
15 травня наукова спільнота України відзначає своє професійне свято – День науки, встановлене Указом 
Президента України у лютому 1997 року.

Останні події у світі, пов’язані з пандемією, ще раз наочно показали значущість науки для життя людства. 
Саме завдяки науковцям розроблені шляхи подолання коронавірусної інфекції, вакцини та створені протоколи 
лікування.

Україна, незважаючи на складні часи, залишається державою з високим освітнім та науковим потенціалом, 
і Харківський національний медичний університет є його значущою складовою. Співробітники нашого вишу 
примножують славу української науки, вирішують важливі фундаментальні та прикладні завдання з охорони 
здоров’я населення.

Шановні професори й доценти, асистенти й викладачі, наукові співробітники, аспіранти й студенти, 
лаборанти! Ви є славними представниками медичної науки, й ваша наполеглива праця, відданість справі, творча 
нас нага були, є й будуть візитівкою Харківського національного медичного університету. Ви є уособленням 
ентузіастів у пошуку наукової істини, у розкритті таємниць буття, уособленням усього того, що позначається 
словом Науковець!

Зі святом вас, дорогі друзі! Нових вам наукових досягнень, виконання творчих задумок, здоров’я, щастя вам 
і вашим родинам!

Ðåêòîð Âàëåð³é Êàïóñòíèê
Ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé 
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 

ХНМУ – ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

13 травня в медичному виші відбувся інтерактивний День відкритих дверей, на який завітали майбутні абітурієнти та їх батьки.
Зі вступним словом онлайн-зустріч відкрила проректорка з науково-педагогічної роботи Ірина Лещина. Пані Ірина привітала гос-

тей заходу та представила презентацію про університет як простір можливостей сучасної медичної освіти, де детально охарактеризу-
вала всі напрями діяльності нашого вишу.

Інформацію про правила прийому на навчання до ХНМУ для тих, хто планує стати студентом-медиком, надала відповідальна се-
кретарка Приймальної комісії Вікторія Головачова. Вона також відповіла на питання майбутніх вступників, що надійшли під час реєстра-
ції та у ході зустрічі. 

Майбутні абітурієнти скористалися унікальною можливістю ознайомитися із кафедрами анатомії людини та патологічної анатомії. 
Інтерактивна екскурсія допомогла учасникам зустрічі поринути в навчальний світ студентів-медиків. 

Студентське самоврядування нашого університету є осередком соціальної активності, ініціативи та відповідальності студентства 
вишу. Із особливостями навчання в медичному виші майбутніх вступників ознайомила заступниця голови Студентської ради Ганна Мо-
роз. Вона представила до уваги учасників можливості, які очікують студентів під час навчання у ХНМУ. 

Молоді науковці нашого університету розповіли про діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
учених і довели, що наука – це цікаво! Крім того, для учасників зустрічі була запропонована можливість взяти участь в інтерактивній грі, 
переможець якої обов’язково отримає подарунок від Наукового товариства. 

Наостаннє організатори онлайн-зустрічі побажали потенційним абітурієнтам визначитися зі своєю майбутньою професією та не-
вдовзі стати студентами Харківського національного медичного університету.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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АКТУАЛЬНО

17 травня на базі Харківського національного медичного уні-
верситету відбулася науково-практична конференція з актуаль-
них питань надання медичної допомоги хворим на коронавірусну 
інфекцію.

Захід пройшов за підтримки компанії Biopharma в рам-
ках масштабного всеукраїнського інформаційного проєкту 
«СOVID-19 і сепсис – новий погляд у період пандемії», який стар-
тував 4 березня з міста Рівне і охопив уже декілька регіонів. 

На Харківщині захід відбувся під патронатом Харківської об-
ласної державної адміністрації. Серед його ідеологів та спікерів 
були провідні українські експерти та найкращі клініцисти держа-
ви – ті, хто першими стикнулися з бідою нашого часу – Covid-19, 
і ті, хто нині на передовій, рятувальники дорослих та дітей. Мета 
заходу – розповсюдити найефективніші методики лікування ко-
ронавірусної хвороби, які наразі застосовують у провідних кліні-
ках ЄС та США. 

На початку конференції до учасників звернулися заступни-
ця міського голови з питань охорони здоров'я та соціального 
захисту населення Світлана Горбунова-Рубан та ректор ХНМУ 
Валерій Капустник. Так, Валерій Андрійович привітав медичну 
спільноту в стінах медичного вишу, який для переважної біль-
шості присутніх є рідним закладом вищої освіти і надав їм путів-
ку у професійне життя. «Площадка нашого університету вже не 
перший раз використовується для обговорення нагальних пи-
тань у галузі охорони здоров’я. Упевнений, що і сьогоднішнє об-
говорення такої актуальної і вкрай нагальної теми, як боротьба з 
коронавірусною інфекцією, буде плідною і допоможе розробити 
рішення, які можна запровадити в практику охорони здоров’я і 

отримати позитивний результат», – зазначив очільник медично-
го університету.

Про стан захворюваності на COVID-19 та основні напрямки 
надання медичної допомоги, місце внутрішньовенних імуногло-
булінів у лікуванні COVID-19 розповіла завідувачка кафедри ін-
фекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця професорка Ольга 

Голубовська. Питання 
імунології при лікуванні 
COVID-19 розглянула 
професорка кафедри 
дитячих інфекційних 
хвороб та дитячої іму-
нології НУОЗ України 
ім. П.Л. Шупика Анас-
тасія Бондаренко. 
Про актуальні напрям-
ки інтенсивної терапії 
COVID-19 повідомив 
завідувач кафедри 
анестезіології та ін-
тенсивної терапії НМУ 
ім. О.О. Богомольця, 
голова Асоціації анес-
тезіологів України про-
фесор Сергій Дубров. 
Проблемні питання ко-
ронавірусної хвороби 
на Харківщині озвучив 

інфекціоніст, директор КНП обласної клінічної інфекційної лікар-
ні професор Павло Нартов.

Також у заході взяла участь представниця нашого універси-
тету – завідувачка кафедри інфекційних хвороб професорка Ка-
терина Юрко, яка представила доповідь про сучасні аспекти діа-
гностики та лікування коронавірусної хвороби.

Конференція в Харкові стала ключовою, бо зібрала найбіль-
шу кількість науковців, практиків та медиків для обміну досвідом. 
Тут зустрілися українські та регіональні фахівці в галузі імуноло-
гії та інфекційних захворювань. Медики обговорили ситуацію із 
пандемією в Україні та світі, обмінялися науковими знаннями та 
розібрали низку практичних кейсів лікування хворих на Covid-19, 
а також визначили, що є вкрай важливим для надання якісної ме-
дичної допомоги пацієнтам.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷ 

ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СOVID-19ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СOVID-19
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ВІТАЄМО!

З ПРИСВОЄННЯМ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ!
Указом Президента 

України від 17 травня за 
№ 195/2021 «Про відзначен-
ня державними нагородами 
України з нагоди Дня науки» 
за вагомий особистий вне-
сок у розвиток вітчизняної 
науки, зміцнення науково-
технічного потенціалу Укра-
їни, багаторічну сумлінну 
працю та високий професі-
оналізм звання «Заслужений 
діяч науки і техніки» присво-
єно завідувачу кафедри хі-
рургії № 2 Ігорю Андрійовичу 
Криворучку.

Колектив Харківсько-
го національного медичного 
університету щиро вітає Іго-
ря Андрійовича з почесною 
відзнакою та бажає творчої 

наснаги, вагомих досягнень у здійсненні всього задуманого та 
нових здобутків у роботі й наукових пошуках!

З ПРИЗНАЧЕННЯМ ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ!
Напередодні Дня науки 

було підбито підсумки Конкур-
су на призначення обласних 
іменних стипендій в галузі на-
уки видатним та обдарованим 
молодим науковцям у 2021 
році. 

У Конкурсі взяли участь 
112 претендентів з 25 закладів 
вищої освіти, 10 академічних 
та 12 галузевих наукових уста-
нов області; із загальної кіль-
кості учасників: 50 – видатні 
науковці, 62 – обдаровані мо-
лоді науковці. 

Переможницею у номінації 
«Медицина та біологія» як про-
відний науковець стала завід-
увачка кафедри епідеміології 

нашого університету професорка Тетяна Чумаченко, вона отри-
муватиме стипендію ім. І.І. Мечнікова. 

Переможницею у номінації «Медицина та біологія» і отримува-
чем стипендії ім. Л.Т. Малої як провідний науковець стала профе-
сорка кафедри  внутрішньої  медицини № 1 Наталя Железнякова. 

Вітаємо наших колежанок і бажаємо їм подальших успіхів 
у науці!

СПІВРОБІТНИЦІ ХНМУ – 
МОЛОДІ НОВАТОРИ ХАРКІВЩИНИ

З нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності були 
оголошені підсумки щорічного обласного конкурсу «Молодий но-
ватор Харківщини».

Серед переможців – співробітники медичного вишу:
• Диплом І ступеня в номінації «Кращий винахід у галузі ме-

дицини» отримала асистентка кафедри анатомії людини Ольга 
Авілова.

