
ШАНОВНІ НАУКОВЦІ МЕДИЧНОГО ВИШУ!
Щорічно у травневі дні в нашій країні відзначається День науки – свято людей, які присвятили своє життя пошуку наукової 

істини, несуть світло знань людству і є прикладом служіння своїй професії і країні.
Головне, що відрізняє наших науковців, – це гуманістична спрямованість їх роботи, адже в медичному виші завжди працю-

вали і працюють люди, для яких заняття наукою – це насамперед прагнення поліпшити життя оточуючих, а місія вчених полягає 
у служінні науці і суспільству.

Сьогодні свято відбувається в особливих умовах, коли весь світ об’єднався в боротьбі з коронавірусом і як ніколи постає 
значущість науки в цілому і медичної науки зокрема, коли висвітлюються не лише здобутки, а й проблемні питання її розвитку 
у світі й в Україні.

Безперечно, завдяки науковцям проблема COVID-19 буде подолана, як подоланими будуть проблеми серцево-судинної, 
ендокринної, онкологічної та іншої патології. Наразі багато перешкод у розвитку науки компенсується ентузіазмом науковців, 
проте є впевненість у тому, що фінансування наукових розробок, заробітна платня та ставлення до науковців у суспільстві буде 
гідним високого звання Науковець, Дослідник, Першовідкривач. 

Зі святом вас, шановні колеги! Нових ідей, нових відкриттів, нових визнань!

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âàëåð³é Êàïóñòíèê
Ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé 
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН

ІНТЕРАКТИВНЕ ЗНАЙОМСТВО З МЕДИЧНИМ ВИШЕМ
19 травня в медичному виші відбувся День відкритих две-

рей у режимі онлайн. В інтерактивному заході взяли участь 
близько 200 майбутніх вступників. 

У ході онлайн-зустрічі абітурієнти та їх батьки мали змо-
гу ознайомитися з особливостями вступної кампанії ХНМУ 
в 2020 році, поспілкуватися з керівництвом, викладачами і 
студентами та розпитати їх про особливості навчання в ме-
дичному виші, а також розібратися з алгоритмом реєстрації 
електронного кабінету та отримати відповіді на будь-які інші 
хвилюючі їх запитання.

На початку зустрічі від імені керівництва вишу віртуаль-
них учасників привітала проректорка з науково-педагогічної 
роботи Ірина Лещина. Пані Ірина розповіла про особливості 
та переваги навчання в медичному університеті та запросила 
майбутніх вступників на навчання до ХНМУ. 

У свою чергу відповідальна секретарка Приймальної ко-
місії Вікторія Головачова представила інформацію про прави-
ла прийому до медичного вишу в 2020 році, а також відповіла 
на запитання, що надійшли у ході реєстрації в Zoom та під час 
трансляції на Youtube.

Від імені студентського самоврядування учасників при-
вітав голова Студентської ради Олександр Штереб. У своїй 
презентації він продемонстрував, яким чином кожний сту-
дент вишу може реалізувати свою активність та ініціатив-
ність на користь університетської спільноти і суспільства 
в цілому. 

У ході онлайн-спілкування учасники також змогли ін-
терактивно побувати у стінах нашого університету та на 
власні очі побачити сучасне обладнання, яке використо-
вується в навчальному процесі. Віртуальну екскурсію для 
них провели директор ННІ якості освіти Ігор Завгородній та 
провідний фахівець Микола Бітчук. Вони ознайомили май-
бутніх вступників із симуляційними класами, де продемон-
стрували сучасне технічне обладнання та фантоми, на яких 
студенти-медики під час навчання набувають професійних 
навичок.

Цікаву та пізнавальну подорож по бібліотечному комп-
лексу провела для онлайн-учасників директорка Наукової 
бібліотеки Ірина Киричок. Майбутні вступники мали змогу 
побачити, в яких умовах відбуватиметься освоєння науково-
освітнього простору вишу. Адже їх зустрінуть наповнені книж-
кові фонди, обладнані кімнати та доброзичливий бібліотеч-
ний персонал, готовий завжди прийти на допомогу та надати 
корисні поради.

Перший досвід проведення такого заходу продемонстру-
вав, як в умовах карантину можна віртуально відкрити двері 
вишу для всіх бажаючих та в режимі реального часу ознайо-
мити їх з перевагами навчання в медичному виші.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ВІТАЄМО!

З нагоди Міжнародного 
дня інтелектуальної власності 
були оголошені підсумки що-
річного обласного конкурсу 
«Молодий новатор Харківщи-
ни». Серед переможців – спів-
робітники медичного вишу. 

Так, Диплом І ступеня в 
номінації «Краща інноваційна 
пропозиція» отримала асис-
тентка кафедри гістології, ци-
тології та ембріології Вікторія 
Алєксєєва.

За активну винахідницьку 
та наукову діяльність у галузі 
медицини та з нагоди Міжна-
родного дня інтелектуальної 
власності грамотами нагоро-
джено аспірантку кафедри ди-

тячих інфекційних хвороб Олену Гузь, аспірантів кафедри хірур-
гії № 1 Анастасію Сочнєву та Артема Ригу, асистентку кафедри 
фтизіатрії та пульмонології Ірину Овчаренко, асистента кафедри 
хірургії № 3 Сергія Кітченка.

Ми пишаємося асистентами й аспірантами нашого вишу та 
бажаємо їм творчого успіху і наснаги в подальших наукових по-
шуках! 

КРАЩІ СЕРЕД КРАЩИХКРАЩІ СЕРЕД КРАЩИХ ЗДОБУТО ПЕРЕМОГУ В МОВНО‐ЗДОБУТО ПЕРЕМОГУ В МОВНО‐
ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНКУРСІЛІТЕРАТУРНОМУ КОНКУРСІ

Минулого року стартував 
мовно-літературний конкурс 
ім. Т.Г. Шевченка. 

У І етапі цього лінгвістич-
ного змагання взяли участь 
студенти І курсу спеціальнос-
тей «Медицина», «Педіатрія», 
«Стоматологія». Однією з пе-
реможниць стала Катерина 
Ліннік (ІІ медичний факультет), 
яка взяла участь у ІІ етапі кон-
курсу та посіла третє місце. У 
лютому 2020 року Катерина 
стала учасницею ІІІ Всеукра-
їнського етапу і знову здобула 
перемогу, посівши ІІ місце. 

За наказом МОН України 
Катерину Ліннік нагороджено 
Дипломом ІІ ступеня. 

Щиро вітаємо Катерину зі 
здобутою перемогою та бажа-
ємо творчої наснаги, нестрим-
ної енергії та нових звершень!

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

Патенти на винаходи
1. Спосіб діагностики форми 

хронічного верхньощелепного ри-
носинуситу. Автори: В.В. Алєксєє-
ва, О.Ю. Степаненко,  Н.О. Юревич,  
А.В. Лупир, В.В. Гаргін.

2. Спосіб прогнозування роз-
витку радіоіндукованої вираз-
ки шкіри в експерименті. Автори: 
Г.В. Полікарпова, Є.Д. Андросов, 
О.А. Наконечна, Є.Е. Перський.

Патенти на корисні моделі
1. Спосіб прогнозування атопічного дерматиту у дітей. Ав-

тори: А.Г. Амаш, Т.В. Фролова, О.В. Висоцька, Г.М. Страшенко.
2. Спосіб диференційної діагностики кардіоемболічних та 

атеротромботичних транзиторних ішемічних нападів. Автори: 
І.А. Григорова, О.Р. Єскін, В.А. Водоп’янов.

3. Спосіб моделювання трофічної виразки венозної етіології 
в експерименті. Автори: В.І. Лупальцов, С.С. Кітченко, А.І. Ягнюк, 
І.А. Дехтярук, М.М. Скалій, М.С. Котовщиков. 

4. Спосіб оцінки ступеня активності нейропротекції та ризи-
ку розвитку уражень мозку у хворих на гострі бактеріальні менін-
гіти. Автори: А.В. Сохань, В.М. Козько, В.О. Тєрьошин, Г.О. Соло-
менник.

5. Вимірювальний циркуль. Автори: І.В. Чеканова, 
О.Ю. Вовк,  Ю.М. Онашко, О.М. Войницька, Л.О. Сосонна. 

Авторські свідоцтва
1. Алгоритм диференційної діагностики лімфаденіту та лім-

фаденопатії. Автори: Т.Б. Іщенко, М.О. Гончарь, О.Л. Онікієнко. 
2. Анкета оцінки якості викладання дисципліни «Охорона 

праці в галузі» та задоволеності студентів результатами навчан-
ня. Автори: В.А. Капустник, О.Л. Літовченко, І.Л. Лещина, І.В. За-
вгородній. 

3. Алгоритм діагностики та моніторинг пацієнтів з синкопаль-
ним станом. Автори: І.О. Саніна, М.О. Гончарь, О.Л. Онікієнко.

4. Анкета-опитувальник для оцінки якості життя стома-
тологічних хворих, які мають дефекти зубних рядів. Автори: 
Ю.О. Слинько, І.В. Янішен, І.І. Соколова.

Àííà Ãîëäàíñüêà, 
êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

На Харківщині призначили обласні іменні стипендії для 
провідних та молодих науковців регіону.

У 2020 році в конкурсі на здобуття обласних іменних сти-
пендій у галузі науки взяли участь 118 претендентів, із загаль-
ної кількості учасників 44 – видатні науковці, 74 – обдаровані 
молоді науковці.

Комітетом з призначення обласних іменних стипендій у га-
лузі науки на підставі пропозицій експертних комісій були за-
тверджені кандидатури 20 видатних і 20 обдарованих моло-
дих науковців, серед них і представники медичного вишу. Так, 
у номінації «Медицина і біологія» стипендію ім. І.І. Мечнико-
ва як провідному науковцю призначено завідувачці кафедри 
внутрішніх та професійних хвороб професорці Інні Федорівні 
 Костюк.

У номінації «Медицина і біологія» окрему стипендію 
ім. Л.Т. Малої як обдарованому молодому науковцю призначено 
доцентці кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імуноло-
гії та алергології ім. академіка Л.Т. Малої Ользі Ігорівні Кадиковій.

Вітаємо наших обласних стипендіатів, бажаємо невичерп-
ної енергії і подальших успіхів!

