
ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ 
ПОКАЗНИК БЛАГОПОЛУЧНОЇ НАЦІЇ

Уже понад п’ятнадцять років у травні наукова 
спільнота України відзначає своє професійне свя-
то – День науки, яке встановлено Указом Прези-
дента України у лютому 1997 року. 

День науки – професійне свято людей, які є 
творцями, трударями, ентузіастами постійного 
пошуку наукової істини. Розкриття таємниць буття 
є уособленням усього того, що позначається та-
ким словом, як Науковець!

Шановні професори й доценти, наукові 
співробітники, лаборанти! Ви є славними пред-
ставниками медичної науки, чий наполегливий 
труд, відданість справі, творча наснага були й 
залишаються візитною карткою Харківського 
національного медичного університету. 

Ви є тим скарбом, який вже понад 200 років збирається під егідою нашо-
го навчального закладу!

Зі святом Вас, дорогі друзі! Нових Вам наукових досягнень, здійснення 
творчих задумок, щастя Вам і Вашим родинам!

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

У рамках Всесвітнього тижня імунізації 24 квітня відбулася відкрита лекція Міністра 
охорони здоров’я України, члена-кореспондента НАМН України, професора Раїси 
Василівни Богатирьової, в якій брали участь представники понад 20 медичних навчаль-
них закладів.

На початку лекції Раїса Василівна привітала усіх присутніх, наголосила на актуально-
сті запропонованої теми «Вакцинація – питання національної безпеки» та окреслила 
зв'язок імунопрофілактики з національною безпекою. 

Передусім керівник МОЗ звернула увагу на те, що 
вакцинація здійснюється протягом багатьох сторіч, за 
історичними даними, у X ст. китайські алхіміки володіли се-
кретом щеплення. У наш час вакцинація є важливим засобом 
безпеки кожного та України загалом і необхідна для розвит-
ку суспільства й запобігання потенційно небезпечним за-
хворюванням. Раїса Богатирьова детально зупинилася на 
таких важливих суспільних сферах, як політична, військова, 
соціально-гуманітарна та економічна, адже саме їх найбільше 
стосується запропонована тема лекції. Також вона порівняла 
загальну епідеміологічну ситуацію деяких країн світу зі ста-
ном у нашій країні, окреслила основні причини недостатньо-
го рівня вітчизняної вакцинації та наголосила на правах насе-

лення у цій сфері.
Наприкінці лекції Раїса Василівна за-

уважила, що вакцинація – це один із засобів досягнення національної безпеки, бо саме 
здоров’я виступає основним критерієм якості життя нації. «Кожен з нас має свої зна-
ряддя роботи, але ви маєте слово, яке більше, ніж зброя, – звернулась до присутніх 
Р.В. Богатирьова. – Я думаю, що головна мета нашого спілкування – звернути увагу на 
проблеми імунопрофілактики: чим більше вакцинуємо, тим менше небезпеки для на-
селення».

Присутні мали змогу отримати відповіді на питання щодо розширення вакцинації  
в Україні, перешкод, які стоять на шляху введення нового календаря щеплення, впро-
вадження профілактики поширення папіломавірусу людини, рівня перевірки закор-
донних вакцин тощо. Так, від нашого університету питання поставила клінічний орди-
натор з фаху «Терапія» Ганна Кожем’яка з приводу фактів смерті після щеплення від 
гепатиту B. Раїса Василівна запевнила, що в наш час здійснюються запобіжні заходи з 
метою попередження подібних трагічних випадків.

22 травня в ході сесії Харківської 
міської ради голова Харківської обл-
держ адміністрації та голова Наглядової 
ради ХНМУ Михайло Добкін отримав 
звання Почесного громадянина міста 
Харкова. Напередодні Михайло Мар-
кович захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних 
наук.

Колектив Харківського національ-
ного медичного університету вітає Ми-
хайла Добкіна з високими званнями та 
щиро бажає міцного здоров’я на довгі 
роки, невичерпної енергії, здійснення 
всіх планів і задумів, величезного твор-
чого натхнення та нових здобутків на 
науковій ниві!

На 66-й сесії Всесвітньої асамблеї 
охорони здоров'я, яка відбулася 20-22 
травня у Женеві (Швейцарія), Міністра 
охорони здоров'я України, члена 
Наглядової ради ХНМУ Раїсу Бога-

тирьову обрано віце-президентом 
Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я 
від Європейського регіону.

Колектив Харківського націо наль-
ного медичного університету щиро 
вітає Раїсу Василівну з обранням на 
почесну посаду, що є підтвердженням 
того, що Україна обрала вірний шлях 
у реформуванні медичної галузі. 
Бажаємо подальших високих досягнень 
у реалізації всіх планів та ідей, успіхів у 
відповідальній державній діяльності.
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ПОДІЯ

ОБМІН ДОСВІДОМ

Указом Президента України від 25 квітня 2013 року Інституту 
терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук 
України надано статус національного.

ДОВІДКА

Перший заступник Міністра охорони здоров'я України Олек-
сандр Качур 25 квітня у Харкові взяв участь у науково-практичній 
конференції «Щорічні терапевтичні читання: лікувально-
діагностичні технології сучасної терапії», яка проходила в Інституті 
терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України. На конференції також були 
присутні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, 
заступник голови ХОДА Ігор Шурма та заступник міського голови 
Світлана Горбунова-Рубан. 

У ході конференції ме-
дики обговорили медичні й 
соціальні аспекти раптової 
смерті, актуальні питан-
ня геопатології, ран ньої 
діагностики захворювань, 
пер винної і вторинної 
профілактики, новітні лі-
к у в а л ь н о - д і а г н о с т и ч н і 
технології, ефективність 
мультидисциплінарного 
підходу при проведенні 
лікування пацієнтів та ін. 

«Я радий сьогодні брати участь у цьому заході, це велика подія, – 
сказав Олександр Качур. – Такі науково-практичні конференції да-
ють змогу медичній спільноті згур туватися, обговорити ак ту альні 
питання, подискутувати і отримати важливі знання». 

Перший заступник Міністра 
охорони здоров'я України наго-
лосив на тому, що Інститут терапії 
ім. Л.Т. Малої НАМН України, за 
ініціативою якого відбувся захід, 
є одним з провідних закладів, на 
який рівняються багато установ 
України. 

«Ми покладаємо великі надії 
на колектив вашого Інституту і 
віримо, що своєю самовідданістю, 
невтомною працею і постійним 
творчим пошуком ви закладаєте основи завтрашнього дня. Саме 
від вас багато в чому залежить, наскільки здоровим буде наше 
суспільство. У вас великі цілі на перспективу, і ми сподіваємося 
на успішність всіх ваших починань», – зазначив Олександр 
Качур. 

Підкреслимо, що засновник і перший директор Інституту 
академік Любов Малая, виховала не одне покоління талановитих 
учнів, які сьогодні продовжують велику справу. 

Çà ìàòåð³àëàìè ïðåñ-ñëóæáè ÌÎÇ Óêðà¿íè

ДРУЖНІЙ ВІЗИТ КРИМСЬКИХ СТУДЕНТІВ

ЩОРІЧНІ  ТЕРАПЕВТИЧНІ  
ЧИТАННЯ  ЗГУРТУВАЛИ  

МЕДИКІВ  УКРАЇНИ

30 квітня до Харківського націо нального медичного універси те-
ту заві тала делегація студентів ДУ «Кримський державний медич ний 
університет ім. С.І. Георгієвського». Зустрічали гостей прорек тор з 
науково-педагогічної роботи професор І.В. Летік та представники 
студентського самоврядування нашого університету. 

Студенти Кримського вишу відвідали музей історії ХНМУ, 
ознайомилися з його експозиціями, прослухали цікаву та змістовну 
інформацію в анатомічному музеї, оглянули територію університету 
і вирушили на екскурсію-знайомство з містом Харковом.

Візит відбувся із метою обміну досвідом, також завдяки йому 
зміцнилися дружні відносини між студентами наших медичних 
університетів.

ВІТАЄМО З НАГОРОДАМИ!
За особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у 

вирішенні науково-технічних та соціально-економічних проблем  
Харківської області призначено обласні стипендії ім. І.І. Мечнікова 
(з медицини і біології) у номінації «Видатний науковець» члену-
кореспонденту НАМН України, завідувачу кафедри радіології та 
радіаційної медицини, професору Миколі Івановичу Пилипен ку 

та у номінації «Обдарований молодий науковець» доценту кафе-
дри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології 
Олені Іллівні Залюбовській. 

З нагоди Дня науки Почесною грамотою Харківської обласної 
державної адміністрації нагороджено завідувача кафедри су-
спільних наук, професора Ігоря Юрійовича Робака.

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

«ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ»
7–28 квітня в Харківському національному медичному 

університеті відбулася акція «Від серця до серця». Це вже вось-
ма благодійна акція під такою назвою, проведена в Харківському 
регіоні та по всій Україні. 