• За активну винахідницьку та наукову діяльність у галузі
медицини та з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної влас-
ності грамотами нагороджено асистентку кафедри гігієни та еко-
логії № 2 Олену Літовченко, асистентку кафедри загальної прак-
тики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Тетяну В'юн.

Ми пишаємося асистентками нашого вишу та бажаємо їм 
творчого успіху й наснаги в подальших наукових пошуках!

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

12–13 травня відбулася Міжнародна наукова міждисциплі-
нарна конференція студентів, молодих учених та лікарів «Kharkiv 
International Annual Scientific Meeting – KhIASM’21» в онлайн- 
 форматі.

Уже третій рік поспіль Харківській національний медичний 
університет зустрічає студентів, молодих учених та лікарів, які 
беруть участь у «KhIASM’21». Цей захід – унікальна нагода пред-
ставити свої наукові досягнення, знайти однодумців та отрима-
ти найактуальнішу інформацію від спеціалістів у різних напрямах 
медицини та біомедичних технологій. «KhIASM’21» у нашому уні-
верситеті вдруге проходить в онлайн-форматі, який повністю ви-
правдав усі сподівання та дійсно є чудовою альтернативою для 
проведення конференцій в умовах сьогодення.

На початку заходу всіх учасників привітав ректор Харківсько-
го національного медичного університету професор Валерій Ка-
пустник. На конференції було заслухано 3 секції, у ході яких пред-
ставлено 36 доповідей з різних сфер медицини. 

Рада НТСАДтМВ ХНМУ висловлює велику подяку учасникам 
конференції за плідну працю та цінний досвід!

Îëåñÿ Ïëåõîâà, ãîëîâà Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà, ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, 
äîêòîðàíò³â ³ ìîëîäèõ ó÷åíèõ

УНІКАЛЬНА НАГОДА ПРЕДСТАВИТИ УНІКАЛЬНА НАГОДА ПРЕДСТАВИТИ 
СВОЇ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯСВОЇ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО: 

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА
1. Силабус навчальної дисципліни «Методо-

логія наукових досліджень у медицині». Авто-

ри: П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан, О.М. Шелест, 
Н.Г. Риндіна, О.І. Кадикова, О.В. Шапаренко. 

2. Анкета та щоденник харчування дитини для 
оцінки стоматологічної обізнаності батьків, що 

мають дітей з синдромом Дауна. Автори: Р.С. Назарян, О.М. Ба-
бай, О.В. Іскоростенська, К.М. Лепіліна. 

Àííà Ãîëäàíñüêà, êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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Харківський національний медичний університет навес-
ні цього року започаткував сучасний допоміжний формат дис-
танційної форми навчання за участю здобувачів вищої медичної 
освіти під красномовною назвою «Студент – студенту». 

Цей захід регулярно проходив на платформі нашого вишу за 
ініціативою й активною участю кафедри клінічної фармакології та 
внутрішньої медицини, куратором якого стала завідувачка кафе-
дри професорка Ірина Князькова. 

До проєкту також долучилися здобувачі вищої медичної 
освіти Національного медичного університету ім. О.О. Бого-
мольця, Тернопільського національного медичного університе-
ту ім. І.Я. Горбачевського, Української медичної стоматологічної 
академії, Буковинського державного медичного університету, 
Івано-Франківського національного медичного університету, 
Запорізького державного медичного університету, Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького, 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пиро-
гова, Сумського державного університету, а також представники 
Андижанського державного медичного інституту (Узбекистан). 

У запропонованому форматі лекторами виступили здобува-
чі вищої медичної освіти – студенти старших курсів, інтерни, які 
мають глибокі знання, бажання, успішний досвід участі в конфе-
ренціях, конгресах, олімпіадах та конкурсах. У своїх презентаціях 

вони розглядали теми внутрішньої медицини та клінічної фарма-
кології у вигляді 20–30-хвилинних лекцій. Завдяки такому підхо-
ду з’явилася можливість детальніше обговорити складні питання 
клінічної медицини і долучити до реалізації мети навчання більшу 
кількість здобувачів вищої медичної освіти.

Крім того, формат заходу привертає студентів до активної 
позиції в здобутті знань, підтверджуючи принцип «Навчаючи – 
навчаюсь», що і покладено в основу даного проєкту. Це, з од-
ного боку, дозволяє донести студентам часом досить складну 
інформацію саме для них у зрозумілій формі, а з іншого – удо-
сконалити та поглибити у лекторів їх знання щодо тематики лек-
ції. Учасники також неодноразово наголошували, що ХНМУ за-
початкував дуже цікавий освітній захід як для студентів, так і 
для викладачів, адже проєкт має на меті посилення академічної 
успішності, розвиток креативності та комунікативних навичок у 
студентів.

Зі свого боку кураторка проєкту Ірина Князькова вислови-
ла подяку всім студентам-лекторам за інформаційні доповіді й 
роботу, яку вони провели зі своїми науковими керівниками, го-
туючись до виступів. Крім того, пані Ірина подякувала всім, хто 
долучився до проєкту протягом усіх 10 зустрічей і наголосила, 
що невдовзі буде створено банк доповідей, якими можна буде 
користуватися, зокрема при підготовці до занять. Також Ірина 
Князькова запевнила всіх учасників, що даний проєкт розширить 
свої межі та продовжить роботу в наступному навчальному році.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«СТУДЕНТ – СТУДЕНТУ»«СТУДЕНТ – СТУДЕНТУ»
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ЕЛЕКТРОННЕ ОКОЕЛЕКТРОННЕ ОКО
Люди по всьому світу сприймають нові технології як одну з 

найважливіших потреб у їхньому житті. Наш сучасний побут міц-
но пов’язаний з гаджетами. Складно уявити, як після пробуджен-
ня ми не поспішаємо заглянути в телефон, перевірити пошту та 
відповісти на питання в месенджерах, переглянути стрічку новин 
у Фейсбуці або в Інстаграмі – це стало складовою повсякденно-
го життя. 

Як відомо, людину формує її спосіб життя, тож онлайн-спіл-
кування не могло не залишити свій відбиток на нашому здоров’ї 
та соціальних сферах. Позитивний вплив беззаперечний: ми ма-
ємо доступ до всієї інформації світу, можемо фільмувати, шукати, 
рахувати, спілкуватися, не витрачаючи на це так багато ресурсів, 
як раніше. Чи могли люди у 1960-х роках минулого сторіччя уяви-
ти, що поспілкуватись з друзями з будь-якого іншого континенту 
буде так просто? 

Проте кожна медаль має дві сторони: за безлімітним досту-
пом до інформації стоять погіршення фізичного та ментального 
здоров’я, за грандіозними можливостями спілкуватися у міжна-
родному середовищі – проблема самотності. Віртуальний світ, на 
жаль, існує тільки тоді, коли ваш комп’ютер підключений до ме-
режі Інтернет. Проблема залежності наразі знаходиться на одно-
му рівні з проблемами глобального потепління або пандемій. Усе 
швидше і швидше прогрес заповнює буденність. Така блискавич-
на швидкість не дає змогу нашому організму адаптуватися посту-
пово, що може призвести до негативних наслідків. 

Наш мозок – унікальний орган, який обожнює ледачити, а 
завдяки можливостям смартфону у нього є всі можливості для 
цього. Учені відзначають тотальне погіршення когнітивних зді-
бностей населення розвинутих країн, де частка людей, які корис-
туються смартфонами, збільшується кожного року. Інновації пе-
репрограмовують мозок таким чином, щоб потреби у гаджетах 
зростали. Згідно з аналізом Швейцарської школи громадського 
здоров’я від 2019 року 57 % респондентів відзначають знижен-
ня фізичної активності та появу проблем з артеріальним тиском. 
Опитані пов’язують це зі збільшенням часу, проведеного перед 
екраном смартфону. Також дослідження, опубліковані в Journal of 
the Association for Consumer Research Університету Чикаго, свід-
чать про те, що навіть якщо людям вдається підтримувати кон-
центрацію – наприклад, коли вони уникають спокуси перевірити 
свій смартфон – звичайна присутність телефону поряд здатна 
знижувати когнітивні можливості. До того ж, максимальний рі-
вень зниження відзначався у тих, хто страждає на залежність від 
свого гаджету. Очевидно прослідковується вплив смартфона на 
фізичне та ментальне здоров’я користувача. Та чим більше ви ви-
користовуєте гаджет у повсякденні, тим більшу залежність отри-
маєте. Чи помічали ви, що під час подорожі, навіть не встигнув 
подивитися, яке перед вами диво архітектури або прекрасне 
явище природи, ви автоматично дістаєте телефон та починаєте 
знімати, іноді навіть не замислюючись навіщо? Особливо таке 
явище трапляється серед молоді. Яскравий приклад залежності 
сприйняття реальності від камери можна побачити на різноманіт-
них вечірках або концертах. 20 років тому на підтримку виконавця 
та пісні запалювали ліхтарики – зараз це буде спалах телефону 
та відеозапис. Сотні й тисячі людей фільмують все навколо себе, 
навіть не побачивши світ на власні очі. Тобто всі спогади зберіга-
ються, але не через призму нашого сприйняття, а через призму 
широкоформатної камери, яка завжди поряд. 

