩИХ!

Метою діяльності громадської організації UMSA-KharkivMed (Всеукраїнська асоціація студентів-медиків) є захист інтересів 
студентів та сприяння ефективній реалізації можливостей майбутніх медиків шляхом здійснення культурної, наукової і про-
світницької діяльності. У ХНМУ UMSA з'явилася в жовтні 2018 року і успішно функціонує – всі бажаючі можуть приєднатися до 
команди.

Ініціативу організації лекторію у ХНМУ підхопила UMSA-KharkivMed за сприяння студентського самоврядування. Був організо-
ваний збір коштів на квитки лекторам і протягом лише одного тижня була зібрана необхідна сума – щира подяка за небайдужість 
та жагу до знань.

ДОВІДКА
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АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНА ПОЛІТИКА

В сучасних умовах євроінтеграції питан-
ня гендерної та антидискримінаційної політи-
ки є найактуальнішим з позиції захисту прав 
людини. Проте, незважаючи на важливість 
проблематики, українська спільнота ставить-
ся до неї упереджено, тому задля подолання 
невігластва пропонуємо до розгляду базові 
дефініції стосовно питань, пов’язаних з реа-
лізацією гендерної політики в Україні та світі. 

«Скляна стеля» – термін американсько-
го менеджменту, введений на початку 1980-х 
років для опису невидимого і формально ніяк 
не позначеного бар’єру, що обмежує просу-
вання жінок по службовій драбині з причин, 
не пов’язаних з їх професійними якостями. 
Вважається, що термін «скляна стеля» (Glass 
ceiling) запропонований Лінн Мартін для по-
значення штучно створених бар’єрів, засно-
ваних на забобонах, які не дозволяють ква-
ліфікованим працівникам, і в першу чергу 
жінкам і представникам національних мен-
шин, просуватися по службі і займати керів-
ні пости та престижні посади у своїх органі-
заціях. 

«Липка підлога» означає «прилипання» до 
посади з найнижчим рівнем доходу і прести-
жу без можливості просування по службі. Це 
явище стосується головним чином жінок та-
ких професій, як покоївки, няні, офісний пер-
сонал, медсестри, вчителі та ін. Жінки після 
закінчення різних навчальних закладів мають 
набагато менше шансів на ринку праці, ніж 
чоловіки. Працедавці не хочуть наймати мо-
лодих жінок, побоюючись, що ті незабаром 
підуть у декрет. Вони не бажають брати на ро-
боту й жінок зрілого віку, тому що, на їх думку, 
вони занадто старі, щоб відповідати вимогам 
до співробітників в компанії, що динамічно 
розвивається. 

За даними української ГО «Трудові ініці-
ативи», жінки затримуються на посадах се-
редньої ланки довше, ніж чоловіки, а «про-
бити» скляну стелю та влаштуватися на 
керівні посади їм досить складно навіть за 
наявності найвищого рівня знань та досві-
ду. Нерівність в оплаті праці позбавляє жі-
нок важливого економічного підґрунтя для 
особистісного та професійного розвит ку – 
середня зарплата жінок за всю історію не-
залежності України не перевищувала 79 % 
доходів чоловіків. Причина не лише в тому, 
що жінкам пропонують меншу зарплатню. 
Більшість розриву спричинена не прямою 
дискримінацією під час встановлення зарп-
лати, а горизонтальною й вертикальною 
стратифікацією ринку праці: жінки частіше 
працюють у менш оплачуваних секторах 
економіки і на нижчих посадах.

Поза лаштунками сумної статистики про 
розрив в оплаті праці – досить реальний 
«неофіційний» поділ професій на «жіночі» та 
«чоловічі». Роботодавці публікують дискри-
мінаційні оголошення про вакансії, у яких 
зазначається бажаність чи небажаність жі-
нок-кандидаток на посаду. З іншого боку, не-
гласні суспільні норми штовхають жінок до 
пошуку роботи у низькооплачуваних галузях, 
як-от сфера обслуговування, освіта, охоро-
на здоров’я та надання соціальної допомоги, 
поштові послуги.