У 2013 році метою акції стало збирання коштів для дітей з вада-
ми слуху. Щорічно в цьому заході нарівні зі студентами бере участь 
професорсько-викладацький склад університету. Кошти збирали 
різними засобами: були організовані групи волонтерів – студентів 
нашого університету, які представляли собою мобільні групи для 
збирання грошей. Волонтери відвідали кожний куточок нашого 
університету, де розповідали про благодійну акцію, про суть заходу 
й пропонували допомогти дітям з порушеннями слуху.

Студенти й викладачі дуже охоче жертвували кошти для дітей, 
більше того, надходили пропозиції розширити межі акції. Під час 
благодійного заходу волонтери нашого університету зібрали 
15 629 грн. Дякуємо кожному, хто не залишився байдужим до долі 
дітей з вадами слуху й взяв участь у нашій акції! 

5 травня – Міжнародний день акушерки   

У цей день своє професійне свято відзначають люди, завдя-
ки дбайливим рукам яких багато хто з нас з'явився на світ. Уже 
більше двох десятиліть 5 травня вважається Міжнародним днем 
акушерки (International Midwives' Day).

12 травня – Міжнародний день медичних сестер 

Щорічно 12 травня відзначається Між народний день медич-
них сестер (International Nurses Day). Сьогодні не обхідно подя-
кувати представницям однієї із найгуманніших про фесій. 

17 травня – Всесвітній День боротьби з меланомою

Меланома – це злоякісна пухлина шкіри, що розвивається з 
меланоцитів (клітин шкіри, що виробляють меланін). Мелано-
му не важко виявити на ранніх стадіях розвитку, тому необхідно 
здійснювати регулярний профілактичний огляд, коли лікування 
ще можливо.

25 травня – Всесвітній день щитовидної залози   

Дата увійшла в календар у 2009 році, коли Європейська 
тиреоїдна асоціація (European Thyroid Association, організація, 
що займається вивченням питань, пов'яза них із щитовидною 
залозою і її захворюваннями) запропонувала відзначати 25 
травня Всесвітній день щитовидної залози.

ДАТИ І ПОДІЇ
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС – ОСНОВА ЛІКАРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

18–19 квітня на базі НОК «Червона Ка-
лина» відбулася Х ювілейна Всеукраїнська 
навчально-наукова конференція з між-
народною участю «Кредитно-модульна 
система організації навчального проце-
су у вищих медичних (фармацевтичному) 
навчальних закладах України на новому 
етапі».

Роботу конференції очолили дирек-
тор Департаменту роботи з персоналом, 
освіти і науки МОЗ України М.С. Осійчук та 
ректор ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, чл.-
кор. НАМН України професор Л.Я. Коваль-
чук.

Пленарне засідання розпочало свою 
роботу з доповіді М.С. Осійчука «Вплив 
євроінтеграційних процесів на розвиток 
вищої медичної освіти». Далі на пленар-
ному засіданні були прослухані доповіді, 
у яких розглядалися питання щодо 
підготовки національних підручників, 
модернізації навчальних планів і програм 
підготовки лікарів, підсумків діяльності ви-
щих медичних навчальних закладів щодо 
кадрового забезпечення в процесі рефор-
мування галузі, оновлення навчальних про-
грам, післядипломна медична освіта тощо.

Після перерви відбувся семінар-нарада перших проректорів, 
начальників навчальних відділів, заступників голів приймальних 
комісій ВМ(Ф)НЗ, завідувачів лабораторій з питань медичної 
та фармацевтичної освіти і спільне засідання Координаційної 
науково-методичної ради з вищої медичної освіти та 
Координаційної науково-методичної ради з післядипломної 
освіти МОЗ України.

За період роботи конференції на 2 пленарних, 5 секційних 
засіданнях, а також на засіданнях робочих груп було заслухано й 
обговорено понад 130 доповідей і повідомлень, стосовно різних 
аспектів впровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України.

Від Харківського національного медичного університету усьо-
го було направлено 55 наукових робіт від різних підрозділів та ка-
федр. 15 із них були відібрані як усні доповіді, решта опубліковані 
в матеріалах конференції.

У складі делегатів конференції від ХНМУ були перший прорек-
тор з науково-педагогічної роботи проф. В.А. Капустник, прорек-

тор з науково-педагогічної роботи проф. 
В.Д. Марковський, проректор з наукової 
роботи проф. В.В. М’ясоєдов, зав. кафе-
дри гігієни № 2 проф. І.В. Завгородній, 
директор навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти доц. В.В. В’юн, 
декан V медичного факультету доц. 
Д.І. Маракушин, проф. І.Ю. Кузьміна, 
проф. І.І. Соколова, доценти Г.Ю. Титова, 
Ю.В. Фоменко, Р.С. Ворощук, ас. В.Г. Тка-
ченко, які виступили з доповідями. 

На заключному пленарному засіданні 
19 квітня були підбиті підсумки роботи 
пленарного й секційних засідань, «кру-
глого столу» з питань медичної освіти, 
семінару проректорів з міжнародних 
зв’язків, Координаційної науково-ме-
тодичної ради з вищої медичної освіти та 
Координаційної науково-методичної ради 
з післядипломної освіти МОЗ України, а 
також прийнято рішення конференції.

Спільне вирішення проблем, плану-
вання та удосконалення організації на-
вчального процесу в теплій доброзичли вій 
обстановці з продуктивним результа том – 

дуже важливий аспект освіти майбутнього, 
викладання та розвитку системи освіти у вищих медичних закла-
дах. Обмін досвідом під час обговорення доповідей та дискусії 
мають позитивну направленість щодо продовження впроваджен-
ня організаційно-методичних форм кредитно-модульної систе-
ми в навчальний процес.

Â.Ä. Ìàðêîâñüêèé, ïðîôåñîð,
Ã.Þ. Òèòîâà, äîöåíò

ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО

КОНГРЕС СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ У ТЕРНОПОЛІ

У конференції взяли участь 9 представників МОЗ України, 
4 ректори ДВНЗ України і Грузії, 29 перших проректорів з 
науково-педагогічної роботи, проректорів із міжнародних 
зв’язків, проректорів ФПО, 7 іноземних гостей з Польщі і 
Росії, 16 начальників навчально-методичних відділів, 8 членів 
координаційної ради ФПО, 19 деканів і їх заступників, 24 
представника Ради студентського самоврядування при МОЗ 
України.

ДОВІДКА

22–24 квітня 2013 року в Тернополі відбувся XVІI Міжнародний 
медичний конгрес студентів і молодих учених. Конгрес проводив-
ся Радою СНТ та Радою молодих учених за підтримки Обласної 
асоціації молодих медиків Тернопілля. Роботу конгресу очо-
лив проректор з наукової роботи, інноваційних та комп’ютерних 
технологій Тернопільського державного медичного університету 
ім. І.Я. Горбачевського, професор Василь Петрович Марценюк.

За час роботи конгресу проведено 12 секційних і 2 пленар-
них засідання з усіх напрямків медицини та фармації. Під час 
секційних засідань було заслухано 180 усних виступів та 17 стен-
дових доповідей. Визначено 40 переможців з відзнакою Ди-
плому І ступеня та 74 Диплому ІІ ступеня за двома номінаціями 
«Молоді учені» та «Студенти». Переможцям вручені дипломи та 
цінні подарунки. Для учасників конгресу підготували культурно-
розважальну програму: екскурсію до Збаразького замку, концер-
тну програму, вечір відпочинку. 

Мені, студентці V курсу II медичного факультету, пощастило 
взяти участь у цьому конгресі одразу від двох кафедр: внутрішньої 
медицини № 2 – з доповіддю на тему: «Синдром Елерса-Данлоса 
в практичній діяльності лікаря-терапевта» (керівник – проф. 
П.Г. Кравчун) та соціальної медицини, організації та економіки 
охорони здоров’я – з доповіддю на тему: «Чинники способу жит-
тя та здоров’я студентів» (керівник – проф. В.А. Огнєв).

Під час конгресу панувала невимушена атмосфера, увечері 
була організована дружня вечеря. На території санаторію – непо-

вторний лісовий ландшафт, дендропарк, озеро, ботанічний сад, 
зоокуточок, що залишило приємні враження та цікаві фотографії. 
А ще приємно було чути майже всі доповіді рідною мовою – учас-
ники весь час спілкувалися тільки українською. У мене з’явилося 
багато нових друзів, тож з Тернополя я повернулася з двома ди-
пломами І ступеня, подарунками та приємними враженнями на 
все життя! 

Íàòàëÿ Ãóæâà
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ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КРАЩИЙ СТУДЕНТ

ÌÎËÎÄÅÆÜ, ÍÀÓÊÀ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÈÌÎËÎÄÅÆÜ, ÍÀÓÊÀ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Стало доброй тради-
цией студенческого круж-
ка кафедры фармакологии 
и медицинской рецептуры 
принимать активное уча-
стие в отечественных и 
международных конфе-
ренциях студентов и мо-
лодых ученых, в частности 
в интерактивном заседа-
нии секции «Достижения 
современной фармаколо-
гии и перспективы их при-
менения» ежегодной меж-
дународной конференции, 
которая в этом году про-
ходила в России с 15 фев-
раля по 1 апреля.