На перший погляд виникає питання, що ж в цьому такого пога-
ного? Навпаки, усі спогади збережені, та в будь-який момент мож-
на подивитися та освіжити в пам’яті деякі події. Але ж це не ваша 

пам’ять й не ваші спогади – це камера, якою ви вже не керуєте, 
адже вона починає керувати вами. Людство перестало переживати 
емоції та події як власний досвід. Усе частіше ступінь зацікавленос-
ті буде залежати від кількості потенційних лайків, суспільного схва-
лення та реакції. Серотонінову яму, яку до цього займали люди з 
такими серйозними залежностями, як наркоманія, алкоголізм, ігро-
манія, поповнили люди із залежністю від гаджету. Нав’язлива думка 
не встигнути щось зафільмувати, залишитися позаду інформаційної 
хвилі змушує все більше часу проводити в мережі, тим самим опи-
нятися у стані дереалізації. Сьогодні точно не відомо, що посприя-
ло розвитку таких станів, як дереалізація та деперсоналізація, але 
ми можемо припустити, що цьому сприяла тотальна діджиталізація. 

Так званий синдром електронного ока – яскравий приклад, 
яким чином технологічний прогрес втручається в наш побут з по-
дальшим негативним впливом на організм. Проблема погіршен-
ня зору наразі стоїть дуже гостро. Дедалі більше людей вимушені 
вдаватися до корекції за допомогою окулярів, лінз, операцій. Та-
кож варто зауважити, що подібні проблеми «помолодшали». Чим-
раз більше дітей починають скаржитися на проблеми із зором: 
відчуття напруги, туману в очах, сухість та печіння слизової ока, 
головні болі та болі у шиї та спині. Коли ви дивитесь на цифровий 
екран, вашим очам потрібно більше напружуватися, щоб сфоку-
суватись. Це відбувається тому, що текст на цифрових екранах не 
такий чіткий, як слова на друкованій сторінці. Крім того, цифрові 
екрани схильні до відблискування, що ускладнює процес фокусу-
вання для ваших очей. Якщо ви дивитися у цифровий екран про-
тягом 2 і більше годин поспіль, працюєте при поганому освітленні 
або, навпаки, на дуже яскравому сонці, це ймовірно призведе до 
розвитку синдрому електронного ока. Також до факторів ризику 
можна віднести неправильну поставу та положення голови від-
носно екрану, що може сприяти появі головного болю та розви-
тку міопії. Невірно обраний кут зору перенапружує кришталик та 
м’язовий апарат ока. 

Що ж рекомендують?
По-перше, треба зібрати скарги та визначити симптоми. Чи 

помічали ви погіршення зору, втомлюваність та сухість очей, за-
гальну втому, проблеми з концентрацією? Можливо, вас супро-
воджують постійні головні болі через неправильне положення 
голови та порушення кровопостачання мозку? Чи, може, коли ви 
намагаєтесь згадати будь-яку подію, в голові постає низка віде-
озаписів замість картинки, яку бачили ваші очі? Впізнаєте себе? 

По-друге, треба визначити свій діагноз або форму, якої на-
були ваші стосунки із гаджетами. Чи присутня ця залежність у ва-
шому житті? Поставтеся до цього питання серйозно – жодної ло-
яльності у свій бік. 

По-третє, варто визначити причину. Чому ви занурюютеся в 
онлайн-світ? Намагаєтесь втекти від реальності, заховатися від 
суспільства чи отримати схвалення та задоволення, яких вам не 
вистачає в реальному житті?

Подібні стани піддаються лікуванню, але кращим може буде 
лише попередження. Найкраща профілактика в даному випадку – 
зниження активного часу перед екраном. Намагайтеся сприйма-
ти реальність власними очима, запам’ятовувати дати народжен-
ня колег та друзів, вчити вірші або пісні, рахувати без допомоги 
калькулятора – це допоможе вашому мозку не лінуватися та під-
тримувати потрібний рівень активності. Встановлюйте таймер 
або нагадування кожні 20–30 хв, щоб не забувати робити перерву 
та давати своїм очам трішки перепочити й не губитися у просторі 
часу в онлайні. Відчуйте своє життя реально, а не зі сторінок со-
ціальних мереж та екрану телефону. 

Åë³íà Ñóùåíêî, ²ãîð Çàâãîðîäí³é, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî
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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ДАТИ

ТРАДИЦІЯ БУТИ ПЕРШИМИТРАДИЦІЯ БУТИ ПЕРШИМИ
Дослідження з гігієни праці, що були підкріплені практични-

ми знаннями професійних захворювань, дозволяють створювати 
у сучасному світі безпечні умови праці. Так, у травні 2021 року ви-
повнюється 98 років зі дня створення першого Українського цен-
трального інституту гігієни праці та професійних захворювань 
(нині Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних за-
хворювань Харківського національного медичного університету).

У 1923 році профе-
сор Ерзо Мойсейович 
Каган організував і очо-
лив першу в Україні ка-
федру гігієни праці в 
Харківському медично-
му інституті. Це на один 
місяць раніше, ніж був 
створений Московський 
інститут з вивчення про-
фесійних хвороб СРСР. 
Того ж року він став ди-
ректором Українського 
центрального інституту 
гігієни праці та професій-
них захворювань. Відтоді 
й до сьогодні головними 
завданнями інституту є 
турбота про захист на-
ших громадян, які пра-
цюють на підприємствах 
зі шкідливими, небезпеч-
ними та важкими умова-

ми праці, а також проведення сучасних досліджень й розробка 
ефективних методів діагностики, лікування та профілактики за-
хворювань, спричинених факторами виробничого середовища. 

Архівні автобіографічні документи відкривають багато цікаво-
го щодо шляху професійного становлення директорів НДІ. 

Яскравим життєвим 
прикладом є біографія 
Василя Корнійовича На-
вроцького (1897–1975), 
який очолював інститут з 
1941 по 1945 рік. Наро-
дившись у сім’ї селян-ба-
траків (с. Дедно Глуської 
волості Бобруйського уїз-
ду – нині Білорусь) та за-
кінчивши сільську почат-
кову школу, самостійно 
вступив до Бобруйської 
урядової гімназії, а після 
її закінчення – на медич-
ний факультет до Хар-
ківського університету. 
Під час навчання Василь 
заробляв собі на життя, 
надаючи приватні уроки 
в початковій школі, пра-
цював помічником лікаря 

(лікпом) у військовому шпиталі. По закінченні медичного факуль-
тету був призначений завідувачем губернської санітарної інспекції 
праці Донецької губернії, потім завідував дільничною лікарнею та 
працював санітарним інспектором праці у Бахмуті та Лисичанську. 
З грудня 1927 р. розпочав свою діяльність в Українському цен-
тральному інституті гігієни праці та профзахворювань, пройшовши 
шлях від завідувача відділу до директора інституту. Такий нетри-
валий термін перебування на посаді директора інституту (4 роки) 
можна пояснити тим, що професор Навроцький був виключений з 
КПРС у 1921 р. та став безпартійним. Причина полягала в тому, що 
до лютневої революції Навроцький був членом РСДРП інтернаціо-
налістів меншовиків. У 1920 р. вступив до комуністичної партії біль-
шовиків, проте в 1921 р. при «чистці рядів партії» був виключений з 
формулюванням «інтелігент, колишній меншовик». 

Сьогодні, незважаючи на суттєве скорочення промислового 
виробництва, клініка інституту демонструє стабільність у надан-
ні допомоги хворим на професійні захворювання з шести регіо-
нів України, а також переміщеним особам, впроваджуючи сучасні 

методи діагностики, лікування та реабілітації хворих. Крім того, 
суттєва частина хворих, які на законних підставах звертаються до 
клініки, отримують профільну терапевтичну, неврологічну та ото-
ринологічну допомогу. Це обумовлено тим, що клініка інституту 
володіє потужним кадровим та технічним потенціалом, який до-
зволяє оперативно виконувати медичні завдання сьогодення та 
розкриває перспективи подальшого розвитку з виходом на світо-
ві стандарти надання медичної допомоги. 

Характерною особливістю роботи наукових лабораторій Інсти-
туту є безпосередній зв’язок фундаментальних та прикладних до-
сліджень. Протягом останніх 10 років розробки лабораторій у галузі 
гігієни праці та профпатології визнавалися МОЗ України як пріори-
тетні. Окремим напрямком роботи наукових лабораторій є міжна-
родна співпраця з профільними закладами Польщі, Німеччини, Ві-
рменії. Суттєвим внеском у роботу Інституту є госпрозрахункова 
діяльність, яка здійснюється у двох основних напрямках: визначення 
стану здоров’я та професійної придатності працівників, що працю-
ють у шкідливих та небезпечних умовах праці; визначення чинників 
ризику, які супроводжують виробничу діяльність, з метою профілак-
тики професійних та професійно зумовлених захворювань.

