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ПАМ’ЯТКА ЗДОРОВ’Я

ЯК ЗНИЗИТИ РИЗИК ІНФІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСОМ:
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІД ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
• Часто і ретельно мийте руки з милом або обробляйте їх спиртовмісним засобом.
Навіщо? Миття рук з милом або обробка спиртовмісним засобом вбиває віруси, які можуть бути на ваших
руках.
• Дотримуйтесь дистанції хоча б 1 м (3 кроки) між собою та тим, хто кашляє чи чхає.
Навіщо? Вірус передається при тісному контакті. Коли ви занадто близько, а людина хвора, можете інфікуватися.
• Не торкайтеся очей, носа та рота.
Чому? Саме через руки ви можете перенести вірус із предметів на очі, ніс чи рот. Звідти він може потрапити
в організм, і ви можете захворіти.
• Коли чхаєте або кашляєте, прикривайте рот і ніс зігнутим ліктем або серветкою. Якщо використали серветку, негайно викиньте її у закритий смітник, а руки обробіть спиртовмісним засобом або помийте з милом.
Чому? Через чхання та кашель поширюється вірус. Дотримуючись належної гігієни, ви захищаєте інших від
вірусів.
• Залишайтеся дома, якщо захворіли. Якщо у вас підвищена температура, кашель і ускладнене дихання, одразу зверніться до лікаря.
Чому? Рання діагностика допоможе уникнути ускладнень та захистить вас, допоможе запобігти поширенню
вірусів та інших інфекцій.
Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Читайте лише експертні та офіційні джерела про коронавірус.
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ПАМ’ЯТКА ПРО САМОІЗОЛЯЦІЮ

Що означає «самоізоляція»?
Насамперед самоізоляція – це утримання від контактування з іншими людьми для того, щоб зменшити ризики
інфікування. Це включає будь-які ситуації, коли ви можете
тісно контактувати з іншими людьми (наприклад, близький
контакт віч-на-віч на відстані менше 1 м або тривалістю понад 15 хв). Також це публічні заходи, робота, навчання, релігійні служби, спортивні змагання, розважальні заходи, користування транспортом, екскурсії, відвідування ресторанів
тощо.
Винятком є лише звернення по медичну допомогу.

Для кого потрібна самоізоляція?
Самоізоляція потрібна перш за все, якщо:
•
Ви очікуєте результатів тесту на коронавірус
COVID-19.
•
Ви близько контактували з особами, що захворіли
на COVID-19.
•
Ви нещодавно повернулись з провінції Хубей Китайської народної республіки, Ірану, окремих регіонів Італії
(Ломбардія, П’ємонт та Венето), навіть за відсутності симптомів.
•
Ви нещодавно повернулись з Китаю (окрім провінції
Хубей), Таїланду, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Малайзії, Тайваню та відчуваєте кашель, ускладнення дихання та/
або підвищення температури.

Скільки триває самоізоляція?
Якщо вам було рекомендовано або ви прийняли рішення про самоізоляцію, вона повинна тривати не менше 14 днів
від дати настання випадку, який став причиною самоізоляції – подорожі, контакт з хворим тощо.

Як підготуватись до самоізоляції?
По-перше, спробуйте спланувати час самоізоляції так,
щоб у вас не виникало необхідності виходити з дому або приймати відвідувачів та гостей, у тому числі друзів та родичів,
а також спробуйте обговорити умови дистанційної роботи з
роботодавцем.

Збережіть контакти лікаря та попередньо повідомте його
про причини вашого рішення про самоізоляцію, а також
оберіть контактну особу з кола ваших друзів або родичів, до
яких ви будете звертатись по допомогу в першу чергу.

Що робити, якщо я живу не сам/сама?
Якщо ви проживаєте із сім’єю чи сусідами, намагайтесь ізолюватись в окремій кімнаті, яку можна провітрювати.
Якщо є можливість користуватись окремою ванною кімнатою
та/або туалетом, а також харчуватись і готувати їжу окремо –
скористайтесь нею.
Не забувайте про загальну гігієну, регулярне миття рук з
милом, прибирання, у тому числі вологе прибирання поверхонь, гігієну кашлю, використання одноразових серветок та
хустинок. При вимушених контактах з людьми, якщо можна,
одягайте медичну маску та викидайте її після використання
або забруднення.
Якщо у вас є домашні улюбленці, ізолюйте себе від них
або мінімізуйте контакт.

Як мені харчуватися та здійснювати покупки?
Спробуйте мінімізувати походи до магазину. Якщо є можливість – попросіть друзів або родичів доставляти вам їжу до
порогу дверей або користуйтесь послугами доставки з дистанційною оплатою їжі та інших необхідних товарів.

Що робити, якщо мені необхідно покинути житло?
Якщо все ж є невідкладна необхідність відвідати місця надання послуг – одягайте маску та мінімізуйте контакти.
Якщо потрібно скористатись транспортом – обирайте
місце біля вікна та, якщо можливо, в пустих рядах. Користуйтесь антисептиком для рук та дотримуйтесь гігієни кашлю.
Якщо вам стало зле в громадських місцях – негайно зверніться по медичну допомогу.

Що робити, якщо в мене з’явились симптоми?
Якщо під час самоізоляції у вас з’явились симптоми – кашель, ускладнене дихання, підвищена температура – негайно зверніться по медичну допомогу та повідомте про свою
історію подорожей та можливе контактування з особами,
хворими на гострі респіраторні захворювання.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ
17 лютого медичний виш відвідала делегація представників компанії Trenkwalder (Федеративна Республіка Німеччина) у
складі фінансового директора пана Марка Поллока, виконавчого директора пана Андреаса Мезенбергера та керівника австрійського напрямку пана Арно Вольфартера.

Компанія Trenkwalder є одним з головних провайдерів кадрових послуг у Центральній та Східній Європі.
Метою візиту стало знайомство з університетом, так само як
і презентація компанії у сфері надання послуг із працевлаштування молодшого та середнього медичного персоналу. Іноземні гості зустрілися з керівництвом вишу.
Під час зустрічі було обговорено широке коло питань, які
стосуються можливих шляхів співпраці ХНМУ з компанією

Trenkwalder у сфері
працевлаштування медичних сестер, а також
стажувань для студентів та науково-педагогічних
працівників
ХНМУ у клініках-партнерах компанії. «Наш
університет готує фахівців перш за все для
потреб
внутрішнього
ринку, і ми меншою мірою зацікавлені, щоб
вже готові спеціалісти
масово виїжджали за
кордон, хоча кожен сам
має право вирішувати,
де саме йому працювати. А ось можливість
розширити проходження стажувань для співробітників нас дуже
цікавить. Тому, якщо
будувати наші партнерські відносини, то
перш за все на взаємовигідній платформі», – зазначив Валерій
Капустник.
Представники компанії зі свого боку запропонували інноваційне, високоефективне навчання на основі відео шляхом мобільних курсів. У підсумку було прийнято рішення поглиблювати
зв’язки між інституціями у питаннях, що обговорювалися.
Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ХНМУ У ПРОГРАМІ ВСЕСВІТНЬОЇ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
19 лютого медичний університет відвідала делегація представників Інституту мікробіології Бундесверу (директор Хайер
фон Бутлер, співробітники Юлія Швартс і Клаудія Попп), Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) (Фредерика Брикс і Світлана Ернекерова), Національного наукового
центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (Антон Герилович, Олексій Солодянкін).

У рамках візиту почесні гості зустрілися з керівництвом вишу,
а також представниками кафедри інфекційних хвороб і відділу
міжнародних зв’язків ХНМУ.
Вітаючи гостей у медичному виші, проректор з наукової роботи Валерій М’ясоєдов наголосив, що візит такої поважної делегації свідчить про вагомість перспектив, які постали перед
нами. Питання, які сьогодні обговорюються, вирішують локальні й глобальні проблеми, адже вони перш за все територіально
об’єднують Європу і Україну, ветеринарну і гуманітарну медицину.
Під час зустрічі був підписаний договір про співпрацю між
ХНМУ та Інститутом мікробіології Бундесверу та обговорено широке коло питань, які його стосуються. Також відбулося знайом-