НАШІ НАУКОВЦІ ОТРИМАЛИ ІМЕННІ СТИПЕНДІЇНАШІ НАУКОВЦІ ОТРИМАЛИ ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ
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СИМУЛЯЦІЙНА ОСВІТА

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОКСУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Симуляційні класи Навчально-наукового інституту якості 

освіти знов поповнилися новими сучасними манекенами та си-
муляторами.

Насамперед, це віртуальний симулятор пацієнта BODY 
INERACT – інтерактивна віртуальна система, призначена для від-
працювання постановки діагнозу, прийняття клінічних рішень і 
розвитку клінічного мислення за допомогою технології «віртуаль-
ний пацієнт».

BODY INERACT виглядає як горизонтальний сенсорний стіл-
екран, на якому зображений віртуальний пацієнт і виводяться 
потрібні в ході діагностики дані фізіологічних параметрів, елек-
трокардіографії, рентгенівські знімки, результати призначених ла-
бораторних досліджень. Віртуальний симулятор в режимі реально-
го часу відображає зміни стану пацієнта, а також всі маніпуляції, що 
виконуються студентом, реакції пацієнта на проведене лікування. 
Після закінчення навчальної сесії на екран виводиться об'єктивна 
оцінка дій студента за заданими критеріями. Зокрема, вказується 
доцільність зроблених призначень. Клінічні сценарії, що входять в 
комплект, розроблені з урахуванням різного ступеня складності. Є 
сценарії за різними клінічними спеціальностям, включаючи кардіо-
логію, ендокринологію, неврологію, травматологію. 

Наразі доступний 21 клінічний сценарій різного ступеня 
складності за напрямами: хірургія, терапія, акушерство та гіне-
кологія, педіатрія, невідкладні стани, а також п’ять сценаріїв лі-
кування COVID-19.

Другий симулятор – це тренажер для аускультації дитини. 
Він являє собою торс дитини у вертикальній площині, який імітує 
симптоми різних дитячих хвороб. Цей симулятор дозволяє прово-
дити медичні маніпуляції, що поширені в практиці лікаря-педіатра.

Варто зазначити, що симуляційне обладнання повною мірою 
сприяє подальшому розвитку симуляційного навчання. Зокрема, 
в ННІ ЯО за підтримки клінічних кафедр сформована група кон-
сультантів-методистів, яка буде фахово опікуватися питаннями 
методології використання симуляційних засобів у навчальному 
процесі. Планується широке залучення насамперед викладачів 
клінічних кафедр до поглибленого вивчення та засвоєння мані-
пуляційних навичок. Також будуть залучатися інтерни, які прохо-
дять очне навчання на базах нашого університету, для засвоєння 
симуляційних технологій та відпрацювання практичних навичок.

Планується широка співпраця з кафедральними науковими 
кружками за рекомендаціями кафедр. Кружковці матимуть до-
ступ до відповідних тренажерів і симуляторів при контрольній 
підтримці викладачів кафедр та інструкторів для того, щоб вони 
могли виконувати наукову роботу, брати участь у змаганнях та 
олімпіадах.

У ННІЯО виконується НДР «Соціально-психологічні й орга-
нізаційні аспекти менеджменту якості вищої медичної освіти». 
У рамках даної НДР планується проведення фрагменту наукової 
комплексної роботи з питань впливу сучасних цифрових техно-
логій (діджиталізація навчального процесу) на стан здоров’я сту-
дентів, інтернів, викладачів. При цьому буде проведено відповід-
ний психологічних супровід підготовки цієї категорії до початку 
тренування на симуляторах (комплаєнс).

Наступним кроком стане проведення навчального заняття 
для викладачів ХНМУ, що будуть залучені для широкого запрова-
дження цих симуляторів у навчальний процес. Так, протягом вес-
няного семестру багато викладачів були ознайомлені із симуля-
торами лапараскопічних втручань LAP MENTOR та гінекологічним 
симулятором PELVIC MENTOR.

На даний час загальний парк симуляторів, манекенів і тре-
нажерів вже сягає декілька десятків, що дозволяє проводити не 
тільки поточні заняття з вивчення медичних маніпуляцій і навичок 
студентами, а і будь-які заходи щодо підготовки учасників зма-
гань, олімпіад і конференцій. 

Àíäð³é Ìàöüêî

УНІКАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ

ДОСТУП ДО КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМОЮ «3D ORGANON» ВІДКРИТО!ДОСТУП ДО КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМОЮ «3D ORGANON» ВІДКРИТО!
Глобальна ситуація, що склалася у світі, призвела і до змін в 

освітньому процесі. Наразі навчальні заклади, у тому числі й Хар-
ківський національний медичний університет, зосередилися на 
модулях дистанційного навчання.

Медичний виш у рамках співпраці зі всесвітньо відомою ор-
ганізацією з розробки комп’ютерних програм віртуальної реаль-
ності «3D Organon» з вивчення анатомії та суміжних дисциплін 

отримав 10 ліцензійних ключів доступу для впровадження у нав-
чальний процес та забезпечення студентів засобами навчання з 
анатомії людини. Університет отримав понад 4 000 реалістичних 
анатомічних структур і органів та 160 клінічних прикладів патоло-
гічних станів, які зможуть використовувати не лише теоретичні, а 
й клінічні кафедри. 

До програми також включено понад 500 клінічних тестових 
завдань бази з підготовки до складання USMLE. За допомо-
гою цього віртуального атласу стало можливим під час заняття 
в режимі онлайн візуалізувати у тривимірному форматі органи 
та системи тіла людини, деталізувати структури, які раніше ми 
могли демонструвати лише за малюнками або схемами. Демон-
страція навчального матеріалу стала ще більш цікавою та спри-
яє кращому засвоєнню й оволодінню  практичними  навичками.

В умовах відсутності наочного матеріалу тривимірна візуаліза-
ція допомагає проводити заняття та контроль знань студентів на но-
вому сучасному рівні з використанням клінічних прикладів, що ство-
рює унікальні можливості для кращої підготовки наших студентів. 

Університет уже використовує «3D Organon» під час практич-
них занять та для підготовки студентів до складання практичної 
частини іспиту теоретичних дисциплін. Адже «3D Organon» – це 
перша у світі повністю адаптована медична програма для викла-
дання дисциплін з вивчення будови тіла людини за допомогою 
віртуальної реальності на комп’ютері, мобільних пристроях та 
пристроях віртуальної реальності. 

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

СПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХСПІВПРАЦЯ, ЯКА ГАРАНТУЄ УСПІХ
З моменту створення Центру дистанційного навчання в На-

вчально-науковому інституті якості освіти Харківського національ-
ного медичного університету в 2020 році його працівниками прове-
дено величезний обсяг роботи, особливо після введення карантину.

По-перше, було ініційовано розширення серверних потуж-
ностей для технічного супроводження освітнього процесу в дис-
танційному форматі, налаштовано окремий новий сервер під 
потреби викладачів та студентів. І незважаючи на труднощі в пер-
ші дні занять, ми їх подолали завдяки внеску кожного учасника 
впровадження дистанційного навчання.

По-друге, близько 500 науково-педагогічних працівників 
університету проходять дистанційний курс «Основи методоло-
гії розробки електронних курсів у сфері медичної освіти». Цей 
базовий дистанційний курс виявився доречним, бо його було 
впроваджено за місяць до початку карантину в країні, і багато 
викладачів виявились готовими до онлайн-занять та проведен-
ня тестування. Багато кафедр почало використовувати свої кур-
си як допоміжні для засвоєння інформації студентами у новому 
форматі. 

По-третє, проведено підготовку університету до складан-
ня державної атестації випускників у дистанційному форматі, а 
саме: розроблено алгоритми дій всіх учасників екзаменаційно-
го процесу; на основі електронної платформи Moodle створено 
структуру для складання іспиту, де зареєстровані всі студенти та 
викладачі; наповнено базу білетів для випускних іспитів; всі ви-
кладачі та їх помічники пройшли практичні тренінги в Центрі дис-
танційного навчання.

До процесу впровадження дистанційного навчання активно 
долучилися всі учасники освітнього процесу університету. Так, 
викладачі кафедр почали втілювати отримані знання у практичні 
заняття, керівний апарат – проводити наради та інші заходи за 
допомогою онлайн-сервісу. Декани університету організували та 
контролювали процес навчання, а студентське самоврядування 
створило свій інформаційний канал в месенджері «Телеграм».

Наразі університет готовий приймати єдиний державний іс-
пит у випускників 2020 року в дистанційному форматі. 

Ñåðã³é Ìàðîâò³é, 
â.î. äèðåêòîðà Öåíòðó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ÍÍ² ßÎ

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ 

МОЛОДІ НАУКОВЦІ ПРАЦЮЮТЬ У НОВОМУ ФОРМАТІ МОЛОДІ НАУКОВЦІ ПРАЦЮЮТЬ У НОВОМУ ФОРМАТІ 

22 травня відбулася онлайн-конференція KhIASM’20.
KhIASM проходить у нашому університеті вже вдруге, але 

вперше у новому форматі в інтерактивному режимі, який по-
вністю виправдав усі сподівання та дійсно став чудовою аль-
тернативою для проведення конференцій в умовах сього-
дення. 

Науковий захід розпочався з урочистого привітання прорек-
тора з наукової роботи Валерія М’ясоєдова та куратора ради 
НТСАДтМВ Ганни Кожиної, які побажали учасникам конференції 
успішно презентувати свої наукові роботи.

На онлайн-форумі було представлено 30 доповідей з різних 

галузей медицини. Доповіді були інформативними, актуальними, 
з науковою новизною.

Онлайн-учасники підготували 11 постерів, які були опубліко-
вані в соціальних мережах на сторінках ради НТСАДтМВ ХНМУ в 
Instagram та Facebook. Голосування здійснювалось у цих соціаль-
них мережах, де можна було переглянути та справедливо оцінити 
роботи всіх учасників наукового заходу.

Рада НТСАДтМВ ХНМУ висловлює щиру подяку учасникам 
конференції за плідну працю та цінний досвід. З нетерпінням че-
каємо на нашу наступну зустріч!

Îëåñÿ Ïëºõîâà
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НАВЧАЄМОСЯ ДИСТАНЦІЙНО

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ ХНМУ

СТУДЕНТСТВО: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОСТУПІ!СТУДЕНТСТВО: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОСТУПІ!