Крім того, до структурних підрозділів нашого інституту входять 
клініка професійних захворювань, санітарна лабораторія, лабора-
торія клінічної профпатології та психофізіологічної експертизи, де 
працюють досвідчені фахівці відповідних спеціалізацій.

З кожним роком наш інститут стає ще сучаснішим та іннова-
ційним, оновлюється діагностично-лікувальне обладнання, ви-
користовуються новітні методики в дослідженні патологій, що 
пов’язані з професійними захворюваннями.

Ми були першими серед тих, хто почав освоювати цей напрямок і 
продовжує протягом 98 років. Ми й надалі будемо реалізовувати наші 
проєкти та здобутки в розвитку медицини професійних патологій.

На завершення хотілося би навести запис Миколи Семашка, 
який він залишив у книзі почесних гостей Харківського інституту гі-
гієни праці в 1924 році: «Велике майбутнє чекає такі інститути: ре-
волюція в галузі охорони здоров'я, революція в медичній науці ...».

Ìàêñèì Õàóñòîâ, 
â.î. äèðåêòîðà ÍÄ² ã³ã³ºíè ïðàö³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü ÕÍÌÓ

Е.М. Каган

В.К. Навроцький

Уривок автобіографії із особистої справи В.К. Навроцького

Запис М.О. Семашка у книзі почесних гостей Інституту 
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ДО 120-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ТЕРНИСТИЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ВИДАТНОГО ХІРУРГАТЕРНИСТИЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ВИДАТНОГО ХІРУРГА
Майбутній видатний хірург, директор Українського науково-

дослідного інституту переливання крові та невідкладної хірургії,  
завідувач кафедри госпітальної хірургії Харківського медичного 
інституту Юрій Максимович Орленко народився у Богодухівсько-
му районі, що на Харківщині, у 1901 році.

Після закінчення на-
вчання в Харківському ме-
дичному університеті свій 
тернистий та нелегкий хі-
рургічний шлях він почав у 
Дергачівській центральній 
районній лікарні на посаді 
спочатку лікаря-інтерна, а в 
подальшому лікаря-хірурга.

У 1930 р. Юрій Макси-
мович вступив до клінічної 
ординатури на базі Харків-
ського медичного інституту 
та після її закінчення почав 
працювати асистентом ка-
федри госпітальної хірургії 
до 1935 року.

Однак викладацьку 
кар’єру припинив призив до 
армійської служби. З 1936 
по 1937 рік, не залишаючи 

клінічної діяльності, він став головою санітарної служби окремої 
військової частини.

Після закінчення строку служби в армії з 1938 року 
Ю.М. Орленко відновив викладацьку діяльність і працював асис-
тентом на кафедрі військово-польової хірургії Українського інсти-
туту вдосконалення лікарів, передаючі отримані під час строкової 
служби знання загальним хірургам. Того ж року очолив хірургічне 
відділення Інституту переливання крові та невідкладної хірургії.

Набувши значного клінічного досвіду, вже від початку Другої 
світової війни працював старшим хірургом госпітальних фронто-
вих баз на Карельському та 1-му Далекосхідному фронтах. Під 
час військово-медичної служби отримав багато орденів та меда-
лей, таких як: «Червона Зірка», «Трудового Червоного Прапора», 
«За перемогу над Німеччиною», «За перемогу над Японією».

Повернувшись до рідного міста Харкова після закінчення 
Другої світової війни, працював старшим науковим співробіт-
ником Українського науково-дослідного інституту переливання 

крові та невідкладної хірургії. Та вже через декілька років захис-
тив кандидатську дисертацію за темою: «Различные реакции тка-
ней на введение кетгута» (1947 р.). У 1948 році отримав звання 
старшого наукового дослідника та в 1951 р. був призначений ди-
ректором Українського науково-дослідного інституту переливан-
ня крові та невідкладної хірургії, а в 1960 р. – завідувачем відділу 
консервування крові.

З 1960 року завідував кафедрою загальної хірургії Харків-
ського медичного інституту та захистив дисертаційну роботу на 
здобуття наукового ступеня доктора наук за темою: «Хлоридная 
плазма и ее применение в комплексной терапии острой непро-
ходимости кишечника (экспериментально-клиническое иссле-
дование)». Через два роки отримав звання «професор».

З 1965 по 1970 р. очолював кафедру госпітальної хірургії Хар-
ківського медичного інституту та приділяв значну увагу клінічній 
діяльності, перш за все удосконаленню лікувального процесу.

Завдяки Юрію Максимовичу впроваджена єдина система ак-
тивного ведення післяопераційного періоду з урахуванням ран-
ньої активізації та харчування хворих. Також багато його уваги 
було приділено проблемам лікування патології органів гепато-
панкреатобіліарної зони. За ідеями Ю.М. Орленка розроблено 
нові лікарські препарати: суха хлоридна і хлоридно-глюкозна 
плазма, запропоновано апарат дефібрування крові для отриман-
ня протикорової сироватки.

Під його керівництвом організовано анестезіологічну службу, 
завдяки чому стало можливим виконання великих об’ємів опера-
тивних втручань з використанням сучасних методів загального 
знеболювання, вдосконалення оперативної техніки.

Про активну наукову діяльність свідчать 12 кандидатських та 
2 докторські дисертаційні роботи, захищені під його науковим ке-
рівництвом.

Загалом Юрій Максимович Орленко був автором та співавто-
ром 70 друкованих праць, з них 3 монографії – «Вопросы перели-
вания крови», т. IV, V (1955 та 1958 р.), «Прободные язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки (клиника, диагностика и лечение)» 
(1965 р.), 2 винаходи. 

Крім клінічної та наукової діяльності, Юрій Максимович актив-
но займався громадською роботою – був депутатом Харківської 
міської ради депутатів трудящих, членом правління Харківського 
обласного наукового товариства хірургів.

Помер у місті Харкові у 1971 році.
Âàëåð³é Áîéêî, Ëþäìèëà Ãîí÷àðåíêî, 

Àíàñòàñ³ÿ Ñî÷íºâà, Îëåêñàíäð Øåâ÷åíêî 

У рамках проєкту «Некрополіведення» відбулося прибирання могил. 
За традицією студенти Харківського національного медичного університету напе-

редодні Великодня взяли участь у прибиранні могил професорів і наставників, похова-
них на кладовищах № 2 та 13.

Два рази на рік я, як відповідальна за «Некрополіведення», заручившись підтрим-
кою ініціативних студентів, організовую прибиральницьку діяльність.

Кожен факультет має відповідальних за цю подію людей:
• І факультет – Тетяна Ярошик;
• ІІ факультет – Дар'я Воробйова;
• ІІІ факультет –Катерина Циб;
• IV факультет – Максим Свірін.
У кожного факультету є свій список могил і закріплене за ними кладовище. Кладо-

вище № 2 (на Пушкінській) закріплене за другим, третім та четвертим факультетами. 
Кладовище № 13 – за першим медичним.

Допомагали у прибиранні студенти медичних факультетів різних курсів. У ході ро-
біт було прибране листя, проведена очистка надгробних пам'ятників від бруду і моху.

Загалом було прибрано 69 могил:
• І факультет – 19;
• ІІ факультет – 15;
• ІІІ факультет – 25;
• IV факультет –10.
Студенти ХНМУ вважають, що викладачі заслуговують на те, щоб про них 

пам'ятали. Це – наш громадянський обов'язок. Навіть якщо нашої участі ніхто не по-
мітить, це важливо насамперед для нас самих.

Îëåêñàíäðà Øèíä³íà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ПРОЄКТИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

ПАМ'ЯТЬ ПРО ПОМЕРЛИХ ОБЕРІГАЄ ЖИВИХПАМ'ЯТЬ ПРО ПОМЕРЛИХ ОБЕРІГАЄ ЖИВИХ
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ВОЄННІ ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ

У ВІЙНИ НЕ ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯУ ВІЙНИ НЕ ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ
Напередодні 76-ї річниці від дня Великої Перемоги знов і знов 

повертаєшся до теми війни, розмірковуєш про долю країни, лю-
дей, що загинули або вижили у полум’ї жорстоких боїв, про сучас-
ну молодь, особливо студентську, яка знає про цей страшний час 
лише з розмов і не завжди розуміється в історичній правді воєн-
них років. У музеї історії ХНМУ зібрано багато матеріалів, які роз-
повідають про участь харківських медиків у Другій світовій війні. 
Вони розміщені у трьох вітринах та на одному зі стендів. І звіду-
сіль дивляться на нас очі, жіночі очі. Розповідь про долю цих жінок 
може скласти тему окремої екскурсії, яка з повною очевидністю 
підтвердить назву цієї статті.

Ми не знаємо до-
стеменно скільки ви-
кладачів, випускників 
різних років і студен-
тів обох Харківських 
медінститутів боро-
лося проти нацистів, 
але з упевненістю 
можемо сказати, що 
близько половини з 
них були жінки. Вико-
ристовуючи матеріа-
ли музею історії, ми 
можемо розповісти 
про воєнні долі дея-
ких із них.