ство з діяльністю Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) як в Україні, так і у світі.
Для реалізації програми в Україні передбачається забір клінічного матеріалу співробітниками кафедри інфекційних хвороб
та впровадження сучасних методів діагностики хантовірусної
інфекції і лептоспірозу. Заплановано широке впровадження результатів досліджень, спільні наукові публікації, видання методичних рекомендації тощо. Керівник проєкту директор Інституту мікробіології Бундесверу Хайер фон Бутлер зазначив, що німецькі
представники сподіваються на тривалу співпрацю з ХНМУ, готові
надати діагностичні тест-системи, провести навчання фахівців і
надалі сприяти науковій співпраці та удосконаленню діагностики
хантовірусної інфекції в Харківській області. «Ми сподіваємося,
що дане партнерство слугуватиме розширенню спектра нашої
співпраці і, крім того, зміцнить зв’язки між ветеринарною медициною і медициною, яка займається здоров’ям людини», – зазначив пан директор.
У ході зустрічі було прийнято рішення поглиблювати зв’язки
між інституціями в питаннях, що обговорювалися. У рамках візиту
відбулася екскурсія університетом, крім того, гості відвідали кафедру інфекційних хвороб ХНМУ і лабораторію кафедри.
Àííà Êóðà÷, ïðîâ³äíà ôàõ³â÷èíÿ â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
Довідка
Програма біологічної безпеки Німеччини – це частина всесвітньої програми, яка діє під егідою Міністерства закордонних
справ Німеччини. У рамках проєкту наразі йде співпраця з 13
країнами світу, і останнім партнером у програмі стала Україна.
Метою цієї програми є контроль і мінімізація ризиків, пов’язаних
з патогенами високої небезпеки. Також проєкт є внеском Німеччини в діяльність Великої сімки щодо попередження небезпеки,
пов’язаної зі зброєю масового знищення.
На сьогодні в Україні розробляються чотири проєкти, три з
яких є науковими. Їх очолюють німецькі дослідні інститути. Одним з таких проєктів є харківський, який очолюється Інститутом
мікробіології Бундесверу, інші проекти проходять у Києві.
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ
Шкіра – найбільший орган, який захищає нас від холоду,
спеки, травм і численних бактерій. Крім того, вона є прямим
відображенням загального стану здоров’я людини, адже
більшість захворювань добре видно на шкірі. Вона захищає,
зберігає резерви і допомагає очистити організм. Тільки здорова шкіра може впоратися з цим переліком завдань. Жителі мегаполісів стикаються з тим, що шкіра обличчя кожного
дня потребує використання захисних засобів для мінімізації
впливу шкідливих чинників довкілля. Вплив екології посідає
перше місце серед основних причин старіння шкіри, окрім
таких загальновідомих негативних чинників, як стреси і нераціональне харчування, захворювання і порушення обміну речовин, пасивний спосіб життя та шкідливі звички.

На стані шкірних покривів відбиваються наслідки викидів
шкідливих речовин, вихлопних газів, пил, екологічна чистота продуктів, що особливо є актуальним для жителів великих міст. Такі фактори, як смог і викиди в атмосферу, мають
негативний вплив на наш організм, як зсередини, уражаючи
нашу дихальну систему, так і зовні, безпосередньо впливаючи на шкіру. Внаслідок інтенсивного зростання і розвитку
промисловості та автотранспорту величезні викиди в атмосферу різних хімічних елементів завдають шкоди організму людини, що значною мірою відображається на шкірі.
Хімічні елементи потрапляють в організм з вихлопними газами, викидами промислових об’єктів. Ступінь шкоди для
організму від смогу залежить від його складу, а чим більше токсинів і важких речовин металів наявні в повітрі, тим
сильніше і швидше псується шкіра, погіршується здоров’я.
Забруднення ушкоджує клітини, що є причиною сухості і передчасного старіння шкіри. На тлі захворювань внутрішніх
органів відбуваються порушення обміну речовин і, як наслідок, погіршується здоров'я шкіри на глибокому рівні – в дермі. Порушується робота фібробластів, скорочується синтез
еластину і колагену, посилюється дегідратація, знижується
вироблення гіалуронової кислоти і, в цілому, прискорюється процес старіння клітин без можливості їх нормального
поновлення. За таких умов шкіра обличчя досить швидко
покривається сіткою мімічних зморшок, нерідко виникає
зневоднення та лущення, погіршується колір обличчя, втрачається пружність і тонус.
Щодня ми споживаємо воду та маємо безпосередній
контакт води зі шкірою та слизовими оболонками, що має величезне значення для стану організму. Численні дослідження ВООЗ підтверджують залежність між жорсткістю води для
пиття і кількістю серцево-судинних захворювань. Інакше кажучи, чим більш жорстку воду вживає людина, тим вище ризик інсульту, ішемії, хвороби кровоносних судин та ін. І хоча
поріг смаку для основної складової жорсткості – іонів кальцію – лежить у межах 2–6 мг-екв/л, постійно вживати таку
воду небезпечно для здоров'я і навіть життя. Дуже жорстка
вода (понад 6 мг-екв/л) має неприємний гіркуватий смак, а
також провокує хвороби шлунково-кишкового тракту і органів травлення. Регулярне вживання жорсткої води утворює
камені в нирках, а також сольові відкладення в суглобах.
Неприємні наслідки можуть виникнути при купанні і прийманні ванни або душу в жорсткій воді. Взаємодія будь-яких

миючих засобів (мило, гель для душу, шампунь, пральний
порошок) з жорсткою водою призводить до утворення пінистих «мильних шлаків». По-перше, це є причиною значних
(у два і більше разів) перевитрат миючих засобів, а по-друге,
ці «мильні шлаки» після висихання залишають наліт на вашій ванній, душовій кабінці, свіжовипраній білизні, а також
волоссі.
Однак найбільш згубно пінисті «мильні шлаки», утворені в
жорсткій воді, впливають на шкіру людини. При кожному митті
вони руйнують природну жирову плівку, якою завжди покрита
здорова людська шкіра, і закупорюють пори. У результаті шкіра не дихає і висихає, на ній з’являються подразнення, почервоніння, лущення, висип, вугри та ін. Ознакою такого впливу
може служити характерний «скрип» свіжовимитої шкіри, що
виникає відразу після прийому ванни або душу.
В умовах агресивного середовища стан нашої шкіри завжди потребує збалансованого харчування та постійно залежить від поставок білків, жирів, вітамінів і мінералів через
кровотік. Науково доведено, що всі хвороби травної системи
проявляються на обличчі. Гастрит, неправильна робота печінки, порушення діяльності кишечника і відтоку жовчі – все це
відбивається на шкірі у вигляді естетичних недосконалостей.
Переїдання під час свят, надмірне вживання солодких газованих напоїв, алкоголю і незбалансоване харчування можуть
стати причинами порушення ліпідного балансу. Зв’язок між
харчуванням і проявом алергії на шкірі теж яскраво виражений, тому здорове харчування може мати сенс поряд з терапією, навіть якщо їжа і пиття не вважаються причиною шкірного захворювання.
Продукти з великою кількістю насичених жирних кислот
(м’ясо, яйця, молочні продукти) сприяють підвищенню жирності шкіри і появі акне. Вживати їжу тваринного походження слід у помірній кількості, поєднуючи її з рослинними продуктами. У шоколадних продуктах міститься значна кількість
трансжирів, тому не секрет, що їх надмірне вживання призводить до появи висипів на шкірі обличчя. Занадто солона їжа і
продукти з великою кількістю йоду можуть спровокувати загострення вугрової висипки. Якщо ви намагаєтеся побороти
проблему акне, то від такої їжі краще на деякий час відмовитися. Часте вживання смаженої і солодкої їжі знижує роботу
імунної системи, що може призвести до проблем зі шкірою.
Також варто зменшити споживання кофеїну, алкоголю, арахісу і виключити замінники цукру.

Фрукти і овочі містять значну кількість клітковини, яка допомагає вивести токсини з організму і сприяє очищенню кишечника. Необхідно пити достатню кількість води і вживати
виключно натуральні продукти. Це покращує діяльність внутрішніх органів і попереджає появу акне. Продукти з високим
вмістом білка балансують ліпідний баланс шкіри і запобігають появі шкірного жиру. Намагайтеся вживати натуральну
їжу, готувати яку краще самостійно або замовляйте доставку
здорового харчування.
Êàòåðèíà Òðåòüÿêîâà, ²ãîð Çàâãîðîäí³é, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî
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АКТУАЛЬНО

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В ХНМУ ПЕРЕВЕДЕНО В ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ
Карантинні заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу змусили всі навчальні заклади в Україні відмовитися від
традиційної форми навчання і перейти у дистанційний формат.
Не став винятком і наш університет.

