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ВІТАЄМО!

З Днем медичного
працівника!

Шановні колеги!
Вітаємо вас із професійним святом!
Щороку в третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. Традиційно ми вітаємо всіх
причетних до свята – лікарів, медичних сестер, організаторів охорони здоров'я, викладачів, співробітників, студентів, аспірантів.
Професія медика – одна з найскладніших у світі. Вчитися їй довго і часом нелегко. Наша робота – це служінням людям, що вимагає повної самовіддачі. Співчуття, милосердя і гуманізм є основами професійної діяльності
медика, а вдячність пацієнтів за врятоване життя або повернене здоров'я – кращий стимул до подальшого вдосконалення своєї майстерності. Кожен з вас, лікарів, відповідає за майбутнє своїх пацієнтів, розділяє їх щастя й
негоди, зберігає бездоганну вірність високим ідеалам вітчизняної медицини.
Медицина – це врятовані життя і наукові відкриття, радості й печалі, тернистий і важкий професійний шлях.
Проте ми відчуваємо особливу гордість за причетність до однієї з найгуманніших і потрібних в усі часи професій. Щиро переконані, що історію української та світової медицини неможливо уявити без учених, лікарів
та медичних працівників – співробітників Харківського національного медичного університету. Висловлюємо
вам вдячність за професіоналізм, чуйність та самовідданість, розвиток нашого вишу та внесок в освіту наших
студентів.
Сердечно вітаємо з Днем медичного працівника! Щиро бажаємо вам щастя, міцного здоров'я, нових звершень у науці, практиці та організації охорони здоров'я!
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âàëåð³é Êàïóñòíèê
Ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé
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ВИПУСКНІ ІСПИТИ В ХНМУ

АТЕСТАЦІЯ В
ІНТЕРАКТИВНОМУ
РЕЖИМІ
Цьогорічна атестація студентів
у медичному виші відбувалася на
платформах Moodle та Google Meet.
Іспити проходили із дотриманням
всіх протиепідемічних заходів у дві
зміни.
Платформа дистанційного навчання ХНМУ надає широкі можливості
для складання кваліфікаційного іспиту, створення екзаменаційних банків
тестових запитань та веб-конференцій
на Google Meet. Свій екзаменаційний
білет студенти заповнювали зі включеною веб-камерою, де за ними спостерігав викладач-модератор іспиту.
Зі свого боку комісія в режимі реального часу відстежувала на моніторах,
як студенти відповідають на питання
та вирішують ситуаційні задачі. Упродовж екзаменаційного періоду кожний
факультет працював за створеним і затвердженим графіком щодо атестації
здобувачів освіти.
Крім того, напередодні складання випускних іспитів Центр дистанційного навчання протестував роботу платформ, вчасно налаштував
технічні засоби і надалі протягом
усього періоду здійснював технічну підтримку інтерактивного заходу. Так, при підготовці до іспитів на
платформі дистанційного навчання
ХНМУ було створено більше 6 000
екзаменаційних білетів, також у роботі атестаційної комісії були задіяні
150 викладачів вишу.
Окремо варто відзначити, що на
стоматологічному факультеті вперше цього року випускники складали
Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який проходив у режимі оффлайн. У зв’язку
із цим підготовка студентів до складання випускної атестації здійснювалася майже протягом року, адже
практичні екзамени передбачають виконання тільки практичних
навичок.
Так, під час іспиту випускник
проходив 12 Станцій, де загалом
виконував 120 практичних навичок,
тобто на кожній Станції він долав 10
етапів. Перехід між Станціями становив одну хвилину, а перебування
на кожній окремій – 10 хв. Вхід на
Станцію та вихід з неї здійснювався за спеціальним звуковим сигналом. Спілкування між здобувачем
та екзаменатором не було – тільки спостереження за виконанням
маніпуляцій. Обробка результатів
усіх етапів здійснювалася за допомогою спеціально розробленої
комп'ютерної програми.
У ході іспиту, працюючи з визначеними кейсами, здобувачі освіти
демонстрували добру підготовку в
набутті практичних навичок і умінь.

І медичний
факультет

ІІ медичний
факультет

ІІІ медичний
факультет

V медичний
факультет

VI медичний
факультет

VII медичний
факультет

Cтоматологічний
факультет
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НАГАЛЬНА ПОДІЯ

НОВІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
18 червня в Харківському національному медичному університеті відбулося відкриття Лабораторії клінічних навичок для сімейних лікарів. Захід відбувся в рамках Україно-Швейцарського
проєкту, в якому бере участь медичний виш.

На відкритті були присутні в.о. генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і науки Тетяна Орабіна, заступниця директора Швейцарської агенції розвитку та співробітництва в Україні Пріска Депнерінг, керівниця проєктного офісу
Україно-Швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» Тетяна Степурко та представники медичної спільноти.

Лабораторії клінічних навичок у Харківському медуніверситеті складаються з трьох кімнат:
• для відпрацювання клінічних навичок, де є камери,
мікрофони, а також медичне обладнання й штучні частини тіла: руки, ноги, сідниці, які можуть бути підключені до
комп'ютера;
• кімната, звідки тренер і викладач надають інструкції –
управляють навчальним процесом;
• кімната, де студенти з викладачем переглядають записане відео, як вони виконували маніпуляції, виявляють помилки й звертають увагу на добре виконані маніпуляції.
На початку заходу почесні гості зустрілися з ректором ХНМУ
Валерієм Капустником. Вітаючи гостей в медичному виші, пан
ректор зазначив, що сьогоднішня зустріч є продовженням низки заходів, які направлені на покращання якості підготовки фахівців. «Незалежно від оцінки спільної роботи, вона має однозначно позитивний результат. Головне те, що за час тривання заходу
наш виш отримав потужний поштовх для розвитку симуляційного
навчання сімейних лікарів. Ми щиро вдячні представникам і координаторам Україно-Швейцарського проєкту за організацію,
отриманий досвід, ознайомлення з новими підходами до освітнього процесу та можливість використовувати набуті знання і навички в підготовці кваліфікованих фахівців», – зазначив Валерій
Андрійович.

Зі свого боку Тетяна Орабіна підкреслила, що керівництво
Міністерства охорони здоров’я вважає саме цей напрямок розвитку медичної освіти дуже важливим. «Завдяки реалізації цього проєкту ми зможемо досягнути нашої спільної стратегічної
мети, запланованої на найближчі три роки, а саме переорієнтації нашої освіти з оцінки виключно теоретичних знань на оцінку

практичних навичок, адже їх набуття без розбудови мережі таких симуляційних центрів практично неможливе», – зазначила
пані Тетяна.

Пані Депнерінг наголосила, що дуже щаслива бути на запуску Лабораторії. Такі практичні кімнати дуже цікаві для студентів
і викладачів, які мають змогу працювати на манекенах і передавати свої знання на конкретних практичних прикладах. У ході зустрічі учасники торкнулися проблем щодо розвитку вітчизняної
медичної освіти та підготовки кадрів для медичної галузі. Крім
того, обговорили, які існують рішення та стратегія в управлінні
людськими ресурсами задля підвищення якості освіти. За словами швейцарських партнерів, наразі планується організація нових
проєктів та ініціатив для покращання освітнього процесу в нашій
країні.

Після цього учасники заходу були запрошені на відкриття Лабораторії клінічних навичок, де всі присутні змогли побачити нові
симуляційні кімнати для навчання сімейних лікарів, ознайомитися з новими підходами у побудові освітнього процесу в медичних
освітніх закладах та дізнатися про плани проєкту «Розвиток медичної освіти» щодо розбудови симуляційного навчання на базі
медичних освітніх закладів в Україні. Крім того, в рамках заходу
був проведений тренінг із використанням симуляційного обладнання – вирішення кейс-випадка із залученням інтернів.

Упевнені, відкриття Лабораторії надасть гарного досвіду
майбутнім лікарям, адже симуляційні класи – це своєрідний місток між теоретичними знаннями та практичними навичками.

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ВІТАЄМО!

З ПРИСВОЄННЯМ ЗВАННЯ!
Указом Президента України від 18 червня за № 257 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника» за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я,
надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей в умовах поширення коронавірусної хвороби
COVID-19 та високу професійну майстерність присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України» завідувачці кафедри пропедевтики педіатрії № 1 професорці Харківського національного медичного університету Тетяні Фроловій.
Колектив медичного вишу щиро вітає пані Тетяну з почесним званням та бажає успіхів у науковому пошуку,
цікавих проєктів та міцного здоров'я!

ОСВІТА І КАР’ЄРА

ХНМУ – ЛІДЕР МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У квітні 2021 року в умовах
карантинних обмежень у м. Києві відбулася віртуальна Міжнародна спеціалізована виставка
«Освіта та кар’єра – 2021».
До виставки долучилися
заклади освіти та інші організації з України, Німеччини, Чехії,
Польщі, Словаччини, Канади,
Литви, Кіпру, Ізраїлю. Загальна кількість учасників виставки
склала 86 ЗВО, серед них – 32
українські заклади освіти.
У рамках виставки в
онлайн-форматі на базі платформ ZOOM та ClickMeeting
відбулося більше 72 конференцій, презентацій, круглих столів
та майстер-класів, які проводили учасники виставки, представники Національної академії педагогічних наук України та
Державної установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.
Учасником виставки став і Харківський національний медичний університет. Наш виш отримав Ґран-прі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» та почесне звання
«Лідер міжнародної діяльності».