V Международный студенческий 
научный форум с каждым годом рас-
ширяет свои географические и те-
матические границы, касаясь самых 
актуальных проблем всех отраслей со-
временной науки. В этом году на фо-
руме было представлено 5 904 доклада 
по 22 научным направлениям, более 7 
тыс. человек приняли участие в обсуж-
дении.

Студенты-кружковцы и молодые 
ученые кафедры фармакологии и ме-
дицинской рецептуры нашего универ-
ситета представили 18 докладов для 
диспута на V международную студен-
ческую электронную научную конфе-
ренцию «Студенческий научный форум 
2013». 

По решению президиума Россий-
ской академии естествознания (РАЕ) 
из 3450 представленных докладов из 
стран дальнего и ближнего зарубе-
жья отмечены 3 работы студентов-
кружковцев и молодых ученых кафедры 
фармакологии и медицинской рецеп-
туры ХНМУ и награждены дипломами 
в номинации «За лучшую студенческую 

научную работу»: Любовь 

Трофимова (І медфа-
культет, VI курс) «Влияние 
амкесола на показатели 
оксидативного стресса в 
сыворотке крови при экс-
периментальном бронхо-
альвеолите»; Антонина 

Бережная и Владислав 

Тертышный (IV медфа-
культет, ІІІ курс) «Влияние 
ранозаживляющих лекар-
ственных средств разно-
го механизма действия 
на клетки-продуценты 
IL-1β в ожоговой ране»; 
Ксения Скибина (ІІ мед-

факультет, ІІІ курс) «Информационно-
фармацевтический анализ фаль-
сифицированных лекарственный 
препаратов». Лучшие студенты и ру-
ководители НИРС приглашены для вы-
ступления с докладами и вручения ди-
пломов на Международную научную 
конференцию  «Актуальные вопросы 
науки и образования», которая состоя-
лась 21–24 мая в Москве.

Заведующая кафедрой фармаколо-
гии и медицинской рецептуры профес-
сор Татьяна Владимировна Звягинцева, 
возглавлявшая секцию «Достижения 
современной фармакологии и перспек-
тивы их применения», награждена ди-
пломом РАЕ «За руководство научно-
исследовательской работой студентов 
Международной электронной научной 
конференции “Студенческий научный 
форум 2013”».

Материалы конференции будут 
опубликованы в центральных журналах 
Российской Федерации.

Å.Í. Ïèîíîâà, êóðàòîð ñòóäåí÷åñêîãî 
íàó÷íîãî êðóæêà êàôåäðû ôàðìàêîëîãèè  

è ìåäèöèíñêîé ðåöåïòóðû

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ–2013СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ–2013

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА – ПЕРВЫЙ ШАГ В БОЛЬШУЮ НАУКУРАБОТА – ПЕРВЫЙ ШАГ В БОЛЬШУЮ НАУКУ

23 апреля на кафедре педиатрии № 1 и неонатологии состоялась ежегодная 
научно-практическая студенческая конференция. Участников конференции по-
приветствовала руководитель студенческого научного кружка – доцент М.К. Уры-
ваева. На конференции присутствовало более 70 студентов, представлено 9 
докладов, подготовленных студентами IV–VI курсов педиатрического и медицин-
ского факультетов. 

Участники конференции обсудили вопросы дифференциальной диагностики 
кардиомегалий у детей, состояния сердечно-сосудистой системы у детей с ожи-
рением, частоты синдрома WPW и его клинической манифестации, способы предупреждения развития кардиоваскулярных нарушений 

на любой стадии хронического заболевания почек, роль ЭКГ в прогнозе формирования хронического легоч-
ного сердца у детей с бронхолегочной дисплазией и др.

По окончании конференции профессор М.А. Гончарь отметила, что темы докладов актуально отражали 
современные вопросы педиатрии, профилактику и раннюю диагностику заболеваний. Все докладчики вла-
дели материалом, сообщения были хорошо иллюстрированы. Дискуссия и многочисленные вопросы к до-
кладчикам указывали на то, что в зале не было равнодушных. Всех участников конференции волновали важ-
ные вопросы: как стать педиатром и профессионалом в своем деле, как помочь ребенку быть здоровым?

Заключительное слово было предоставлено заведующей кафедрой педиатрии № 1 и неонатологии про-
фессору А.С. Сенаторовой. Высокая оценка докладов и слова благодарности прозвучали в адрес студентов-
кружковцев. 

Такие конференции содействуют более качественному усвоению учебного материала и, несомненно, 
имеют воспитательное значение, так как формируют ответственность, а также умение выступать перед ау-
диторией. Участникам конференции были вручены  монографии по актуальным проблемам педиатрии, из-
данные за последнее время сотрудниками кафедры.  

Å.Â. Îìåëü÷åíêî,  äîöåíò êàôåäðû  ïåäèàòðèè ¹ 1 è íåîíàòîëîãèè 

Вітаємо студентку II медичного факульте-
ту V курсу Харківського національного медичного 
університету Наталю Юріївну Гужву з перемо-
гою в конкурсі «Студент року–2012», який відбувся 
за підтримки профспілкової організації студентів, 
аспірантів, докторантів і клінічних ординаторів 
ХНМУ.

Конкурс старту-
вав 17 вересня 2012 р. 
та тривав до 20 бе-
резня 2013 р., скла-
дався з двох турів, 
за підсумками яких 
відбулося нагород-
ження студентів-учас-
ників. Другий тур 
про ходив у м. Києві. 
Організатором і спон-
сором проекту став 
президент ТОВ «Ау-
рум і Юстас» Артем 
Середа. Перемож-
ця визначала комісія 
конкурсу. До її складу цього року увійшли дирек-
тор Українського молодіжного центру Ірина 
Диба, прес-аташе Національного комітету спор-
ту інвалідів України Наталя Гарач, директор 
інституту вищої освіти Київського національного 
економічного університету Лариса Антонюк, ко-
ординатор конкурсу «Студент року» Софія Сере-
да та двоє учасників минулорічного конкурсу «Сту-
дент року–2011». Під час співбесіди були присутні 
міжнародні спостерігачі з країн Європи та Азії. 

При визначенні кращого студента брали-
ся до уваги лідерські якості, ділова та особиста 
репутація, успішність у навчанні, участь у сту-
дентському житті, активна життєва та громадсь-
ка позиція, таланти й здібності студента, творча і 
наукова діяльність, перемоги в інших незалежних 
конкурсах тощо.

Наталю Гужву нагороджено дипломом, почес-
ним званням та грошовим призом. Таким чином, 
студентка нашого університету стала володар-
кою головного призу конкурсу! Побажаємо Наталі 
успіху та ще багато перемог у житті!

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ 

«СТУДЕНТ РОКУ–2012»!

4



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ÌÎËÎÄÅÆÜ, ÍÀÓÊÀ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÈÌÎËÎÄÅÆÜ, ÍÀÓÊÀ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВАПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Современное общество нуждается в 
специалистах-медиках, которые долж-
ны постоянно повышать свой професси-
ональный уровень, обладать социально-
ориентированной мобильностью, быть 
готовыми к динамическому обновлению 
знаний. Подготовка такого специалиста 
возможна при условии оптимальной ор-
ганизации процесса обучения, усовер-
шенствования системы дидактических 
приемов, которые способствуют форми-
рованию готовности к самостоятельному 
поиску знаний, стимулируют творческую 
активность как залог профессионально 
значимых характеристик специалиста.

В Австрии с 1995 года проводятся 
ежегодные конференции по проблемам 
высшей школы – Graz Kanferenz. В этом 
году конференция состоялась 4–6 апреля 
в г. Вена под эгидой Венского медицинского университета и Австрийского об-
щества дидактики высших учебных заведений.

Основная тематика конференции – методология обучения студентов-
медиков практическим навыкам и пути оптимизации этого направления. Ак-
туальность рассматриваемых вопросов обусловлена тем, что в условиях 
кредитно-модульной системы обучения в соответствии с требованиями Бо-
лонской декларации увеличилось количество часов внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов, произошли определенные изменения в обучении 
студентов практическим приемам работы с больными. Именно эти, зачастую 
дискуссионные вопросы, нашли отражение в докладах лекторов и представ-
ленных постерных сообщениях, авторами которых были  ведущие специали-
сты из Австрии, Германии, Венгрии, Украины, Румынии, Словении, Хорватии.

На пленарных и секционных заседаниях рассматривались важные по-
ложения о принципах повышения эффективности обучения, методах оценки 
усвоения теоретического материала, взаимосвязи базовых дисциплин и прак-
тических умений в клинике с обязательным включением в учебный процесс 
элементов обратной связи для анализа восприятия студентами информации. 
Особое внимание было уделено аспектам реформирования самостоятельной 
работы студентов и модульного контроля.