Ще перед початком карантину в університеті була створена група з розробки дистанційного навчального курсу в рамках
виконання наказу ректора щодо створення центру дистанційної
освіти. Для цього була запропонована концепція розвитку дистанційної освіти в університеті, яка мала врахувати наявний перебіг навчального процесу і забезпечити поступове запровадження
дистанційних курсів у поточну діяльність університету в рамках
методології змішаного навчання.
Проте коронавірус вніс свої корективи і змусив прискорити цей процес. Група з розробки дистанційного курсу разом
зі співробітниками ННІЯО ХНМУ, фахівцями обчислювального
центру в дуже стислі терміни забезпечила тотальний перехід
університету в онлайн-формат навчання. Розгорнута напередодні платформа дистанційного навчання MOODLE була швидко
переформатована для широкого застосування всіма кафедрами й підрозділами університету, були написані й розповсюджені численні інструкції, відеоуроки та навчальні матеріали щодо
підключення до платформи і забезпечення проведення занять.
Провідну роль у цьому процесі відіграла ініціатор і безпосередній розробник платформи дистанційного навчання Наталія Лопіна. Вона виконала величезний обсяг роботи щодо створення
структури платформи, її логічного розподілу, наповнення тематичним змістом. Технічний супровід роботи платформи забезпечували фахівці обчислювального центру і групи АСУ ННІЯО
ХНМУ, документальний супровід і координацію роботи виконували співробітники ННІ ЯО. Для започаткування цієї роботи керівництво університету напередодні провело запровадження
карантину загальну нараду, на якій були окреслені напрямки ро-

боти і визначені пріоритетні задачі. У подальшому ці наради також перейшли в онлайн-формат.
Процес переведення в дистанційну форму був не простим.
Величезного навантаження не витримував сервер університету,
на базі якого була розгорнута платформа, що завдавало незручностей під час проведення занять. За потребою часу було придбано нове технічне обладнання для забезпечення безперебійної
роботи та сервера і апаратури передачі даних, потоки яких дуже
зросли, згодом був придбаний і новий сервер. Зазнав змін і штатний склад фахівців: відділом кадрів був проведений і здійснений
терміновий прийом на роботу декількох нових співробітників для
забезпечення ІТ напрямку супроводу навчального процесу.
На даний момент заняття в дистанційному форматі проводяться за допомогою платформи дистанційного навчання
MOODLE, сервісу відеоконференцій ZOOM та деяких інших засобів. Більшість викладачів університету досить швидко опанували навички роботи в дистанційному форматі. Заняття проводяться віддалено з різних локацій. В університеті створена
гаряча лінія для надання консультативної допомоги щодо проведення занять у дистанційному форматі. Фахівцями ННІ ЯО
постійно надається допомога щодо усунення технічних ускладнень, консультації з різних питань щодо проведення занять,
робочі місця для викладачів, які не можуть проводити заняття
інакше.

Крім штатних занять за розкладом, проводяться заняття для
англомовних студентів (EXTRA CLASSES), з підготовки до проведення іспиту КРОК, а також для викладачів з англійської мови
та ін. Надалі планується вдосконалення власної платформи дистанційного навчання, обладнання системи АСУ новим потужним
сервером та більш широке залучення модулів системи АСУ в навчальний процес.
Àíäð³é Ìàöüêî, çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÍÍ² ÿêîñò³ îñâ³òè ÕÍÌÓ

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:
4. Спосіб прогнозування ризику прогресування ступеня ураження артерій коронарного русла у хворих на ішемічну хворобу
серця та ожиріння. Автори: П.Г. Кравчун, Н.Г. Риндіна, О.С. Єрмак, О.І. Кадикова, К.М. Боровик, С.І. Борзова-Коссе, А.В. Наріжна, М.І. Кожин.

Авторські свідоцтва

Патенти на корисні моделі
1. Спосіб визначення термінів дренування при захворюваннях гепатикохоледоху. Автори: В.В. Бойко, Ю.В. Авдосьєв,
А.Л. Сочнєва, М.С. Мазорчук.
2. Спосіб діагностики верукозної форми червоного плоского
лишаю. Автори: Н.Л. Колганова, А.М. Біловол.
3. Спосіб прогнозування перебігу гострого панкреатиту. Автори: І.А. Криворучко, В.В. Бойко, Н.М. Гончарова, О.В. Арсеньєв,
С.М. Тесленко, К.Ю. Пархоменко, О.В. Шадрін, А.В. Сивожелізов,
К.Є. Паюнов, М.В. Супліченко, А.Г. Дроздова.

1. Педіатрична шкала тяжкості гематологічних хворих. Автор: Ю.В. Одинець.
2. Анкета-опитувальник для оцінки якості життя пацієнтів з
повною або частковою відсутністю зубів при виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів. Автори: І.В. Янішен, К.Ю. Андрієнко, А.В. Погоріла, В.О. Бірюков, Р.В. Білобров.
3. Анкета-опитувальник для оцінки якості життя пацієнтів
при виготовленні шинуючих конструкцій зубних протезів із захворюваннями тканин пародонта. Автори: І.В. Янішен, К.Ю. Андрієнко, О.С. Масловський, О.Л. Федотова, С.А. Герман.
4. Анкета-опитувальник у двох частинах для оцінки стану
кісткової тканини та діагностики стабільної стенокардії у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім ожирінням. Автори:
Л.М. Пасієшвілі, К.В. Іванова.

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³
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ВИПУСК МАГІСТРІВ

НОВІ ШЛЯХИ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ
28 лютого в медичному виші відбувся випуск магістрів з
лабораторної діагностики за спеціальністю «Технології медичної діагностики і лікування», «Охорона здоров’я».

Привітати новоспечених спеціалістів прийшло керівництво
вишу, представники деканату ІV медичного факультету та викладачі, які брали безпосередню участь у підготовці молодих фахівців.

Так, проректор з науково-педагогічної роботи Володимир
Марковський зазначив, що на сьогодні ця спеціальність дуже
затребувана, проте робота повинна перш за все приносити
моральне і матеріальне задоволення.
До привітань долучилися голова екзаменаційної комісії
Тетяна Чумаченко, завідувачка кафедри клінічної лабораторної діагностики Ольга Залюбовська та деканеса факультету
Вікторія Ткаченко. Вони привітали випускників із завершенням певного етапу їх життя, який відкриває нові можливості та
нові шляхи, а також запевнили випускників у тому, що фахівці й співробітники медичного університету завжди нададуть
їм допомогу та підтримку в будь-яких життєвих і професійних
питаннях.
«Незалежно від того, як складеться ваша доля, ви будете з теплотою згадувати навчання в медичному університеті. Наша з вами співпраця виявилася продуктивною, і
ті знання, вміння, емоції і почуття, які ви винесете з медичного вишу, залишаться з вами назавжди в тому медичному співтоваристві, що охоплює не тільки Харків і Україну, а
й поширюється і на інші країни», – наостаннє підкреслила
Вікторія Ткаченко.
Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ – 100 РОКІВ!

ЯК СТУДЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ ЛІТЕРАТУРОЮ…
(Продовження. Початок статті в газеті «Медичний університет» № 3–4, 2020 р.).

Безумовно, тоді навчальної літератури на кожного студента не вистачало (власне, як і сьогодні), тому наказом по ХМІ від
1 жовтня 1930 року № 155 «…пропонується всім студентам повертати своєчасно книжки до книгозбірні після закінчення занять певної дисципліни. Затримка книжок зриває всю систему
побригадного забезпечення студентів через те, що інші групи
залишаються без літератури. Виконання цього наказу покладається на відповідальність старостів груп. Зав. книгозбірні
пропонується припинити видачу книжок тим бригадам, які не
повертають їх своєчасно… Студентам, які не повернули книжок перед літньою перервою, бібліотека книжок не видаватиме. Книжки видаватимуться, як в минулому році, – бригадирам
за завіреними списками…».
Керівництво університету завжди дбає про ефективне використання бібліотечного фонду, навіть у ті часи в інституті намагалися запобігати заборгованості читачів перед бібліотекою
задля раціонального інформаційного забезпечення освітнього
процесу через розпорядження та накази, серед яких: «Категорично пропонується студентам всіх курсів повернути перед відпусткою всі книжки, що вони їх одержали із книгозбірні ХМІ, на
бригади, так і на документи…». Якщо студенти, що не отримували стипендії, не повертали книжок до бібліотеки на час літніх
канікул після весняного семестру, їх позбавляли права восени
користуватися книжками до погашення заборгованості. Навіть
студентам, які отримували стипендії, але вчасно не повертали
книжок, не видавали гроші за липень без надання довідки з бібліотеки про повернення книжок. У справі своєчасного повернення підручників до книгозбірні дирекція ХМІ залучала про-