ВІТАЄМО!

Професор ХНМУ – найкращий еPOSTER
У травні пройшла 69-а щорічна конференція Асоціації південно-німецьких ортопедів та травматологів (VSOU) 2021 року.

ВІТАЄМО!

ПЕРЕМОЖНИЦЮ МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ!

Аспірантка кафедри внутрішньої медицини № 1 Анастасія
Рождественська (науковий керівник – професорка Наталя Железнякова) у травні цього року двічі посіла почесні І місця на закордонних Науково-практичних конференціях:
• «17th International and 59th Polish Juvenes Pro Medicina
Conference», PhD-session (м. Лодзь, Польща);
• «26th International Student Scientific Conference in Gdańsk,
Poland», General Medicine session (м. Гданськ, Польща).
На жаль, пандемія обмежує можливості молодих учених фізично брати участь у закордонних конференціях, однак натомість
відкриває кордони для онлайн-заходів. Презентація результатів
роботи нашої аспірантки викликала справжню зацікавленість іноземних колег. За її словами, перемога в конкурсах дуже надихає
на подальші наукові досягнення.
Вітаємо Анастасію Рождественську та бажаємо подальших
перемог!

ПЕРЕМОЖНИЦЬ РЕГІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ!
11 червня на базі ХНМУ відбулася Церемонія нагородження
переможців та фіналістів XV Регіонального наукового конкурсу
молодих учених «Гендерна політика очима української молоді».

На цьому заході професор кафедри спортивної, фізичної та
реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії ХНМУ,
директор Інституту болю в Мюнхені (Німеччина) д-р Вольфганг
Бауермайстер представив відеопрезентацію «Ультразвукове лікування на основі еластографії хронічного поширеного болю –
фіброміалгії з повторюваною периферичною магнітною стимуляцією». Презентація була визнана найкращою і професор отримав
нагороду «Найкращий ePoster».
Щиро вітаємо д-ра Вольфганга Бауермайстера з нагородою!

До числа нагороджених увійшли студентки IV медичного факультету нашого вишу – Поліна Бородіна, Валерія Камчатна і Тамарі Шенгелія (наукові керівниці – професорка Катерина Карпенко та доцентка Марія Щербина).
Вітаємо студенток та наукових керівниць із високою оцінкою
їх наукової діяльності!
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ЮВІЛЕЙНА ДАТА

РІЧНИЦЯ ДРУЖБИ Й СПІВПРАЦІ!
31 травня до Дня захисту дітей та 45-річчя Харківської обласної дитячої клінічної лікарні № 1 відбувся благодійний захід, на
якому музиканти симфонічного оркестру Харківської філармонії
під управлінням Юрія Янка виконали дитячу музичну програму.
На майданчику біля лікувального корпусу, де перебувають онкохворі діти, відбувся концерт просто неба.

До привітань долучилися заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Антон Деньгуб, голова Харківської
обласної ради Артур Товмасян, представники медичної спільноти, у тому числі Харківського національного медичного університету.
Цього дня відзначається не тільки ювілей закладу, але й річниця дружби і тісної співпраці між лікарнею та Харківським національним медичним університетом. Адже 45 років тому на запрошення головного лікаря Римми Коробчанської кафедра дитячих
хвороб, яку очолював професор Анатолій Кожем’яка, перейшла
з дитячої лікарні Південної залізниці в 7-му Дитячу міську лікарню (перша назва ОДКЛ № 1). Кафедральний колектив, серед яких
були доценти Єгор Вашев, Людмила Нікітенко, асистенти Тетяна Сіренко, Володимир Марков, Віктор Наконечний, аспіранти і
клінічні ординатори, ще до офіційного переходу на нову клінічну
базу проводив консультативну та лікувальну роботу в лікарні.

Сьогодні Обласна дитяча клінічна лікарня № 1 – це найбільший у місті сучасний багатопрофільний стаціонар, де знаходяться
Регіональний
імунологічний
центр,
Обласний алергологічний центр, пульмонологічне, неонатальне, онкологічне відділення, а
також відділення анестезіології та інтенсивної
терапії, офтальмологічне, отоларингологічне,
хірургічні відділення. Як
зазначає генеральна директорка лікарні Оксана
Піонтковська: «Ми працюємо щодня і щохвилини для того, щоб наші
діти посміхалися. Заради їх щастя та здоров’я
ми робимо все від нас
залежне».
Крім того, Обласна дитяча клінічна лікарня № 1 – база підготовки майбутніх лікарів, адже вона є клінічною базою для кафедр
медичного вишу, а саме: пропедевтики педіатрії № 2; дитячої хірургії та анестезіології; стоматології дитячого віку та імплантології. У лікарні студенти навчаються не лише сучасним методам
діагностики та лікування, а й ставленню до хворого, беруть уроки
етики та людяності.
Обласна дитяча клінічна лікарня № 1 – центр практичної медичної допомоги, науки та підготовки кваліфікованих медичних
кадрів для України.
Харківський національний медичний університет вітає адміністрацію лікарні на чолі з професоркою Оксаною Піонтковською,
колег, друзів, лікарів та студентів з 45-річним ювілеєм лікарні!
Напередодні ювілею лікарні завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії № 2 Вікторія Клименко та доцентка Ольга Плахотна
відвідали професора Анатолія Кожем'яку та записали його спогади про створення й становлення Обласної дитячої клінічної лікарні.
Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗШИРЮЄМО КОРДОНИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
15 червня в ХНМУ з візитом перебував голова правління корпорації експертного галузевого права, навчальних послуг за кордоном та зовнішньої торгівлі Туреччини Алі Узун.

Гість зустрівся з керівництвом університету. Так, вітаючи пана
Узуна в стінах медичного вишу, проректор з НПР Володимир
Марковський зазначив, що ми завжди зацікавлені в розширенні
міжнародного співробітництва, адже пріоритетними напрямками
такої співпраці перш за все є наука і освіта, якими університет займається понад 200 років. Пан проректор також розповів про великий досвід підготовки іноземних громадян в нашому виші. На-

разі в ХНМУ навчається понад 4,5 тис. іноземних студентів з 79
країн, у тому числі з Туреччини.

Алі Узун зі свого боку виявив зацікавленість щодо підготовки фахівців у медичному університеті та умов їх навчання і проживання. Крім того, у ході зустрічі обговорювалися питання пріоритетних форм співпраці в галузі наукових досліджень, освіти та
культури.
У рамках візиту пан Узун відвідав музей історії ХНМУ, ознайомився з його експозиціями та залишив запис у Книзі відгуків.
Âàëåð³ÿ Êîëºñí³êîâà, ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ЕЙДЖИЗМ
Населення Землі швидко зростає та розвивається. Зі зміною
середньої тривалості життя та зниженням народжуваності відбуваються демографічні зміни, які по-різному впливають на всі країни. Одночасно культурні переконання формують соціальні норми і цінності, пов'язані з процесом старіння і роллю літніх людей.
Ці уявлення про старіння не постійні – вони змінюються із розвитком суспільства. Останнім часом дедалі частіше люди різних
вікових груп відчувають на собі ейджизм, тобто дискримінацію
людини за віком, її стереотипізацію та ярликування. Ми можемо
навіть не замислюватися, однак ейджизм присутній у всіх сферах
життя суспільства. Будь-хто і в будь-який вік може відчувати на
собі ейджизм.

Термін «ейджизм» був введений ще в 1969 році Робертом
Нілом Батлером для опису дискримінації людей похилого віку,
створений з урахуванням сексизму та расизму. Нещодавно цей
термін був використаний щодо забобонів та дискримінації підлітків і дітей (Інститут молоді та соціальних змін Freechild, лютий
2021), наприклад, відмови їм у певних правах, зазвичай зарезервованих для дорослих, таких як право голосувати, балотуватися
на виборчі посади, купувати та вживати алкоголь, тютюн або коноплю, одружуватися, мати зброю, грати в азартні ігри, давати
згоду чи відмовляти в лікуванні, підписувати контракти. Ейджизмом також вважають ігнорування ідей підлітків, оскільки їх вважають «занадто молодими», або припущення, що вони повинні поводитися певним чином через свій вік. Ейджизм стосовно дітей
проявляється і вербально. Досить часто можна почути: «Поводься відповідно до твого віку», «Що ти знаєш, ти просто дитина!»,
«Ти колись це зрозумієш, просто почекай».