Одной из форм работы конференции необходимо рассматривать прове-
дение рабочих семинаров, посвященных разнообразным вопросам клиниче-
ской практики. Следует обратить внимание, что в зарубежных медицинских 
университетах общепринятой является система «simulated patient – trained 
actor», т.е. в качестве пациента с определенной  патологией выступает специ-
ально обученный актер.

Педагогические разработки Харьковского национального медицинско-
го университета были представлены двумя постерами: “Studying Bioethics 
as an Opportunity for a Medical Student to Become Perfect Clinicist”; “Students’s 
Individual Work as an Important Part of High Skilled Professional Formation”, ко-
торые отражали достижения профессорско-преподавательского коллектива 
нашего университета, связанные с внедрением и совершенствованием обу-
чения на основе традиций отечественной высшей школы, соблюдения прин-
ципов этики взаимоотношений врач-пациент, имплементации биоэтики во все 
сферы деятельности медицинских работников.

Для участников конференции была организована экскурсия в Музей исто-
рии медицины Венского медицинского университета, который был основан 
в 1785 г. императором Joseph II как академия хирургии и медицины, позднее 
получил название “Josephinum”. Музей располагается в старинном здании и 
представляет собой часть архитектурного ансамбля – Hofburg-Castle.

В музее хранится богатая коллекция анатомических и акушерских моде-
лей (anatomical and obstertrical models), изготовленных из воска по специ-
альной методике итальянских мастеров, выполненных с 1784 по 1788 г. под 
руководством анатома из Флоренции Paolo Mascagni. В залах музея экспони-
руются исторические документы о выдающихся медиках Австрии.

В рамках конференции в Ратуше (Сity Hall Vienna) был организован прием 
участников, на котором с приветственным словом выступил мэр Вены Миха-
эль Хойпль (Dr. Michael Häupl).

Участие преподавателей в международных форумах дает возможность 
представлять свои дидактические разработки, обогащаться опытом зарубеж-
ных коллег, что значительно повышает педагогический потенциал.

Î.Í. Êîâàëåâà,
 çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ÏÂÌ ¹ 1, ÎÁÁ, ïðîôåññîð 

РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА-МЕДИКА

24 апреля 2013 года в Харьковском националь-
ном медицинском университете на базе кафедры 
языковой подготовки иностранных граждан про-
шла VII Всеукраинская научно-практическая кон-
ференция «Методология и практика лингвистиче-
ской подготовки иностранных студентов». 

С привет ственным словом к уча стникам кон-
ференции обратился проректор по научной ра-
боте профессор В.В. Мясоедов, который отметил 
большую роль гуманитарных наук в процессе под-
готовки современного специалиста-медика. 

О положении русского языка в дальнем и 
ближнем зарубежье, о возрождении интереса к 
нему в разных странах, о распространении сфер 
употребления и общения сообщила доцент кафе-
дры языковой подготовки иностранных граждан 
Л.В. Мирошник. 

Перед преподавателями и студентами вы-
ступили гости конференции: зав. кафедрой ино-
странных языков Одесского национального ме-
дицинского университета доцент Г.Г. Еремкина, 
зав. подготовительного отделения для иностран-
ных граждан Украинской медицинской академии 
г. Полтавы Л.В. Богиня, зав. кафедрой иностранных 
языков доцент И.В. Корнейко. Во время конферен-
ции оживленно обсуждались различные проблемы 
и перспективы преподавания гуманитарных дис-
циплин в вузах Украины.

Яркими и незабываемыми были выступления 
иностранных студентов – участников конферен-
ции: Эмукудо Ими Ими из Нигерии, Иноятовой Ма-
лики из Туркменистана и Абделлы Бен Эль Махи из 
Марокко.

Результаты конференции продемонстриро-
вали несомненную значимость сотрудничества 
преподавателей кафедры языковой подготовки 
иностранных граждан с преподавателями других 
вузов и смежных кафедр нашего университета. 

Тесное взаимодействие студентов и препода-
вателей в процессе подготовки к участию в подоб-
ных конференциях позволяет привить студентам 
навыки научной работы, повысить их интеллекту-
альный уровень и расширить кругозор. 

Ñ.Ã. Øàôîðîñòîâà, ïðåïîäàâàòåëü
êàôåäðû ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХНМУ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СЕРЕД РОЗРОБНИКІВ КРАЩИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ЄВРОПІ 

12 квітня 2013 
року у м. Будапешті 
(Угорщина) було від-
значе но 10 найкра-
щих інноваційних 
про ектів з Туреччи-
ни, Центральної та 
Східної Європи кон-
курсу Університету 
NASA, США. Теми 
поданих проектів 
варіювалися від ме-
дицини, психології, 
роботехніки до кос мічних технологій. 
Серед десяти володарів проектів за 
різними спе ціальностями в науці впер-
ше за всю історію існування конкурсу 
відзначили українця – співробітника 
кафедри фти зіатрії та пульмонології 
Харківського національного медич ного 
університету Д.О. Бутова. 

Даний проект є одним з найкращих 
конкурсів інноваційних ідей у всьому 
світі. Програма, за якою проходив по-
точний конкурс, створена для моло-
дих учених та старт-аперів, які розро-
бляють проекти, здатні змінити життя 
одного мільйону людей у своєму регіоні 
або одного мільярду людей у всьому 
світі. Фундаторами Університету є такі 
компанії, як Google, Autodesk, Nokia, 
Kauffman Foundation, Cisco. Головним 
ідеологом проекту є Рей Курцвайль, 
всесвітньо відомий винахідник та футу-
ролог, який назвав Університет одним з 
найуспішніших проектів свого життя.

33% населення планети (при-
близно 2 млрд людей) інфіковані 
мікобактеріями туберкульозу, приблиз-
но кожну секунду виникає нове зара-
ження, а кожну хвилину від туберкульо-

зу помирає один хворий. У світі щорічно 
захворюють 9 млн людей, з них 2 млн 
помирають від туберкульозу. Великою 
загрозою для людства є стійкі форми 
мікобактерій та ВІЛ-інфекція, яка часто 
супроводжується туберкульозом.  

Представлена Д.О. Бутовим робо-
та була присвячена імуногенетичним 
та клініко-рентгенологічним осо-
бливостям туберкульозу, а саме ре-
цидивам хвороби, при яких виника-
ють більш часті стійкі його форми. 
Інновація полягає у розробці нових 
імуногенетичних підходів до прогнозу-
вання перебігу, інволюції туберкульоз-
ного процесу, діагностики та розробки, 
на основі отриманих даних, підходів до 
лікування туберкульозу. 

Автор роботи висловлює глибо-
ку вдячність керівництву Харківського 
національного медичного університету, 
своїм учителям – професору ДУ 
«Національний інститут фтизіатрії 
i пульмонології iм. Ф.Г. Яновського 
НАМН України» М.М. Кужко, професо-
ру С.І. Зайцевій, завідуючій кафедри 
фтизіатрії та пульмонології професору 
О.С. Шевченко й співробітникам кафе-
дри за допомогу й підтримку. 

З 3 по 27 червня в Україні відбудуться такі з’їзди, кон-
греси, симпозіуми та науково-практичні конференції:
1. V з’їзд нейрохірургів України (25–27 червня, м. Ужго-
род).
2. VI з’їзд Українського товариства радіаційних онколо-
гів з міжнародною участю (25–27 червня, м. Рівне).
3. III міжнародний конгрес Євро-Азійської асоціації 
дер мато венерологів (3–4 червня, м. Одеса).
4. Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Су часні проблеми аналітичної хімії пес тицидів» 
(5–6 червня, м. Київ).
5. Науково-практична конференція з міжнародною уча-
стю «Інтеграція психіатрії, психотерапії та пси хології в 
сучасну медицину» (6–7 червня, АР Крим, м. Ялта).
6. Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Українська школа ендокринології» (6–7 черв-
ня, м. Ужгород).
7. Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Актуальні проблеми діагностики, лікування 
та профілактики професійних захворювань в Україні» 
(7 червня, м. Кривий Ріг).
8. Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Радіологічні читання» (13–14 червня, АР Крим, 
смт Кореїз).
9. Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Складне та ревізійне ендопротезування вели-
ких суглобів» (13–14 червня, м. Львів).
10. Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Сучасні здобутки медичної інформатики» (13–
14 червня, м. Київ).
11. Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «YouthNanoBioTech–2013. Молодіжний форум з 
нанобіотехнологій» (13–14 червня, м. Київ).
12. Науково-практична конференція «Основні те-
рапевтичні захворювання: досягнення і перспективи 
профілактики, діагностики та лікування» (20 червня, 
АР Крим, м. Сімферополь).
13. Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Діагностика та лікування хворих на саркоми 
кісток і м’яких тканин» (20–21 червня, м. Київ).
14. Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Новітні технології в клінічній та тео ре тичній 
гастроентерології» (20–21 червня, м. Дніпро пет-
ровськ).
15. Науково-практична конференція «Нефрологія, 
діаліз, трансплантація: Up to date» (20–21 червня, 
м. Івано-Франківськ).
16. Науково-практична конференція з міжна род-
ною участю «Актуальні проблеми ортопедо трав-
матологічного забезпечення спортсменів» (26–27 
червня, м. Київ).