фком інституту до роботи з такими користувачами бібліотеки.
Наприклад, серед наказів знаходимо згадку про заходи щодо
одного з недисциплінованих студентів: «…Студенту В… (2 семестр лік. проф. ф-ту) оголосити сувору догану за свідоме порушення правил, що встановлено для користування книжками
з книгозбірні та за образу співробітників книгозбірні. Просити
профком вжити певних заходів, аби студенти в разі вимог книгозбірні своєчасно повертали книжки. (Рапорт зав. книгозбірнею з резолюцією пом. директора учбової частини)».
Отже, інформаційне забезпечення навчального процесу
за будь-яких часів – у пріоритеті керівництва нашого вишу. До
речі, навіть у воєнні роки, після повернення ХМІ з евакуації одразу після визволення Харкова у 1943 році вже наприкінці цього
ж року розпочалось обслуговування студентів навчальною літературою. І це незважаючи на те, що практично більшість бібліотечного фонду було знищено під час нацистської окупації
міста у 1941–1943 роках…
З часом гуманізація освіти змінює взаємовідносини в академічному середовищі на більш демократичні, студентоорієнтовані, але й вимагає від кожного учасника освітнього процесу
відповідальності та самоорганізованості. Навіть на сучасному
етапі існує проблема забезпечення студентів навчальною літературою, і не тільки в нашому виші. Жодна вузівська бібліотека
не в змозі забезпечити кожного студента друкованими підручниками чи посібниками за всіма дисциплінами, а в нашому виші
тепер навчається понад 8 тис. осіб!
Однак сьогодні користування бібліотекою нашого університету для будь-кого є безкоштовним. І студенти, і викладачі, і лікарі отримують вільний доступ до традиційних та електронних
ресурсів; з деякими документами працюють у читальних залах,
більшість навчальної літератури видається додому, сайт бібліотеки та інформація на сторінках у соціальних мережах доступні
кожному в режимі 24/7.
Ми відмовились від видачі обмеженої кількості підручників
на групи (раніше були бригади), обов’язкових довідок про повернену літературу для кафедр з тієї чи іншої дисципліни, що
спричиняло великі черги студентів та витрати їх часу. Задля
збереження навчального фонду залишилось лише обов’язкове
повернення літератури до бібліотеки на час літніх канікул. Ми
завжди налаштовані на взаєморозуміння з користувачами,
максимальне забезпечення їх інформаційними джерелами й
разом підтримуємо дбайливе ставлення до бібліотечного фонду нашої alma mater.
²ðèíà Êèðè÷îê, Òåòÿíà Êîñòþêåâè÷,
Íàóêîâà á³áë³îòåêà ÕÍÌÓ
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ВЛАДИМИР ТЕРЕНТЬЕВИЧ ЗАЙЦЕВ НЕМЕРКНУЩАЯ ЗВЕЗДА
ХАРЬКОВСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОРБИТЫ
Владимир Терентьевич Зайцев – выдающийся хирург, один
из достойнейших представителей харьковской хирургической
школы. Прекрасный педагог и известный ученый, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники
Украины, лауреат Государственной премии Украины, он в течение 25 лет возглавлял Харьковский НИИ общей и неотложной хирургии и 30 лет – кафедру госпитальной хирургии Харьковского
национального медицинского университета.

Владимир Зайцев родился 5 марта 1930 г. в Харькове в рабочей семье. В 1948 г. поступил на лечебный факультет Харьковского медицинского института, который в 1954-м закончил с
отличием, а затем прошел путь от клинического ординатора до
заведующего хирургической кафедрой.
Важной вехой на пути становления врача-хирурга, блестяще владевшего всеми методами оперативных вмешательств на
органах грудной и брюшной полостей, стала работа в качестве
ассистента (1961–1969), а затем – доцента кафедры торакоабдоминальной хирургии Украинского института усовершенствования врачей (Харьков), которой в этот период руководил академик Александр Шалимов.
Несомненно, это была непревзойденная школа овладения
хирургическим мастерством под непосредственным руководством профессора А.А. Шалимова, очень важная для будущего
врача-курсанта. Александр Алексеевич, образно говоря, не учил
новичка «плавать», продвижение его вперед целиком зависело
от качеств волонтера, силы тяготения к хирургии. Естественно,
что не все выдерживали такой стиль и темп, многие отсеивались
и при этом без административных мер со стороны А. Шалимова,
но Владимир Терентьевич выдержал.
Природный талант, постоянное стремление к совершенствованию позволили Владимиру Зайцеву быстро обрести признание высококвалифицированного хирурга. В 1963 г. он успешно
защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора А.А. Шалимова на тему: «Кислород крови при внутривенном
переливании крови и введении кровезаменяющих жидкостей в
хирургии», а через два года стал доцентом той же кафедры.
В 1969 г. В.Т. Зайцев был избран по конкурсу заведующим кафедрой факультетско-госпитальной хирургии педиатрического
факультета Харьковского государственного медицинского института, а в 1970-м – заведующим кафедрой госпитальной хирургии лечебного факультета. Ему было тридцать девять лет, и
это фактически оптимальный и вполне перспективный возраст
для заведующего хирургической кафедрой.
В марте 1974 г. Владимир Зайцев защитил докторскую диссертацию на тему: «Выбор метода оперативного лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки» и был
назначен директором Харьковского НИИ общей и неотложной
хирургии МЗ Украины (при этом оставаясь заведующим кафедрой госпитальной хирургии). Подчеркнем, что с этого времени новое, теперь киевское, грандиозное шалимовское детище –
НИИ клинической и экспериментальной хирургии и харьковский
его первенец долгие годы развивались на одном уровне. Основными направлениями деятельности коллектива института,
руководимого профессором В.Т. Зайцевым, были травматический шок и политравма, ожоговая болезнь, разработка и усовершенствование методов оказания помощи больным с хирурги-

ческой инфекцией (перитонит, сепсис, гнойная рана, кишечный
свищ), хирургическое лечение осложненной язвенной болезни,
заболеваний печени, внепеченочных желчных протоков и поджелудочной железы, острых заболеваний сердечно-сосудистой
системы, вопросы организации и оптимизации неотложной хирургической помощи населению.
Владимир Терентьевич Зайцев, его ученики и коллеги внесли
весомый вклад в решение важнейших проблем хирургии. Институт под руководством ученого стал главным в Украине по вопросам неотложной хирургической помощи. Этому способствовало
создание научно-производственного объединения «Хирургия» в
составе института и больницы скорой помощи, размещение на
базе этих учреждений хирургических кафедр Харьковского медицинского института и Института усовершенствования врачей
(ныне Харьковская медицинская академия последипломного образования). При непосредственном участии профессора В. Зайцева были созданы центры по лечению острых желудочно-кишечных кровотечений, шока и политравмы, заболеваний печени
и желчных путей, гнойной хирургической инфекции, миастении,
нарушений сердечного ритма, сердечно-сосудистый и др.
Заслуги ученого в развитии отечественной хирургии были
высоко оценены государством: в 1983 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники УССР». В
1990-м Владимир Терентьевич стал лауреатом Государственной
премии УССР в области науки и техники за цикл работ «Разработка, теоретическое обоснование и клиническое внедрение новых органосохраняющих методов хирургического лечения кровоточащих язв желудка и двенадцатиперстной кишки». В 1995 г.
В.Т. Зайцев был избран академиком Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
Много нововведений в хирургическую практику, предложенных непосредственно Владимиром Терентьевичем и его учениками, были широко внедрены в нашей стране и за ее пределами.
Большинство монографий В.Т. Зайцева и сегодня являются руководством в практической работе хирургов. Среди них – «Клиника, диагностика и лечение травмы грудной клетки, ее органов
и сосудов» (1984), «Неотложная хирургия брюшной полости»
(1989), «Хірургічна тактика і лікування хворих з кровотечами з пенетруючих пілородуоденальних виразок» (1992) и др.
Медицинская общественность Украины знала Владимира Терентьевича Зайцева как заместителя председателя Научного общества хирургов Украины, председателя Харьковского
областного общества хирургов, главного редактора межведомственного сборника «Общая и неотложная хирургия», члена
редколлегии журнала «Клінічна хірургія», эксперта ВАК Украины
и неизменного члена проблемных комиссий по хирургии в УССР
и бывшем СССР. Он был членом Международного общества европейских хирургов. Это был блестящий разносторонний хирург,
успешно оперировавший на сердце, легких, средостении, органах брюшной полости (им было выполнено свыше 10 000 операций!) и вернувший к жизни тысячи пациентов, которые будут
помнить всю жизнь руки «хирурга от Бога».
За свой самоотверженный труд хирурга, ученого, педагога В.Т. Зайцев был удостоен государственных наград: дважды –
ордена Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный
труд», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», почетными знаками «Отличнику здравоохранения», «За отличные
успехи в работе». Ему была вручена Почетная грамота Президиума Верховного Совета УССР.
27 июля 1999 года родные и близкие, коллеги, друзья, общественность были потрясены трагическим событием – перестало
биться сердце Владимира Терентьевича Зайцева. Украинская
хирургия понесла невосполнимую утрату. Похоронили академика В.Т. Зайцева в родном городе на аллее почетных харьковчан.
Память о Владимире Зайцеве в мире – это институт его имени, которому он отдал более двух десятков необыкновенных по
продуктивности лет, его ученики, изобретения, печатные труды.
И, конечно же, десять тысяч операций – линия мужественных поединков за жизнь! Он по-прежнему остается немеркнущей звездой харьковской хирургической орбиты.