Þë³ÿ Ñºäàÿ, 
äîöåíòêà êàôåäðè ô³ëîñîô³¿, ðàäíèöÿ ãîëîâè ÕÎÄÀ 

ç ïèòàíü ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè òà àíäèäèñêðèì³íàö³¿

«СКЛЯНА СТЕЛЯ» ТА «ЛИПКА ПІДЛОГА» 
ЯК ФОРМИ ПРОЯВУ ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ
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21 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Однажды я закрою глаза и представлю. Точнее почувствую. 
Сама нарисую настроение. Оно будет жалким, как дворовой ще-
нок, забытый хозяином. Привольным, словно один излишний бо-
кал красного вина. Отчаянным, будто последние грезы розовых 
надежд. Мое настроение станет моим. Отблеском заразит оно 
все вокруг. Закружит вьюгой и метелью. Вы спросите, к чему это 
я? Просто. Иногда хочется делиться ни о чем и никому. 

День поэзии. Вздор умысла и игривой тоски. Сувенирная 
лавка рифм и ритма. День открытых дверей в мир, который выше 
нас. Мне доводилось не раз побывать там. Писала я много, час-
то взахлеб. Часто под впечатлением. Серебряный век золотом 
укрывал мое сердце. Маяковский и вовсе навсегда в нем. Желтая 
рубашка преследует меня и сейчас. Угловатая нежность цвета 
пряного заката. Вдохновение. Самое неопознанное и непревзо-
йденное технологиями направление. Вектор к седьмому небу. 
Тот, кому хоть раз удавалось задержать его в своих руках, боль-
ше не мыслил жизни прежней. Вдохновение. Крылатый полет в 
бездну мирозданий. Откуда же оно родом? Из сердца. Из души. 
Всякий поспорит со мной, ведь душа – объект неопознанный. То 
ли дело мозг, описанный во множестве научных журналов. Од-
нако черепная коробка порой содержит гораздо больше напо-
лнения, нежели сердце духовное. Оно создает погоду души, на-
строение вдохновению. Космос за обшарпанным окном, океан в 
реке, розовый фламинго в синице. Видеть то, что находится за 
гранью. Нравится это мне. По душе, так сказать.

Удивительное дело поэта. Дело всей жизни, всего сер-
дечного цикла. Рожденные великими, они всегда будут раба-

ми собственной утопии. Безликий мир однажды покажется яр-
ким, красочным. Смутные времена грусти уступят дорогу ещё 
более печальному. Слишком романтично, не так ли? Таковы 
они, эти ранимые и гордые, порой непонятые миром. Солнце. 
Всеобъемлющее око Земли. Любопытно, сколько судеб оно по-
видало, сколько разочарования и гордости? Только душа поэта 
способна взвалить на себя купол таких невзгод. Метаморфоз. 
Как часто мы вмиг бросаемся в последний вагон жизненно-
го пути, дабы изменить себя, прокрутить стрелку бытия назад. 
Удивительное дело. Творчество рисует на бумаге настоящее, 
описывает прошлое и выстраивает будущее, словно всадники 
с тремя временными ключами. А замки? Где отыскать замочную 
скважину, чтобы возвратить все вспять или вовсе ворваться в 
будущее? Душа поэта. Сердце человека, выворачивающее мир 
наизнанку. Буйство фантазии, игривость вдохновения, полет 

мысли, бесконечные мелодии души, ядерный взрыв душевных 
катаклизмов. В одну минуту. В одно мгновение

Однажды я закрыла глаза и представила. Получилось то, что 
вышло. Вышло то, что из сердца, из души. Настроение легкого 
морского бриза и незамысловатого подтекста. Творчество обе-
зоруживает, оголяет, выворачивает, отсекает отходы впечатле-
ний и несбывшихся судеб. Поэты как система. Как целый меха-
низм духовного очищения человечества. Вы спросите, к чему это 
они. Иногда хочется делиться ни о чем и никому.

Ñîôèÿ Áîéêî, 
ñòóäêîð (²V ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)

СУДЬБА ПОЭТА – ВДОХНОВЕНИЕ

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЄГОРА АНДРІЙОВИЧА ВАШЕВАСВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЄГОРА АНДРІЙОВИЧА ВАШЕВА
(1930–2019)(1930–2019)

17 березня пішов з життя колишній завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, доктор медичних наук, професор Єгор Андрі-
йович Вашев.