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ПОВІДОМЛЯЄ:

Проблемі формування інформаційної культури в системі вищої 
медичної освіти сьогодні приділяють особливу увагу. Адже в умовах 
інформатизації суспільства успішність і конкурентоспроможність 
фахівця безпосередньо залежать від якості його професійної 
підготовки та рівня інформаційної компетентності.

Сучасний стан медичної галузі такий, що для прийняття опти-
мального рішення лікарем, науковцем, менеджером охорони 
здоров’я поряд з його професійними знаннями необхідні навички і 
вміння роботи у світовому інформаційному просторі, володіння при-
йомами ефективного пошуку та обробки інформації, вміння критич-
но й грамотно оцінювати новітні результати наукових та клінічних 
досліджень. Тож успішне вирішення даної проблеми можливе за 
умови комплексного підходу до підготовки медиків. Взаємодія 
вишу й бібліотеки – важливий чинник формування інформаційної 
компетентності та культури науковця, викладача, який несе 
відповідальність за підготовку майбутніх фахівців до професійної 
діяльності. Реалізувати це можливо через подальшу інтеграцію 
бібліотечних продуктів і послуг у науково-освітній простір.

У рамках програми з підвищення інформаційної компетентності 
співробітників та студентів, що розроблена у Харківському 
національному медичному університеті, для викладачів кафедр 
Наукова бібліотека разом з науковим відділом провели 10, 17 та 
24 квітня 2013 року семінари «Надійні інформаційні ресурси для 
медичної освіти та науки».

Зі вступним словом до учасників звернувся проректор з 
наукової роботи професор В.В. М'ясоєдов. Співробітники біб-
ліотеки підготували доповіді-презентації: «Світові інформаційні ре-
сурси з медицини» (О.А. Красюкова, зав. сектора обслуговування 
англомовних студентів), «Доказова медицина. Кокранівські огля-
ди» (С.А. Кравченко, зав. інформаційно-бібліографічного відділу), 

«Бібліотечно-інформаційні 
ресурси на допомогу на-
уковцю та викладачу» 
(Т.Б. Павленко, заступник 
директора з інформаційних 
технологій). Представле-
на інфор мація дає мож-
ливість уникнути таких 
проблем у роботі «циф-
рового» середовища, як 
недоступність інформації 
або її недостатність, дез-
інформація, переванта-
ження індивідуального інфор маційного простору користувача 
«інфор маційним шумом» або інформацією, що не відповідає запиту 
та не співпадає з цілями його діяльності. Досвід практичного засто-
сування інформаційних і телекомунікаційних технологій сприяє про-
ектуванню інформаційного освітнього середовища університету на 
сучасному рівні. Наприкінці всі присутні отримали сертифікати учас-
ника семінару.

Отже, самоосвіта та постійне навчання медичних фахівців су-
часним технологіям пошуку, аналізу та узагальненню медичної 
інформації сприяє розвитку творчої особистості. Формування 
інтелектуальної сміливості, незалежності, необхідних для творчої 
та креативної діяльності, а також для роботи з різноманітною і, 
часом, суперечливою інформацією, неможливе без відповідної 
інформаційної підготовки та оволодіння належним рівнем 
інформаційної компетентності та культури викладача. 

².Â. Êèðè÷îê, 
äèðåêòîð Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА

ÌÎËÎÄÅÆÜ, ÍÀÓÊÀ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÈÌÎËÎÄÅÆÜ, ÍÀÓÊÀ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

6



ДАНЬ ПАМЯТИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

24 апреля 2013 г. ушел из жизни Александр Евгеньевич Зу-
барев – человек блестящего ума и тонкого чувства юмора, пре-
красный друг и товарищ. Он отличался энер-
гичностью, инициативностью, множеством 
творческих планов и замыслов. 

А.Е. Зубарев родился в Дружковке До-
нецкой области, а вскоре после рождения его 
семья переехала в Харьков в Орджоникид-
зевский район (район ХТЗ). Александр Евге-
ньевич – представитель первого послевоен-
ного поколения, познавшего нелегкие будни. 
Его родной дядя, Александр Зубарев, был се-
кретарем подпольного Харьковского обкома 
комсомола и зверски замучен фашистами в 
годы войны. Его именем названа улица в Ор-
джоникидзевском районе, а также школа и 
молодежная премия в области науки и 
техники. 

Жизнь Александра Евгеньевича 
была содержательной и вместе с тем 
сопровождалась трудностями и испы-
таниями, которые он достойно прео-
долевал. После окончания Харьков-
ского института радиоэлектроники 
получил специальность «Прикладная 
математика». Трудовая деятельность 
А.Е. Зубарева началась в 1966 г. на 
ХТЗ, где он прошел путь от инженера 
до заместителя секретаря парткома 
завода. В 1979 году он был избран се-
кретарем Орджоникидзевского райко-
ма партии, потом работал в должности 
зам. начальника Управления внутренних дел Харьковской обла-
сти, получил звание полковника милиции. В дальнейшем пре-
бывал на должностях заведующего отделом Харьковского обко-
ма компартии Украины, начальника государственной налоговой 
инспекции Ленинского района г. Харькова, исполнительного ди-
ректора Харьковского областного отделения Украинского союза 
промышленников и предпринимателей, советника и заместите-
ля начальника Харьковской областной организации работодате-
лей, начальника управления исполнительной дирекции Фонда 
социального страхования от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, экономического совет-
ника отдела обеспечения деятельности главы Харьковской об-
ластной государственной администрации. 

Александру Евгеньевичу по роду службы приходилось об-
щаться с разными людьми и решать непростые задачи. Стро-

гость и требовательность, ответственный 
подход к работе тесно переплетались с его 
лучшими качествами жизнелюбивого, мудрого 
человека, с которым всегда было легко и при-
ятно общаться. 

В 2006 г. А.Е. Зубарев пришел в ХНМУ на 
должность заместителя ректора по кадровым 
вопросам, где и работал до последнего дня. 
Во всех сферах деятельности он проявил себя 
талантливым руководителем, энергичным ор-
ганизатором, мудрым наставником. Благо-
даря его инициативам в нашем университете 
была проведена реорганизация и структури-
зация отделов, налажена работа в сфере де-

ловодства, создан информационно-
аналитический отдел и т.д.

Немногим известна творческая 
сторона жизни А.Е. Зубарева. Он зани-
мался художественной мемуаристкой, 
делился с людьми интересными факта-
ми своей биографии, тесно связанной 
с историей города Харькова. Его рас-
сказы опубликованы в альманахе «На-
чало века», который вышел из печати 
весной этого года. 

Математический склад ума Алек-
сандра Евгеньевича, ясность мышле-
ния, понимание, рассудительность, 
заинтересованность в общем деле, а 
также чувство юмора и легкая ирония 

помогали решать различные повседневные рабочие проблемы. 
За всеми этими внешними проявлениями были видны высокий 
уровень образования и общей культуры.

И только теперь, переживая горечь утраты, мы можем ясно 
понять, кем он был для нас. Человек разносторонних интересов 
и многогранного таланта, Александр Евгеньевич оставил колос-
сальное количество реализованных проектов и идей. Он каче-
ственно и добросовестно выполнял любую работу, за которую 
брался. Все, кто его знал близко, не переставали удивляться и 
восхищаться его трудолюбием и ответственностью. Несомнен-
но, Александр Евгеньевич останется в нашей памяти и в наших 
сердцах как замечательный, надежный и искренний товарищ.

Ðåêòîðàò Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà

ÃÎÐÅ×Ü ÓÒÐÀÒÛ

Ушел из жизни замечательный и неорди-
нарный человек Александр Евгеньевич Зубарев. 
Он был многогранной гармоничной личностью: 
математик и гуманитарий, с большим жизнен-
ным опытом работы на различных руководящих 
должностях.

Александр Евгеньевич успешно применял в 
нашем университете накопленный опыт и зна-
ния. Его эрудиция, начитанность, юмор всегда 
вызывали интерес и уважение окружающих.

Он превосходно справлялся с работой, всег-
да находил решения на поставленные задачи ру-
ководства. Был добрым, искренним человеком, 
неравнодушным к чужой боли, старался помочь 
тем, кто в этом нуждался.

Александр Евгеньевич писал рассказы, лю-
бил поэзию. Одним из его любимых поэтов был 
Роберт Рождественский.

Ë.È. Ãðåáöîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ

Невосполнимой утратой для нашего кол-
лектива стала смерть Александра Евгеньеви-
ча Зу барева, вклад которого в учебную и обще-
ственную деятельность университета трудно 
переоценить. Строгий, а иногда и суровый, но 
в тоже время справедливый он находил ответ 
практически на любой вопрос и мог разобраться 

даже в самых сложных ситуациях. Дельный совет 
по тем или иным вопросам мог получить каждый, 
кто обращался к Александру Евгеньевичу за по-
мощью. 