Âàëåðèé Áîéêî, Èãîðü Òàðàáàí, Þðèé Âèëåíñêèé
Ïî ìàòåðèàëàì æóðíàëà «Õ³ðóðã³ÿ Óêðà¿íè», 2010, ¹ 2
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МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

ВІЧНО ЖИВЕ ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО
11 березня в КЗ «Харківська обласна академія наук» Харківської обласної ради відбулися урочистості з нагоди відзначення Шевченківського дня.
У рамках святкування відбулося нагородження переможців етапів X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка та XX
Міжнародного конкурсу української мови ім. Петра Яцика.
Студентка нашого вишу Катерина Ліннік (ІІІ медичний факультет, викладач – Тетяна Скорбач) була присутня на нагородженні, адже вона посіла ІІІ місце в ІІ етапі конкурсу
ім. Т. Шевченка та взяла участь у фінальному етапі.

ДОВІДКА
У Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика на Харківщині за 20
років його проведення взяли участь понад півтора мільйона учнів, студентів і курсантів,
із яких 840 стали переможцями обласного етапу, а на підсумковому етапі вибороли 107
призових місць.
За 10 років проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді ім. Тараса Шевченка в нашому регіоні його учасниками стали більше 700 тис. учнів, студентів і курсантів, із них 390 перемогли в обласному етапі, а у фіналі конкурсу вибороли 190 призових місць; 22 стали лауреатами стипендії Президента
України.
Цього року в урочистостях узяли участь більше 300 учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, студентів та курсантів закладів вищої
освіти – переможців обласного етапу мовно-літературних конкурсів та педагогічних
працівників, які їх підготували.

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ

ЦІННОСТІ КОБЗАРЕВОЇ ТВОРЧОСТІ
лексі цінностей, що їх надрукував Шевченко, було відродження
української нації, набуття національного єднання, відтворення
свободи та незалежності. Якщо навчитися шанувати свої святині,
своїх патріотів, тоді світ поважатиме нас як самостійний народ, а
Україну – як правову незалежну державу.

9 березня українська спільнота відзначила 206-у річницю від
дня народження Тараса Григоровича Шевченка – великого українського поета, художника, просвітителя, який вийшов з простого народу та піднявся до висот світового визнання.

10 березня в ХНМУ розпочався шевченківський тиждень. Так,
студенти І курсу І медфакультету вшанували пам’ять великого
Кобзаря, розкриваючи широту політичного мислення поета. Це
надважлива тема, оскільки чи не найголовнішою істиною в комп-

У рамках Шевченківського тижня кафедра української мови,
основ психології та педагогіки влаштувала флешмоб «Шевченків
«Заповіт» мовами світу», у якому взяли участь англомовні студенти І та ІІ курсу спеціальностей «Медицина» і «Стоматологія», а також харків’яни, які зараз навчаються за межами України.
«Родзинкою» заходу стали створені студентами відео, на
яких «Заповіт» Великого Кобзаря залунав різними мовами. Так,
студент Насер Тохфех (Іран) презентував власне бачення «Заповіту» перською мовою, харків’янка Альона Гепенко, яка навчається у Чехії, створила відео чеською мовою. Найкреативнішим виявився студент ІІ курсу Хішам Ааміар (Марокко), який змонтував
відео французькою на тлі харківських краєвидів.
Виявити своє креативне мислення студенти змогли і при
створенні газети про Тараса Шевченка за наданим їм шаблоном.
Кожна група творчо підійшла до оформлення й наповнення змістом своїх стіннівок. Найкращими визнано газети, створені групами І медичного факультету.
Усі ці заходи вкотре довели, що інтерес до постаті Великого Кобзаря з роками не зменшується, а, навпаки, набуває нових
форм і цікавих трансформацій.
Çà ìàòåð³àëàìè êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè
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ВЛАСНА ДУМКА

СУЧАСНА УКРАЇНА ОЧИМА ШЕВЧЕНКА
Тарас Григорович Шевченко був патріотом, боровся за справедливість і цурався рабської ментальності. Його слова цитують
у всьому світі, а образ поета увіковічнений у пам’ятниках.

Я впевнена, що великий Кобзар обов’язково був би на Майдані, якби був нашим сучасником. А зараз він допомагає нашим борцям з неба. Відтак я вірю, що в Україні все налагодиться, запанує мир та єдність, адже Тарас Григорович саме про це
й писав.
Шевченко вічно житиме в Україні, в серцях людей. У сьогоденні він добре поєднався зі своїм могутнім, нескореним і вільним народом.
У словах Т.Г. Шевченка відчувається дух соборності, заклику
до боротьби українського народу за волю. Як у минулому, так і
зараз ми боремося за незалежність, і слова письменника добре
описують жагу народу до волі.
Тарас Шевченко дуже любив Україну. Він бачив, як страждають люди та підтримував їх у своїх віршах.
Я вважаю, якщо б Тарас Шевченко подивився на сучасну
Україну, він би сказав: «Стільки років минуло, а нічого не змінилося, люди продовжують боротися за волю».
Ãàííà Áóðíîñ, I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

СТУДЕНТИ ПОРИНУЛИ У ТВОРЧУ
СПАДЩИНУ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
11 березня на базі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого відбулися ХІІІ Всеукраїнські Шевченківські читання «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…», в яких за
традицією взяли участь студенти медичного вишу.

Цього року захід був присвячений 206-й річниці від дня
народження Великого Кобзаря. У ньому взяла участь творча молодь Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого та Харківського національного медичного університету.
Цьогорічна програма читань охоплювала великий спектр творчості геніального поета: від відомих поетичних творів до маловідомих сторінок життя.
Наші студенти продемонстрували високий рівень підготовки
та майстерності, що особливо зацікавило аудиторію. Із натхненням і дуже виразно читала вірші Т. Шевченка студентка Анастасія Корецька. Студентки Дарина Каріна, Олена Суркова та Софія
Омельченко яскраво представили свою поетичну творчість.
Участь у Шевченківських читаннях – це важливий крок до вдосконалення поетичної майстерності наших студентів. Вшанування пам’яті великого поета – це, перш за все, пошук відповідей
на питання сьогоднішнього дня та визначення напрямків нашого
розвитку.
Ëåîí³ä Ãîí÷àðåíêî, äîöåíò êàôåäðè ô³ëîñîô³¿

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО

ТВОРЧІ НАДБАННЯ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
І милосердному молюсь,
Щоб ви лихим чим не згадали.
Т.Г. Шевченко
Спадок Тараса Шевченка, що належить українцям вже понад
два століття, став джерелом натхнення для багатьох сучасних
митців. 206-а річниця від дня народження Шевченка – це привід
не лише згадати великого Кобзаря, але і вшанувати творчі надбання, які не втрачають своєї актуальності і в наші дні.

Цікаво, чи міг сам Шевченко уявити, що через двісті років він
буде сучасним прикладом майстра думки, а по всьому світу вшановуватимуть його пам’ять? Більше того, чи міг українець Шевченко передбачити, що його твори залунають по-новому у XXI ст.,
та не тільки в Україні? Соціальні мережі в день народження Кобзаря рясніють креативними привітаннями. Іноземні шанувальники залюбки дають нове життя творам Шевченка. Так, напри-

клад, співробітники посольства США виконали запальну пісню,
поклавши на власну музику слова із вірша «Тече вода з-під явора». Більше того, декілька років поспіль напередодні дня народження Тараса Шевченка люди долучаються до флешмобу
#GlobalShevchenko у соціальних мережах.
Слід зазначити, що якщо іноземним шанувальникам для висловлення поваги достатньо шанувати пам’ять Кобзаря, то нам,
українцям, слід шукати повчальний зміст та посил у творах. Український народ мусить слухати пророче слово Шевченка, адже той
у найтемніші для України часи взяв на себе тягар відповідальності
за соціальне і національне визволення та культурну свободу. Тому
задля соборності України мусимо проголосити: «З’явися, батьку,
та згромадь навкруги себе сліпих, глухих і без’язиких», бо головним викликом доби є потреба національної і вселюдської єдності заради перемоги людського в людині. Творчість Т. Шевченка – це явлення мудрості у слові, тому й звучить вона як соборне
послання: «Пізнайте істину – і істина визволить вас». Шевченко
не шукає ворога серед сусідів, бо проблему українців розглядає
в іншій площині – залежності від самих себе. На думку автора,
основним ворогом українця є він сам.
Тож, не станьмо ворогом для себе самих, шануймо великі
слова Кобзаря! Шануймо нашу спадщину та бережімо соборність
України! «Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та
наша славная країна…»
Àíàñòàñ³ÿ Áàñêàêîâà, II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ

ВІД ТВОРЧОГО ПОШУКУ ДО ЮВІЛЕЙНОГО ВИДАННЯ

МІСІЯ ПАМ’ЯТІ

26 лютого на базі оновленого бібліотечного комплексу
медичного вишу відбулася презентація монографії «Кафедра хімії очима сучасників (історичний нарис)», присвячена
65-річчю сучасного етапу кафедри медичної та біоорганічної
хімії (1955–2020).