Прояви ейджизму яскраво відображають конкретні стереотипи та очікування від людей похилого віку та процесу старіння.
Вікові стереотипи та ставлення до віку, як правило, відображають
як бажані, так і небажані якості, пов'язані зі старінням. Найпоширеніші негативні стереотипи стосуються компетентності літніх
людей. Так, вважається, що фізичні та когнітивні можливості людини з віком слабшають, людям похилого віку бракує креативності, вони не здатні засвоїти нові навички, непродуктивні, є тягарем для сім'ї та суспільства, хворі, слабкі, самотні та соціально
ізольовані. З іншого боку, також поширені позитивні стереотипи,
наприклад, що люди похилого віку мудрі, доброзичливі, досвідчені та надійні. Чи завжди це відповідає дійсності? Звісно, ні. Але
це відображає той факт, що сприйняття старості та старіння частково залежать від соціального контексту. Втрата роботи через
свій вік, відмова у безвідсотковому кредитуванні, новій кредитній
картці, автострахуванні чи страхуванні подорожей через ваш вік,

отримання нижчої якості обслуговування в магазині чи ресторані через ставлення організації до людей похилого віку, відмова у
членстві в клубі чи торговій асоціації через ваш вік – це все можливі прояви ейджизму.
Нині більшість досліджень ейджизму зосереджені на тому, як
він впливає на людей похилого віку та всіх можливих наслідках
такої поведінки. Так, наприклад, німецькі вчені вивчали взаємовідносини колег різного віку на роботі. Обмін знаннями старшого
персоналу з молодшими колегами завжди є критично важливим
для збереження знань у всій організації. За результатами дослідження виявилося, що дискримінація змінює поведінку постраждалих на робочому місці. Старші співробітники когнітивно сприймають негативні соціальні судження інших і тому почуваються
менш впевненими в тому, щоб ділитися своїми спеціалізованими
знаннями з молодими колегами. Зрештою, це означає, що цінні
знання втрачаються, і молодші співробітники не можуть розвиватися далі, навчаючись у своїх більш досвідчених колег. Дискримінація за віком, на жаль, стала частиною нашого повсякденного життя. Тому з наміром висвітлити цю проблему був випущений
комедійний фільм «Інтерн». Він доволі ясно розкрив тему ейджизму, бо головний герой – 70-річний пенсіонер Бен Уіттакер – вирішує стати інтерном попри всі переконання суспільства.

3 серпня 2020 року на 73-й Всесвітній асамблеї охорони
здоров'я було схвалено розпочати Десятиліття здорового старіння (2020–2030). Метою цієї колаборації є об'єднання урядів,
громадянського суспільства, фахівців, наукових кіл, засобів масової інформації для того, щоб покращити життя людей похилого
віку, їх сімей та громад, в яких вони живуть. Кількість літніх людей
буде наближатися до двох більйонів, а багато з них не мають доступу навіть до основних ресурсів, необхідних для гідного життя.
Не менше літніх людей стикаються з безліччю бар'єрів, які перешкоджають їхній повноцінній участі в суспільстві. Зазначається,
що політика та закони, які стосуються ейджизму, освітні заходи,
що посилюють емпатію та розсіюють хибні уявлення, а також взаємодія між поколіннями зменшать упередження, тобто будуть
сприяти зменшенню впливу ейджизму.
Ейджизм та негативне ставлення до віку з часом можуть мати
наслідки для суспільства. Чому? По-перше, стереотипне втілення має схильність впливати на людей, які рухаються життєвим
шляхом, через інтерналізацію стереотипів, що може формувати
підхід та досвід людей у подальшому житті. По-друге, літні люди,
підтверджуючи стереотипи, які вони колись почули, стають менш
працездатними. А по-третє, це може спричинити нерівне та несправедливе ставлення до людей похилого віку. У зв’язку з цим
ВООЗ ще у 2002 році прийняла концепцію «Активного старіння».
Ця концепція має ідею більш тривалої діяльності, з вищим пенсійним віком та видом праці, адаптованим до віку працівника. Крім
того, ця концепція дає змогу соціально залучити людей похилого
віку до колективу.
Тож, ейджизм – це можлива загроза для подальшого розвитку
людей. Ніколи не пізно вивчити щось нове або навчити когось. Живучи у XXI сторіччі потрібно розуміти, що це сторіччя можливостей.
Ще 100 років тому не всі мали змогу ходити до школи, тим паче до
університету, працювати у високоерудованому колективі. Відмовлятися від будь-чого, через боязнь засудження суспільства не є
правильним, як і засуджувати людину через її вік. Тому, безумовно,
ейджизм треба виключити, бо наслідки будуть руйнівними.

Àíàñòàñ³ÿ Øåíãåð, ²ãîð Çàâãîðîäí³é, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî
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ПРОЄКТИ ХНМУ

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА
вати у своїй практичній діяльності. Зокрема, у наших випускників,
незважаючи на пандемію, є можливість найкращим чином адаптуватися до складних умов сучасного освітнього процесу», – зазначила пані Ірина.
Цього року 37 викладачів пройшли курс молодого викладача
та високо оцінили тематику курсу, яка включала в себе актуальні
питання розвитку soft-skills, емоційного вигорання, ораторської
майстерності, цифрового етикету тощо.

3–4 червня відбулося урочисте вручення сертифікатів курсів
підвищення психолого-педагогічної майстерності «Школа молодого викладача» та «Школа досвідченого лектора» на базі Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ.

Вітаючи курсантів, проректорка з науково-педагогічної роботи Ірина Лещина зазначила, що постійне самовдосконалення викладача та прагнення до високих стандартів є невід’ємною частиною безперервного професійного розвитку. «Упевнена, що той
час, який ви провели спільно зі спікерами Школи, пішов вам на
користь, адже вже сьогодні цей досвід ви можете використову-

У рамках Школи досвідченого лектора слухачами курсу стали
40 викладачів. Тематика занять викликала жваві обговорення та
дискусії. У зворотному зв’язку слухачі зазначили цінність даного
курсу як майданчика для спілкування та обміну досвідом.
Так, випускники Школи висловили слова подяки спікерам за
цікаву та актуальну інформацію, отриману під час навчання. Крім
того, вони відзначали позитивну та доброзичливу атмосферу, зацікавленість, набуття досвіду та новизну матеріалу – тобто все,
що потрібно для розвитку особистості викладача.
Окрема подяка доповідачам курсу – керівниці Психологічної
служби ХНМУ Анастасії Горецькій, професорці кафедри педіатрії
№ 1 та неонатології Тетяні Чайченко, професорці кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Галині Єрьоменко, професорці кафедри внутрішньої медицини № 2,
клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої Наталії
Риндіній та доценту кафедри філософії Олегу Марущенку за цікавий матеріал та залученість у даний курс.
Щиро вітаємо слухачів курсів та чекаємо на подальших проєктах!

Çà ìàòåð³àëàìè Ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè ÕÍÌÓ

ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ МИРОТВОРЧИХ МІСІЙ

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ МИРОТВОРЦІВ
З нагоди Міжнародного дня миротворців Організації
Об’єднаних Націй 28 травня в Харківському дипломатичному клубі відбувся урочистий захід, присвячений вшануванню учасників
миротворчих місій. Співробітники Харківського національного
медичного університету приєдналися до святкування.

Командир взводу спеціального підрозділу МВС України в Косово (2004–2005 р.), колишній офіцер поліції (підполковник), нині

директор Центру дистанційного навчання ХНМУ Сергій Маровтій
виступив з промовою, де підкреслив важливість миротворчого
руху, патріотичного виховання сучасної молоді, у тому числі майбутніх лікарів.
Завідувачка кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії професорка Юлія Волкова виступила
з презентацією про Симуляційний центр ХНМУ, який є найпотужнішою базою для навчання та відпрацьовування багатьох можливих
варіантів реальних ситуацій та участь представників вишу в інструктажі різних верств населення на тему першої домедичної допомоги.
Голова ГО «Студентське самоврядування Харківського національного медичного університету» Олександр Штереб розповів
про роль студентства медичного вишу в громадському вихованні
та волонтерстві та відзначив, що всі волонтери проходять спеціалізоване навчання, сертифіковані і мають право викладати першу домедичну допомогу. Адже вони регулярно проходять курси
підвищення кваліфікації, тому завжди володіють найсучаснішими
методиками.
Співробітники ХНМУ привітали всіх причетних до урочистого
свята та висловили подяку за можливість приєднатися до вшанування учасників миротворчого руху.
Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ÕÍÌÓ
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БУТИ НАЙКРАЩИМИ!
Травень, 2021 рік.
Студенти з хвилюванням чекають на результати КРОКу та
складають випускні іспити. Важко усвідомити, що промайнуло 6
років навчання в університеті.
У далекому 2015 році
наша альма матер відкрила
свої двері для нас – студентів-першокурсників – ще таких юних, недосвідчених, але
з безмежною жагою до навчання та в передчутті нового цікавого етапу життя.
Перші роки, а особливо дні в університеті, звісно,
були стресом, адже поринаєш в абсолютно нову атмосферу: нові навчальні дисципліни та незнайоме для тебе
оточення. Проте згодом дякуєш університету за те саме
нове оточення, адже він зібрав людей з різних куточків
країни, і кожен зміг знайти
«своїх», що дуже цінно.
Щодо навчальних дисциплін – їх було дуже багато і, як на
мене, з кожною із них були свої складності, які, насправді, залежали від багатьох факторів: десь від матеріалу, десь від особливостей викладача, а десь просто від лінощів і незацікавленості
самого студента.
Звісно, у кожного з нас в університеті був як найважчий, так
і найулюбленіший предмет. Особисто щодо мене, я дуже добре
пам'ятаю курс з біохімії, де мені пощастило мати такого викладача, як Оксана Анатоліївна Наконечна, яка моментально прикувала
увагу до цього цікавого предмета. Саме завдяки біохімії я почала
розуміти, як працює організм на клітинному рівні та як відбуваються в ньому найважливіші життєві процеси. Сміливо можу сказати, що це перша дисципліна, яка заклала фундамент у виборі
моєї майбутньої спеціальності.
Звичайно, я не можу не згадати таку дисципліну, як фармакологія, що містила у собі велику кількість складного матеріалу, який
на той момент, як здавалося, неможливо було запам'ятати, та високі вимоги викладача. Той період університетського життя в мене
асоціюється, на жаль, більше з негативними емоціями: пам'ятаю,