Можно сказать об Александре Евгеньеви-
че Зубареве много добрых слов, но очень силь-
на боль утраты, которую чувствуют все, кто был 
с ним знаком лично. Его преждевременный уход 
стал ощутимой потерей, и светлая память о нем 
сохранится в наших сердцах.

Å.Ã. Îìåëü÷óê, íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà

Александр Евгеньевич был талантливым ру-
ководителем и умелым организатором. Служ-
ба деловодства в университете создавалась 
при его непосредственном участии как заме-
стителя ректора по кадровым вопросам. В 2007 
году под руководством А.Е.Зубарева был соз-
дан организационно-аналитический отдел, раз-
розненные отделы были объединены в единую 
структуру, ведение делопроизводства в уни-
верситете приведено в соответствие с нормами 
действующего законодательства. Смерть Алек-
сандра Евгеньевича прервала реализацию мно-
гих его замыслов.

Î.È. Êèðè÷åíêî, íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà

***
Родиться,
любить,
умереть —
программа почти
мотыльковая.
А ежели жизнь
пустяковая,
то даже не страшно
стареть.
Порядок
предсказан судьбой.
Да вы это сами увидите,
когда —
обязательно! —
выйдете
с последним глаголом
на бой.
Родиться,
любить,
умереть…
И самые гордые головы
склоняются
перед глаголами,
которых нельзя
одолеть.
А этот последний глагол,
покрытый
извечною тайною,—
он все-таки станет
когда-нибудь
последним
и главным врагом!

Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé
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18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВДОНОРСТВО

Музей! Накануне Международного дня музеев захотелось 
порассуждать, откуда пришло к нам это слово и что оно обо-
значает. Какой здесь корень? Муз? Муза? Есть ли тут какая-то 
связь? Оказывается, самая непосредственная, так как с древ-
нейших времен медицина считалась искусством. А знаете ли вы, 
что такое асклепион?

В кипарисовой роще древнего Эпи-
давра (Греция) располагался чудесный 
архитектурный ансамбль – святилище 
бога врачевания Асклепия – асклепи-
он. Центром  ансамбля был велико-
лепный храм Асклепия, украшенный 
колоннами и скульптурами. Поистине 
асклепионы были колыбелью плодот-
ворного содружества богов, муз и вра-
чевателей, именно здесь в гармонич-
ном союзе служителей духа, деятелей 
искусства и хранителей здоровья воз-
вращали людям жизнь. 

Такие комплексы создавались и в 
эпоху эллинизма, и в средние века. А на 
египетской земле асклепионы посте-
пенно трансформировались в музеи 
– обиталища муз, связанные с обихо-
дом культа. Затем это понятие (музей) 

перенесли и на содружество ученых. В 
музейном деле существует свой метод познания истины, добра 
и красоты. Посетители должны испытать общее воздействие ар-
хитектуры, интерьера, эстетически ценных экспонатов, гармо-
ничной музыки, вдохновенного слова, которое несут служители 
музеев.

Существует огром-
ное множество музеев, 
музейных комплексов, 
в том числе и в высших 
учебных заведениях, с 
совершенно разным со-
держанием и направлен-
ностью своей работы. 
Их деятельность играет 
очень большую познава-
тельную и воспитатель-
ную роль, что общепри-
знанно. Именно поэтому 
решением ХI Генераль-
ной конференции Международного совета музеев, состоявшей-
ся в Москве в мае 1977 г., был учрежден Международный день 
музеев, который отмечается 18 мая.

Музей истории ХНМУ старейший среди всех медицинских 
вузов. Его фонды насчитывают  около 6 тыс. экспонатов, свы-
ше тысячи из которых представлены в постоянных экспозици-
ях, рассказывающих о более чем 200-летней истории высшей 
медицинской школы Харьковщины. По утверждению ведуще-
го сотрудника Национального научно-исследовательского ре-
ставрационного центра Украины Т.В. Зыбиной, «музей історії 
Харківського національного медичного університету – один з не-
багатьох, які дійсно достойно зберігають пам’ятки історії, куль-
тури, науки, залучають до них широкий загал молоді, що є важ-
ливим чинником процесу духовного відродження суспільства, 
формування світогляду громадянина незалежної України». В 
2011 г. приказом по Министерству образования и науки Украи-
ны Народному музею истории ХНМУ присвоено почетное звание 
«Образцовый».

Закончить статью хочется словами редактора студии «Теле-
мак» Т. Дарек, сохранившихся в Книге отзывов: «…Мені була на-
дана чудова можливість – доторкнутися до минулого, відчути 
чарівний дух музею. Саме тут розумієш швидкоплинність часу і 
важливість миті! Велика вдячність працівникам музею за цікаву 
розповідь, приємне спілкування та чудову атмосферу! Дуже 
дякую».

À.Ñ. Îâ÷èííèêîâà, ñò. ïðåïîäàâàòåëü ïîäãîòîâèòåëüíîãî îòäåëåíèÿ

В мире существуют дети, которые могут наблюдать за луча-
ми солнца только из окон палат. Играть в салочки им можно в ко-
ридоре гематологического отделения детской больницы № 16, 
да и то совсем недолго, ведь все свои силы они должны отдавать 
на борьбу с болезнью.

Студенты и преподаватели университета всегда помнят о 
том, что могут прийти на помощь больным детям. Для того, чтобы 
снова играть во дворах своих домов, им нужна здоровая кровь. 

Донорство – не только акт добро-
вольной помощи детям, но и благо-
творное воздействие на организм 
донора. Благодаря систематической 
сдаче крови ее состав нормализует-
ся, красный костный мозг активизи-
руется и кровь «омолаживается». Для 
людей, имеющих склонность к гипер-
тонии, донорство – замечательная 
профилактика эпизодов артериаль-
ной гипертензии. Также есть инфор-
мация о том, что благотворительная 
сдача крови способствует очистке со-
вести, оказывает благоприятное воз-
действие на самооценку и поддержи-
вает человечность.

Весной и осенью в нашем универ-
ситете проводится День донора. В 
этот день каждый студент может по-

лучить возможность помочь спасти чью-то жизнь. Есть те, кто 
робко ждет своего первого шага на большом пути Дарения жиз-
ни, есть и те, кто пришел в 10-й, юбилейный раз.

Этой весной Дни донора проводились: 4 апреля – II меди-
цинский факультет, 5 апреля – стоматологический факультет, 
8 апреля – III медицинский факультет, 15 апреля – I медицин-
ский факультет, 16 апреля – I и IV медицинские факультеты. 
Благодаря деятельности Профсоюзной организации и Коор-
динационного совета донорам были созданы все условия для 
сдачи крови: студентов обеспечили чаем и булочками, рядом 
всегда были заботливые дежурные, готовые оказать помощь, 
чувствовалась приятная дружеская атмосфера. По итогам пяти 
Дней донора было собрано 266 доз крови: донорами стали 
75 студентов I медицинского факультета, 50 студентов II меди-
цинского факультета, 47 студентов III медицинского факульте-
та, 34 студента IV медицинского и 60 студентов стоматологиче-
ского факультета.

Собрана одна доза донорской крови – подарена жизнь еще 
одному человеку. 

Ì. Ìàéîðîâà, ÷ëåí ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ÏÏÎÑ ÕÍÌÓ, 
ïðåäñåäàòåëü ïðîôáþðî IV ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà

ÎÁÈÒÀËÈÙÅ ÌÓÇ«КРОВЬ – ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ»

АФОРИЗМ – ЭТО ЖЕМЧУЖИНА МЫСЛИ

• Всякая наука есть предвидение. Герберт Спенсер

• Наука непогрешима, но ученые часто ошибаются. 
Анатоль Франс

• Наука подтверждает наши ошибочные представления. 
Станислав Ежи Лец

• Наука не отвечает на все вопросы, зато помогает понять 
бессмысленность многих из них. Хенрик Ягодзиньский

• Наука – это организованное знание. Герберт Спенсер

• Наука – это систематическое расширение области челове-
ческого незнания. Роберт Гутовский

• Нет прикладных наук, есть только приложения науки. 
Луи Пастер

• Даже авторитеты не в силах помешать прогрессу науки.
Лешек Кумор

• Три стадии признания научной истины: первая – «это аб-
сурд», вторая – «в этом что-то есть», третья – «это общеиз-
вестно». Эрнест Резерфорд

• В науке слава достается тому, кто убедил мир, а не тому, 
кто первым набрел на идею.  Фрэнсис Дарвин

Èç êíèãè «Àçáóêà àôîðèçìîâ îò À äî ß»  À.Í. Òóðåíêî

Асклепий

Асклепион
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ХАРЬКОВСКАЯ ВЫСШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА 

ВІТАЄМО!