26 лютого цього року в рамках Всеукраїнського проєкту
«Місія пам’яті Української революції 1917–1921 рр.» до Харківського національного медичного університету завітали головний спеціаліст Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Едуард Зуб,
заступник голови Харківського обласного об’єднання Всеукраїнського Товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Ігор
Алексєєв та члени бюро обласної «Просвіти», які разом із
Центром медичного краєзнавства вшанували пам'ять героя
Української революції, учасника бою під Крутами, зав. кафедри латини ХМІ професора В.Д. Отамановського.

У заході взяли участь декан VI факультету з підготовки
іноземних студентів, співробітники кафедри та представники
іншої спільноти медичного вишу.
На початку заходу завідувачка кафедри професорка Ганна Сирова подякувала директорці Наукової бібліотеки Ірині
Киричок за ініціювання та підтримку творчих заходів, до яких
увійшла й презентація монографії.

У свою чергу Ірина Василівна зазначила: «Ми завжди раді
й вдячні тим, хто приходить до нас із пропозиціями. А якщо
презентуються книги, то цей факт для бібліотеки взагалі є
пріоритетним. Адже бібліотека, книга, читання – ці поняття не
можуть бути відокремлені один від одного. На сьогоднішньому заході презентується не тільки монографія, а й частина історії нашої alma mater і харківської вищої медичної школи в
цілому».
За словами Ганни Сирової, це третя монографія, що присвячена історії кафедри хімії. Перші були надруковані у 2010
та 2015 роках.
До монографії 2020 року увійшли етапи розвитку й становлення кафедри, а також видатні постаті учених-хіміків, які
очолювали її в різні періоди та роки. Авторський колектив, що
брав участь у створенні книги, провів дуже велику та копітку
роботу, під час якої було враховано і використано багато історичних фактів, проте автори монографії завжди знаходяться у творчому пошуку. У ході заходу до уваги присутніх також
була представлена емблема кафедри і, крім того, було презентовано ювілейний календар, створений кафедрою і присвячений її історії та сьогоденню.
Профком спiвробiтникiв медичного вишу також долучився до привітань та нагородив профгрупу кафедри грамотою
за активну участь у профспiлкових заходах.
Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

Із вступним словом до присутніх звернувся проректор
ХНМУ Іван Летік. Він зазначив важливість проведення національно-патріотичних заходів та наголосив на необхідності
вшанування пам’яті таких видатних осіб, як Валентин Отамановський.
На заході завідувач кафедри суспільних наук Ігор Робак
представив доповідь, присвячену діяльності Валентина Отамановського. У своєму виступі професор змалював нелегку
долю Валентина Дмитровича, репресованого за сфабрикованою справою СВУ. Незважаючи на заслання, В.Д. Отамановський повернувся до України та продовжив займатися
науковою діяльністю, працюючи на кафедрі латинської мови
нашого вишу. Уся його робота була спрямована на інтенсифікацію науки, за час керівництва співробітниками кафедри активно захищалися наукові роботи, присвоювалися ступені та
вчені звання. Заслуга В. Отамановського в цьому неоціненна.
Після смерті вченого кафедрою керували учні, підтримуючи
та розвиваючи наукову школу Отамановського.

Під час заходу для присутніх виконали музичні твори патріотичного спрямування студенти Харківського національного університету мистецтв імені І. Котляревського. Також на
урочистому заході відбулося вручення членського квитка Національної спілки краєзнавців України методисту Ірині Редьці. Захід пройшов у теплій атмосфері дружньої співпраці.
Ãàííà Äåìî÷êî,
äèðåêòîðêà Öåíòðó ìåäè÷íîãî êðàºçíàâñòâà ³ì. Â.Ä. Îòàìàíîâñüêîãî, äîöåíòêà
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ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

ДЕНЬ БІЛОЇ РОМАШКИ
У 1993 р. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила
туберкульоз національним лихом, а день 24 березня – Всесвітнім
днем боротьби з туберкульозом.

Чому Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначається
у цю дату? Тому що саме 24 березня 1882 р. видатний німецький
бактеріолог Роберт Кох доповів Фізіологічному товариству в Берліні, що він відкрив збудник туберкульозу, згодом названий його
ім’ям: бацилою Коха або мікобактерією туберкульозу.
Проблема туберкульозу постала у XVIII–XIX і до середини
XX ст. перед людством дуже гостро. Збільшення міст, скупченість

населення в них, нещадна експлуатація робітників і важке становище бідняків призвели до швидкого зростання і поширення цього заразного захворювання. У кінці XIX ст. кожен сьомий житель
Європи гинув від туберкульозу. Це захворювання до середини
XX ст. вважалося невиліковним, засобів боротьби і ефективних ліків тоді не існувало.
Чому Всесвітній день боротьби з туберкульозом називається
Днем білої ромашки? Уперше його успішно масово відзначили у
Швеції 1 травня 1908 року. На знак солідарності з туберкульозними хворими люди втягали в петлиці, пришпилювали до капелюхів,
до суконь целулоїдні квітки білої ромашки – символ «природного
антибіотика», чистого дихання і одночасно любові, вразливості та
беззахисності. Доходи від продажу квіток йшли на допомогу хворим. Із Швеції цей звичай перейшов до Норвегії, Фінляндії, Данії,
Німеччини та інших країн.
Уперше в Харкові День білої ромашки провели 14 травня
1911 р. за юліанським календарем. У ті часи в місті була відсутня
проблема туберкульозу в таких масштабах, як в Європі, але все ж
таки була проведена благодійна акція під гаслом «Боротьба з дитячою смертністю» і це було єдине місто з таким гаслом.
Сьогодні Біла квітка об’єднує десятки тисяч людей у справах допомоги ближньому. Проблема боротьби з туберкульозом
так само актуальна, як століття тому, і сучасні Дні білої квітки
присвячують збору коштів на підтримку регіональних соціально значущих проєктів, а також підвищення обізнаності про глобальну епідемію цієї хвороби, методи профілактики і боротьби
з нею.
Þë³ÿ Äåðêà÷, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

МОЛОДІЖНИЙ ПРОЄКТ

НАУКА У ВІЛЬНОМУ ФОРМАТІ

У 2018 р. «Сектор з моніторингу якості освіти» – один із підрозділів студентського самоврядування – вирішив створити проєкт, у рамках якого студенти могли б обмінюватися знаннями й
одночасно долати страх публічних виступів. Згодом до нас приєднався «Сектор громадського виховання та волонтерства». Так і
почалася реалізація проєкту «15х4 KhNMU».
Що ж це таке? «15х4 KhNMU» – це науково-популярний проєкт
із 4 лекцій по 15 хвилин. Він створений з метою поширення знань із
різних сфер та дисциплін. І не обов’язково на медичну тематику. Ми
беремо на себе важку, проте цікаву місію – робимо науку доступною
для широкого кола слухачів. Кожен на наших лекціях має змогу зрозуміти важку тему, розширити межі власного світогляду.
Команда «15х4 KhNMU» завжди підбирає різнопланові теми.
Наприклад, на одному івенті слухачі дізнаються щось нове про
лазери та емоції, а на іншому – про цукровий діабет і сучасне кіно.
Лектором може стати кожний охочий – викладач нашого вишу, студент, лікар чи людина з іншого університету.
«15х4 KhNMU» – це, насамперед, люди. Саме слухачі та спікери
створюють атмосферу зустрічі.
Івент не схожий на стандартні конференції та наукові зльоти.
Ми робимо нашу зустріч більш вільного формату. Саме тому перед першою лекцією в аудиторії грає сучасна музика, а на перерві всі бажаючі можуть скуштувати стиглі та смачні яблучка.

Кожного сезону команда «15х4 KhNMU» вигадує нові фішечки
та робить івент ще більш цікавим та захопливим. А отже, нудно
не буде ніколи!

Àíàñòàñ³ÿ Êðîòåíêî,
ãîëîâà ñåêòîðó ç ìîí³òîðèíãó ÿêîñò³ îñâ³òè òà êîìàíäè «15õ4 KhNMU»
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ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ

ДЕНЬ МУЖНОСТІ ТА ЛЮБОВІ ДО ВІТЧИЗНИ
14 числа третього місяця року в Україні віддають шану бійцям-добровольцям, які стали на захист суверенітету та територіальної цілісності країни.