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В УМОВАХ КАРАНТИНУПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Наше життя дуже мінливе. Кожної хвилини може статися 
щось несподіване. Одним з таких випадків стало оголошення ка-
рантину. Він застав нас зненацька, тому студенти були вимушені 
перейти на дистанційну систему навчання. І в якійсь певній ме-
тушні всі побоювалися нових технологій, не розуміючи, як пра-
вильно ними користуватися.

Університет запропоновав програму Moodle – це платфор-
ма, призначена для об'єднання педагогів та студентів в одну на-
дійну, безпечну та інтегровану систему для створення персона-
лізованого навчального середовища. Спочатку були труднощі з 
перевантаженням програми, тому що одночасно до платформи 
заходило багато людей і сервери не витримували. Технічна під-
тримка не могла охопити всі поставлені питання з авторизації на 
сайті та відповісти на них швидко. У студентів виникали труднощі 
щодо використання цієї програми і було не зовсім зрозуміло, що 
і як робити. 

На допомогу прийшли Студентська рада ХНМУ та Центр дис-
танційної освіти нашого вишу. Сектори якості освіти та медіа-
простору разом почали розробляти інструкції для використання 
платформи Moodle.

За перші тижні карантину була створена команда Студент-
ської ради, яка діяла за технічної та інформаційної підтримки На-
вчально-наукового інституту якості освіти. Студентська команда 
почала розробляти навчальні матеріали: створила певні плат-
форми і бази даних, а саме Telegram-канал, в якому публікуються 
схеми, гайди, текстові інструкції, відео стосовно роботи в системі 
Moodle. Студенти можуть знайти відповіді на будь-які запитання 
через спеціальну форму, де команда швидко надасть відповідь. 
Також існує Google-диск та YouTube-канали, де розташовані різ-
номанітні матеріали для кращої та легкої роботи в програмі.

На даний момент команда Студентського самоврядування 
разом з Навчально-науковим інститутом якості освіти створює ві-
деоінстукцію для студентів VI курсу, де розповідатиметься, яким 
чином відбуватиметься складання іспитів, щоб всі зробили все 
правильно і склали державні іспити.

Що стосується роботи сектору медіа-простору, який весь цей 
час взаємодіє із сектором з якості освіти та працює з ним пліч-о-
пліч. Медіа-сектор займається наступним: коли сектор з якості осві-
ти надсилає певні документи, інформацію або інструкцію з організа-
ції і поліпшення дистанційної освіти, представники медіа зі свого боку 
знімають відео, роблять озвучення тексту трьома мовами для вітчиз-
няних та іноземних студентів, знімають відео екрану, де показують, як 
правильно користуватися Moodle. Далі роблять монтаж у спеціальних 
програмах та створюють вже повноцінні відеоролики, які в подаль-
шому розповсюджують в різноманітних інтернет-ресурсах: Telegram, 
Instagram та Facebook. Одночасно в цій роботі беруть участь від 3 до 5 
студентів, які плідно працюють над виконанням таких завдань.

Команда медіа-простору та сектор з якості освіти намагають-
ся поліпшити якість дистанційної освіти для всіх студентів нашого 
вишу і зробити сесію максимально приємною і легкою, щоб сту-
денти не відволікалися на технічні та програмні непорозуміння, а 
могли зосередитися тільки на навчанні!

Þë³ÿ Äåðêà÷, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Дистанційне навчання в медичному виші стало визначаль-
ним кроком в організації роботи іноземних студентів під час ка-
рантину та призвело до суттєвих змін в організації навчального 
процесу ННІ з підготовки іноземних громадян ХНМУ.

В умовах карантину VI та VII деканатами факультетів з підго-
товки іноземних студентів та усіма відповідними кафедрами було 
оперативно налагоджено викладання навчальних дисциплін ан-
глійською мовою дистанційно в синхронному режимі за допомо-
гою платформ Moodle та Zoom. Крім того, засобами програмного 
забезпечення Moodle було створено веб-кімнати для проведен-
ня зустрічей у режимі онлайн із англомовними студентами ви-
пускних курсів для підготовки до складання державних іспитів 
онлайн у період карантину та оперативного вирішення навчаль-
них задач. 

Якщо організувати заняття та відпрацювання всіх дисциплін 
онлайн для студентів VI та VII факультетів стало можливим май-
же з перших днів карантину, то підготовка всієї документації, 
особливо для англомовних студентів випускних курсів, вимага-
ла щоденного виходу співробітників деканатів на роботу з дотри-

манням усіх необхідних протиепідемічних заходів та з викорис-
танням засобів особистого захисту.

Наприкінці квітня розпочато підготовку англомовних випус-
кників до складання двох комплексів державних іспитів на плат-
формі Moodle. Для цього деканами та їх заступниками було про-
ведено онлайн-тренінги всіх студентів погрупно для пояснення 
ключових момен-
тів іспиту, трену-
вання заповнен-
ня відповіді на 
екзаменаційний 
білет, демонстра-
ції цієї відповіді 
екзаменатору та 
ін. Також випуска-
ючі кафедри ор-
ганізовували до-
даткові вебінари 
для консультацій 
англомовних ви-
пускників з під-
готовки до іспи-
тів та складання 
«КРОК-2».

Б е з у м о в н о , 
деканатами і ка-
федральним ко-
лективами була 
зроблена коло-
сальна робота з організації та підготовки проведення держав-
них випускних іспитів. Проте остаточний рівень їх знань виявить 
ліцензований іспит «КРОК-2», проведення якого очікується в 
середині червня, а реальну професійну підготовку – майбутня 
практична діяльність наших випускників-іноземців у себе на бать-
ківщині та все їх подальше життя.

Îêñàíà Âàñèëüºâà, äåêàí VII ôàêóëüòåòó ç ï³äãîòîâêè ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â
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ЦІКАВИНКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ДУМКИ 

ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС: ЗМІНЮЄМО ОСВІТНІЙ ПРОЦЕСПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС: ЗМІНЮЄМО ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
За допомогою платформи дистанційного навчання ХНМУ 

з’явилася можливість для впровадження у навчальний процес 
технології перевернутого класу. Це сучасна педагогічна техноло-
гія, яка широко застосовується саме в медичній освіті по всьо-
му світові, тому що дозволяє значно підсилити та реалізувати 
практично-орієнтований принцип навчання і зробити його мак-
симально активним і ефективним, що дуже важливо для якісної 
підготовки лікарів. 

Перевернутий клас (англ. Flipped classroom) – принцип на-
вчання, за яким основне засвоєння нового матеріалу відбува-
ється вдома, а час аудиторної роботи виділяється на виконання 
завдань, вправ, проведення лабораторних і практичних дослі-
джень, консультації викладача. У нашому випадку – це розбір 
клінічних рекомендацій, вирішення проблемних задач, інтерак-
тивне обговорення клінічних випадків. За допомогою переверну-

того класу можна реалізувати problem based learning, case based 
learning, team based learning!

Принцип був запропонований у 2007 році у Вудландській шко-
лі в штаті Колорадо (США) двома вчителями природничих наук 
Джонатаном Бергманом і Аароном Cамсу. Вони почали створю-
вати короткі відеоподкасти з матеріалами лекцій, які учні повинні 
дивитися вдома. Уроки ж присвячувалися виконанню лаборатор-
них робіт, а також наданню відповідей на питання від учнів.

«Перевернутий клас» змінює роль викладача у навчальному 
процесі. З головного транслятора знань він перетворюється на по-
мічника – консультанта і координатора. А це, у свою чергу, сприяє 
тісній співпраці зі студентами, роль яких також змінюється. Вони 
самі відповідають за отримані знання, спрямовують навчальний 
процес та шукають практичне застосування отриманій інформації.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà Íàòàë³ÿ Ëîï³íà

Самодисципліна і самоорганізованість – перш за все!
Дистанційне навчання потребує високої вмотивованості сту-

дентів на отримання знань та певного рівня їх відповідальності, 
оскільки контроль з боку викладачів не може здійснюватися так 
само ретельно, як при проведенні занять в університеті. 

На жаль, багато студентів виявилися не готові до дистан-
ційного формату отримання освіти і намагаються скористати-
ся ним як можливістю витрачати якомога менше сил і часу на 
нав чання. Проте є й такі, які продовжують наполегливо вчитися. 
Серед них не тільки відмінники, а й студенти, що навчаються на 
більш низький бал, проте вчаться, докладаючи значних зусиль, 
чесно. Ці студенти активно беруть участь в обговоренні теми в 
ході Zoom-конференцій, використовують всі надані в системі 
Moodle навчальні матеріали, з ентузіазмом виконують додатко-
ві завдання.

Хочеться звернути увагу, що дистанційна освіта вимагає від 
студентів високого рівня самоорганізації. Самі студенти скар-
жаться на те, що зараз їм дуже не вистачає самодисципліни і ор-
ганізованості. З огляду на це, ще більшу повагу викликають сту-
денти, які змогли самоорганізуватися і, можливо, побороти свою 
природну лінь та продовжують невтомно поповнювати свій багаж 
знань. Така молодь – радість і втіха викладачів у цей нелегкий для 
всіх нас час!

²ðèíà Ãóáåíêî, àñèñòåíòêà

Крик душі
Роль викладача зараз викликає у мене асоціації з Богом Ши-

вою (не тому, що синій), бо відчуваю гостру потребу ще у декіль-
кох парах рук. 

На відміну від звичайного формату, до якого ми звикли, зараз 
для підготовки до заняття треба зробити ще дещо і дещо, і дещо. 
Окрім звичної презентації та матеріалу, додалося завантаження 
цього всього до системи Moodle та інші ресурси. А знаєте що – не 
тільки рук не вистачає, а також декількох голів. Бо, окрім навчаль-
ного процесу, є ще наукова робота, курси підвищення кваліфіка-
ції, переклад книги та інше. Така от магічна істота виходить. Ба-
гато рук, декілька голів та велике серце, що дозволяє зберігати 
любов та жагу до своєї професії.

Також ця істота дуже хоче машину часу, бо у звичні 24 години 
все це не вміщується. А ще є відпрацювання, перевірка робіт та 
багато іншого (я зараз не про сон і їжу, а про роботу).

Відчуваю себе та інших дистанційників титанами, що трима-
ють небо на своїх плечах. 