З фотографії в 
одній з вітрин по-
сміхається вродлива 
жінка в шапці-ушанці 
з кобурою на реме-
ні. Поруч з нею ле-

гендарний Сидір Ковпак – партизанський Дід. Фото зроблено 
у 1942 р. в глибокому тилу німців. Це випускниця 2-го ХМІ 1939 
року Маєвська Надія Казимирівна. Лікар Діна – так називали її 
партизани. Коли фронт наблизився до Путівля, де вона працюва-
ла, пішла в партизани, сказавши своїм батькам: «На війні й лан-
цет – гостра зброя». У з'єднанні С. Ковпака під її керівництвом 
була створена перша медико-санітарна служба серед усіх парти-
занських загонів. За півтора року з боями під керівництвом Ков-
пака вона пройшла близько 3 тис. км, і завдяки їй з 500 бійців і 
командирів, поранених за цей час, 76 % повернулися до лав, про-
довжували битися з ворогом. 

Любов Трохимівна Малая, випускниця 1-го ХМІ 1938 р., у 
подальшому академчиня, пройшла всю війну від першого до 
останнього дня у діючій армії. Її спогади, що зберігаються в му-
зеї, – хвилююча розповідь медика про важкий тягар війни, спо-
відь людини, що найщасливішим днем у своєму житті називала 
святий День Перемоги. Ось тільки один з епізодів цієї героїчної 
долі, взятий нами з копії Нагородного листа. «…10 октября 1941 г. 
при налете вражеских самолетов на станцию Ворошиловград 
от прямого попадания зажигательных бомб загорелся вагон с 
ранеными военно-санитарного поезда № 1165. Тов. Малая, пре-
небрегая опасностью, с помощью сандружинниц лично органи-
зовала вынос тяжелораненных из охваченного пламенем ваго-
на через двери и окна, благодаря чему было спасено 17 человек 
тяжелораненых. Мобилизовав далее рабочих, произвела отцеп-
ку горящего вагона, чем предотвратила возгорание соседних ва-
гонов с ранеными».

Скупі й сухі рядки офіційного документа, а для Любові Тро-
химівни – важкий спогад на все життя і постійне здивування: як 
вона могла зробити оте відчеплення вагону? Медаль «За боевые 
заслуги», яку вона отримала тоді, вважала за свою найдорожчу 
нагороду.

Тетяна Іванівна Тихонова закінчила ХМІ у 1935 р. До почат-
ку війни встигла захистити кандидатську дисертацію, народити 
двох дітей, попрацювати на кафедрі оперативної хірургії рідного 
інституту. У вересні 1941 р. вона була мобілізована і направлена 
до евакогоспіталю №  979. Через всю країну їхала до місця свого 
призначення – у м. Чорногірськ, Хакаської автономії. Їхала, а сер-
це рвалося на фронт, туди, де йшли запеклі бої. Але з нею були 
4-річний син та 3-річна донька, які теж потребували турботи.

Почалася її робота провідного хірурга в евакошпиталях. Тяжкі 
операції, нічні чергування, а вдень треба встигнути провести обі-

цяний прийом хворих у місцевій лікарні. Вдома майже не бачили 
Тетяну Іванівну, але вона знаходила час для поїздки в далеку сіль-
ську лікарню, де багато років працював висланий лікар-німець, 
хірург, як кажуть, від бога, щоб повчитися, а може, й порадитися з 
приводу тяжких поранень.

Суворий та вимогливий керівник, уважний і кваліфікований 
спеціаліст, чуйна й щира людина, вона завоювала любов і по-
шану поранених і мешканців маленького міста, в якому було ба-
гато висланих німців, поляків та інших. Донька одного польсько-
го подружжя вже після війни через Червоний Хрест розшукала 
Тетяну Іванівну в Харкові, щоб висловити слова вдячності своїй 
другій матері, як вона її називала, за підтримку й допомогу в ті 
страшні роки. 

Перше бойове хрещення професорка Тамара Трохимівна 
Чорна отримала у листопаді 1942 р. на Сталінградському фрон-
ті в окремій роті водолазів, де вона була начальником санітар-
ної служби. Далі були Ленінградський, 2-й та 3-й Прибалтійські 
фронти. Особливо запам’ятався Ленінградський, прорив блока-
ди, Павлово, Пулковський меридіан, Луга, Дно, Порхов… Усе на-
вкруги розбито, будівель, що уцілили, одиниці, та й ті заміновано. 
Біля кожного населеного пункту – концентраційний табір з тися-
чами розстріляними. 

Як розповідала Тамара Трохимівна, зі станції Луга німців за 
допомогою партизанів вибили швидко, там її залишили з пора-
неними. Мешканців практично не було. У школі покинутий ні-
мецький госпіталь. Боязко зайшла до приміщення. На підлозі 
пристрелені тяжкопоранені німецькі солдати й покинуті меди-
каменти у гарних упаковках: марганцевокислий калій та про-
тималярійний препарат, які так потрібні їй. Не залишати ж їх! 
З перевернутої табуретки зробила імпровізовані сани й поїхала 
до санчастини. Відійшла метрів зі 150 – і школа-госпіталь зле-
тіла у повітря: спрацював мінний годинниковий механізм. Про 
Т.Т. Чорну, яка протягом 23 років очолювала кафедру інфекцій-
них хвороб ХМІ, неодноразово писала обласна «Медична газе-
та». Її служіння людям як лікаря продовжувала донька, а зараз і 
онук Юрій.

Є в музеї фотопортрет молодої людини, майже юнака. Його 
уважні, трохи сумні очі ніби питають про щось. Це – Трохим Тро-
химович Вишинський, який загинув у 1942 р. А портрет передала 
до музею його дружина – Ольга Венедиктівна, яка разом із чоло-
віком навчалася на військово-медичному факультеті 1-го ХМІ. До 
Харкова вони приїхали з Дніпропетровська. У серпні 1941 р. піс-
ля IV курсу слухачі цього факультету (151 чол.) були випущені за-
уряд-лікарями, що підлягали після закінчення війни поверненню 
на V курс. А тоді – військлікарями 3-го рангу без дипломів вони 
направлялися в армію.

Їй був 21 рік, у неї був 5-місячний син, але вона, залишивши 
дитину на стару матір, пішла на фронт, бо не могла зробити інак-
ше. Важко без хвилювання читати рядки її листів, де вона розпо-
відає про те, що довелося пережити. Ольга Венедиктівна згадує, 
як виходили з оточення, як під обстрілом організовувала евакуа-
цію 1,5 тис. поранених з розбитого госпіталю, як по декілька днів 
не відходила від операційного столу, як був час, коли тижнями, 
крім маленького сухарика та склянки теплої, ледь солодкої води 
двічі на день, не було більше жодної їжі. Її назвали везучою, коли 
одного разу під час операції від бомбового удару загинули відра-
зу поранений, операційна сестра, два санітари, а вона залиши-
лася живою, бо її відкинуло вибуховою хвилею. А в лічені хвилини 
відпочинку не залишали тривожні думки про чоловіка та сина. Так 
вони більше й не зустрілися з Трохимом Трохимовичем, але вона 
до самої смерті чекала на нього.

Розповідь про жінок-медиків можна продовжувати, і ми це 
робимо під час проведення екскурсій, адже як не розповісти про 
лікарку-фтизіатриню К.О. Іліаді, яка рятувала людей від угону до 
Німеччини в окупованому Харкові, про хірургиню В.Ф. Нікітин-
ську, помічницю професора О.І. Мєщанінова, яка допомагала по-
раненим в’язням холодногірського концтабору, про Т.І. Гаврик, 
чия санітарна сумка з червоним хрестом привертає увагу усіх від-
відувачів музею, і багатьох інших.

Ми стисло розповіли про воєнні долі лише декількох жінок, а 
скільки їх пройшло через вогонь війни, і скільки залишилося на 
полях боїв! Низький уклін їм: і мертвим, і живим, вічна шана за 
все, що вони зробили для нас!

Æàííåòà Ïåðöåâà 
äèðåêòîðêà ìóçåþ ³ñòîð³¿ ÕÍÌÓ, çàñëóæåíà ðîá³òíèöÿ óí³âåðñèòåòó 
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СУМУЄМО!

26 квітня зупинилося серце досвідченого викладача, турботливого батька, дідуся і чоловіка, людини з ве-
ликої літери, сповненої щирої любові до людей – доцента кафедри громадського здоров’я та управління охо-
роною здоров’я Валерія Івановича Кравченка.

Життя Валерія Івановича було сповнене випробувань, звитяг і різноманіття. Голодне воєнне дитинство, зго-
дом навчання на гірничому факультеті Харківського інженерно-економічного інституту за фахом «Економіка та 
організація гірничої промисловості». Протягом свого життя працював на керівних посадах. 

Так, тривалий час Валерій Іванович завідував кафедрою історії та політекономії ХМІ. Як завідувач був від-
критий до спілкування, завжди готовий допомогти і справою, і порадою. Сприяв становленню двох докторів 
наук на кафедрі, створював умови для творчої роботи молодим викладачам.

На кафедрі громадського здоров’я та управління охороною здоров’я викладав курс «Економіка охорони 
здоров’я».