як була ображена на ситуацію в цілому, бо не розуміла, чому ніби
все вивчила, але на парах в більшості випадків отримувала трійки,
до яких не звикла. Звісно, свою справу зробила деяка невпевненість у собі під час відповідей, особливості мого характеру та поведінка, яка супроводжувала чергову трійку.
Таким чином, я отримала перше «задовільно» в заліковій
книжці, свою першу трійку. Засмутилася, змирилася, але чітко
розуміла, що повернусь. І я таки повернулася: з новими силами,
впевненою у собі та, найголовніше, у своїх знаннях.
Чи то я стала дорослішою і більш досвідченою у спілкуванні з людьми, чи завдяки великій кількості об'ємного та складного
матеріалу, який я вивчала всі ці роки з інших, вже клінічних дисциплін, а може це просто час розставив все по своїх місця – не
знаю, але я таки засвоїла матеріал і отримала свій високий бал.
Але насправді, це не було головним. А головне – похвала (яка
стосувалася не лише знань з фармакології), найкращі побажання на майбутнє та цінні поради від Тамари Іванівни Єрмоленко.
Ця життєва ситуація стала для мене безцінним досвідом (за
власними переконаннями). Також за ці роки було пройдено безліч клінічних кафедр, вивчено багато клінічних дисциплін, що дало
змогу кожному з нас впевнитися у виборі своєї майбутньої спеціальності.
Проте, на жаль, через пандемію, яка стала потрясінням для
усіх та змусила весь світ змінити спосіб життя, у нас не було можливості повною мірою пізнати особливості практичної роботи лікарів, оскільки до цього ми мали змогу спілкуватися з пацієнтами, збирати анамнез, проводити дослідження та ставити діагноз.
Так, ми навчилися проводити заняття дистанційно, але все
ж таки не вистачало ось цього живого спілкування, застосування
своїх знань на практиці.
Однак я впевнена, що після нашого випуску медицина поповниться великою кількістю талановитих лікарів різноманітних
спеціалізацій та з'явиться багато нових імен, відомих завдяки
своїм вагомим внескам у розвиток сучасної медицини.
Насправді, відбулося дуже багато подій як позитивних, так
і негативних, але неможливо в невеликій статті вмістити цілих 6
років яскравого студентського життя, тому доводиться обмежитися лише деякими пам'ятними подіями.
Особисто від себе хочеться побажати всім випускникам ніколи не зупинятися, ніколи не стояти на місці, завжди вдосконалювати свої знання, невпинно навчатися новому, що допоможе у
своїй спеціальності бути найкращими.
Îëåíà Òåðåøê³íà, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ТЕРМІНАТОР З МЕДИЧНОГО ВИШУ
«Є лише два способи прожити життя:
один — це вважати,
що ні в чому немає дива.
Інший — вважати, що дива є усюди».
Альберт Ейнштейн

Шість років промайнули так швидко, аж не віриться! Ось я
стою з мамою в черзі, щоб подати документи, потім гордо чимчикую купувати халат, отримую листівку із запрошенням на посвяту

першокурсника, складаю перший іспит. И саме зараз пишу цей
допис зі сльозами на очах, бо розумію, що підходить до завершення моя дивовижна пригода, цілий життєвий етап.
Харківський медичний став для мене набагато більшим, ніж
місце отримання вищої освіти. Я пишалася, пишаюся і завжди
буду пишатися тим, що навчалася саме в цьому виші. Окрім
знань, я знайшла найкращу подругу, отримала досвід у науковій
та громадській роботі. Щиро вдячна за проходження лікарняної
виробничої практики у м. Тегеран (Іран)!
Проте найголовніше – завдяки університету я знайшла себе.
Знайшла ту справу, якою хочу та буду займатися. Знайшла впевненість у собі, навчилася знаходити вихід з різних ситуацій, швидко приймати рішення, завжди йти вперед до мети, незважаючи на
невдачі. Так, були і сльози, і розчарування, прикрі помилки та несправедливість. Однак як би там не було, все це досвід! ХНМУ –
справжня школа життя, закінчивши яку, ти стаєш суперлюдиною,
таким собі Термінатором, якому більше нічого не страшно.
Я щаслива, що доля дала мені шанс вступити до Студентського самоврядування, якому дуже вдячна за друзів, багато цікавих заходів і найголовніше – за особистісний ріст.
Хочу подякувати всім викладачам за отримані знання та навички. Висловлюю велику подяку та повагу Івану Летіку, Ользі Юрковій, Михайлу Кожину, Варварі Колєсник, Юрію Садовниченку,
Валентині Петюніній, Луїзі Ізмайловій, Олексію Мірошніченку! Пишаюся тим, що навчалася саме у вас.
З гордістю та повагою кажу всім: «Моя alma mater – Харківський національний медичний університет!». Буду сумувати!
Àíàñòàñ³ÿ Êîðäþìîâà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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МИ ГОТОВІ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ЗВЕРШЕНЬ!
Шість років промайнули як одна мить. У пам'яті досі зберігаються моменти, коли ти тільки
закінчив школу і стоїш у колі нових людей та чекаєш на щось незвичне, цікаве.
Цей час минув дуже швидко. Як кажуть, «тільки блимнути очима» – і от вже випускники.
Проте за ці роки було стільки пізнавального, незабутнього та веселого!
У нас з’явились нові знайомства, ми знайшли друзів, кохання, хтось уже створив сім'ю. Студентство – це маленьке життя: неповторне та насичене!
Ми стали сформованими дорослими особистостями із мудрими роздумами та високими
цілями.
Проте найголовніше – ми готові до справжнього життя та професійних звершень! Незважаючи на всі перешкоди, ми впевнені, що впораємось та виведемо українську медицину на новий
рівень!
Харківський національний медичний університет – це люди, що там працюють! Це викладачі,
що дають нам найцінніші знання; деканати, що піклуються та переживають за тебе як рідні! Усі
зацікавлені, щоб студент навчився важливим речам, які обов'язково знадобляться у професії!
Дякуємо кожному за мудрість, турботу та натхнення!
Ми – майбутнє медицини та зробимо все можливе, щоб стати гордістю нашої альма матер
і країни!
²ðèíà Þðê³íà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

СПАСИБО ЗА ВЕРУ В НАС!
Вот и закончился еще
один замечательный этап
моей жизни. Я думаю, он
был и останется для меня
самым незабываемым.
Я до сих пор хорошо
помню ту дату, 1 сентября 2015, вторник, начало
учебного года. А дальше –
6 лет прекрасных воспоминаний и незабываемых
моментов. В тот первый
день я заблудился, ничего не знал о своем новом университете (кроме
того, что это лучший университет для изучения
медицины в Харькове),
студенты куда-то спешили, все были нарядные, знали, где их лекции, а я был очень напуган, многого не знал. Первые недели провел один, ведь не всех
студентов зачислили на новый семестр...

Прошли годы, и вот мы уже выпускники, врачи, с четким
осознанием возложенной на нас ответственности. Когдато мы были просто молодыми людьми, гордились тем, что
учимся на медицинском факультете. Но теперь мы понимаем, что профессия врача уникальна по своей сути, поскольку именно она дает шанс спасать человеческие жизни. Мы
осознали эту высокую ответственность благодаря нашим
квалифицированным преподавателям, помогающим нам
справляться со всеми трудностями и проблемами. Я хотел бы
выразить свою искреннюю благодарность и признательность
всем сотрудникам университета, деканату, особенно нашему
замечательному декану профессору Светлане Александровне
Красниковой, за поддержку и помощь и, конечно, всем преподавателям за полученные знания и веру в нас. Мне хотелось бы назвать имя каждого, кто вложил в нас частичку своей
души, не только знания!
И главное, я никогда не забуду моих самых первых учителей –
моих родителей. Они – свет, который освещает мой путь, они –
символ моей жизни и моего счастья. Без них я не был бы там,
где я сейчас.

Íîóð Ìàõìîóä Ôëàéåõ Àë-Êóàäåð,
V ôàêóëüòåò ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

НИКТО НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО!
Фаррух: Да, Пауль, 6 лет пролетело так
быстро…
Пауль: Согласен, Фаррух! Кажется,
вчера еще сидели на первой паре по анатомии. Помнишь?
Фаррух: Ещё бы! А как мы первый раз
познакомились с кафедрой химии?
Пауль: О, да-а, такое не забудешь!
Честно говоря, было тяжело покорить таблицу Менделеева.
Фаррух: Зато как мотивировала нас
фраза Владимира Александровича Макарова, нашего доцента кафедры химии «Кто
учил, зачет получил, кто не учил, два получил!».
Пауль: А как тебе 3 курс?! Помнишь всю
эту суету: Фарма, Патморф, Патфиз, Микра
и в подарок КРОК-1?
Фаррух: 3 курс – это круги ада, прям
Данте Алигьери! За тот год, мне кажется,
мы прочитали больше книг, чем за всю нашу
жизнь.
Пауль: Зато 4-й курс показал, что все
эти 3 года были пройдены не зря. Когда
мы впервые перешагнули порог клинических кафедр, смогли
ощутить себя не просто людьми в белых халатах, а будущими
врачами.