Єгор Андрійович народився 29 квітня 1930 р. в багатодітній родині в селі Заяче на Білгородщині. 
У 1955 р. з відзнакою закінчив Харківський медичний інститут (ХМІ), навчався в аспірантурі при кафедрі ди-
тячих хвороб лікувального факультету ХМІ. По закінченню аспірантури захистив кандидатську дисертацію. 
У 1958 р. Єгор Андрійович обраний асистентом, у 1970 р. йому присвоєно вчене звання доцента, в 1984 р. – 
звання професора. З 1963 по 1965 р. з честю представляв Харківську школу педіатрів у Монголії, будучи 
головним консультантом-педіатром спеціалізованої лікарні.

З 1985 по 2000 р. Єгор Андрійович очолював кафедру дитячих інфекційних хвороб ХМУ. Протягом 
1996–1998 рр. працював деканом педіатричного факультету медичного вишу. Він нагороджений Почесною 
грамотою Ради Міністрів МНР, ювілейною медаллю «50 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр.». Під керівництвом Є.А. Вашева виконані одна докторська і вісім кандидатських дисертацій. Його 
наукові дослідження знайшли відображення в 120 вітчизняних і зарубіжних публікаціях. Наукову діяльність 
Єгор Андрійович поєднував з активною консультативною роботою в практичній охороні здоров'я, надаючи 
допомогу лікарям не тільки Харківської області, але й за її межами.

Володіючи високим почуттям обов'язку, принциповістю, винятковою чесністю, порядністю, скром-
ністю, вимогливістю і добротою, Єгор Андрійович створив згуртований колектив однодумців, педагогів, 
 лікарів.

Ректорат, профком і співробітники університету глибоко сумують через втрату Єгора Андрійовича Ва-
шева та висловлюють щире співчуття його рідним і близьким. Світла пам'ять про Єгора Андрійовича – видатного вченого, вчителя, чуй-
ну людину – назавжди збережеться в серцях рідних, колег, друзів та всіх, хто його знав.

Немое кино в глазах у поэта,
Сердце без роли оставить нельзя.
Оживи же, душа, на полотнах куплета,
Мираж отрази незабвенного дня!
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ШАНУЄМО УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ 

У рамках проекту «Шануємо українські традиції» за ініціативою Студентської 
ради ХНМУ 7 березня на подвір'ї головного корпусу медичного вишу відсвяткували 
Масляну.

Студенти, викладачі та співробітники вишу, що приєдналися до цього заходу, із 
задоволенням проводжали зиму традиційними масляничними смаколиками, весе-
лими хороводами з піснями і танцями. 

Свято закінчилося урочистим спаленням солом’яного опудала, яке символізува-
ло проводи Зими та зустріч Весни. Організатори цього видовищного свята побажали 
всім присутнім, щоб радість, тепло і весняний настрій неодмінно прийшли в кожну 
оселю!

Історичний блокнот

Масляна святкується в Україні з давніх-давен. Взагалі-то – це слов'янське свято 
на честь бога Велеса (Волоса), яке з часом поєдналося зі святом приходу весни, но-
вого року і часом поминання померлих. Деякі культурознавці вважають, що, напри-
клад, традиція паління опудала є символом вигнання богині смерті та мороку.

У наші часи всі, звісно, знають про традицію готування млинців, і дехто вже ви-
ставляє фото своїх шедеврів у соцмережі. А от виявляється, що й наші предки люби-
ли похвалитися їжею. 

Кожен день Масляної святкували по-особливому:
• Так, понеділок був днем зустрічі. Невістку відпускали до батьків, а ввечері йшли 

в гості до сватів. Перший млин віддавали бідним людям на згадку про померлих. 
• Вівторок був днем оглядин. Наші мудрі предки планували так, щоб пари, які 

зій шлися на масляну, одружувались після Великого посту.
• У середу теща чекала свого зятя в гості, пригощала млинцями, які спекла влас-

норуч.
• Четвер називали разгуляєм. Закінчувалися всілякі роботи, весь люд розважав-

ся – кулачні бої, катання на конях, змагання і, звісно, пісні. 
• На п'ятий день вже зять пригощав млинцями тещу, однак з вечора теща повин-

на була прислати зятю все необхідне (сковорідку, наприклад), а тесть – коров’яче 
молоко, крупу тощо. 