Ректорат, профспілкова організація та колеги, співробітники кафедри громадського здоров’я та управлін-
ня охороною здоров’я глибоко сумують з приводу смерті Валерія Івановича Кравченка та висловлюють найщиріші співчуття рідним і 
близьким. Світла пам’ять про мудрого наставника, відкритого, щирого, працелюбного, талановитого та ерудованого вченого-еконо-
міста назавжди збережеться в серцях рідних, колег, друзів та всіх, хто його знав і вельми поважав.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ВАЛЕРІЯ ІВАНОВИЧА КРАВЧЕНКА (18.04.1942–26.04.2021)

3 травня перестало битися серце завідувачки кафедри неврології №1, заслуженої діячки науки і техніки 
України, академчині УАН, докторки медичних наук, професорки Ірини Анатоліївни Григорової.

Довгий і плідний шлях Ірини Анатоліївни тісно пов'язаний з ХНМУ. В 1999 р. вона реорганізувала та очолила 
кафедру медицини невідкладних станів і анестезіології ХНМУ. З 2002 р. завідувала кафедрою нервових хвороб 
(нині неврології № 1) ХНМУ.

Професорка Ірина Григорова була видатним науковцем. Завдяки високому науковому і творчому потенціа-
лу нею розроблені нові наукові напрямки в клінічній неврології. Вона була авторкою понад 500 наукових праць, у 
тому числі 15 монографій, навчальних посібників для лікарів і студентів, національного підручника «Неврологія» 
трьома мовами. Під її керівництвом підготовлено 3 доктори і 23 кандидати медичних наук.

Ірина Анатоліївна була прекрасним педагогом. Її талант клініциста, педагога, вченої дозволив проводити 
яскраві лекції, змістовні клінічні розбори й обходи.

Свою багатогранну науково-дослідну, науково-педагогічну роботу Ірина Анатоліївна поєднувала з науково-
організаційною діяльністю, вона 20 років очолювала Харківське обласне науково-медичне товариство неврологів, була членом Спеці-
алізованої Вченої ради з нейронаук.

Медична спільнота втратила видатну вчену з великим досвідом практичного лікування, яскравого педагога та щирого наставника.
Ректорат, профком співробітників, колектив університету, колеги, численні учні й соратники глибоко сумують через втрату Ірини 

Анатоліївни Григорової та висловлюють щире співчуття її рідним і близьким. Світла пам’ять про Ірину Анатоліївну – видатну вчену, вчи-
тельку, чуйну людину – назавжди збережеться в серцях рідних, колег та друзів.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ ГРИГОРОВОЇ (22.01.1955–03.05.2021)

8 травня 2021 р. пішла з життя секретарка V факультету з підготовки іноземних студентів Тетяна Іванівна 
Детушева. 

Сумлінний та відповідальний робітник, красива жінка  з відкритою для всіх душею, справжня товаришка, яка 
користувалася повагою і яку щиро любили як студенти, так і всі, хто з нею працював. 

Ректорат, профком співробітників, колектив університету, колеги, студенти глибоко сумують через втрату 
Тетяни Іванівни Детушевої та висловлюють щире співчуття її рідним і близьким.

Світла пам’ять про Тетяну Іванівну назавжди збережеться в серцях рідних, колег та друзів.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ТЕТЯНИ ІВАНІВНИ ДЕТУШЕВОЇ (3.03.1957–8.05.2021)

15 травня пішов з життя кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 3 Ігор Андрійович  Дехтярук. 
Усе його життя було пов’язано з ХНМУ, де він після захисту кандидатської дисертації понад 40 років викла-

дав на кафедрі хірургії № 3, передаючи свій досвід та знання студентам. Для багатьох Ігор Андрійович став на-
ставником і вчителем, деякі вважали його своїм товаришем і другом. 

Ігоря Андрійовича відрізняли високий професіоналізм, громадська активність, чуйність і щирість. Як досвід-
чений лікар-хірург він допоміг багатьом пацієнтам, від яких мав масу позитивних відгуків.

Ректорат, профком співробітників, колектив університету, колеги, студенти глибоко сумують через втрату 
Ігоря Андрійовича Дехтярука та висловлюють щире співчуття його рідним і близьким.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ІГОРЯ АНДРІЙОВИЧА ДЕХТЯРУКА (23.04.1941–15.05.2021)

24 травня зупинилося серце досвідченого викладача, турботливого батька, дідуся, людини, сповненої щи-
рої любові до людей – професора, завідувача кафедри ортопедії, травматології та військово-польової хірургії у 
1989–2008 роках Дениса Дмитровича Бітчука.

Професор Денис Бітчук був видатним науковцем. Він розробив нові наукові напрямки в ортопедії та трав-
матології, був автором понад 300 наукових праць, у тому числі 12 монографій, навчальних посібників для лікарів 
і студентів. Під його керівництвом підготовлено 2 доктори і 13 кандидатів медичних наук.

Денис Дмитрович був прекрасним педагогом. Його талант клініциста, педагога, вченого дозволив прово-
дити яскраві лекції, змістовні клінічні розбори, операції й обходи.

Ректорат, профспілкова організація та колеги, співробітники кафедри ортопедії та травматології глибоко 
сумують з приводу смерті Дениса Дмитровича Бітчука та висловлюють найщиріші співчуття рідним і близьким. 
Світла пам’ять про мудрого наставника, відкритого, щирого, працелюбного, талановитого та ерудованого вче-
ного, лікаря, назавжди збережеться в серцях рідних, колег, друзів та всіх, хто його знав.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ДЕНИСА ДМИТРОВИЧА БІТЧУКА (23.10.1935–24.05.2021)
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ДО ДНЯ ЄВРОПИ

12 травня відбувся круглий стіл «Інформаційно-ресурсна 
база ХНМУ як складова інтеграції до європейського освітньо-на-
укового простору» в онлайн-форматі, організований Науковою 
бібліотекою спільно з науковим відділом і відділом міжнародних 
зв'язків університету. У заході також взяли участь викладачі та 
студенти ХНМУ.

Під час круглого столу були розглянуті питання європейських 
ініціатив відкритого доступу до інформації та знань, зокрема, ре-
сурси інституційних репозитаріїв, міжнародні освітні та наукові 
онлайн-платформи (Springer Nature, ScienceDirect, USMLE-Rx), 
шлях до європейського наукового простору через міжнародні ін-
струменти оцінювання наукових досліджень, можливості та пер-
спективи академічної мобільності у ХНМУ. 

Формування і використання освітніх і наукових ресурсів влас-
ної і зовнішньої генерації, колаборація із закордонними колега-
ми, академічна мобільність є важливими складовими на шляху ін-
теграції до європейського освітньо-наукового простору. 

Íàóêîâà á³áë³îòåêà ÕÍÌÓ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

У період з 5 по 12 травня за ініціативою Сектору медіапрос-
тору ХНМУ спільно з UMSA на платформі Google meet відбулися 
студентські дебати «Впровадження штучного інтелекту в управ-
ління соціальними інститутами». 

У змаганні взяли участь 8 команд, які складалися зі студентів І–
ІІІ курсів. Кожен капітан отримував тему наступної гри та посилан-
ня на зустріч на корпоративну пошту за добу до проведення туру. 

Підготовка студентів, які брали участь у заході, вражала. 
Учасники були зосередженими та точними у своїх висловлюван-
нях, також вони ставили уточнюючі питання, що свідчить про до-
бре підібрані теми та зацікавленість студентів, а отже, спостері-
гати за дебатами було цікаво. 

Крім того, на телеграм-каналі дублювалися посилання на зу-
стріч, публікацію правил та регламент виступу. Після завершення 
дебатів організатору та ведучим надходили листи від учасників, 
які висловлювали подяку за добре проведені змагання та отри-
маний досвід.

Âàëåð³ÿ Øèìêî, 
ãîëîâà Ñåêòîðó ìåä³àïðîñòîðó

ОБМІН ДУМКАМИ
СТУДЕНТСЬКІ ОНЛАЙН-ДЕБАТИ 

Складно собі уявити сучасне життя без досягнень науки. 
Адже лише завдяки науці людство пройшло шлях від перших 
спроб вивчення світу до космічних польотів та нанотехнологій.

Чи рухає наука прогрес? Безперечно, саме вона є ядром цьо-
го руху. Дуже часто вчених зовсім не цікавить, скільки часу і сил 

НА СЛУЖБІ СУСПІЛЬСТВА
ДО ДНЯ НАУКИ

буде покладено на те чи інше наукове дослідження. Вони готові 
працювати понаднормово, аби наше життя ставало все більш ком-
фортним: нові фармацевтичні препарати, методики хірургічних 
втручань, програмне забезпечення та прилади, які з кожним днем 
наближають нас до омріяного наукового прогресу  майбутнього! 

У незалежній Україні «На підтримку ініціативи відомих учених, 
наукових установ, а також професійних спілок України» День на-
уки був встановлений Указом Президента України і відзначається 
у третю суботу травня. Існує так само і загальний, міжнародний 
день науковців з альтруїстичною назвою – «Всесвітній день науки 
за мир і розвиток», який був заснований ЮНЕСКО і відзначається 
10 листопада.