Фаррух: Ничто не предвещало беды, как
вдруг началась дерматология. Хорошо помню эту фразу на кафедре: «Никто не говорил, что будет легко!». Да, нам действительно
пришлось прочувствовать всю серьезность
этих слов на себе. Но, как говорится: «Что нас
не убивает, то делает нас сильнее».
Пауль: И только мы начали осваивать
клинические навыки, как снег на голову, –
карантин! Тут уж следующие 9 кругов ада:
Moodle, Zoom, Google Meet – кошмар! Зато
мы «на передовой» внедрения технологий
Digital в работе нашего университета, а ведь
за этим будущее!
Фаррух: Согласен, сейчас, пройдя весь
этот тяжелый путь и будучи выпускниками
медицинского университета, мы горды тем,
что наша alma mater – это именно Харьковский национальный медицинский университет! Спасибо огромное коллективу медицинского университета: профессорам,
нашим дорогим преподавателям, заведующим кафедрами и, главное, деканату V факультета по подготовке иностранных студентов за науку, поддержку и веру в нас!

Ïàóëü Êëàññåí, Ôàððóõ Ìóêèìîâ,
V ôàêóëüòåò ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ
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ГИГИЕНИСТ ПО ПРИЗВАНИЮ
Знаете ли вы, что кафедра гигиены на медицинском факультете Императорского Харьковского университета появилась лишь в 1873 году? Хотя потребность в ее существовании
обнаружилась уже в первые десятилетия деятельности университета.
Однако под разными предлогами (отсутствие средств, помещения, кадров и т.д.) организация ее отодвинулась до того
времени, когда в 1872 г. в Казанском университете вышел в отставку известный своими научными трудами профессор гигиены
А.И. Якобий. Вот тогда в совете профессоров медицинского факультета Харьковского университета состоялись обсуждение кандидатуры Аркадия Ивановича как
«удовлетворяющего
всем
требованиям»
для заведования «одной из важнейших кафедр» и выборы, на которых он получил 30
избирательных и 4 неизбирательных шара. 1
февраля 1873 г. совет заслушал предложение
попечителя «об открытии кафедры гигиены
и о перемещении на оную профессора Якобия» и принял соответствующее решение.
Так на медицинском факультете Харьковского университета появилась самостоятельная кафедра гигиены, а в 1885 г. ее возглавил
И.П. Скворцов – ученик А.И. Якобия по Казани.
Иринарх Полихроньевич Скворцов родился в 1847 г. в семье священника, общее
образование получил в духовно-учебных заведениях г. Самары. Однако мирского среднего образования они не давали, а ограничивать себя духовной
деятельностью юноша Скворцов не хотел. Поэтому в 1865 г. он
поступил вольнослушателем на медицинский факультет Казанского университета, по окончании которого сдал экзамены в
гимназии, получил аттестат зрелости и был зачислен студентом
того же факультета.
По окончании университета (1871 г.) Иринарх Полихроньевич Скворцов летом принимал участие в борьбе с холерной эпидемией в Бузулукском уезде, затем в течение года был
земским врачом в Самарском уезде, однако в 1872 г. медицинский факультет Казанского университета избрал его в качестве
стипендиата для подготовки к профессорскому званию и направил на год в медико-хирургическую академию для работы
над диссертацией. Здесь И.П. Скворцов работал под руководством выдающегося ученого гигиениста и общественного деятеля А.П. Доброславина, влияние которого прослеживается
в дальнейшем во всей его практической и общественной деятельности.
После защиты докторской диссертации (1874 г.) И.П. Скворцов был избран штатным доцентом кафедры гигиены Казанского университета, а в 1882 г. перешел профессором на такую же
кафедру в Варшавском университете, где прослужил три года. В
1885 г. начался наиболее длительный и плодотворный период его
жизни и деятельности: он был избран руководителем кафедры
гигиены медицинского факультета Харьковского университета,
которую возглавлял в течение 20 лет.
Здесь так же, как в Казани и Варшаве, он начал свою работу с устройства гигиенической лаборатории и собирания библиотеки, «благодаря чему преподавание гигиены с самого начала будет иметь не только демонстративный, но и практический
характер». Лекции И.П. Скворцов читал круглый год по 4 часа в
неделю, для практических занятий отводилось 2 часа. Программа преподавания включала разделы: «Общая гигиена», «Гигиена
специальная», «Санитарное законодательство», «Практические
работы по гигиене». Она имела выраженную социальную направленность, чего не было в программах западноевропейских университетов.
Кроме практических работ на кафедре, каждый студент
должен был проделать оригинальное гигиеническое исследование самого себя (антропологическое), своей бытовой обстановки и квартиры. Все результаты работ и свои заключения студент вносил в особые записные книжки. При зачете
профессор сам знакомился с их содержанием и высказывал
свое мнение. Постановка дела была настолько хороша, что

записи студентов за несколько лет были использованы для
научных работ, появившихся в печати. Ежегодно И.П. Скворцов
объявлял темы научных работ студентов, за которые факультет награждал достойных золотыми и серебряными медалями.
Интересно то, что темы этих работ были связаны с вопросами, существенными в санитарном отношении для населения г.
Харькова. Так, например, в 1886 г. студент М. Кузнецов получил
золотую медаль за работу «Очерк современного санитарного состояния г. Харькова на
основании санитарно-статистических и топографических данных».
И.П. Скворцов был гигиенистом по призванию. В одной из своих многочисленных
работ он говорит, что в течение всей своей
преподавательской деятельности «постоянно стремился вывести ее из узких рамок
преподавания на широкую арену жизни». Он
так определял значение этой науки: «Гигиена занимается не личными интересами, а
общественными, составляя часть общей науки о человеческом обществе, и не дробит
человека, а берет его целиком со всеми его
телесными, умственными и нравственными
качествами. Предметом исследования современной гигиены является влияние на людей, как природы вообще, так и той обстановки, которая исторически выработана самими
же людьми».
Широко образованный человек, он был
не только преподавателем, подготовившим и
издавшим целый ряд учебников, как, например, «Курс практической гигиены» (2 тома, 1884–1889), «Основы
гигиологии и гигиены» (1900), «Военно-полевая гигиена» (1904).
И.П. Скворцов был популяризатором гигиенических знаний, подготовив издания «Общепонятная гигиена» (1880), «Гигиена
со включением анатомии и физиологии» (1897), читал лекции
народным учителям, пытался издавать «темы для бесед по народной гигиене». В приложении к своей автобиографии в книге
«Медицинский факультет Харьковского университета за первые
сто лет его существования. 1805–1905» он приводит 154 названия своих наиболее значительных трудов, свидетельствующих о
широте его интересов. Мы приведем только несколько из них.
«О необходимости особого губернского санитарного врача»,
«Основные вопросы народной гигиены», «О заразных болезнях вообще и о чуме в частности», «О микробах корнеплодов»,
«Пятигорье и его минеральные воды», «В чем сила жизни и всей
природы» (актовая речь 1892 г.), «Пища и здоровье», «О воспитании и нравственности» и др.
Будучи участником всех гигиенических съездов, И.П. Скворцов печатал в современных ему СМИ отчеты об их работе. Он
принимал активное участие в жизни факультета, становясь неоднократно членом испытательных комиссий на выпускных
экзаменах, участником комиссий по оценке трудов кандидатов
на вакантные должности, комиссий по обсуждению проектов
различных документов, как, например, проект испытания на степень доктора медицины, в котором он представил собственное
мнение.
Он откликался на все, что волновало общество в общественно-медицинском и санитарном отношении, и на все новое, что
появлялось в науке. По утверждению известного современного
профессора-гигиениста В.М. Жаботинского: «За тридцать лет,
что И.П. Скворцов стоял во главе кафедр гигиены (Казань, Варшава, Харьков – автор), он проделал огромный труд для того,
чтобы поднять значение своей благородной науки, выразить ее
основные черты и задачи, вооружить руководствами, отражающими последние достижения научных исследований».
Последним делом И.П. Скворцова в Харькове было участие
в подготовке и издании капитального труда «Медицинский факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования. 1805–1905 гг.», который вышел из печати в 1906 г. к
100-летию университета под его редакцией. Эта книга является неоценимым пособием для всех, интересующихся историей
Харьковской высшей медицинской школы. Затем И.П. Скворцов
переехал в Киев, где и умер в 1921 году.
Æàííåòà Ïåðöåâà, äèðåêòîð ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ
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ВЧИНКИ, ЯКІ НАДИХАЮТЬ
Сьогодні я маю неабияке
бажання розповісти вам про
неймовірного лікаря, діяльність якого надихнула мене
обрати саме медицину.
Микола
Михайлович
Амосов – це дійсно людина з великої літери. Сміливо
можна сказати, що він має
українське коріння. Хоча народився і навчався Mикола
Михайлович у Росії, але
коли був уже досвідченим
лікарем все-таки переїхав
до України та на все життя
залишився справжнім її патріотом.
Важливу роль в його
кар’єрі відіграло вміння все систематизувати. Його запал та надія
на краще давали ідеї для нових відкриттів. Микола Михайлович –
це всебічно розвинена людина. Він мав нестандартний погляд на