Співробітниками ХНМУ одержано патенти 
на такі винаходи та корисні моделі:

1. Спосіб лікування післяопераційних вентральних гриж вели-
ких і гігантських розмірів. Автори: О.О. Брек, Р.С. Шевчен ко, 

О.П. Брек, М.А. Селезньов, Ю.П. Гні денко. 

2. Спосіб фіксації імплантату при середній післяопераційній 
вентральній грижі. Автори: О.О. Брек, Р.С. Шевченко, 

О.П. Брек, М.А. Селезньов. 

3. Спосіб періопераційного знеболювання у хворих з критичною 
ішемією нижніх кінцівок. Автори: В.М. Панов, У.А. Фесенко. 

4. Спосіб діагностики ризику розвитку цукрового діабету І типу у 
дітей раннього віку, інфікованих гарпесвірусом. Автори: О.П. По-

мазуновська, Г.С. Сенаторова, Г.Р. Муратов, Н.В. Шульга. 

5. Спосіб формування груп ризику серед нащадків, матері яких 
перебували в умовах гіпокінезії, за порушеннями обмінних 
процесів в організмі. Автори: Ю.О. Слинько, Т.В. Горбач, 

І.І. Соколова. 

6. Спосіб післясмертної діагностики давності утворення 
механічних ушкоджень шкіри та м’язів протягом першої доби 
після травми при їх одночасному травмуванні. Автор: В.К. Со-

кол. 

7. Спосіб післясмертної діагностики давності утворення 
механічних ушкоджень шкіри протягом першої доби після трав-
ми. Автор: В.К. Сокол. 

8. Спосіб післясмертної діагностики давності утворення 
механічних ушкоджень м’язової тканини протягом першої доби 
після травми. Автор: В.К. Сокол. 

9. Спосіб діагностики розвитку діабетичної кардіоміопатії у 
хворих на цукровий діабет типу 2 з підвищеною масою тіла та 
ожирінням. Автори: Н.В. Сокольнікова, Л.В. Журавльова, 

Н.М. Котовщікова, Н.К. Александрова. 

10. Спосіб діагностики формування вторинної остеопенії у дітей 
та підлітків з хронічними соматичними захворюваннями. Ав-
тори: Т.В. Фролова, О.В. Охапкіна, Н.Ф. Стенкова, І.І. Те-

рещенкова, І.Р. Сі няєва, О.В. Кононенко, О.В. Атаманова, 

К.Г. Коліушко. 

   Ò.Ã. ªâòóøåíêî, êåð³âíèê ñëóæáè 
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ

Прошедший 2012 год был 
дважды юбилейным для педиа-
тров нашего региона: они отмеча-
ли 120-летие кафедры госпиталь-
ной педиатрии (ныне кафедра 
педиатрии № 1 и неонатологии) 
и 100-летие Общества детских 
врачей при Императорском Харь-
ковском университете. Рахиль 
Юльевна Кольнер – выпускница 
первого выпуска Харьковского 
медицинского института, первый 
декан вновь созданного в инсти-
туте факультета охраны материн-
ства и детства (в дальнейшем пе-
диатрического), так вспоминала о 
времени становления этой служ-
бы в Харькове в 20–30-е годы прошлого столетия.

…Наступил 1924 год… Наша учеба в вузе подходила к концу, 
надо было самоопределяться, специализироваться, и я не коле-
блясь выбрала педиатрию. В Харьковском мединституте впер-
вые были организованы в этом году «уклоны» по специальностям 
охматдета и сан-гига, в дальнейшем переросшие в специальные 
факультеты – педиатрический и санитарно-гигиенический. Пом-
ню, что мне, как декану факультета охматдета (в 1930–1932 гг.), 
пришлось изрядно повоевать со студентами, которых распреде-
ляли по факультетам на предпоследних курсах. Многие не пони-
мали или не хотели понять, для чего нужна эта специализация, и 
активно сопротивлялись зачислению их на факультеты. И все же 
из числа окончивших «насильно» этот факультет вышло немало 
прекрасных врачей-педиатров, даже профессоров (А.Ф. Добро-
гаева, Н.А. Максимович и др.). Уже на последних курсах институ-
та мы осознавали, что недостаточно только лечить больных де-
тей, нужны специалисты и профилактические меры в борьбе с 
высокой детской смертностью, которая в тот период времени в 
отдельных областях достигала 40–50 %, то есть каждый второй-
третий ребенок умирал, не дожив до одного года. Мы понимали, 
что основным видом учреждения должна быть детская консуль-
тация с молочной кухней, с широко развернутой санитарно-
просветительской работой как в городе, так и на селе, охватыва-
ющая все детское население. На V курсе по нашему (студентов) 
предложению профессор Аркавин, читавший нам педиатрию, 
выделил в клинике помещение для устройства такой консуль-
тации. С каким энтузиазмом мы оборудовали ее, собственными 
силами подготовили ряд наглядных пособий, проводили беседы 
с матерями и таким образом обучались первым шагам на попри-
ще охраны материнства и детства. В дальнейшем эта примитив-
ная детская консультация переросла в так называемый детком-
бинат на территории мединститута.

По всей стране строились аналогичные учреждения, совер-
шенствовалась профилактическая и санитарно-просветитель-
ская работа. Мы с гордостью можем заявить, что усилия нашего 
поколения врачей-педиатров не пропали даром, наряду с обще-
государственными мероприятиями они сыграли немалую роль в 
снижении детской смертности в десятки раз и в оздоровлении 
детей. Хотя в студенческие годы быт наш был нелегким, рабо-
тали и учились мы с радостью и энтузиазмом. Недосыпали, не-
доедали, спорили до хрипоты на собраниях, дискутировали даже 
на вечеринках, когда встречались с товарищами в тесном кругу. 
1925 год – первый советский выпуск врачей в ХМИ. Наш выпуск 
дал немало профессоров, заслуженных врачей, в том числе лау-
реатов Ленинской премии, академиков, заслуженных деятелей 
науки. Тогда, после выпуска, так хотелось испробовать поскорее 
свои силы и знания на самостоятельной работе…

…Перед нами возникает новая задача – учиться, совершен-
ствоваться по специальности. Путь был ясен: аспирантура, ас-
систентура, доцентура... И эти ступени были успешно пройдены 
в стенах ХМИ, как полагалось члену партии. Оглядываясь назад, 
диву даешься – как могли мы, наше поколение, одновременно 
справляться с двумя, тремя работами, всюду с полной отдачей, с 
огоньком и творческой инициативой. Будучи аспирантом и поз-
же ассистентом кафедры мединститута, я работала научным со-
трудником Института Охматдет и преподавателем I Украинской 

школы Охматдета. Позже (с 1930 по 1934 год) была организа-
тором и первым руководителем (деканом) факультета охраны 
материнства и младенчества в ХМИ, первым руководителем и 
организатором в ХМИ кафедры гигиены младшего детства. За 
полгода руководства кафедрой был создан деткомбинат в клин-
городке, в состав которого вошли, кроме детской клиники, ясли 
на 85 коек, детплощадка на 60 детей, диспансер Охматдета, жен-
ская детская консультация и поликлиника для больных детей с 
пропускной способностью до 300 человек в день, а также пище-
вая станция с пропускной способностью до 700 человек в день. 
Вспоминаю, что наряду с организационно-административной, 
врачебной, научной и преподавательской работой я ухитрялась 
сочинять пьесы для кукольных представлений не только для де-
тей нашего деткомбината, но и для взрослых зрителей. Во время 
праздников мы не без умысла приглашали лиц, в которых были 
заинтересованы, вернее, от которых зависела судьба наших дет-
ских учреждений. К нам охотно приходили директор института, 
профессора, врачи, работники Наркомздрава и даже раза два у 
нас был нарком здравоохранения тов. С.К. Канторович – к этому 
дню мы подготовили «Шоу» в исполнении кукол по поводу жизни 
нашего деткомбината. Естественно, кое-кого задели, слегка жа-
луясь на судьбу наших учреждений. В результате и Горздрав, и 
Наркомздрав существенно помогли нам...

Наступил 1934 год, и мне пришлось в связи с переводом 
мужа переехать в Киев и перевестись в Киевский медицинский 
институт на кафедру педиатрии…

Ðóáðèêó âåäåò äèðåêòîð Íàðîäíîãî ìóçåÿ 
èñòîðèè ÕÍÌÓ Æ.Í. Ïåðöåâà

в воспоминаниях профессоров и выпускников

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ХАРЬКОВЕ
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У РАМКАХ ВИХОВНОЇ РОБОТИЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Стоп курению!
У квітні 2013 року в чи тальній 

залі гуртожитку № 6 відбулася 
чергова зустріч між викладача-
ми кафедри інфекційних хвороб 
та підшефними студентами І–VІ 
курсів ІV медичного факультету.