Україна являє собою державу з високим рівнем освіти і на-
уки. НАН України – Національна академія наук України, була за-
снована 27 листопада 1918 року і зараз має 3 секції, близько 14 
відділень і 170 інститутів та інших наукових установ, а також 1400 
науково-дослідних інститутів і 330 вищих навчальних закладів, у 
яких працюють більш ніж 7 000 докторів і 78 000 кандидатів наук.

Від щирого серця вітаємо науковців зі святом творчої праці – 
Днем науки! Бажаємо всім науково-педагогічним працівникам, 
ученим та молодим науковим дослідникам міцного здоров'я, на-
тхнення у новаторському пошуку, втілення інноваційних проєктів 
задля прогресу та розвитку науки в Україні!

Òåòÿíà Ïîïîâà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

ДО ДНЯ МАТЕРІ

Третього четверга травня вже традиційно українці святкують 
День вишиванки. 

День вишиванки – це свято, покликане до сприяння єдності 
й культурного відродження всього багатонаціонального україн-
ського народу.

Третій четвер травня обраний не випадково. Засновники акції 
наполягають на тому, аби День вишиванки припадав саме на бу-
день, а не на вихідний, наголошуючи, що вишиванка – органічна 
складова життя та культури українців.

Цей День не є офіційним, однак відзначають його не тільки в 
Україні, але й за її межами – українці та всі прихильні до нас і до 
нашої культури люди. Нині День вишиванки відзначається у по-
над 50 країнах.

У культурі практично будь-якого народу є речі, які яскраво 
відображають його особливу національну традицію. Вишиван-
ка – яскравий приклад і підтвердження цьому. Історія вишиван-
ки своїми витоками сягає в незапам’ятні часи. Ще за свідченням 
знаменитого давньогрецького історика, географа і мандрівника 
Геродота, елементами вишиванки був прикрашений одяг скіфів, 
які проживали в наших землях в період VIII ст. до н. е. – IV ст. н. е. 
Знаменитий арабський мандрівник X ст. у своїх розповідях також 
згадує про русів, які носили вишитий одяг. 

У ході сучасних досліджень, а саме на Черкащині, були знайде-
ні срібні бляшки з фігурками чоловіків, датовані VI ст., дослідження 
яких показали ідентичність елементів одягу і орнаменту вишивки 
українського народного костюма XVIII–XIX століть.

Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропону-
вала студентка факультету історії, політології та міжнародних відно-
син Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича 
Леся Воронюк. Поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала 
вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і 
чимало інших студентів. Леся запропонувала одногрупникам та сту-
дентам обрати один день і всім разом прийти у вишиванках. 

Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кіль-
ка викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято 
розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися 
українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.

Ідеєю свята є збереження українських цінностей та їх попу-
ляризація серед молоді та населення загалом. Свято не перед-
бачає обов'язкових заходів, окрім одягання вишиванки. Хоча 
протягом усієї історії заходу з ініціативи студентів, школярів, гро-
мадських та культурних діячів проводяться концерти, хода, кон-
курси, вечорниці, ярмарки. 

Саме ж свято запрошує кожного свідомого громадянина до 
абсолютно простого вчинку – одягнути вишиванку і в ній піти на 
роботу чи навчання. Разом із тим така дія має глибокий контекст, 
адже йдеться про вираження своєї національної та громадян-
ської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Як по-
казує досвід, люди в День вишиванки завжди піднесені та усміх-
нені, адже в стародавньому одязі закодовано багато символів 
сили, добробуту, краси та оберегів.

Сьогодні вже традиційно організовують конкурси в мережі, 
наприклад, «Найкраща вишиванка» або «Найкраще фото» у ви-
шиванці. Фото у вишиванках викладають у мережу не лише жите-
лі України, а також і українці за кордоном.

Студенти ХНМУ так само активно залучаються до участі у 
цьому святі. Тож одягайте вишиванку на будь-який смак і колір, 
заповнюйте інфопростір світлинами своїх родин у вишиванках та 
залучайте до святкування своїх друзів.

Вражаймо світ красою і розмаї ттям украї нських вишиванок!
Æàííà Êàñïàðîâà, II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Дивно, але людство «винайшло» святкування Дня матері від-
носно нещодавно, і не одразу «прийняло» його. Так, активістка 
Джулія Хоув запропонувала святкування Дня матері ще у далеко-
му 1872 році, проте суспільство не сприйняло цю ідею. За трид-
цять п’ять років про свято заговорили знову, тепер вустами Анни 
Джарвіс, яка запропонувала відзначати день матері на держав-
ному рівні. 

Так, у 1910 р. у штаті Віргінія вперше віддали шану матерям та 
започаткували традицію святкувати День матері у другу неділю 
травня. В Україні святкування почалося з 1999 року. 

Хоча дати Днів матерів у кожній країні суттєво варіюють, тра-
диції вшанування найрідніших нам людей залишаються однако-

вими. Так, вшанувати мам можна квітами, листівками, подарун-
ками чи простим щиросердним привітанням. 

Цікаво, що в Німеччині до Дня матері вважається доречним 
дарувати мамам різнокольорові троянди. В Австралії люди но-
сять гвоздики, причому різнобарвна квітка означає, що мати 
людини жива, а білу квітку надягають у знак пам’яті про загиблу 
людину. У багатьох країнах традиційними є вечеря чи обід у сі-
мейному колі. 

Сподіваюся, у вас вийшло створити затишне свято, а якщо 
щось не склалося – пам’ятайте, що День матері можна створити 
власноруч, не чекаючи наступного травня.

Ìàð³ÿ Êîëåñíèê, I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

РОЗМАЇ ТТЯ УКРАЇ НСЬКИХ ВИШИВАНОК

ШАНУЄМО НАЙРІДНІШУ ЛЮДИНУ
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ДО ДНЯ ФІЛОЛОГА

ЛЮБИТЕЛІ СЛОВАЛЮБИТЕЛІ СЛОВА
Ви намагаєтеся завжди писати та говорити правильно? Вас 

дратує словосполучення «приймати участь»? Ви одразу поміча-
єте відсутність ком та помилки в Інстаграмі? Вітаю – вас можна 
назвати справжнім філологом!

Жоден з нас і дня не може прожити без мови. Вона необхідна 
не тільки для спілкування з оточуючими, а й наодинці з собою – 
під час читання книг або просто для формулювання думок.

Термін «філологія» має давньогрецьке походження і озна-
чає «любов до слова». Це наука, яка вивчає головний засіб 
спілкування людей – мову. Це літературна творчість, вміння 
правильно говорити, красиво висловлювати свої думки, куль-
турна й духовна спадщина, народна творчість, яка передаєть-
ся з покоління в покоління – пісні, вірші, казки, притчі. Філо-
логи працюють із текстами, вивчають літературу й писемність 
народу, намагаючись відновити справжній хід історичних подій 
через літературні твори. Це «археологи мови»: вони роблять 
розкопки культурних шарів прози, поезії та усної народної 
творчості. 

Ще філологія вивчає походження слів, їх правильне вживання 
в контексті. Це важлива наука, оскільки сказане може «подарува-
ти крила» або, навпаки, поранити серце. Адже, як відомо, «сло-
во – не горобець».

Найбільш ранні спроби теоретизації мови виникли в Старо-
давній Індії і античному світі, коли перші філологи у III тисячоліт-
ті до н.е. створили жанрові інтерпретації текстів. У Стародавній 

Греції і Стародавньому Римі розвинулася ще одна галузь анти-
чної філології – риторика, тобто мистецтво красивої побудови 
мови, що використовувалася для публічних  виступів.

Першим філологом називають давньогрецького філософа 
Ератосфена, який, втім, був успішний у безлічі сфер, включаючи 
математику, музику і астрономію.

У філологів навіть є своє свято. Його щорічно відзначають 25 
травня, після Дня слов'янської писемності і культури, який свят-
кують напередодні, 24 травня. Зі святом можна вітати:

• лінгвістів і літературознавців;
• вчителів та викладачів мови і літератури;
• перекладачів;
• бібліотекарів;
• фахівців, які вивчають народну творчість, історію культури 

народів.
День філолога – це не тільки свято тих, для кого філологія є 

покликанням, професією, родом діяльності, але й для всіх, хто 
плекає слово, любить читання, цінує літературу. Отже, усіх, кому 
не байдужа грамотність і хто вболіває за чистоту мови, можна на-
звати філологами.

Без представників професії неможливо було б випускати га-
зету «Медичний університет». Саме працівниці редакції деколи 
нещадно редагують ваші тексти, виправляють помилки та шука-
ють, чим зацікавити читачів у наступному випуску. Тож працівниці 
редакції чекають на вітання 25 травня!

²ðèíà Áëèíêîâà, ðåäàêòîðêà ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ МУЗЕЇВ

СВЯТО МУЗЕЙНИЦТВАСВЯТО МУЗЕЙНИЦТВА
Музеї – це складова культурного життя громади. Саме в них 

зберігається історія та культурна спадщина народів. Музей мож-
на порівняти з «храмом», у якому зберігаються пам’ятки, що були 
створені на різних етапах історичного розвитку  людства. 