речі і помічав кожну дрібницю. Його людяність та співпереживання не дозволяли йому спокійно змиритися зі смертю пацієнта,
але завдяки обізнаності майже у всіх сферах медицини він провів незліченну кількість успішних операцій. Тільки людина з високими цінностями зможе виконати понад 5000 операцій на рік. А
його діяльність під час війни – це взагалі фантастика. В неабияких умовах він продовжував рятувати тисячі життів. Ідею робити
клапани для серця з нейлонових сорочок також можна вважати
неймовірною, але це було дієво та ефективно.
Прагнення Миколи Амосова щось змінити, покращити, винайти надихнуло мене. Кардіохірургія з дитинства була моєю недосяжною мрією, але для нього – це життя. Тепер я розумію, що
все у світі реально і твої успіхи залежать лише від тебе та від твоєї
організованості. Тож тепер я впевнено та наполегливо крокую до
своєї мети.
І, як висновок, хочу сказати, що однією з головних цінностей
є вміння залишатися людиною в будь-якій ситуації. Аби не стати
грубим під час несприятливих обставин та не зазнатися, треба
вміти тверезо оцінювати свої навички та вміння. Це і є основою
моральних цінностей людини.
ªëèçàâåòà Ïàòèíêî, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ДУМКА СТУДЕНТА

РІК ОНЛАЙН-ОСВІТИ: «ЗА» ТА «ПРОТИ»
Уже більше року життя мешканців майже всіх країн світу кардинально змінилось. Карантин вплинув на всі сфери діяльності
людей: освіту, медицину, виробництво, туризм, харчування, соціальні та громадські заходи тощо. Як студент медичного університету в рамках даної статті я б хотіла виділити окремо зміни в
галузі медичної освіти.

Однозначно дистанційна освіта має свої плюси: студент має
змогу зекономити час, який раніше витрачав на дорогу, можна
навчатися в максимально комфортних умовах – вдома та витрачати більше часу на саморозвиток. Але перераховані вище позитивні сторони дистанційної освіти не можуть перекрити ті недоліки, які вона має.
За останній рік такого навчання якість освіти чимало змінила-

ся, адже студенти звикають до того, що в будь-який момент вони
можуть підгледіти правильну відповідь в мережі Інтернет або в
підручниках, бо викладач не може контролювати студента на сто
відсотків навіть з увімкненою камерою. Не менш важливий інший
момент – це відсутність комунікації з пацієнтом. На жаль, студенти втратили змогу відточувати свої навички, проходячи практику
в стаціонарі та взаємодіючі з пацієнтами, що є найголовнішим у
практичній діяльності лікаря. Проте з іншого боку в плюси можна записати розвиток стимуляційної освіти в нашому виші. Адже
ми маємо змогу відпрацьовувати практичні навички на сучасних
манекенах і тренажерах, які значно згладжують недоліки онлайносвіти в медичному виші.
Також хотілося б підкреслити ще один загальний негативний
момент досвіду навчання в умовах карантину – втрату відчуття
динаміки життя. Люди – соціальні істоти, нам необхідно активно взаємодіяти один з одним та бачити прогрес своєї діяльності. На прикладі студентів це можна пояснити наступним чином.
Коли раніше відвідування занять було обов’язковим, кожен мав
змогу планувати свій день, життя було розгалужено на так звані «зони»: навчання, відпочинок, можливо, робота. Тепер всі межі
трохи зтерто: існує девайс та кімната, і вся активність зосереджена саме на них: робота, навчання – тепер все відбувається в
одній кімнаті, а друзі, знайомі, одногрупники – лише невелике зображення на моніторі.
Враховуючи всі плюси та недоліки такого навчання, я можу
сказати, що для медиків таке навчання не є оптимальним. Проте
для тих, хто дійсно прагне отримати знання та пов’язати життя з
медициною, воно не стане значною перешкодою.
Òåòÿíà Ïîïîâà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

ЗМІНИ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ
Важко повірити, що наше життя так змінилось за останній рік.
Розповіді про пандемії лунали з уст вчителів історії у школі, але то
завжди було так далеко і взагалі не стосувалось нашого століття.
Як то кажуть: «Усе приходить, коли не очікуєш». От і ми зовсім
не чекали на такий сюрприз.
Життя людей дійсно обернулось на 360 градусів, і зміни торкнулись абсолютно кожного. З’явилось багато можливостей
щодо розвитку: онлайн-конференції, тренінги, курси тощо. Проте
водночас ми втратили нагоду мандрувати, ходити на концерти, у
театри та наживо спілкуватися з цікавими людьми. Мені здається, ми взагалі забули, як поводитися в соціумі та обмінюватись
енергією один з одним.
Як карантин вплинув на життя студентів? По-перше, важливо
зазначити, що онлайн-навчання дало змогу працевлаштуватись
та поєднувати роботу з навчанням. По-друге, студенти розвинули свої навички пристосування, адже раніше ніхто не міг уявити

навчання в медичному університеті онлайн. Але ж ми змогли! Так,
стало набагато більше відповідальності за свої знання, бо значну
частину матеріалу ми вивчали дома та змогли себе вмотивувати
та виконати навчальний план.
Є і свої мінуси: робота лікаря потребує практики з пацієнтами, та, на жаль, ми не мали такої можливості. Багато відділень
було закрито на карантин, і ми не могли ходити до стаціонару. Хто
бажав, пішов працювати у ковідні відділення, це ще один плюс.
Медична сфера потребувала допомоги від студентів, всі мали
змогу працевлаштуватись і допомагати лікарям у боротьбі з вірусом.
Як ми бачимо, дуже складно визначити, чи то все позитивні
зміни або навпаки, проте одне я знаю точно: які б зміни не були,
вони завжди мають велике значення у нашому житті та впливають
на майбутнє.
Ãàëèíà Îñòàïåíêî, I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ХТО ЛЮБИТЬ СКЛАДАТИ ІСПИТИ?
Думаю, мало хто відповість позитивно на моє запитання. У
кожного своя реакція на стрес – хтось плаче, хтось сміється, а
хтось впадає в ступор.

Мене завжди під час іспитів тягнуло посміятися. Я розумію,
що це своєрідна захисна реакція організму на стресову ситуацію.
Так, на вступних іспитах я також сильно веселилася і ті, хто вступали разом зі мною, розповідали, що я їм запам'яталася тільки
тому, що була веселіша за всіх. А мені було зовсім не до сміху!

Впевнена, всі хвилюються, коли складають іспити. Я вчилася на філолога, а що відчувають студенти-медики? Адже вони беруть на себе відповідальність за здоров'я і життя людини!
Безумовно, вчитися в медичному треба самовіддано, до сьомого поту, днями і ночами. Ми сподіваємося, що студенти-медики саме так і роблять. Адже до їхніх послуг представлена маса
можливостей – бери і навчайся! Відпрацьовувати практичні навички студенти можуть, зокрема, в симуляційних класах, оснащених сучасним обладнанням.
Ви думаєте, що симуляційні тренажери для навчання стали
використовувати порівняно недавно?
Виявляється, манекени і симулятори для навчання медичного персоналу з'явилися ще в XVII столітті. За кресленнями знаменитої акушерки Анжеліки де Кюдре у Франції був створений перший симулятор породіллі для навчання повитух в єдиній на той
час громадській лікарні Парижа – «Паризькому Божому притулку». Унікальний манекен в натуральну величину дозволяв відпрацьовувати практичні навички прийому пологів. Винахід симулятора у Франції дозволив значно знизити дитячу смертність.
Сьогодні студенти можуть навчатися, отримувати знання та
досвід, не ризикуючи здоров'ям пацієнтів. Нові технології дозволяють вчитися у форматі клінічної симуляційної гри. Працюючи
зі симуляторами, можна вчитися на помилках, щоб не здійснювати їх на практиці, коли доведеться мати справу з реальними
людьми.
Побажаємо успіхів тим, хто складає випускні іспити або кому
належить їх складати!
Мені, наприклад, досі сняться сни про те, як я відповідаю перед екзаменатором, а вам?

Â³êòîð³ÿ Ðèìñüêà

НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

ЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК
Як тільки-но вступаєш до університету і починаєш вчитися,
вже знаєш, що на тебе очікує попереду – старшокурсники одразу ж інформують. Хто з нас не знав про найсуворіших викладачів
і найстрашніші іспити? У кожному виші є вчителі, про яких ходять
легенди. А студентів, які склали їх предмети з першого разу, вважають найщасливішими людьми.

Я навчалася в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди. Отримала класний досвід і гарну освіту, чудових подруг. Студентське життя – найкраще, однозначно!
У мене також було декілька викладачів, про яких я згадую
з легким тремором, незважаючи на те, що минуло вже багато
років. Оскільки я навчалася на вчителя української і англійської
мови, профільних предметів складала дуже багато. Пам’ятаю, ще
на першому курсі вже знала, що на третьому мене чекає халепа –
іспит з лексики англійської мови.
Лексикологію у нас читав Микола Васильович Якименко. Ходили чутки, що він справжній тиран – ганяє студентів тільки так, а
на перездачі до нього треба ходити не один раз. Змушує здавати TOEFL (міжнародний іспит з англійської), хоча нам ще зарано.
І взагалі – робить, що хоче. Тому ми з острахом чекали на свою
долю – відвідували всі лекції та намагалися почути кожне слово
викладача. Треба сказати, що манера викладання у Миколи Васильовича була цікава, та й сам він здавався зовсім не злим.