Саме цього дня 2014 року перші п’ять сотень бійців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування
першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1-й БОП НГУ ім. С. Кульчицького.
Внесок першої хвилі добровольців у захист України важко
оцінити, оскільки у той час, коли ворог почав свій наступ на Сході
України і перші сепаратистські загони захоплювали місто за містом, не всі професійні військові були готові захищати свою державу. Також не було правової оцінки ситуації та прямих наказів на
висунення військових загонів та формування оборони. Саме добровольці, взявши в руки зброю, подекуди мисливську, чи навіть
холодну або травматичну, протистояли озброєним групам сепаратистів і диверсантів. Такі дії добробатів дозволили армії зміцнити оборону, провести мобілізацію та висунутися на зазначені
опорні пункти. Разом із добровольцями солдати відбивали міста
та населені пункти. Іноді координація між військовими та бійцями
добробатів не була на високому рівні, однак згодом об’єднані дії
дали свій результат.
Загалом на території Донбасу діяло майже 40 добровольчих
батальйонів. Згодом більшість бійців увійшла до військових час-

тин та силових структур. Так, сформований у Харкові 22-й батальйон територіальної оборони «Харків», який брав участь у бойових
діях на Сході України, згодом був включений до складу 92-ї окремої механізованої бригади ВСУ. Батальйон був сформований 25
квітня 2014 року. 29 числа формування загону тероборни було
закінчено, і після десяти днів тренувань на базі Харківського танкового училища підрозділ у складі 423 чоловік був направлений
у Луганську область. На озброєнні батальйону стояли автомати
АК-74 і АКС-74У. Також підрозділ отримав допомогу у вигляді спорядження, бронежилетів, зенітної установки ЗПУ-1 та кулемета.
Харків’янам також були передані три танки Т-64 та чотири бойові розвідувальні машини БРДМ-2. Так, Харківський національний
медичний університет передав підрозділу автомашину УАЗ-452.
За час бойових дій батальйон зазнав
втрат вбитими
та пораненими,
декілька добровольців потрапили у полон,
але були повернені до своїх завдяки обміну на
захоплених військовими України сепаратистів.
На сьогодні 14 березня відзначають як день українського добровольця, як день мужності та любові до Вітчизни. Ця дата була
установлена 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування героїзму та мужності захисників української незалежності, суверенітету та територіальної цілісності країни.
Також на меті свята є сприяння та подальше зміцнення патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань і підтримка ініціативи
громадськості.

²ãîð Øóëüãà÷

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ БОРОТЬБИ ЗА ЛІКВІДАЦІЮ РАСОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ

«ВІЧНИЙ» РАСИЗМ
Расизм (расова дискримінація) базується на простій ідеї нерівноцінності рас: начебто сама лише належність до певної раси (що
виявлялась не тільки за кольором шкіри, а й, наприклад, за формою
волосся, шириною носа) прямо визначає моральність, розумові
здібності, загальний, зокрема психічний, розвиток людини.

Термін «раса» вперше був використаний наприкінці XVII ст.,
термін «расизм» – взагалі лише у 30-х роках минулого століття.
Проте расизм як явище є куди більш давнім: оскільки історично
він був тісно пов’язаний з рабством, можна вважати, що расизм
бере свій початок ще у Стародавній Греції.
У період Нового часу були непоодинокі спроби обґрунтувати
расизм науково. Усі перші расові теорії, звісно, звеличували білу
расу, і це не дивно, адже якраз її представники колонізували півсвіту. Так званий білий расизм з’явився саме у європейських колоніях Америки, Африки, Азії (пізніше на новому соціокультурному ґрунті в деяких з них сформувалися такі різновиди расизму, як
жовтий і чорний). Відвідуючи колонізовані території, білі європей-

ці оцінювали місцеві культури з позиції власних. Через те, що корінні племена поступалися західноєвропейським суспільствам у
технологічному розвитку, білі колонізатори робили відповідні узагальнення щодо первинності білої раси. Теорій про те, що кожна
культура проходить свій неповторний цикл розвитку і не підлягає
порівнянню з іншими, науковий світ на той момент ще не знав.
Лише на початку XX ст. в науці установилася думка, що раси
є рівноцінними, а належність до певної з них жодним чином не
визначає моральність, розвиток та здібності людини. Від того
моменту расове питання стало виключно політичним (ним залишається і дотепер). І, мабуть, найбільш показовими прикладами расової дискримінації за останні років сто можна вважати
нацистську Німеччину (з її ідеями переваги так званої арійської
раси) та американський білий расизм (масове пригнічення людей з темним кольором шкіри).
Після Другої Світової війни питання подолання расової дискримінації, нарешті, вийшло на авансцену соціально-політичних
процесів, втілившись в окрему політичну стратегію в більшості
країн світу. Однією з найбільш важливих віх на цьому шляху стало
прийняття у 1965 р. Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародної
конвенції з ліквідації усіх форм расової дискримінації.
Зважаючи на глобальний світ, у якому ми зараз живемо і який
стирає будь-які культурні, політичні та інші межі, можна було б
сподіватися на те, що расизм уже давно міг би бути подоланим.
Натомість, цього не сталося: расова дискримінація виявилася
живучою на рівні соціальних інститутів та міжособистісних комунікацій (і ХНМУ наразі теж не слід вважати виключенням). Це
зайвий раз демонструє, наскільки сильними можуть бути людські
упередження щодо «інакшості» та наскільки великим наразі залишається поле антидискримінаційної діяльності.
Îëåã Ìàðóùåíêî, äîöåíò êàôåäðè ô³ëîñîô³¿
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МУКИ ТВОРЧОСТІ ТА КОХАННЯ
Літературна історія кожної нації складається не лише з письменницьких імен, але й з історій про ці імена. Якби їх не було,
то варто було б придумати. Хоча б тому, що людство упродовж століть не винайшло розваги цікавішої за підглядання у шпаринку.
Історії з життя письменників – не що інше, як підглядання у шпаринку, нехай нібито і зі шляхетною метою глибшого занурення у їхню творчість. Утім, нема де правди діти: історії про художні методи письменники і їхні муки творчості мають попит
значно менший, ніж історії про їхні любовні пригоди та любовні трикутники.
Історії про письменницькі кохання, з одного боку, зсаджують митців з їхніх окрилених пегасів і змушують сунутися пішки в
одній юрбі з простими смертними. Проте, з іншого боку, якби письменники не були звичайними людьми, здатними закохуватися, зраджувати, мати на стороні сім’ї, бути одержимими накладами своїх романів, наша література була би прісною та непридатною до читання в задоволення. Письменники (і митці загалом) мають магічний дар переплавляти вир своїх любовних
емоцій і страждань у якісні тексти. Якби письменники не любили, вони б так не писали. А якби вони так не писали, наша література була б інакшою.
Тож письменників не варто засуджувати чи виправдовувати за їхні почуття. Варто знати їхні любовні історії. Бо це більше,
ніж зазирати у шпаринку. Це – розуміти, чому творилися саме такі тексти.

МІЖ ВІРОЮ ТА ШУРОЮ: МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ
Кажуть, що коли він помер, Віра сказала, щоб ноги Шуриної на похороні не було. Шури на похороні не було, але в
головах його труни звідкілясь взявся плетений з яблуневого
цвіту вінок. Невідомо, хто його приніс туди, але достеменно
відомо, що плела його Шура.
Любовна драма Михайла
Коцюбинського,
який опинився між Вірою
та Шурою, – один із найвідоміших любовних трикутників.
Батькові на той час
уже чотирьох дітей Михайлові
Коцюбинському було майже сорок
два роки (немолодий
чоловік, як на ті часи),
коли він безтямно і, як
з’ясувалося, взаємно закоханий, вирушив на своє
перше побачення з двадцятишестирічною Олександрою Аплаксіною.
Цьому
побаченню
передувало кілька років
«записочок». Життя закоханих початку XX ст. без Інтернету було складним: жодної
тобі можливості писати у приват. Тож Коцюбинському доводилося писати Аплаксіній записки. Зразкова дівчинка, золота медалістка Чернігівської гімназії, Олександра Аплаксіна, була панянкою суворих правил і не мала жодного наміру
руйнувати родину письменника, але він від неї шаленів, засипав записками, зізнаннями, проханням зустрітися. Зрештою,
вона здалася: кажуть, це сталося по тому, як почула на одному з вечорів, як він читав свій «Цвіт яблуні». Так це чи ні, але
вони почали потайки зустрічатися. А коли не бачилися, він їй
писав. Аплаксіна всю ту епістолярію зберігала: загалом він
надіслав їй 335 листів і записок! На відміну від незаміжньої
Олександри, одружений Коцюбинський усі її послання знищував. Окрім одного, яке й знайшла його дружина, Віра Устимівна Коцюбинська, у дівоцтві Дейша.
Хоча записку ту вона знайшла невипадково. Вона її вже
шукала. Бо перед тим отримала анонімного листа, в якому
чорним по білому йшлося про любовні пригоди її чоловіка й
батька її дітей. Вірі Устимівні потрібні були докази. І, звісно, що
вона їх знайшла. І тут треба згадати про незламний і вольовий
характер Віри Коцюбинської: свого часу вона блискуче закінчила Чернігівську гімназію, викладала французьку, математику й каліграфію в жіночому духовному училищі, навчалася в
Петербурзі на вищих Бестужевських курсах на природничому
факультеті, там же захопилася громадською та революційною
роботою, поринула в національний український рух, сім міся-

ців відсиділа у в’язниці як політична і, зрештою, 1894-го року
на з’їзді українського товариства «Громада» в Києві познайомилася з Михайлом Коцюбинським, вийшла за нього заміж,
стала зразковою дружиною, народила чотирьох дітей, виховувала їх у любові, теплі й сімейній злагоді. Можете собі лише
уявити, як перевернувся світ цієї освіченої й досить рішучої
жінки, яка поклала свою кар’єру на вівтар родинного благополуччя, коли вона отримала анонімку про подружню зраду.
Далі все було технічно просто: Віра сказала чоловікові,
що все знає, і Коцюбинський мав вибрати – або обов’язок,
або кохання. Він обрав обов’язок (Віру й сім’ю), але не зміг
порвати з Олександрою. Його кохання до неї спалахнуло ще
з більшою силою. Він згорав від того кохання й переплавляв
його у творчість.