• Субота була днем, коли невістка вітає у себе родичів чоловіка й дарує їм пода-
рунки. 

• Сьомий, останній день – неділя, що ще називається Прощеною неділею. Роди-
чи прохали одне в одного вибачення, люди згадували предків. І наостанок заговля-
лись перед Великим постом. 

Слов'янська культура була розповсюджена доволі широко. Тож не дивно, що від 
регіону до регіону традиції дещо різняться. Зараз стало популярним знати свою іс-
торію, згадували старі обряди. Тож, будемо поглиблювати знання краєзнавства, до 
того ж на Масляну це так приємно і смачно.

Ìàð³ÿ Êîëåñíèê

Назустріч Весні!

ЗВІТНО-ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

20 березня в Харківському національному медичному університеті відбулася звітно-виборча конференція ГО «Студентське само-
врядування ХНМУ».

На зборах були присутні делегати з усіх факуль-
тетів, а також голови Студентських рад факультетів, 
гуртожитків та голови секторів Студентської ради 
університету. За запрошенням організації захід та-
кож відвідали представники адміністрації та дека-
натів медичного вишу, а саме: проректор з науково-
педагогічної роботи Іван Летік, заступники деканів ІІ 
медичного, стоматологічного факультетів та ННІ ПО 
ХНМУ.

Голова Студентської ради звітував за річну діяль-
ність перед студентським активом та отримав оцінку 
діяльності, як таку, що відповідає поставленим за-
вданням та посадовим інструкціям голови Студент-
ської ради університету. Після проведених виборів 
майже одноголосно була підтримана кандидатура на 
посаду голови правління ГО «Студентське самовря-
дування ХНМУ» в особі Віктора Шапошника.

Під час конференції було затверджено оновлений 
склад Студентської ради, що є керівним та виконав-
чим органом громадської організації.

Вітаємо новообрану команду Студентської ради, а голову Віктора Шапошника – з обранням на другу каденцію, що є по-
казником довіри студентства та якісної роботи самоврядування. Попереду новий рік роботи, нові випробування та нові звер-
шення!

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ÕÍÌÓ

Вітаємо новообрану команду Студентської ради!
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У конкурсі Поезія мольберту» були представлені роботи живопису та графіки. Співробіт-
ники медичного вишу взяли активну участь у творчому заході.

У різних номінаціях дипломи отримали: доцент кафедри терапевтичної стоматології Оле-
на Поврозіна, асистент кафедри психіатрії наркології та медичної психології Лілія Коровіна, 
доцент кафедри внутріш-
ньої медицини № 3 та ен-
докринології Олена Огнєва. 
Доцент кафедри медичної 
радіології Ольга Паскевич 
отримала диплом у окре-
мій номінації «За відданість 
мистецтву».

У конкурсі «Симфонія 
душі» медичний виш пред-
ставляли: провідний інже-
нер комп’ютерної верстки 
редакційно-видавничого 
відділу Наталія Дубська, 
професор кафедри педі-
атрії № 1 та неонатоло-

гії Тетяна Чайчен-
ко, доцент кафедри 
акушерства та гі-
некології № 2 Ірина 
Старкова, асистент 
кафедри мікробіології, вірусології та імунології Євгенія Штанюк, доцент кафедри вну-
трішньої медицини № 3 та ендокринології Володимир Федоров, директор НДІ гігієни 
праці та професійних захворювань Володимир Коробчанський, провідний фахівець ННІ 
післядипломної освіти Ірина Домніна.

Цього року переможців не обирали, проте всі учасники отримали дипломи та гро-
шові винагороди від Обласного комітету Харківської обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров’я, а також від профспілки співробітників медичного універ-
ситету.

Вітаємо учасників творчих конкурсів та бажаємо їм надихатися новими емоціями 
та почуттями.

«ПОЕЗІЯ МОЛЬБЕРТУ» та «СИМФОНIЯ ДУШI»

ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ КОНКУРСІВ!

ФОТОВИСТАВКА

Лікування споконвічно було жіночим заняттям. З найдавні-
ших часів, нехай і на побутовому рівні, жінки надавали лікуваль-
ну допомогу, накопичуючи і передаючи наступним поколінням 
життєво важливі знання та навички. Без сумніву, можна сказати, 
що завдяки цим прадавнім жінкам «відкрилися двері» в меди-
цину, і сьогодні в будь-якій лікувальній спеціальності, нарівні з 
чоловіками, борються за здоров'я і життя людей представниці 
слабкої статі.