Так ми вважали, доки не прийшла пора складати іспит. Проходив він спершу письмово, а потім усно. Як зараз пам’ятаю: велика
авдиторія, ми сидимо далеко один від одного. На столі тільки ручка
і листок: жодних телефонів і перемовин! Якщо Микола Васильович
бачив, що ти повернув голову не в той бік, відразу ж виганяв з іспиту. Не встиг початися час, як він вже відправив на перездачу двох
чоловік! При тому, що вони начебто нічого й не робили.
Незважаючи на те, що я готувалась до екзамену належним чином, з остраху в мене все вилетіло з голови. Це був останній іспит, від якого залежала моя стипендія. Від паніки нудило і паморочилося в голові. Час спливав, а я ніяк не могла згадати переклад
двох слів. Найнеприємніше те, що я точно вчила! Слова крутилися
в мене в голові, проте я ніяк не могла зосередитися. У думках я вже
попрощалася зі стипендією, але мені допоміг випадок.
Поки Микола Васильович відволікся на студента, який порушив правила, і почав на нього гримати, я вирішила: ну все! Пан або
пропав! Або іспит не складу, або мене виженуть із ганьбою. Мені
був потрібен телефон із словником. Треба сказати, що тоді він був
ще не сенсорним, а кнопковим, тобто ситуація ускладнювалася.
Я озирнулася на викладача й швиденько дістала з кишені
телефон. І як ви гадаєте, що було далі? Руки тремтіли так, що я
впустила гаджет на підлогу! Гуркіт пролунав на всю авдиторію.
Думаю – все! Зараз вижене! Проте викладач нічого не помітив!
Досі гадаю: як мені так пощастило?
Я підняла телефон, швиденько знайшла у словнику переклад
двох слів і написала їх на аркуші. Після чого змогла здати роботу.
Згодом настала друга частина: усна відповідь. Тут я відповіла
чітко: чи заспокоїлася, чи стала впевненішою у своїх силах, чи то
настала пора «пофіг, що буде, то буде».
Коли я почула, що склала іспит, зраділа безмежно. Стипендія
врятована! Літо буде без хвостів! Проте виснаження було настільки сильним, що ще два дні я відходила.
Іспит – це серйозний стрес для організму. Іноді ми переживаємо сильніше, ніж варто. Проте емоції від того, що ти склав один
з найстрашніших предметів у числі перших, незрівнянні. Навіть
якщо тобі допоміг щасливий випадок.
А який іспит найбільше запам’ятався вам?
²ðèíà Áëèíêîâà, ðåäàêòîðêà ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó
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СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

Винахід
1. Спосіб прогнозування розвитку перипротезної інфекції у хворих з ендопротезуванням колінного або кульшового суглоба. Автори:
П.Г. Кравчун, М.І. Кожин, М.О. Корж, Ф.С. Леонтьєва, В.А. Філіпенко, О.П. Марущак, Ю.П. Дєлєвський, В.Ю. Дєлєвська.

Авторські свідоцтва
1. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією)». Автори: П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан, О.М. Шелест, Н.Г. Риндіна, О.І. Кадикова, О.С. Табаченко, Т.С. Заїкіна, О.В. Шапаренко.

2. Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої
медицини (за спеціалізацією). Автори: П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан, О.М. Шелест, Н.Г. Риндіна, О.І. Кадикова, О.С. Табаченко.
3. Навчальний план та програма дисципліни «Сучасні наукові
дослідження з проблематики матеріалознавства в ортопедичній
стоматології» (для заочної форми навчання). Автори: І.В. Янішен,
О.О. Бережна, І.Л. Дюдіна, А.В. Погоріла, О.Л. Федотова.
4. Навчальний план та програма дисципліни «Сучасні наукові дослідження з проблематики ортопедичної стоматології»
(для очної форми навчання). Автори: І.В. Янішен, О.О. Бережна,
І.Л. Дюдіна, А.В. Погоріла, О.Л. Федотова.

Àííà Ãîëäàíñüêà,
êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

УКРАЇНСЬКИЙ БУРЕВІЙ
Письменник, літературний критик, громадський і політичний
діяч, майстер пародії та літературної містифікації Кость Буревій
народився 2 серпня 1888 року. У часи своєї діяльності він працював під псевдонімами Едвард Стріха, Кость Соколовський, Варвара Жукова, Нахтенборенг.
«Кость Буревій – людина трьох різних життів, – написав про
нього у своїй книзі «Розстріляне Відродження» Юрій Лавріненко. Перше життя
було типовим життям «всеросійського»
професіонального
революціонера-підпільника, активного діяча, а потім і члена
ЦК найстаршої і свого часу найсильнішої
російської партії соціалістів-революціонерів. Це життя дало Буревію 68 царських
і одну більшовицьку російську тюрму, три
заслання на Північ і в Сибір та втечі з них,
досмертний туберкульоз і десятки операцій кістки. Єдиною компенсацією за
це мучеництво було звільнення Буревія
від опію «всеросійської одности» шляху
до свободи народів-рабів Росії – під керівництвом... тієї ж Росії. Друге життя –
це життя видатного діяча Розстріляного
відродження. Воно дало йому нові злидні і переслідування, але повернуло йому
його Україну, дало найвищу втіху будувати, творити непроминальні вартості. Третє життя Костя Буревія – це життя міфічного Едварда Стріхи, що народився 1927
року, але не вмер і досі, бо (про це свідчить також славіст та історик літератури Дмитро Чижевський)
записало Буревія до невеличкої в історії світової літератури групи найліпших майстрів пародії і літературної містифікації. Друге
і третє життя можна розглядати як одне, що тривало лише десять років і що коштувало йому розстрілу, коли йому було лише
46 років і почав семимильними кроками наздоганяти втрачений
час».
Кость походив із бідної селянської родини, що мешкала на
Воронежчині. У 15 років вступив до партії есерів. За участь у революційному підпіллі Костя Буревія неодноразово заарештовували. Заслання він відбував у Сибіру, де відсидів у 68 тюрмах.
Буревій вступив до лав Комітету членів Всеросійських установчих зборів – першого антибільшовицького уряду Росії і активно виступав проти більшовицької диктатури. Він очолив повстання у Поволжі, проте після арешту чекістами у 1922 р. припинив
активну політичну діяльність і відтоді спрямував зусилля на відродження української культури.
У 1927–1930 роки під псевдонімом Едвард Стріха писав літературні містифікації, що сприяли викриттю підлабузницької до
радянської влади «пролетарської літератури» в Україні. Едвард
Стріха – радянський дипкур’єр, що їздить за маршрутом МоскваПариж і пише комуністично-футуристичні вірші. Едвард Стріха
з’явився з-під пера Костя Буревія як пародія на Михайля Семенка – українського радянського поета, основоположника і теоретика українського футуризму.
Сам Семенко досить довго не помічав нічого підступного,
радо листувався зі Стріхою і друкував його твори протягом 1927–

1928 років. Стріха був пародією не лише на провідного українського футуриста, а й на постать типового пристосуванця до панівного режиму тих років. До речі, в реальність Стріхи повірив не
лише Семенко, а й ЦК партії, де дошкульна постать поета, якого
насправді не існує і якого неможливо покарати, викликала велике
роздратування.
У його літературному доробку є брошура «Європа чи Росія – про шляхи розвитку сучасної літератури». Найбільш відомі твори – «Колчаківщина», «Опортунія»,
«Автоекзекуція», «Павло Полуботок». В
останньому гетьман Полуботок, який у
дилемі між підтримкою Пилипа Орлика
та пошуком компромісу із Московщиною
вибрав останнє, помирає в петербурзькій в’язниці зі словами: «О! Тепер я добре
знаю, що воля міститься на кінці шаблюки!». У цих словах прозвучав висновок,
який зробило ціле покоління українських
освічених класів із досвіду співпраці з
більшовицькою Росією. Такого нахабства
пробачити не могли. Буревій був позбавлений всіх заробітків; преса активно готувала громадську думку до арешту письменника.
У 1932–1933 рр. письменник намагається знайти роботу в Україні, але не
може. Час від часу під псевдонімами «Варвара Жукова» або «Нахтенборенг» йому
вдається надрукувати якісь дрібні статті, а
в шухлядах нагромаджуються нові праці про театр та драматургію, без надії на публікацію лежать «Мертві петлі. Тюремні мемуари». Тиск влади та злидні стають аж надто відчутними, і у вересні
1934 року Буревій залишає родину в Харкові та їде до Москви шукати заробітку і порятунку від арешту. У жовтні родина отримала
від нього листа, а далі – мовчанка, перервана урядовим повідомленням, поміщеним у більшості радянських газет за 11 грудня,
про арешт української групи «терористів-білогвардійців».
У грудні 1934 року виїзною сесією Військової колегії Верховного суду СРСР у Києві за звинуваченнями «в організації
підготовки терористичних актів проти працівників радянської
влади» Костя Буревія було засуджено до розстрілу. «Не дивно, що в епоху посилення сталінського терору, доля Буревія
не могла не скластися трагічно, – приходить до висновку Ігор
Роздобудько. – До тюремних ґратів Буревію було не звикати
ще з царських часів. Під час процесу він тримався мужньо. Як
розповідають очевидці, після оголошення вироку Буревій вигукнув на всю судову залу: «Слава Україні! Смерть катам!». Це
були його останні слова, що залишилися у згадку нащадкам.
Він помер як герой, що не кожний може. Не забуваймо ж про
нього!».
Похований Кость у братській могилі на Лук'янівському кладовищі. У 1949 році його сім'я емігрувала до США, де дочка Оксана Буревій-Яценко видала окремою збіркою частину врятованої
спадщини батька.
Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà âèêëàäà÷êà êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè Îêñàíà Ñàìîëèñîâà
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СЛОВО ВИПУСКНИКА 2021

ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ ХНМУ

З ЛЮБОВ’Ю ТА ПОВАГОЮ
ДО АЛЬМА-МАТЕР

«Дякую всім викладачам та адміністрації медичного вишу!
Стівен Кінг писав: "Все, що здатне змусити вас сміятися тридцять
років потому, – не порожня трата часу. По-моєму, це щось дуже
близьке до безсмертя". Дорогі випускники, я точно знаю, що ми
витратили час не даремно!»