Родина Михайла Коцюбинського

Можна припустити, що Михайлу Коцюбинському, який
мав аж двох жінок, так і не пощастило насправді віднайти в
житті ту єдину, яка була б для нього всім. Бо Віра й Шура відігравали в його житті кожна свою роль, і ролі ці не перетиналися. Віра була надійною подругою, опорою, справедливим
критиком, службою першої медичної допомоги, надійним
плечем і дружньою рукою. Шура була музою, його Беатріче, у
листи до якої він вкладав засушені квіти, для якої він написав
неперевершене «Inermezzo», без якої він не міг дихати, проте
з якою він не міг би жити.
Віра проводжала його в останню путь й облаштовувала
гідний похорон, але це Шура сплела такий пронизливо символічний вінок із яблуневого цвіту й потайки передала, щоб
його поклали в труну.
Ми можемо нині сказати, що, як розібратися, Михайло
Коцюбинський був ще тим егоїстом і поламав життя й долі
двом жінкам. Проте якби не ці жінки в його житті й не такі різні
його до них любові, чи написав би він усі ті твори, які й через
століття вражають силою емоцій і непідробністю почуттів.
Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà âèêëàäà÷êà êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè
Îêñàíà Ñàìîëèñîâà
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СВЯТО МАСЛЯНОЇ

«СИМФОНІЯ ДУШІ» ТА «ПОЕЗІЯ МОЛЬБЕРТУ»

ШАНУЙМО УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ!

28 лютого за ініціативою обласного комітету галузевої Профспілки відбулися щорічні культурно-масові заходи. Традиційно в
них взяли участь й співробітники медичного вишу.

26 лютого на подвір’ї головного корпусу ХНМУ влаштували
веселі гуляння та частування, приурочені до свята Масляної – одного з найстаріших свят слов’янських народів.

У конкурсі образотворчого мистецтва «Поезія мольберту»
було представлено понад 60 робіт живопису та графіки. Представники ХНМУ не залишилися без нагород.
У номінації «Живопис» призові місця розподілилися наступним чином:
• І місце в номінації «Живопис» посіла доцентка кафедри
психіатрії, наркології та медичної психології Лілія Коровіна.
• ІІ місце в номінації «Живопис» посів охоронець ХНМУ Роман Булгаков.
• ІІІ місце в номінації «Графіка» посіла бухгалтерка Олександра Яковлєва.
• Дипломом за «Вагомі досягнення в аматорському мистецтві» була нагороджена доцентка кафедри медичної радіології
Ольга Паскевич.
• Дипломом за «Вагомі досягнення в аматорському мистецтві» був нагороджений директор НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Володимир Коробчанський.

У цей же день відбувся обласний галузевий конкурс поезії
«Симфонія душі». Учасники конкурсу читали свої твори й також
отримали матеріальне заохочення від обласної галузевої спілки
охорони здоров’я.

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

Масляна – це веселі проводи зими, осяяні радісним очікуванням близького тепла, весняного оновлення природи. Масляна
присвячена пробудженню від зимової сплячки, оглядинам, сватанню, весняному сонечку і святкується в момент зустрічі зими
з весною.

Це одне з найулюбленіших у народі, довгоочікуваних і тривалих свят. Масляна знайома гучними гуляннями, поживним
застіллям, іграми, піснями, катаннями з крижаних гір на санях, стрибками через багаття і спалюванням символічного
солом’яного опудала зими. Люди здавна вірили: як погуляєш на
Масляну, так і рік пройде. А тому свято ми намагалися провести
весело, щедро, розлого, з широкою душею і багатими гостинцями. Студенти декламували вірші, співали пісні, веснянки, танцювали та водили хоровод, щоб розбудити весну від сну і прогнати геть зиму. Традиційне щорічне свято Масляної об’єднало
всіх відвідувачів заходу веселими іграми та смачним частуванням, де куштували неймовірні вареники та млинці з найніжнішою сирною начинкою у кращих традиціях. Це був калейдоскоп
розваг і емоцій, головною родзинкою якого стало традиційне
спалювання великого опудала. Дійство видалося колоритним та
різнобарвним.

Àííà Ìîðîç

ВІТАЄМО!

УЧАСНИКІВ СТУДЕНТСЬКОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ ХНМУ З ШАХІВ!
27 лютого на базі спортивного клубу «Фенікс» пройшли календарні змагання з шахів,
що відбуваються в межах спартакіади, організованої Обласним комітетом Харківської
обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України серед галузевих
закладів вищої освіти.
Команда від Харківського національного медичного університету боролася за звання
найсильнішої серед студентської медичної спільноти серед 8 команд Харківського регіону. У запеклій шаховій баталії команда нашого вишу посіла І загальнокомандне місце.
Щиро вітаємо переможців та бажаємо учасникам команди подальших цікавих партій
та успіхів!

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó
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ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ

ВІДЧУТИ СПРАВЖНЮ «РАДІСТЬ»
20 лютого в Харківському національному медичному університеті за підтримки Профспілкової організації спільно з
адміністрацією ХНМУ відбувся звітній концерт з приводу присвоєння почесного звання «Народний аматорський колектив
профспілок України» ансамблю народного танцю «Радість»,
художньою керівницею якого є Маргарита Мороз.

Танцювальний колектив на даний момент складається з
понад 30 танцюристів. Студенти медичного вишу виконували
естрадні та народні танці 12 країн світу. Глядачі могли спостерігати 17 танцювальних номерів. Виступ підтримували друзі,
однокурсники, родичі та адміністрація університету.

• Члени комісії: кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри хореографії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, суддя міжнародного рівня, членкиня спілки хореографів Вікторія Волчукова.

• Керівниця народного ансамблю народного танцю «Зорицвіт» ПК Основ’янського району м. Харкова, викладачка кафедри хореографії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Каріне Редько.

• Заступниця голови Харківської обласної організації
профспілки працівників охорони здоров’я України Тетяна Пустовойт.
Звітний концерт показав майстерність та професіоналізм
вихованців ансамблю. Публіку захоплювали старанням, безпосередністю і великим бажанням виступати на сцені.

• Провідна інспекторка з організаційно-статутних питань Об’єднання профспілок Харківської області Світлана
Матвійчук.
Оскільки основною метою звітного концерту стало присудження колективу звання Народного аматорського ансамблю, у
залі було присутнє почесне журі. Серед них:

• Голова комісії – кандидатка мистецтвознавства, доцентка
кафедри хореографії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, відмінниця освіти
України Ольга Лиманська.

Концерт пройшов на одному диханні й подарував публіці
багато яскравих, незабутніх вражень. Залишається тільки чекати на вирок журі, який буде відомий через два місяці.
Вітаємо танцювальний колектив та керівницю Маргариту
Мороз з чудовим виступом та бажаємо подальших успіхів і перемог на всеукраїнських і міжнародних фестивалях.
Ä³àíà Ãåîðã³é
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ЮВІЛЯРИ
У березні свій ювілей святкують: чергова по гуртожитку № 5 господарчого відділу Галина Михайлівна Близнюк, головний бібліограф Наукової бібліотеки Валентина Дмитрівна Гарус, викладачка кафедри мовної підготовки іноземних громадян Наталія Федорівна Дмитрієнко, чергова по гуртожитку № 6 господарчого відділу Тетяна Анатоліївна Касєнкова,
провідна фахівчиня відділу обробки інформації з лікувальної роботи Галина Вікторівна Кіктенко, асистент кафедри фізіології Максим Михайлович Ковальов, доцентка кафедри медичної та біоорганічної хімії Ольга Леонідівна Левашова,
ст. викладачка підготовчого відділення для іноземних громадян Таїса Володимирівна Оксенич, асистент кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології Сергій Володимирович Покришко, сторож приміщення стоматологічних кафедр корпусу по пр. Перемоги, 51 господарчого відділу Віктор Михайлович Савченко, доцентка кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини № 1 Вікторія Іванівна Смиронова, доцентка кафедри внутрішніх та професійних хвороб Ніна Петрівна Стебліна, доцент кафедри ортопедичної стоматології Павло Леонідович Ющенко.
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