Надзвичайні колекції живопису, предметів інтер’єру та по-
буту, книги, скульптури – це все багатовікова спадщина, цінність 
якої важко оцінити і яка кожного року стає все більш неоцінен-
ною. На жаль, з появою технологій в сучасному світі музеї стають 
все менш популярними. Тому співробітники музеїв намагаються 

залучати громаду, а насамперед молодь, до культурного життя, 
створюючи новітні проєкти, презентації виставкових колекцій. 
Зокрема, важливим рішенням у вік технологій стали віртуальні 
музеї, які все більше набирають попиту. Зазвичай більш масш-
табні проєкти, які проводяться співробітниками музеїв, відбува-
ються саме на Міжнародний день музеїв.

З року в рік працівники всього світу відзначають професійне 
свято. Як відомо, у кожного свята є своя історія, і це не є винят-
ком. Ще у далекому 1946 р. більше ста держав вступили в органі-
зацію Міжнародної ради музеїв – ICOM. Через 30 років, саме на XI 
Генеральній конференції, делегацією СРСР було схвалено запро-
вадження свята, яке присвячене музейництву. З того дня кожного 
року, 18 травня, більшість музеїв світу безкоштовно відкривають 
свої двері для допитливих відвідувачів. Співробітники ж радо пре-
зентують експонати у виставкових залах.

Крім того, працівники музеїв до цього дня готують тематичні 
заходи: концерти, творчі вечори, фестивалі, лекції та цікаві май-
стер-класи. Однією з найпопулярніших міжнародних акцій, яка 
приурочена до свята, є «Ніч музеїв». Вона проходить у 42 краї-
нах Європи, зокрема й в Україні. Більшість музеїв відкриті майже 
до ранку, що дозволяє оглянути всю красу вечірніх інсталяцій ви-
ставкових експонатів. 

Проте головним осередком музейництва медичного універ-
ситету є Народний музей історії ХНМУ, до якого ви завжди мо-
жете завітати та освіжити в пам’яті свої знання щодо історичного 
минулого найстарішого вишу країни!

ªëèçàâåòà Ñëóõàé, IV ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ТВОРЧІ УСПІХИ СТУДЕНТІВ ХНМУ

23–25 квітня хореографічні колективи Молодіжного центру 
ХНМУ взяли участь у конкурсах, що проходили в режимі онлайн. 

У Львові відбувся Всеукраїнський конкурс хореографії, у яко-
му Ангеліна Штикер – солістка ансамблю «Грація» – здобула І міс-
це. Серед багатьох учасників з усієї України вона показала висо-
кий рівень єднання сучасного танцю та художньої гімнастики. 

У I Міжнародному фестивалі мистецтв «Сова Афіни» (Греція) 
серед учасників з України, Болгарії, Білорусі, Іспанії, Молдови, 
Албанії, Македонії, Греції та Румунії Народний аматорський ан-
самбль народного танцю «Радість» та ансамбль бального танцю 
«Art-dance» отримали звання лауреатів І ступеня.

Бажаємо всім учасникам нових творчих звершень і злетів!

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ 
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН

15 квітня були підбиті підсумки міського конкурсу студент-
ської аматорської творчості «Студентська весна – 2021», у якому 
взяли участь представники 26 харківських ЗВО.

Члени журі переглянули 240 номерів у різних жанрах мисте-
цтва. Конкурс став справжнім святом і подарував слухачам нові 
таланти, а його учасникам – нагороди. Творчі колективи та соліс-
ти Молодіжного центру Харківського національного медичного 
університету гідно представили рідний університет та отримали 
такі здобутки:

 І місце – Народний аматорський ансамбль танцю «Радість» 
(жанр «Народна хореографія»);

 ІІ місце – танцювальний колектив «Феєрія» (жанр «Народна 
хореографія») та соло-вокалісти Авівія Буртакова, Ілона Крючко-
ва (жанр «Естрадний вокал»);

 ІІІ місце – Марина Цимбал (соло) та вокальний колектив «Зо-
ряна» (жанр «Естрадний вокал»).

Лауреатами конкурсу стали соло-вокаліст Єгор Полупан 
та колектив сучасного танцю «A-Fam» у жанрі «Сучасна хорео-
графія».

Вітаємо творчі колективи та їх керівників із заслуженими на-
городами! Бажаємо творчої енергії, невичерпного натхнення, а 
в подальшому, незважаючи на сучасні умови, – щедрих творчих 
надбань!

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

СТУДЕНТИ ХНМУ – УЧАСНИКИ 
КОНКУРСУ «СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА»

15 травня в рамках Ліги сміху відбувся «BRAINhumorSTORM», 
в якому взяли участь 16 студентів медичного вишу з різних фа-
культетів та курсів.

Правила гри дуже прості: у першому турі кожен гравець оби-
рає собі в порядку черги категорію, яка йому до душі. Усього було 
представлено 6 категорій: тварини, мистецтво, історія, спорт, ге-
ографія та їжа. 

У першому турі учасник надавав відповідь на 10 питань «прав-
да чи брехня» і за кожну правильну відповідь отримував 1 бал. У 
другому турі знову обирав нову категорію та відповідав на 5 пи-
тань з трьома варіантами відповідей. За кожну правильну відпо-
відь нараховувалося по 2 бали. В останньому турі треба було від-
повісти на 2 відкритих питання, де за правильну відповідь гравець 
отримував 5 балів.

По закінченні гри усі учасники отримали призи. 
За І місце Альона Драненко була нагороджена світшотом, за 

ІІ – Глеб Пащенко отримав у подарунок футболку, за ІІІ місце – Алі-
ні Стефаниць вручено чашку. Усі інші учасники отримали втішні 
призи – блокноти та ручки. 

Вітаємо переможців заходу та всіх, хто долучився до участі!
Çà ìàòåð³àëàìè ñåêòîðó «Ë³ãà Ñì³õó ÕÍÌÓ» Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

З ГУМОРОМ ПО ЖИТТЮ

ЛІГА СМІХУ

9 квітня на платформі Zoom відбулася заключна гра сезону 
Весняний кубок клубу «Що? Де? Коли?».

В онлайн-заході взяли участь вітчизняні студенти І–ІV медич-
них факультетів. Інтелектуальна гра складалася з ІІ турів по 12 
питань та третього етапу – «Перестрілка», на якій необхідно було 
відгадати 5 анімаційних серіалів.

Отже, загалом учасники гри могли набрати 29 балів.
За результатами гри місця розподілилися наступним чином:
 І медичний – 27 балів;
 ІІ та ІІІ медичний – 26 балів;
 ІV медичний – 19 балів.
Дякуємо тим, хто долучився до інтерактивної гри та чекаємо 

на вас у новому сезоні!
Âàëåð³ÿ Øèìêî

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА
ЩО? ДЕ? КОЛИ?
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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Весняні квіти – тендітні нарциси

«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. 
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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.

Ðåäàêòîðêà Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðêè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ! ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ! 

У травні свій ювілей святкують: сторож гуртожитку № 5 Сергій Анатолійович Варченко, доцентка кафедри гігієни та 
екології № 1 Ольга Ігорівна Герасименко, прибиральниця службових приміщень учбово-лабораторного корпусу Ольга 

Геннадіївна Гетьман, прибиральниця службових приміщень гуртожитку № 3 Людмила Миколаївна Голік, асистентка ка-
федри фізіології Надія Валентинівна Григоренко, доцентка кафедри внутрішньої медицини № 1 Ольга Євгенівна Зай-

ченко, лаборантка кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Наталія Василівна Захарова, про-
фесор кафедри внутрішніх та професійних хвороб Олексій Олексійович Калмиков, асистентка кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова Лариса Володимирівна Краснікова, викладачка кафедри інозем-
них мов Оксана Володимирівна Кулікова, доцентка кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Ольга Вікто-

рівна Лахно, завідувачка відділу аспірантури, докторантури і клінічної ординатури Олена Юріївна Литвиненко, завідувач 
кафедри громадського здоров’я та управління охороню здоров’я Віктор Андрійович Огнєв, прибиральниця службових 
приміщень головного учбового корпусу Раїса Григорівна Олійник, доцентка кафедри педіатрії № 2 Ірина Миколаївна 

Піддубна, ст. лаборантка кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Ольга Василівна Плахтій, 
асистент кафедри внутрішніх та професійних хвороб Василь Леонтійович Прохоренко, сторож учбово-лабораторного 
корпусу Володимир Миколайович Рибалко, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Ген-

надій Пенхусович Рузін, прибиральниця службових приміщень гуртожитку № 6 Тетяна Михайлівна Рябовол, професор 
кафедри громадського здоров’я та управління охороню здоров’я Костянтин Михайлович Сокол, прибиральниця службо-
вих приміщень корпусу по вул. Трінклера, 6 Валерія Геннадіївна Шульженко, завідувач кафедри акушерства та гінекології 
№ 1 Микола Олександрович Щербина.
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