Жінки, яким вдалося подолати опір суспільства, еконо-
мічні труднощі, випробування годинами фізичної праці та 
емоційної напруги. За всі свої зусилля вони отримали гідну 

винагороду – подяку сотень і тисяч людей, яких врятували во-
істину великі жінки-медики. Саме про них підготували вистав-
ку англомовні студенти ННІ з підготовки іноземних грома-
дян напередодні жіночого свята «The great women in World’s 
medicine». Іноземні студенти знайшли цікаву інформацію про 
видатних жінок-лікарів з різних країн світу та оформили її у 
вигляді постерних доповідей трьома мовами (англійською, 
українською, російською).

Усі бажаючі змогли вільно відвідати виставку з 4 по 11 берез-
ня у фойє 2-го поверху Наукової бібліотеки НЛК.

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

ЖІНКИ-ЛІКАРІ, ПРО ЯКИХ ВАРТО ЗНАТИ

Òåòÿíà Ïîë³ùóê, ãîëîâà êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ êîì³ñ³¿ ïðîôêîìó ñï³âðîá³òíèê³â ÕÍÌÓ

У приміщенні Харківського будинку вчених за ініціативою Обласного комітету Харківської обласної організації профспілки праців-
ників охорони здоров’я проведено обласний галузевий конкурс образотворчого мистецтва «Поезія мольберту – 2019» та обласний 
галузевий поетичний конкурс авторів-аматорів «Симфонія душі – 2019».
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4 березня в актовій залі 
Харківського національного 
медичного університету відбу-
лося свято краси «Міс універ-
ситет–2019», організоване за 
підтримки Профспілкової ор-
ганізації студентів ХНМУ.

Позмагатися за право бути 
першою красунею університе-
ту виявили бажання 7 чарівних 
студенток з різних факульте-
тів. У залі зібралося багато гля-
дачів, які палко підтримували 
красунь на кожному етапі кон-
курсу. 

У підсумку, згідно з рі-
шенням журі, титул «Міс уні-
верситету – 2019» отримала 
студентка стоматологічного 
факультету Юлія Бєлова. 

Інші місця розподілилися 
таким чином:

•  Першою віце-міс стала 
Дарина Бажинова (ІІ медич-
ний факультет).

•        Друга віце-міс – Вале-

рія Руденко (І медичний фа-
культет).

•  Приз глядацьких симпатій» отримала Любов Віцькова (I медичний факультет).
•  «Міс Перлина вечора» удостоєна студентка Анна Суржанська (І медичний факультет).
•  «Міс Досконалість» – Олександра Авдєєнко (ІІІ медичний факультет).
•  «Міс Ангел» – Вікторія Булига (І медичний факультет) .
Дівчата отримали нагороди та подарунки від спонсорів – ТРЦ «Французький бульвар» і магазину медодягу «In White».

Ä³àíà Ãåîðã³é

СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ

МУЗИЧНИЙ ПОДАРУНОК КРАСИ ТА МИСТЕЦТВА
Напередодні Міжнародного жі-

ночого дня, 6 березня, в актовому 
залі Харківського національного 
медичного університету відбувся 
святковий концерт за ініціативою 
керівництва вишу та профспіл-
кової організації співробітників 
ХНМУ.

Від імені ректорату слова-
ми подяки та шани привітав жінок 
перший проректор з науково-пе-
дагогічної роботи Валерій Капуст-
ник: «Усе прекрасне, що є у житті, 
пов’язане з жінкою. І любов, і сім’я, 
і народження, і радість. Вона те-
плом, добром і ніжністю прикра-
шає наші дні, утверджує успіхи й 
підтримує у тяжкі хвилини. Будь-
те щасливі й кохані, нехай у ваших 
родинах назавжди оселяться мир і 
взаєморозуміння, а в серці – квіту-
ча весна!».