Îëåíà Êàëàøí³êîâà, àñèñòåíòêà

Бачити очі студентів
Хочу зазначити, що хатню роботу з нас ніхто не знімав. Окрім 

дистанційного навчання, ми повинні залишатись мамою (бать-
ком), дружиною (чоловіком), господаркою (господарем). Дуже 
добре, що організовано дистанційне навчання школярів по теле-
баченню, але це не замінить спілкування вчитель–учень. І цими 
вчителями на період карантину для своїх дітей є ми. 

Від нас вимагається розібратися у шкільній програмі наших 
дітей. З одного боку, ми знаходимся на зв'язку 24 години зі сту-
дентами, сім'єю, колегами. З іншого, відчуваємо потребу в спіл-
куванні. Дуже потрібно бачити очі студентів, коли ти пояснюєш 
щось нове, щоб зрозуміти, що твоя праця отримує відгуки в їхніх 

серцях, що не сплять, що цікавляться, що ти, можливо, в чомусь 
допоможеш розібратись, а десь примусиш замислитись. 

Для майбутнього лікаря дуже важливо розвинути в собі клі-
нічне мислення – поставити правильне запитання, знайти спосо-
би та шляхи його розв’язання. Дуже обтяжує розуміння, що є сту-
денти, які в цих складних умовах намагаються досягти своєї мети 
нечесно, що їхньою метою є не отримання знання, а тільки залік – 
просто як відзнака на пройденому шляху.

Êàòåðèíà Íîâ³êîâà, àñèñòåíòêà

Хвилинка гумору не завадить
Ніхто не повинен залишати свого ближнього, коли той в біді. 

Цієї стратегії дотримуються студенти VI медичного факультету. 
На жаль, невгамовне бажання допомогти часто призводить 

до курйозних випадків. Так сталося під час онлайн-відпрацю-
вання незадовільної оцінки. Студент відповідав на питання, які 
ставив викладач, все проходило добре до того моменту, поки 
один незграбний рух не розкрив всі карти. Справа в тому, що 
під час відповіді камера на телефоні студента була включена, 
але в одну мить телефон випадково впав і у відображенні підві-
сної дзеркальної стелі викладач побачив помічника-товариша, 
який знаходився поряд та підказував правильні відповіді своє-
му  другові. 

Незважаючи на всю кумедність ситуації, ми дуже цінуємо 
кмітливість, винахідливість наших студентів, їх готовність відгук-
нутися на біду товариша – риси, які є важливими для майбутніх 
лікарів, проте хочемо також нагадати, що все таємне рано чи піз-
но стає явним.

Посміхнись!
Кафедра гістології всерйоз стурбована порушеннями цир-

кадного ритму сон-неспання у студентів І–ІІ курсу. Виходячи з 
численних повідомлень з проханням відпрацювати заняття, ко-
трі приходять викладачам у величезній кількості в нічний час, 
можна зробити висновок, що 30–40 % студентів страждають на 
інсомнію та мають патологічне почуття тривоги, пов’язане з на-
явністю незадовільних оцінок з гістології виключно в нічний час 
доби, особливо на вихідних. У свою чергу це призводить до роз-
витку патологічної денної сонливості, оскільки ті ж стурбовані 
студенти потім не виходять на зв'язок у призначений час вранці, 
пов'язуючи це з неможливістю прокинутися.

Â³êòîð³ÿ ªðîõ³íà, äîöåíòêà

Час навчати і навчатися
У цілому дистанційне навчання подобається, адже є набага-

то зручнішим – як мінімум не витрачається час на дорогу до уні-
верситету, очікування на тих, хто запізнюється, на підпис зошитів 
тощо. Окрім того, змінилася форма подачі матеріалу – якщо за-
звичай найбільша кількість часу на парі приділялася опитуванню, 
то зараз пріоритетним стало доповнення та пояснення матеріалу 
викладачами, а також відповіді на питання студентів. Об’єм ма-
теріалу для вивчення завжди був великим, тому особисто я змін 
у навантаженні не відчула. Мінусами є деяка неорганізованість 
групи та низький рівень або й повна відсутність підготовки деяких 
викладачів до проведення пар в режимі онлайн*.

Ñòóäåíòêà òðåòüîãî êóðñó ÕÍÌÓ 
(*Çà ìàòåðèàëàìè ñàéòó «Íàê³ïåëî»)
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ НА СТАН ЛЮДИНИ ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ НА СТАН ЛЮДИНИ 
І ЯК УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ВІД НЬОГОІ ЯК УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ВІД НЬОГО

У зв’язку з пандемією коронавірусу у світі ми вимушені 
залишатися вдома і контактувати із навколишнім світом зде-
більшого через екрани моніторів чи телефонів. Незалежно 
від того, працює чи навчається людина дома в умовах самоі-
золяції, створюється бар’єр, що відділяє нас від звичного ро-
бочого середовища та підтримки робочих стосунків. Деякий 
час здається, що наодинці вдома все навіть краще, ніж за-
звичай, проте далі до багатьох приходить відчуття ще більшої 
самотності, втоми, роздратування, паніки. Здається, що кіль-
кість завдань тільки збільшується, і вони нічого не встигають, 
а хтось вже третю мову за цей час вивчив. Цей нелегкий пері-
од висвітлює, що надмірне перебування в мережі може мати 
низку негативних наслідків на психоемоційний стан людини 
як соціальний фактор.

Так, дослідники в одному з останніх оглядів вперше по-
дивилися на цифрову багатозадачність. Дані показали, що 
виконання кількох задач в Інтернеті не поліпшує здатність 
людей до багатозадачності поза його межами. Насправді це 
може змусити людей частіше відволікатися. «Безмежний по-
тік підказок та сповіщень з Інтернету спонукає нас до постій-
ного розсіювання уваги, що, так само, може знизити нашу 
здатність підтримувати концентрацію на одному завданні», – 
пояснює Джозеф Фірт, старший науковий співробітник Уні-
верситетського науково-дослідницького інституту охорони 
здоров'я в Західному Сіднеї.

Далі вивчалася пам’ять. У той час як попередні покоління 
мусили зберігати факти подумки, сучасні люди тепер можуть 
залишати фактичний вміст в Інтернеті. Це насправді може 
принести певні переваги мозку, дозволяючи йому зосеред-
итись на інших, більш важливих завданнях, теоретизують до-
слідники. Проте, знову ж таки, потрібні подальші досліджен-
ня тривалих пізнавальних ефектів, коли ми покладаємося на 
Інтернет та мобільні пристрої для збереження фактів. 

Соціальна взаємодія була останнім елементом розслі-
дування. Команда виявила, що мозок, здається, обробляє 
онлайн-спілкування дивним чином – подібно до реального 
життя. Це може бути корисно для людей похилого віку, які 
борються з відчуттям ізоляції. Проте, з іншого боку, молоді 
люди виявляються більш сприйнятливими до соціальних на-
слідків, які виникають внаслідок взаємодії в Інтернеті, напри-
клад, тиску з боку колег. Не виявлено причинно-наслідкового 
зв’язку між використанням Інтернету та погіршенням психіч-
ного стану. Однак дослідники відзначили, що тривале спілку-
вання в мережі може посилювати втому. Тому важливо розу-
міти, як справлятися із цим віртуальним навантаженням. Для 
цього наведемо низку корисних порад.

Перш за все, спілкуючись у віртуальному середовищі слід 
пам’ятати, що тут також існують свої правила поведінки, сво-
єрідна культура спілкування, яку ще називають нетикет. Ко-
мунікуючи, ми повинні дотримуватись певних правил, щоб 
уникнути конфліктних ситуацій та підтримувати доброзичли-
ву атмосферу.

Будьте креативними у підтримці робочих та соціальних 
стосунків! Під час відеоконференцій багато хто залишаєть-
ся без камери та ще й у своєму ліжку, а це підтримує від-
чуття ізоляції і відсутність роботи. Наступного разу, коли ви 
перебуватимете на відеоконференції, зверніть увагу на різ-
ницю в тому, як ви почуваєтесь, почувши голос члена коман-
ди, який відображається лише як ім'я або аватар, порівняно 
з вашою відповіддю до тих членів, коли їхнє відео було уві-
мкнено. Одягайтесь, поправляйте волосся та приєднуйтесь 
до зустрічі у відео. Подібно до того, як ми хочемо, щоб усі 
влаштовували особисті зустрічі, залучайте до себе у відео-
конференції та розмовляйте, як у житті. Дайте знати своїм 
колегам на роботі/навчанні, що вони є життєво важливою 
частиною команди.

Використовуйте соціальні медіа, щоб створити спільно-
ти підтримки та поговорити про свої думки, почуття та ідеї. 
Уникайте груп, які зосереджуються на теоріях змови або над-
мірно «катастрофізують» події. Шукайте спільноту, яка твере-
зо врівноважує реалії сучасності та їх вплив. Під час онлайн-
дискусій шануйте думки інших і не повчайте їх, навіть якщо 
вони не праві, не переходьте на особистості. Крім того, під 
час листування поважайте власний та інший час, зазначайте 
тему, коротко описуйте зміст, пишіть грамотно та ввічливо і 
пам’ятайте, що не слід очікувати миттєвої відповіді – поштові 
скриньки зараз у всіх дуже навантажені.

Будьте обережні, щоб не бути «обстріляними» постійним 
потоком новин, пов’язаних із COVID-19 і не тільки. Тому що 
ви швидко загубите основні деталі і вже не зможете відріз-
нити важливе від непотребу. Спробуйте обмежити оновлення 
новин до максимум двох на день і оберіть для цього джере-
ла, які є надійними. Уникайте останнього оновлення безпо-
середньо перед сном, що може порушити ваш спокій, сильно 
занепокоїти, призводячи до безсоння.

Сім’ї, що навчаються або працюють з дому, можуть зіткну-
тися з деякими проблемами: різний час активності, потреба 
у спільному комп’ютері тощо. Інформованість та комунікація 
можуть допомогти встановити реальні очікування, пов'язані з 
віддаленою роботою. Встановіть політику доброти та терпін-
ня у спілкуванні та поведінці. Поговоріть про переваги та по-
треби, пов'язані з оптимальною роботою. Домовляйтеся про 
робочу зону і визначайте, що буде вважатися вільним про-
стором.