Êàòåðèíà Àëåêñàíäðîâà

КРАЇНА БЕЗМЕЖНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
У Львові нещодавно завершився VIII дистанційний Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Самоцвіти – країна
безмежних можливостей». У конкурсі взяв участь 621 учасник з
трьох країн світу.

Творчі колективи Молодіжного центру Харківського національного медичного університету були відзначені нагородами:
• народний аматорський ансамбль народного танцю «Радість» виборов І місце;
• ансамбль сучасного танцю «A-FAM» отримав нагороду за І
місце;
• вокально- інструментальний ансамбль «Атріум» в номінації
«Авторська пісня» здобув нагороду лауреата ІІІ ступеня.
Бажаємо творчої наснаги та нових здобутків!

ВІТАЄМО!

ПРИЗЕРКУ КУБКА ЄВРОПИ ЗІ СТРІЛЬБИ З ЛУКА!
Харків’яни здобули медалі на Кубку Європи серед юніорів та
кадетів зі стрільби з класичного та блочного лука, який пройшов
в м. Чатеж (Словенія) 16–22 травня 2021 року.

«Дещо сумно, що через незначний час ця сторінка одного із
найкращих періодів у житті кожної людини – студентського життя
буде перегорнута. Проте я щиро вірю та впевнений, що у нас попереду «весь світ», з професійним становленням і продовженням
подальшого пошуку свого місця у ньому, знайомство та співпраця під час цього з новими людьми, застосування отриманих та
опанування нових професійних знань і умінь, що буде наповнювати життя якісним змістом. Бажаю всім удачі та успіхів! З любов’ю
та повагою до альма матер».

До складу жіночої команди, що посіла ІІІ місце серед змішаних команд, увійшла студентка ІІІ курсу стоматологічного факультету Харківського національного медичного університету Ірина
Третьякова.

ªâãåí³é Ñëîíåöüêèé
«Для молодших курсів і для тих, хто збирається вступати до
ХНМУ, маленькі поради: обов’язково спілкуйтесь з усіма, хто вас
оточує, будьте в курсі всіх подій, намагайтеся вчитись так, щоб
не було пропусків, вчасно здавайте всі необхідні роботи, оскільки
потім вам просто може не вистачити часу їх наздогнати. Щоб не
було паніки, намагайтесь усе робити заздалегідь, і ваш час в університеті пройде легко і весело».

Äìèòðî Ãðèùåíêî
«Закінчення університету – велике свято для мене. Шість років тому я не міг уявити, наскільки зміниться моє життя. За час навчання я відчув смак роботи лікаря, знаю, як збирати анамнез та
критично ставитися до інформації про здоров’я в Інтернеті.
Буде складно, так, але якщо є мрія бути тільки лікарем, то я
вважаю, що Харківський національний медичний університет – це
чудовий вибір».

ªâãåí³é Áåçåãà

Вітаємо, бажаємо успіхів на спортивній ниві та подальших досягнень!
Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ

15
У ЦЕНТРІ УВАГИ – ВИПУСКНИКИ!

ПОПЕРЕДУ – ВІДПОВІДАЛЬНЕ ПРОФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ
25 червня в Харківському національному медичному університеті відбулася онлайн-церемонія випуску лікарів 2021
року.

Урочисту церемонію відкрив ректор університету Валерій
Капустник. Від імені колективу медичного вишу Валерій Андрійович привітав випускників зі знаменною подією – отриманням диплома лікаря. «Попереду у вас довгоочікувана
робота в якості медичного працівника – людини, яка буде готова надати необхідну допомогу хворому, як це робить численна армія лікарів, що стоїть на сторожі боротьби з коронавірусною хворобою. Упевнений, що ви будете гідно нести
ім’я випускника Харківського національного медичного університету! Хочу запевнити, що двері нашого вишу будуть завжди відкритими для кожного з вас!».

Після відеопривітань молоді фахівці склали клятву лікаря
України, якої дотримуватимуться у професійній діяльності.

До своїх випускників з напутніми словами звернулися й
декани медичних факультетів, стоматологічного та факультетів з підготовки іноземних громадян. Вони бажали своїм вихованцям професійних злетів, стати найкращими медичними
фахівцями та завжди пам’ятати свою альма матер.

Слова великої шани та вдячності пролунали від випускників на адресу своїх наставників, адміністрації, професорськовикладацького складу, деканів та всіх тих, хто був причетний
до формування новоспечених медичних фахівців.

За довгі успішні роки навчання випускники нашого університету брали активну участь у громадській, творчій,
спортивній, волонтерській роботі та на практиці довели, що
медичний працівник – це взірець вдалої самоорганізації, доброти, людяності та милосердя.

Позаду сповнені цікавих моментів студентські будні,
попереду – відповідальне професійне життя. Ми пишаємося своїми випускниками. Бажаємо їм успіхів в обраній
професії, подальших звершень і досягнень та щасливого
майбуття!

ДОВІДКА
Особливою гордістю університету стали випускники, що
відмінно навчалися протягом усіх студентських років. Тож ми
мали нагоду вшанувати їх працю через трансляцію випускників, що отримали дипломи з відзнакою.

Цьогоріч відбувається 207-й випуск. Серед випускників
1349 фахівців, що отримують диплом спеціаліста, бакалавра, магістра. З числа випускників: 33 – відмінники навчання,
574 – це випускники факультетів з підготовки іноземних студентів ННІПІГ з 36 країн світу.
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ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
У червні свій ювілей святкують: лаборантка кафедри біологічної хімії Олена Станіславівна Бондаренко, керівниця
вокального гуртка Ірина Георгіївна Вус, доцентка кафедри офтальмології Ярослава Вікторівна Добриця, сторож корпусу «Б» Сергій Васильович Довбій, пров. інженерка з комп’ют. систем Наукової бібліотеки Жанна Миколаївна Жадан,
асистент кафедри стоматології дитячого віку та імплантології Олексій Кімович Комаров, завідувачка кафедри акушерства та гінекології № 2 Вікторія Валентинівна Лазуренко, ст. викладачка кафедри фізичного виховання та здоров’я Ольга
Володимирівна Лобаньова, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хіруругії Григорій Петрович
Лобода, провідна інженерка з сан.-техн. нагляду служби по організації, експлуатації та ремонту будівель, споруд та комунікацій Інна Анатоліївна Орєхова, доцентка кафедри дерматології, венерології та СНІДу Наталія Олександрівна Пустова,
лаборантка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Лідія Петрівна Саєнко, асистентка кафедри нейрохірургії Юлія Геннадіївна Сергієнко, доцентка кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Наталія Федорівна Стенкова, професор
кафедри хірургії № 1 Ігор Анатолійович Тарабан, прибиральниця служб. приміщень гуртожитку № 4 Наталія Миколаївна
Тімошевська, лаборантка кафедри стоматології дитячого віку та імплантології Юлія Георгіївна Харькіна, доцентка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Тетяна Юріївна Хіміч, лаборант кафедри патологічної
фізіології імені Д.О. Альперна Вячеслав Володимирович Шутов.

ОНЛАЙН-ЯРМАРОК КУЛЬТУР

ЗАНУРИТИСЯ В АТМОСФЕРУ КУЛЬТУРНОГО СВІТУ!

З 24 по 28 травня сектор співпраці з іноземними студентами
провів «Ярмарок культур» в онлайн-режимі. У заході взяли участь
11 країн, представники яких навчаються в медичному виші.
Студенти мали змогу поділитися своєю унікальною культурою та національними традиціями, завдяки чому всі змогли зануритися в атмосферу культурного світу певної національності.
Було проведено збір відео від іноземних та вітчизняних студентів нашого університету, здійснено їх монтаж та публікацію го«Ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî ÕÊ ¹ 2098 – 839 ÏÐ â³ä 05.03. 2014 ð.
Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç íà ì³ñÿöü
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 61022, Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 4.
Ãîë. êîðïóñ, 5 ïîâåðõ, òåë. 707-73-60
e-mail: info@knmu.edu.ua
www.knmu.kharkov.ua

тових матеріалів. На відео студенти готували національні страви,
танцювали та співали пісні, були одягнені в колоритні вбрання.
Кожен зміг перейняти новий досвід та отримати знання.
На думку учасників заходу, Ярмарок культур допомагає виховати взаєморозуміння та прагнення до збереження мирних,
дружніх відносин між учасниками заходу та всього університету.
Дякуємо всім, хто долучився до участі у заході!
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