Святковим музичним подарун-
ком для жінок став концерт ака-
демічного симфонічного оркестру 
Харківської обласної філармонії. З 
найкращими побажаннями у чарів-

ну країну краси і мистецтва, де кожна жінка відчує себе справжньою королевою, всіх присутніх запросив художній керівник та диригент 
оркестру заслужений діяч мистецтв України Юрій Янко.

У виконанні солістів філармонії Ольги Юріної та Михайла Марковича пролунали твори класичної та зарубіжної музики, сповнені 
любові до жінок. Весняний настрій та щирі емоції дарували найкращі зразки мистецьких витворів Йогана Штрауса, Арама Хачатуряна, 
Жака Оффенбаха, Андрія Петрова, Максима Дунаєвського. 

Концертна програма створила справжнє незабутнє свято, про що свідчили щирі посмішки слухачок та бурхливі оплески на адресу 
артистів. Колектив Харківської обласної філармонії побажав усім жінкам, аби в їх серцях завжди лунала музика справжньої любові та 
чарівної краси!

²ííà Íå÷èòàéëî

МІС УНІВЕРСИТЕТ–2019

ЧУДОВИЙ СВІТ ЧАРІВНОСТІ

15



ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

У березні свій ювілей святкують: доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 Олег Миколайович Аралов, лабо-
рант кафедри фізіології Анатолій Анатолійович Бєлих, асистент кафедри гігієни та екології № 1 Мирослав Романович 

Боярський, старший лаборант кафедри патологічної анатомії Олена Олександрівна Бражнікова, молодша медична 
сестра відділення терапевтичної стоматології УСЦ Тетяна Володимирівна Бутиріна, доцент кафедри гістології, цито-
логії та ембріології Вікторія Вікторівна Верещакіна, асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики Наталія Іва-

нівна Гайденко, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Наталія Володимирівна Георгієвська, 
доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики Віктор Володимирович Зленко, доцент кафедри педіатрії № 1 та 
неонатології Тетяна Борисівна Іщенко, сторож корпусу по вул. Трінклера, 12 Євгеній Іванович Калмиков, асистент ка-
федри хірургії № 2 Варвара Петрівна Колесник, завідувач кафедри гігієни та екології № 1 Володимир Олексійович 

Коробчанський, завідувач відділу зберігання фондів Наукової бібліотеки Тетяна Василівна Костюкевич, завідувач ін-
формаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Світлана Анатоліївна Кравченко, доцент кафедри хірургії № 1 
Олександр Васильович Кузнєцов, завідувач сектору інформаційно-бібліографічного забезпечення користувачів відділу 
літератури іноземними мовами Наукової бібліотеки Олена Богданівна Неботова, професор кафедри педіатрії № 2 Юрій 

Васильович Одинець, асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Наталія Євгенівна Пірятінська, головний 
бібліотекар відділу комплектування документів Наукової бібліотеки Людмила Яківна Пустиннікова, доцент кафедри па-
тологічної анатомії Алла Василівна Сімачова, доцент кафедри стоматології Каріна Володимирівна Скидан, провідний 
редактор редакції наукових журналів Редакційно-видавничого відділу Людмила Василівна Степаненко, доцент кафе-
дри неврології № 1 Ольга Олександрівна Тесленко, бібліотекар сектору культурно-просвітницької роботи та міжбіблі-
отечного абонементу відділу обслуговування науковою літературою Наукової бібліотеки Надія Михайлівна Товпинець, 
асистент кафедри ортопедичної стоматології Ігор Вікторович Філатов, начальник обчислювального центру ННІ ЯО Сер-

гій Валентинович Чернобай, оператор котельні газової навчально-лабораторного корпусу Микола Іванович Шалімов.

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

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç íà ì³ñÿöü
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 61022, Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 4. 

Ãîë. êîðïóñ, 5 ïîâåðõ, òåë. 707–73–60
e-mail: redakt@knmu.kharkov.ua

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 27.03.2019. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.
Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.-âèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 3/27.
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».
61166, ì. Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 40,
www.kontrast.kh.ua

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 178 â³ä 15.09.2000
Çà òî÷í³ñòü âèêëàäåííÿ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå 

àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóºìî é íå ïîâåðòàºìî. Òî÷êà 
çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç ïîçèö³ºþ 
ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóê ëèøå ç äîçâîëó ðåäàêö³¿ ãàçåòè.

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

Йохан Кроутен – митець сонячного світла
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