Таким чином, в умовах інтенсивного Інтернет-наванта-
ження і постійного перебування на зв’язку через мобільні 
технології дуже важливою є турбота про свій психоемоцій-
ний стан та самопочуття в цілому. Які б переваги не нада-
вала нам Всесвітня мережа, треба пам’ятати про здорові 
межі.

Ä³àíà Ñòóêàëê³íà, ²ãîð Çàâãîðîäí³é, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî 
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НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ – 100 РОКІВ!

БІБЛІОТЕКА У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИБІБЛІОТЕКА У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
З яскравим та веселим буйством квітучих садів у травні до 

нас приходить свято, яке вже в третьому поколінні відзиваєть-
ся в наших серцях нестерпним болем. День Перемоги! На гене-
тичному рівні закарбувалося горе, яке не залишило нікого осто-
ронь. Цього року минуло 75 років, як завершилась Друга світова 
війна.

До оголошення війни 22 червня 1941 року життя 1-го та 2-го 
ХМІ, як і працівників його бібліотек, йшло налагодженим темпом. 
Закінчувались іспити, повертались книжки до фондів. Бібліоте-
ки готувались до закриття на місячну перерву літніх відпусток... 
Аж ось – час зупинився.

З перших днів війни до лав діючої армії була мобілізована 
значна кількість працівників та студентів нашого вишу – на ві-
йні потрібні лікарі. Згідно з наказом Наркомздоров’я СРСР від 
25 червня 1941 року постало завдання «… провести випуск 5-го 
курсу Лікувального та Педіатричного факультетів 2-го ХМІ, вру-
чити випускникам тимчасові дипломи про закінчення 2-го ХМІ і 
негайно направити до місця призначення…».

1-й та 2-й Харківські медичні інститути ні на мить не зупи-
няли своєї роботи. З архівних матеріалів слідкуємо за органі-
зацією загонів протиповітряної оборони, спеціальних загонів зі 
спорудження оборонних укріплень навколо міста. У 2-му ХМІ з 
метою розвантаження бібліотеки розпочали розподілення фон-
ду: кафедра марксизму-ленінізму відібрала соціально-еконо-
мічну літературу в потрібній їй кількості для збереження на кафе-
дрі. Завідувачці бібліотекою Л.М. Агеєвій доручено представити 
список книжок, які не використовувались протягом останніх ро-
ків на предмет вилучення їх з фонду. Розпочалась підготовка до 
переобладнання приміщення бібліотеки – кімнати для видачі лі-
тератури та приймальні з книжковими стелажами для читачів. 
У зв’язку з призивом на фронт завідувача філії Д.А. Кочерги тер-
міново провели перевірку фонду філії бібліотеки 2-го ХМІ з ме-
тою її закриття. 

У серпні 1941-го розпочалася підготовка до евакуації: скла-
дено списки працівників, хто евакуювався з інститутами, а хто 
залишався в місті зберігати майно, на кафедрах обережно па-
кували приладдя для навчання. За браком інформації про збо-
ри бібліотеки відомо, що до списку евакуації 1-го ХМІ включена 
лише Л.Р. Розенберг – завідувачка навчальної бібліотеки.

Евакуація двох ХМІ розпочалась з вересня і вже до кінця жов-
тня вони прибули до місць призначення: 2-й ХМІ – у м. Фрунзе 
(нині Бішкек), який в подальшому злився з Киргизьким медич-
ним інститутом, 1-й ХМІ – до м. Чкалов (нині Оренбург). 

1-й ХМІ, а це 58 кафедр, для місця розташування не одер-
жав майже нічого – один будинок та 4-й поверх шпиталю. За вій-
ськовим часом розташовувались ущільненням міських установ. 
Викладачі та студенти селились по «кутках». А далі – були над-
людські зусилля та важка праця, щоб розпочати заняття 10 лис-
топада 1941 р.

Штат бібліотеки 1-го ХМІ в Чкалові поступово збільшувався. 
До завідувачки навчальної бібліотеки Л.Р. Розенберг приєдна-
лись бібліотекарки П.С. Ловля та К.М. Деснер, на посаду біблі-
ографа та в.о. завідувачки наукової бібліотеки була зарахова-
на Є.М. Френкель. Невдовзі в бібліотеці організовано науковий 
відділ, до задач якого входив облік медичної літератури, наяв-
ної в бібліотеках м. Чкалова, та створення відповідної картотеки; 

складання бібліографічних списків літератури з питань, які цікав-
лять наукові кадри інституту; консультації з питань вітчизняної та 
іноземної медичної бібліографії. Одночасно бібліотека повідо-
мляє, що в розпорядженні її наукового відділу є медичні журна-
ли за 1939–1941 роки. Працювала бібліотека щодня з 11.00 до 
19.00.

Підсумовуючи роботу в евакуації за місяць, Рада 1-го ХМІ 
відзначила, що інституту вдалось у короткий термін розвернути 
свою роботу в Чкалові: лекції та практичні заняття проводились 
на всіх кафедрах і курсах, всі кафедри і клініки мали свої примі-
щення. Було голодно й холодно, бракувало палива, в навчальних 
кімнатах температура рідко підвищувалась до 5 градусів. Проте 
навчалися, підіймали науку, одночасно чергували в палатах тяж-
копоранених і хворих бійців…

Окупація Харкова тривала 641 день. 23 серпня 1943 року 
Харків був остаточно звільнений від нацистів. Внаслідок війни він 
виявився одним із найбільш зруйнованих міст Європи. Відступа-
ючи, німці все грабували, а те, що не могли вивезти – знищува-
ли. За згадками очевидців, вони намагалися спалити музей ана-
томії, при відступі розпаливши вогонь в одній з кімнат. Мешканці 
будівлі вибили вікно, влізли в кімнату і розкидали палаючу соло-
му. Таким чином було врятовано найцінніший музей, архів медін-
ституту і величезну кількість медичних книг, складених в будівлі 
анатомічного корпусу. Проте німцям вдалося підірвати гістоло-
гічний корпус разом з майном, розташований поруч з анатоміч-
ним (Ніколаєв Л.П. «Под немецким сапогом»).

Усього через декілька днів після визволення міста, 28 серп-
ня 1943 року, розпочався новий етап нашого вишу – відновлення 
після окупації та підготовка до повернення з евакуації в рідні сті-
ни alma mater співробітників та студентів. Наказом по ХМІ від 29 
серпня 1943 року завідувачкою бібліотеки ХМІ призначено Євге-
нію Олександрівну Корхову. Їй доручено негайно приступити до 
виконання обов’язків з приведення до ладу бібліотечних фондів 
інституту. Бібліотекарями призначаються Олександра Олексан-
дрівна Палаузова, Любов Дмитрівна Руф й Ізабелла Степанів-
на Сурукчі (дочка видатного оториноларинголога С.Г. Сурукчі). І 
один із перших наказів по інституту – інвентаризація майна, що 
залишилося після окупації нацистами. 

Незважаючи на тяжкі випробування, голод і холод під час 
окупації Харкова, співробітниками ХМІ й бібліотекарками на чолі 
з завідувачкою Євгенією Корховою збережено 150 тис. примір-
ників бібліотечного фонду інституту.

Поступово до Харкова повертаються викладачі та працівни-
ки ХМІ, активно підключаються до налагодження життя інституту 
та підготовки до нового навчального року. Навчальну й наукову 
бібліотеки було об’єднано в одну, яку з 6 червня 1944 р. очоли-
ла, повернувшись з Чкалова, Марія Євгенівна Френкель. А вже 
у листопаді 1944 року Дирекція інституту звернула увагу на го-
товність кафедр до нового навчального року й велику органі-
заційну роботу, проведену бібліотекою, відзначила внесок зав. 
бібліотеки М.Є. Френкель та бібліотекарів П.С. Ловлі, Л.Д. Руф і 
І.С. Сурукчі.  

ХМІ разом з містянами розпочали налагоджувати життя, під-
німати рідне місто з руїн, що залишила по собі війна…

²ðèíà Êèðè÷îê, Òåòÿíà Êîñòþêåâè÷ 
Íàóêîâà á³áë³îòåêà ÕÍÌÓ
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ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

РОКИ, ВІДДАННІ УЛЮБЛЕНІЙ СПРАВІРОКИ, ВІДДАННІ УЛЮБЛЕНІЙ СПРАВІ
Травень – місяць Перемоги – є також місяцем, що подарував 

життя докторці медичних наук, професорці, завідувачці кафе-
дри інфекційних хвороб ХНМУ Тамарі Трохимівні Чорній. 1 травня 
цього року їй виповнилося б 100 років. Вона народилася в 1920 р. 
у с. Жолоби, що на Вінниччині, в селянській родині. Батько по-
мер, коли дочці було півтора року. Дітей залишилося п’ятеро, але 
мати спромоглася всім дати освіту. Четверо стали вчителями, а 
Тамара обрала медицину. Після закінчення школи в 1938 р. вона 
вступила до Київського медичного інституту. У цей же період по-
чалася її медична діяльність, бо водночас з навчанням вона пра-
цювала вакцинатором в районній санепідстанції, а потім медсе-
строю інфекційного відділення.

Навчання в інституті було перервано війною. Київський мед-
інститут був спочатку евакуйований до Харкова, де вона, працю-
ючи в шпиталі, зустріла свого тяжко пораненого брата, а потім до 
Челябінську. Саме тут Т.Т. Чорна в 1942 р. закінчила інститут. Вона 
пригадувала, як разом з подругами у вантажному вагоні їхала до 
Москви за призначенням на фронт. Тут вона отримала звання 
військлікаря III рангу і була направлена на Сталінградський фронт 
лазаретним лікарем окремої роти водолазів. На все життя закар-
бувалися в її пам’яті події першого періоду служби, коли загину-
ли майже всі солдати роти. Далі були Ленінградський, 2-й та 3-й 
Прибалтійські фронти. Тамара Трохимівна врятувала життя бага-
тьом пораненим, за що й була відзначена медалями і орденом Ві-
тчизняної війни ІІ ступеня.

Після закінчення війни Тамара Трохимівна працювала епіде-
міологом, а згодом головним лікарем районної санепідстанції. 
З 1951 р. почалося її навчання в клінічній ординатурі Київського 
медичного інституту, після закінчення якої Т.Т. Чорна була призна-
чена асистентом кафедри інфекційних хвороб цього ж інституту. 
У 1956 р. вона захистила кандидатську дисертацію, присвячену 
імунодіагностиці черевного тифу в умовах антибіотикотерапії. Її 
вчителями були відомі науковці – Л.В. Громашевський, А.М. Зю-
ков, Б.Я. Падалка, О.Ф. Білібін та ін. У 1968 р. вона стала доцен-
том тієї ж кафедри і невдовзі почала працювати над докторською 
дисертацією.

У 1969 р. Т.Т. Чорну було обрано на посаду завідувачки кафе-
дри інфекційних хвороб Харківського медичного інституту. Дис-
ертацію доктора медичних наук, яка була присвячена особли-
востям перебігу інфекційних хвороб в осіб похилого віку, вона 
захистила в 1973 р., а в 1976 р. їй було присвоєно звання про-
фесора.

Основним напрямком наукової роботи керівника та спів-
робітників кафедри стали функціональні та морфологічні до-
слідження в галузі етіопатогенетичного лікування інфекційних 
хвороб. За допомогою гастографа вивчалися кишкові ензими 
й моторна функція шлунку та кишок хворих на дизентерію; для 
проведення біопсії слизової оболонки кишечника використову-
вався оригінальний пристрій, майже атравматичний порівняно 

з іншими (авторка Т.Т. Чорна), що надавав можливість прово-
дити морфологічні та гістохімічні методи обстеження хворих на 
кишкові інфекції. Для ранньої діагностики дизентерії було впро-
ваджено імунофлуоресцентний метод, який згодом у зв’язку з 
поширенням на той час епідемій та пандемій грипу був засто-
сований і для діагностики цієї інфекції. Був розроблений новий 
напрямок лікування, зокрема, аерозольтерапія грипу, ГРВІ та їх 
ускладнень. 

Професорка Т.Т. Чорна чутливо прислухалася до всіх новацій 
у галузі науки. З поширенням інтересу до імунології на кафедрі 
почали впроваджувати імунологічні дослідження. За результата-
ми роботи було отримано патент на метод діагностики дизентерії 
за допомогою лімфоцитотоксичного тесту. Наступним напрям-
ком вивчення інфекційної патології стала бешиха. Було розро-
блено комбіноване лікування хворих на бешиху з використанням 
препарату хлорофіліпт та імуностимулюючих засобів. З розви-
тком технічного прогресу і лазерної техніки на кафедрі вперше в 
інфектології почав розроблятися новий напрямок лікування – ме-
тод лазеротерапії. У процесі роботи сформувалася творча спів-
дружність з Українським фізико-технічним інститутом м. Харкова. 
У результаті такої співдружності був отриманий патент на спосіб 
лікування бешихи. Ефективність комбінованої терапії з викорис-
танням аерозольного методу введення антибіотиків та лазерно-
го опромінення була підтверджена також у хворих на гострі пнев-
монії, що ускладнили грип та ГРВІ. Останнім напрямком наукових 
досліджень Т.Т. Чорної були ангіни, де був розроблений спосіб ло-
кального лікування антибіотиками у вигляді пінистого аерозолю 
та показана перспективність використання такого методу. Досяг-
нення школи вчених-інфекціоністів, яку очолювала Тамара Трохи-
мівна, були викладені більш ніж у 300 наукових публікаціях. Під 
її керівництвом підготовлено 10 кандидатських та 1 докторська 
дисертації.

Велику увагу Тамара Трохимівна приділяла роботі студент-
ського наукового гуртка, залученню студентів до наукової робо-
ти з вивчення тропічних інфекцій студентами-іноземцями. Вже у 
перший рік роботи Т.Т. Чорної на кафедрі була проведена наукова 
студентська конференція з тропічних інфекцій (1970 р.), яка по-
тім стала традиційною. Багато гуртківців зв’язали свою подальшу 
долю з роботою у галузі інфектології. Зі студентів-гуртківців скла-
дались і наукові кадри.

Т.Т. Чорна була високодосвідченим клініцистом, педагогом, 
вченим, наставником молоді, вона передавала їй свої знання, 
досвід, любов до професії. Лекції та практичні заняття профе-
сорки були завжди змістовними, носили проблемний характер, 
відображали сучасні досягнення медичної науки, були нероз-
ривно пов’язані з практикою. Тамара Трохимівна була лікарем з 
великої літери. Кожен хворий для неї – «нерозгорнена книга, яку 
потрібно ретельно вивчити». Відтак ця завжди енергійна й го-
това допомогти людина навчала студентів не тільки діагности-
ці, лікуванню, але й умінню підбадьорити словом, чуйному став-
ленню до хворих. Вона годинами не відходила від ліжка хворого, 
який перебував у критичному стані. Якщо виникали складні си-
туації стосовно діагнозу, то перевагу Тамара Трохимівна завжди 
надавала клініці, яку називала «богинею» при вирішенні діагнос-
тичних ситуацій.

Плідну науково-педагогічну роботу Т.Т. Чорна успішно поєд-
нувала з науково-організаційною діяльністю. Вона була членом 
Правління Асоціації інфекціоністів України. Під її опікою були про-
ведені 1-й (1978 р.) та 3-й (1983 р.) з’їзди інфекціоністів України, 
які відбулись у Харкові.

Простота у спілкуванні, відданість своїй професії, висо-
ка освіченість, чесність, красива мова назавжди полонили душу 
кожного, кому довелося стати учнем Т.Т. Чорної або спілкувати-
ся з нею. Тамара Трохимівна гарно знала й любила твори Лесі 
Українки, класичну вітчизняну та зарубіжну літературу, мала свій 
скромний поетичний доробок. Вона виховала доньку, яка теж 
стала лікарем, а онук обрав її шлях – професію інфекціоніста. Він 
вже відомий спеціаліст у цій галузі, наразі його думки з приводу 
коронавірусу можна почути в різних телешоу.

Уже будучи в пенсійному віці, Т.Т. Чорна продовжувала працю-
вати на кафедрі на посаді професора. Померла вона 23 травня 
2016 р., віддавши 62 роки улюбленій справі, ставши прикладом 
виконання обов’язку й людяності для починаючих медичну прак-
тику лікарів.

Æàííåòà Ïåðöåâà, äèðåêòîðêà ìóçåþ ³ñòîð³¿ ÕÍÌÓ 
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КНИГИ ПРО ВІЙНУ

Чим більше ми віддаляємося від війни, тим більш витонче-
ними стають засоби привертання уваги до неї. Варто згадати, 
що останньою стрічкою про війну, що отримала позитивні від-
гуки, став «Кролик Джоджо» про німецького хлопчика, уявним 
другом якого є Адольф Гітлер. Це певний маркер того, наскіль-
ки абстрактним наразі є уявлення про війну. Відсутність протягом 
тривалого часу політики пам’яті й виховання в цьому питанні при-
звели до відчуження молодого покоління від історії війни. Необіз-
наність разом із відчуттям трагічності/складності/масштабності 
події викликають подекуди відчуття обтяжливості й роздратуван-
ня необхідністю згадувати День Перемоги. 

Цьому сприяє й те, що протягом тривалого часу влада про-
сто «споживала» радянський формат свята для власної вигоди, 
не враховуючи зміни історичних умов. Запропонований після 
2014 р. новий формат є послідовним, національно-орієнтованим, 
але не є консолідуючим і небеззаперечним, накидаючи як «укра-
їнську» одну з версій війни. Як наслідок, День Перемоги залиша-
ється політичним ресурсом, що нівелює його значення. 

Постає питання: що 
може зробити кожен з нас, 
щоб віддати шану учасни-
кам війни та не стати піша-
ками в політичних маніпу-
ляціях? Перш за все, читати 
про війну, критично й сер-
йозно відбираючи літера-
туру. Якось після лекції до 
мене підійшов студент і по-
просив порадити літерату-
ру про Другу світову війну. 
Можна вважати цю статтю 
моєю щирою відповіддю 
студентам.

Напевно, немає більш 
скандальних і популярних 
спогадів про війну, ніж «Вос-
поминания о войне» Миколи 
Нікуліна. Написані в середи-

ні 1970-х рр. «в шухляду», вони змогли бути повністю опубліковані 
лише після розпаду СРСР, оскільки рясніли шокуючими подроби-
цями, непривабливим описанням Червоної Армії та її команду-
ючих. Унікальність спогадів Миколи Нікуліна полягає в тому, що 
образ війни у них поданий очима солдата й разом із тим – осві-
ченої людини, майбутнього мистецтвознавця. Як і будь-які спога-
ди, книга Нікуліна є суб’єктивною, узагальнюючі й безкомпроміс-
ні висновки стосовно командування, планування операцій автор 
робив виключно на основі власного досвіду, окопних історій. При-
кладом є описання на основі чуток загибелі солдатів, яких везли 
на фронт наче в’язнів – зачиненими в баржі. Малоймовірність й 
документальна непідтвердженість цього та інших епізодів ком-
пенсується їхньою яскравістю й вписується в контекст перших 
років війни. Читання спогадів вимагає постійної постановки пи-
тань до тексту. Водночас треба відзначити, що упередженість Ні-
куліна не є навмисною чи деструктивною, як у випадку з сенсацій-

ною книгою «Ледокол» Віктора Суворова, в якій велика неправда 
свідомо зіткана з вибіркових фактів. Миколі Нікуліну байдуже, чи 
вдарить його книга по радянському ладу (який він ненавидить) – 
йому важливо пройти терапію звільнення від болючих спогадів. 
Сподіваюсь, що на молодого читача книга справить протилеж-
ний ефект – прищеплення пам’яті. Принаймні, краще, щоб він ді-
знався про бруд і жах війни з цієї щирої (що не означає в усьому 
правдивої) книги.

Невелика за обсягом книга професійного історика та педаго-
га Фелікса Левітаса «Друга світова війна: український вимір», вра-
жає охопленням широкого кола гострих тем. Автор спростовує 
низку поширених міфів: про «віроломний» і «превентивний» напад 
Німеччини на СРСР; про німецьку технічну перевагу; про спільну 
відповідальність Гітлера та Сталіна за розв’язання світової війни 
тощо. Окремо автор з’ясовує, яка термінологія війни прийнятна 
для України – «друга світова», «німецько-радянська» чи «вітчизня-
на»? Висловлює думки щодо умов розв’язання суперечливих пи-
тань. Виваженість та аргументованість висновків поєднуються з 
авторською позицією, книга сповнена цікавих фактів. Так, з поди-
вом читач дізнається про паніку німців у перші дні нападу на СРСР, 
коли вони зіткнулися з нечисленними новітніми зразками радян-
ської техніки, а терміни бліцкригу почали зриватися. Є в книзі й по-
яснення щодо ставлення українських націоналістів до євреїв і того, 
чому Київ необхідно було звільняти саме восени 1943 р. 

Серед книг про війну є дуже незвичайна, автор якої не під-
дався ані спокусі написати пафосну ідеологічну агітку, ані вдатися 
виключно в опис жахів війни. Це книга Олександра Бека «Волоко-
ламське шосе» про дії 316-ї дивізії генерала Івана Панфілова, що 
в найкритичніші місяці восени 1941 р. зупинила німців на підсту-
пах до Москви. У центрі книги – становлення командира, казаха 
Бауиржана Момишули та формування його батальйону як єдино-
го цілого. Саме тому в ній багато психологічного. У книзі Моми-
шули та Панфілов показані як розумні командири, які цінували 
життя солдатів й воювали мислячи. Особливо запам'ятовуються 
наче викарбувані слова Івана Панфілова: «Солдат идет в бой не 
умирать, а жить!», «Управление – уяснение задачи». Головною ж 
ідеєю книги є відповідальність людини – перед собою, товариша-
ми, обов’язком. Написана журналістом-фронтовиком зі слів са-
мого головного героя, книга починається з його категоричної за-
яви автору про те, що він не стерпить неправди в описі війни. Не 
дивно, що повість Олександра Бека було включено в списки для 
обов’язкового читання офіцерів армій різних країн. Описаний в 
ній метод вимотування супротивника шляхом маневрової війни 
уздовж транспортних магістралей спростовує думку, що зупини-
ти німців змогли лише завдяки переважаючим силам і шаленим 
втратам. Є книги, які вчать, як жити та як вчиняти. «Волоколам-
ське шосе» – одна з них.

Є ще багато добрих книжок про війну (особисто мені близь-
кі пронизливі повісті Василя Бикова). Сподіваюсь, що вказані тут 
спогади, історичне дослідження та повість відкриють для когось 
тему війни, а для інших стануть джерелом достовірної й корисної 
інформації, дороговказом, що сприятиме формуванню неупе-
реджених думок і власної позиції.

Âàäèì ²ëü¿í, äîöåíò êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

ПРИЩЕПЛЕННЯ ПАМ’ЯТІ 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ У НІДЕРЛАНДАХ
Протягом двох місяців (лютий-березень) професор кафедри хірургії 

№ 1 Денис Євтушенко стажувався на базі Амстердамського Університет-
ського медичного центру (м. Амстердам, Королівство Нідерланди) у від-
ділені Інноваційної мініінвазивної хірургії. 

Стажування відбулося завдяки отриманому ґранту від Європейської 
асоціації ендоскопічних хірургів (European Assotiation for Endoscopic 
Surgery). 

У ході стажування вивчалися сучасні технології у мініінвазвній хірургії, 
операції на стравоході, шлунку, кишечнику, роботизована хірургія тощо. 
Денис Євтушенко брав участь в оперативних втручаннях при виконанні 
мінінвазивних маніпуляцій на органах черевної порожнини та заочере-
винного простору. Наприкінці стажування він отримав сертифікат про 
проходження навчання на базі Амстердамського Університетського ме-
дичного центру.

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ
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СУМУЄМО

24 травня 2020 року раптово пішла з життя асистентка кафедри акушерства та гінекології № 1 Олена 
Володимирівна Тарусіна. 

Життя Олени Володимирівни з 1991 р. пов’язане з медичним вишем відтоді, як вона вступила до Харків-
ського державного медичного університету і який закінчила в 1997 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». У 
ході свого професійного становлення як фахівець вона спочатку працювала лікарем акушером-гінекологом у 
КЗОЗ ХМПБ № 6, а потім обіймала посаду завідувачки цього пологового відділення. 

Олена Володимирівна завжди прагнула до самовдосконалення. Так, у 2008 р, вона закінчила Національ-
ний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора, а також 
закінчила навчання в інтернатурі зі спеціальності «Загальна фармація». 

У 2014 р. Олена Володимирівна захистила кандидатську дисертацію за темою: «Профілактика перина-
тальної патології у жінок низького зросту» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2017 р. по 
цей час працювала асистенткою кафедри акушерства та гінекології № 1 ХНМУ. 

Олена Володимирівна зарекомендувала себе як грамотна спеціалістка, що успішно поєднувала наукову 
діяльність з практичною лікарською роботою. Вона була прикладом сумлінного ставлення до роботи, високої 
відповідальності та поваги до колег. 

Ректорат, профспілкова організація співробітників та колектив університету зі скорботою висловлює співчуття рідним та близьким. 
Світла пам’ять про Олену Володимирівну Тарусіну назавжди залишиться в наших серцях. 

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРУСІНОЇ 
(11.06.1971–24.05.2020)

В Україні день пам’яті геноциду кримсько-татарського наро-
ду припадає на 18 травня. Саме цієї дати 76 років тому радян-
ська влада наказала виселити з Криму цілий народ. Цього дня по 
всій країні згадують о 200 тис. депортованих людей, яких у нео-
бладнаних, не пристосованих для перевезення людей товарних 
вагонах вивезли з їх рідного краю до Казахстану. Невеликі групи 
людей були відправлені також у Марійську АРСР, на Урал і в Ко-
стромську область тодішньої РРФСР. Не всі, хто насильно поки-
нув свої домівки, повернулися додому.

Офіційною причиною виселення татар з Криму в Радян-
ському Союзі назвали колабораціонізм і «масове знищення ра-
дянських людей». Мова про це йшла в «Постанові Державного 
комітету оборони СРСР про виселення всіх кримських татар з 
території Криму», підписаній самим Сталіним. Доповідну за-
писку до цього документу з обґрунтуванням підготував голова 
НКВС Л. Берія. Саме йому належала ідея, що татари є зрадни-
ками і колаборантами. Він заявив, що з лав Радянської армії де-
зертувало понад 20 тис. татар. Однак більшість істориків вва-
жає, що 15 % усіх кримських татар у роки війни воювали на боці 
Червоної армії. 

За даними істориків, у антирадянських загонах служило від 
9 до 20 тис. кримських татар. Більшість з них під час відступу ні-
мецьких військ пішли разом із ними, а вся провина та тяжке пока-
рання лягло на плечі невинних людей та їх сімей.

Як зазначалося раніше, під час депортацій загинуло багато 
людей. Із усіх виселених татар до домівок не повернулося щонай-
менше 30 тис. чоловік.

Сам Радянський Союз визнав, що таке поводження із людь-
ми неприпустиме і є геноцидом. У 1989 р. депортація кримських 
татар була визнана Верховною Радою СРСР незаконною і зло-
чинною.

В Україні депортація кримських татар з півострова була ви-
знана 12 листопада 2015 року. Днем пам’яті жертв геноциду 
кримсько-татарського народу стало 18 травня. Відтоді кожного 
року по всій країні люди згадують цей важкий час та вшановують 
пам’ять депортованих хвилиною мовчання.

²ãîð Øóëüãà÷

ДЕПОРТАЦІЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР

Велика втрата спіткала колектив кафедри мовної підготовки іноземних громадян: на 74-му році пішла 
з життя Олександра Сергіївна Овчиннікова, яка працювала на кафедрі майже з початку її існування. Вона 
була досвідченим викладачем, автором власних методик викладання предмету, в основі яких був творчий 
підхід до справи і любов до учнів.

Олександра Сергіївна була щирю, доброю, світлою, чесною, відданою справі людиною. Вона виховала 
тисячі учнів, і вогонь її серця палає в різних куточках світу. Вона виконала свою місію Учителя та Людини.

Щиро співчуваємо родині та близьким людям. Олександра Сергіївна назавжди залишиться в нашій 
пам’яті.

Щоб пам’ятали…

Амир Набиев: Как жаль таких людей… Я как один из ее учеников помнню, что она была очень добрая, 
грамотная и веселая. Как нам жаль, что Александры Сергеевны больше нет…

Ирина Литвиненко: Бесконечно жаль, прекрасный человек и великая труженица!
Марина Ситковская: Светлая память! Считаю Александру Сергеевну своим учителем и наставником. 

Работу на подфаке медицинского университета под ее началом считаю самым светлым и лучшим време-
нем своей жизни.

СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ ОЛЕКСАНДРИ СЕРГІЇВНИ ОВЧИННІКОВОЇ
(12.08.1946–10.05.2020)

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ РЕПРЕСОВАНИХ

12



НАША ШАНА

Традиційно 8 травня з нагоди Дня пам’яті й примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні представники проф-
кому спiвробiтникiв ХНМУ за ініціативою aдмiнiстрацiї та від імені колективу медичного вишу відвідали ветерана – завiдувача кафедри 
фiзичної культури (1965–1981) Олександра Iгнатовича Харченка.

В умовах карантину проректор з науково-педагогічної роботи Іван Летік у відеозверненні вшанував пам’ять загиблих під час Дру-
гої світової війни, а дiти спiвробiтникiв пiдготували пiсеннi вiдеопривiтання ветерану, які він прослухав під час зустрічі. Олександр 
Iгнатович був щиро вдячний Семену Котенко, Лайлi Сулхдост, Олександрi Виноградовiй та їх батькам за творчий подарунок. Ветеран 
також передав вiдеовдячнiсть всiм причетним до вітань.

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

ТВОРЧИЙ ПОДАРУНОК ДЛЯ ВЕТЕРАНА

Як подолати стрес під час епідемії 
COVID-19 та боротися з наслідками карантину?

На сьогодні у світі більше двох з половиною 
мільйонів людей захворіло на коронавірусну 
хворобу COVID-19. Більшість країн світу вве-
ли різні обмежувальні заходи для стримання 
 інфекції. 

Проте карантин – це не тільки запобігання розповсюдженню 
інфекції, а ще й відсутність суспільного життя і «живого» спілку-
вання з рідними та друзями, нудьга та відчуття самотності, зни-
ження рухової активності поруч із постійними перекусами та 
збільшення ваги, порушення циркадних ритмів, безсоння та від-
чуття «розбитості» вранці й наприкінці – страх захворіти.

Щоб впоратися з наслідками вимушеної самоізоляції, необ-
хідно дотримуватись декількох простих порад. 

По-перше, не треба сприймати карантин як примусове об-
меження власної свободи і замикатися на самоті. Продовжуйте 
спілкуватися з близькими та друзями засобами зв’язку, збирай-
теся онлайн та святкуйте дні народження в ZOOM. 

По-друге, намагайтеся дотримуватись розкладу дня: про-
кидайтесь та засинайте у звичні для вас години, дотримуйтесь 
режиму харчування, виконуйте фізичні вправи. Урізноманіт-
нюйте свій раціон, вживайте достатню кількість овочів та фрук-
тів, зелені, водночас обмежуйте вживання солодощів, жирних 
та смажених продуктів, алкоголю та пийте достатню кількість 
води. 

По-третє, не дивіться постійно телевізор, репортажі в інтер-
неті та не перевіряйте щохвилини стрічку новин. Виділіть певні 
часи для перегляду та використовуйте тільки достовірні джерела 
інформації. Намагайтеся дивитись улюблені фільми та переда-
чі, читати книжки. При постійному відчутті тривоги, нападах туги 
та паніки зверніться за психологічною підтримкою до фахівця. 
Уважно слідкуйте за своїм здоров’ям та при перших ознаках за-
хворювання телефонуйте своєму лікарю, за відсутності такого – 
до кол-центру ХНМУ.

Будьте здорові!
Þð³é Ðåçóíåíêî, ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè, ïðîôåñîð

Àë³íà Ñóøåöüêà, ë³êàðêà ïóíêòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÕÍÌÓ

ЯК ПОДОЛАТИ СТРЕС ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ COVID-19 ТА БОРОТИСЯ З НАСЛІДКАМИ КАРАНТИНУ?ЯК ПОДОЛАТИ СТРЕС ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ COVID-19 ТА БОРОТИСЯ З НАСЛІДКАМИ КАРАНТИНУ?

ВАЖКА Й МИЛОСЕРДНА ПРОФЕСІЯВАЖКА Й МИЛОСЕРДНА ПРОФЕСІЯ
Всесвітньому дню медичної сестри вже більше 100 років, 

але офіційно його почали відзначати лише у 1971 році з моменту 
об’єднання сестер милосердя з 141 країни у професійну громад-
ську організацію – міжнародну раду медичних сестер.

Медсестринство виникло з традиційних форм опіки і лікуван-
ня, тому розглядається як гуманна і фундаментальна діяльність. 
Уперше служба сестер милосердя була організована під час 
Кримської війни англійкою Флоренс Найтінгейл, тому на честь 
її Дня народження свято відзначають саме 12 травня. Кожні два 
роки Міжнародний комітет Червоного Хреста вручає 50 медалей 
імені Флоренс Найтінгейл як найвищу нагороду для медичних 
сестер. Цю почесну відзнаку у 1912 році заснувала Ліга Міжна-
родного Червоного Хреста і Червоного Півмісяця для медсестер 
і волонтерів медичної служби, що відзначилися у роки війни або 
в мирний час. Кожного року Рада медсестер оголошує тематику і 
гасло майбутнього святкування.

Нині в лікувально-профілактичних закладах України працює 
понад 402,8 тис. молодших спеціалістів з медичною освітою. Із 

них понад 290 тис. – медичні сестри, що становить 61,0% усієї 
кількості молодших спеціалістів з медичною освітою. Співвідно-
шення між лікарями і середніми медпрацівниками становить від 1 
до 2,15.

Підготовка молодших спеціалістів з вищою медичною і 
фармацевтичною освітою в Україні здійснюється у 120 ви-
щих медичних навчальних закладах: 76 медичних (фармацев-
тичних) коледжах, 2 інститутах медсестринства (м. Житомир, 
м. Тернопіль), 38 медичних училищах та 2 філіях медичних учи-
лищ і коледжів, 2 факультетах у вищих медичних навчальних 
зак ладах.

Медик – одна з найгуманніших професій на землі, але серед 
них відзначається почесна, важка та милосердна посада – ме-
дична сестра. Вона завжди готова допомогти нужденним та під-
тримати у скрутний момент не тільки з професійної, а й з душев-
ної та емоційної точки зору.

Ãàííà Âîéëîêîâà, 
I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

День вишиванки – свято, що не може залишити байдужим 
не тільки українців. Щороку громадяни й інших країн приміряють 
наш національний одяг, щоб висловити повагу до українського 
народу. І це не може не тішити.

Вишиванка – це не просто сорочка. Це історія українського 
народу, його гордість, патріотичний дух. Достеменно невідомо, 
коли взагалі з’явилась вишивка, проте ми знаємо, що наші пра-
щури любили й вміли працювати із полотном і нитками. Також 
знаємо, що у різних областях України були свої, особливі орна-
менти та візерунки.

Здавна вважалось, що вишиванка – це оберіг. Тому при ство-
ренні орнаменту матері та бабусі вкладали в нього всю душу. 
Вони молили вищі сили про здоров’я та щастя людини, для якої 
готувалась вишиванка. Обов’язково готували сорочку для малю-
ків, які нещодавно з’явились на світ. Одяг повинен був відігна-
ти злих духів від дитини. Деякі дівчата за допомогою вишиванки 
причаровували чоловіків. А чумаки та воїни носили або зберігали 
вишиванки, що були створені для них коханою людиною.

Я не буду переповідати історію виникнення Дня вишиванки – 
ви напевне вже чули про це багато разів. Ліпше розповім декілька 
цікавих фактів про сорочку, які, можливо, ще не були відомі:

• Вишиванка – це святковий, а не буденний одяг.
• Перед початком вишивки українки дотримувались посту, 

потім молилися, мили руки і тільки тоді сідали до роботи.
• Вишивка однієї сорочки могла займати до трьох років.
• Деякі українські сорочки вишивались особливо: білими 

нитками по білому полотну. Такі вишиванки носила лише євро-
пейська знать і українська шляхта.

• Першим модником у вишиванці став Іван Франко, який 
одягнув сорочку із піджаком.

• Перша школа вишивки відкрилась ще у ХІ столітті. Її орга-
нізувала сестра Володимира Мономаха Анна.

• Вишивати хрестиком в Україні почали лише в XIX столітті.
• Найоригінальнішою вишивкою вважається борщівська – 

чорні квіті на фоні білої тканини. Вважалось, що такі сорочки но-
сили жінки як символ скорботи за загиблими чоловіками.

• Маки не використовувались у вишивці до кінця XX століт-
тя, оскільки символізували смерть і скорботу.

• Елементи вишивки зараз широко використовуються для 
манікюру, татуювань та прикрас.

• Всесвітній день вишиванки відзначають у понад 60 країн 
світу.

Цьогоріч День вишиванки більшості людей довелося провес-
ти вдома через карантин. Проте засмучуватись не варто, адже 
це не останнє свято. Тим більше, ніхто не забороняє носити на-
ціональний одяг хоч кожного дня. Також рекомендую зазирнути 
до соціальних мереж – можна знайти багато цікавих конкурсів, 
пов’язаних з фото у вишиванках. Дехто закликає робити навіть 
вишиті маски для захисту обличчя. Тож сумувати ніколи! 

Бажаю усім бути не лише красивими, але й здоровими. Нехай 
усі хвороби оминають нашу країну стороною!

²ðèíà Áëèíêîâà, 
ðåäàêòîðêà ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó

ДУХ І ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ДО ДНЯ ЄВРОПИ

НАШ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ
Україна – єдина держава не член ЄС, в якій на державному 

рівні відзначається День Європи. В Україні урочисті заходи про-
водять щорічно у третю суботу травня згідно з Указом Президен-
та від 19 квітня 2003 року. Цього року День Європи в Україні при-
падає на 16 травня.

День Європи – це символ започаткування нової успішної мо-
делі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних 
цінностях: свободи, демократії, поваги до прав людини, верхо-
венства права, та враховує інтереси всіх учасників.

Основна ідея загальноєвропейського Дня – кожний мешка-
нець континенту, незалежно від своєї національної належності і 
громадянства, має відчути себе вільним у «Європейському домі».

У День Європи жителі України відзначають день спільних цін-
ностей, спільної історії всіх націй континенту.

Відзначення Дня Європи в нашій державі – це підтвердження 
єдності України та Європи не тільки за географічною ознакою, а 
і за духом, історією, спільними цінностями, адже український на-
род є невід’ємною частиною європейської цивілізації.

У медичному виші також святкують День Європи, проте, 
зважаючи на  карантинні заходи, Наукова бібліотека ХНМУ під-
готувала віртуальну виставку «Така далека і близька, незвідана і 
 звична...».

Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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Ðåäàêòîðêà Â. Çàõàðåâè÷
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МОВОЮ ФОТО

У ХНМУ ВІДСВЯТКУВАЛИ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

У травні свій ювілей святкують: доцентка кафедри ортопедичної стоматології Олена Олегівна Бережна, доцент ка-
федри судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Владислав Вікторович 

Бондаренко, лаборантка кафедри патологічної анатомії Марія Фомівна Голодько, доцентка кафедри мовної підготовки 
іноземних громадян Світлана Віталіївна Заборовська, лаборантка кафедри психіатрії, наркології, медичної психології 
та соціальної роботи Олена Олександрівна Зеленська, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імуноло-
гії та алергології імені академіка Л.Т. Малої Михайло Іванович Кожин, доцентка кафедри педіатрії № 1 та неонатології 
Ірина Юріївна Кондратова, доцент кафедри онкології Олександр Євтафійович Котенко, науковий співробітник Юрій 

Вадимович Криворотько, лаборантка кафедри гігієни та екології № 1 Тетяна Володимирівна Лесева, прибиральниця 
службових приміщень головного учбового корпусу Господарського відділу Вікторія Олександрівна Малярова, доцентка 
кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Оксана Іванівна Цівенко, професор кафедри хірургії № 2 Віктор 

Михайлович Чеверда.

Це неофіційне і нове народне свято, яке сприяє єдності й культурному відродженню всього багатонаціонального українського на-
роду, а також покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. 

Цього дня кожен охочий міг долучитись до свята, одягнувши вишиванку. На жаль, в умовах карантину неможливо в повному обсязі 
продемонструвати чарівність всього вишитого одягу, проте серед тих, хто працює у виші, знайшлося немало прихильників національ-
ного вбрання! 
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