Зустріч була проведе-
на у форматі семінару з 
профілактики професійного 
та побутового зараження 
вірусом гепатиту С. Розгляда-
лися актуальні питання щодо 
HCV-інфекції в Україні та в м. Харкові. Лікарі-волонтери благодійного фонду «Благо» 
доповіли про результати перевірки косметичних салонів у різних районах м. Харкова 
стосовно дотримання правил антисептичної обробки інструментарію. Здебільшого 
ці результати були невтішними. Головний спеціаліст з інфекційних хвороб Департа-

менту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради А.В. Бондарен-
ко розглянув питання професійної небезпеки зазначеної інфекції, а також висвітлив 
проблеми клінічної та лабораторної діагностики, лікування та профілактики. Зустріч 
зацікавила студентів, а проблеми, які обговорювалися, викликали багато запитань, що 
переконало співробітників кафедри інфекційних хвороб у необхідності проведення в 
подальшому подібних семінарів. 

Особливе значення має те, що інформацію про інфекції з парентераль ним шля-
хом передачі студенти отримують лише на останніх курсах навчання в університеті, 
а робота з пацієнтами на посадах середнього та молодшого медичного персоналу 
розпочинається вже на перших курсах. 

Àíæåëà Ãîëîâ³íà, IV ìåäôàêóëüòåò, VI êóðñ 

Традиционно для начальных курсов 
всех факультетов в музее Харьковско-
го национального медицинского универ-
ситета студентов знакомят с историей 
университета. Директор музея Жаннета 
Николаевна Перцева провела такую экс-
курсию и для студентов II курса стомато-
логического факультета.

Жаннета Николаевна рассказала о 
становлении медицинского факультета 
университета, ознакомила присутствую-
щих с редкими экспонатами, реликвия-
ми и фотоматериалами из фонда музея. 
Студенты прослушали невероятно интересный доклад о практической работе и науч-
ной деятельности профессоров, докторов медицинского университета, об их вкладе 
в историю медицинской науки Харькова и страны в целом. Посещение музея вызвало 
большой интерес у студентов, гордость за то, что они учатся в таком прекрасном уни-
верситете, ученые которого сделали многое для развития мировой медицины.

Мы благодарим Жаннету Николаевну за ее плодотворное участие в воспитатель-
ном процессе вуза, за ее гостеприимство, внимание и надеемся на долгое сотрудни-
чество.

Ñ.Ô. Çàïàðà,
çàìåñòèòåëü äåêàíà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ñòîìàòôàêóëüòåòà

Í.À. Íàçàðåíêî, 
ïðåäñåäàòåëü ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñòîìàòôàêóëüòåòà

Çìicòoâía çycòpi÷

Çíaêoìcòâo c ècòopèeé yíèâepcèòeòa

7 апреля во всем мире ежегодно от-
мечается Международный День здо-
ровья. Харьковский национальный ме-
дицинский университет обязательно 
принимает самое активное участие в 
его праздновании, ведь кому, как не бу-
дущим хранителям здоровья, браться за 
нелегкий труд популяризации здорово-
го образа жизни? Поскольку самая рас-
пространенная вредная привычка среди 
студенчества – курение, мы решили на-
чать именно с борьбы с этой пагубной за-
висимостью.

5 апреля в 
рамках социаль-
ной акции «Стоп 
курению!» в на-
шем университе-
те Профсоюзной 
о р г а н и з а ц и е й 
сту дентов, аспи-
рантов и док-
торантов ХНМУ 
бы ла организо-
вана акция «Стоп 
курению!». Чле-
ны профбюро 
у н и  в е р с и т е т а 
выш ли на места, 

от веденные для курения, с предложени-
ем обменять пачку сигарет на приятные 
подарки. Участникам акции предлагали 
на выбор билеты на футбольный матч, 
абонемент на единоразовое посещение 
фитнес-центра или хореографической 
студии. Собранные пачки с сигаретами 
были отправлены в Молодежный совет 
Харьковского областного комитета про-
фсоюза работников здравоохранения 
для утилизации.

Студенты очень охотно участвовали в 
акции, поэтому имеющиеся в наличии би-
леты и абонементы были розданы в тече-
ние нескольких часов. Почти 50 пачек си-
гарет нам отдали без всякого сожаления. 
Надеемся, спорт заинтересует наших 
студентов гораздо больше, чем вредная 
привычка, которая не только портит здо-
ровье, но и выглядит очень неэстетично. 

Профсоюзная организация универ-
ситета желает Вам, дорогие читатели, 
беречь свое здоровье и не поддаваться 
влиянию вредных привычек! Будьте здо-
ровы!

Ì. Ìàéîðîâà, ÷ëåí ïðîôñîþçíîãî 
êîìèòåòà ÏÏÎÑ ÕÍÌÓ, 

ïðåäñåäàòåëü ïðîôáþðî 
IV ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà
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Перед тим, як зай-
ти у воду, переконайте-
ся, що під водою немає за-
йвих предметів (каміння, 
уламків металевого брух-
ту, будівельних конструкцій, 
сміття тощо), а місце, що 
ви обрали для купання, 
віддалене від маршрутів руху 
плавзасобів.

Ні в якому разі не ку-

пайтеся в місцях, де 

встановлені щити із напи-

сом  «КУПАТИСЯ ЗАБОРО-

НЕНО» або «НЕБЕЗПЕЧНО»

Під час купання

• зайшовши у воду, постійте, доки тіло адаптується до тем-
ператури води;

• не запливайте за огороджувальні буї, не підпливайте до 
будь-яких суден та інших плавзасобів;

• не стрибайте у воду з непризначених до цього споруд та 
об’єктів, особливо у місцях із недослідженим дном;

• не запливайте далеко від берегу;
• не вживайте спиртні напої;
• не залишайте без нагляду малолітніх дітей;
• не користуйтеся човнами та іншими плавзасобами в зо-

нах пляжів;
• не перевантажуйте плавзасоби понад установлену 

пасажиромісткість.

Коли побачили, що хтось тоне

• якщо близько рятувальники – покличте їх;
• не витрачайте часу, киньте потерпілому предмет, який до-

поможе втриматися йому на воді (рятувальний круг, рятувальний 
жилет та ін.), прив’язавши по можливості до нього мотузку, за яку 
можна підтягти потопаючого ближче до берега;

• намагайтеся заспокоїти потерпілого та керувати його 
діями;

• рятуючи потерпілого з човна, подайте йому жердину, вес-
ло або рятувальний круг з носа чи корми, щоб човен не переки-
нувся, при цьому під час рятування не слід стояти в човні на по-
вний зріст;

• рятуючи потерпі-
лого уплав, підпливайте 
до нього, тримаючи попе-
ред себе будь-який плава-
ючий предмет, аби пото-
паючий хапався за нього, 
а не за Вас;

• буксуючи потер-
пілого до берега або 
до найближчої мілини, 
пам’ятайте про власну 
безпеку;

• при буксируванні потер пілого уплав будьте обережні та 
готові в будь-який момент ухилитися від його спроб ухопитися 
за вас. Якщо ви відчули, що втрачаєте контроль над своїми ру-
хами або потерпілий намагається схопитися за вас руками, різко 
відштовхніться від нього, а відновивши контроль над ситуацією, 
спробуйте знову надати допомогу потерпілому.

Після того, як доставите потерпілого до берега, надайте 
йому першу допомогу. Одночасно з наданням першої допомоги 
організуйте виклик «Швидкої».

Забороняється

• купання в затоплених кар’єрах, каналах, озерах, пожеж-
них водоймах, ставках, морських акваторіях та інших водоймах, 
які не мають пляжів, обладаних сезонними рятувальними поста-
ми, не визначені місцевою держадміністрацією як місця масово-
го відпочинку громадян біля води.

À.Ñ. Çàãàéíîâ, ìåòîäèñò
 ì³ñüêèõ êóðñ³â ÖÎ ì. Õàðê³â

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

Правила поведінки на воді

ЗУСТРІЧ З ВЕТЕРАНОМ ВІЙНИ

ШАНА ГЕРОЯМ ВІЙНИ

24 квітня в рамках святкування 70-ї річниці визволення міста Харкова та 
68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні відбулася зустріч студентів 
університету з Йосипом Давидовичем Гофманом – ветераном війни, останнім 
з живих учасників на теренах СНД Нюрнберзького процесу над військовими 
злочинцями періоду Великої Вітчизняної війни.

Зустріч відкрив проректор з науково-педагогічної роботи І.В. Летік, який 
ознайомив присутніх студентів з головними подіями життєвого шляху почес-
ного гостя. Йосип Давидович розповів про свої враження від такої далекої, 
але в той же час близької нам теми, як Велика Вітчизняна війна. Крім того, він 
продемонстрував документальний фільм про свою участь у Нюрнберзькому 
процесі та подарував університету декілька книг про ті жахливі події, автором 
яких він є. Незважаючи на досить поважний вік (88 років), Й.Д. Гофман тримав-
ся як справжній гвардієць-розвідник, розповідав про славні й трагічні сторінки 
війни, про страшну ціну, яку заплатив радянський народ за перемогу.

Студенти з неприхованою цікавістю спілкувались з ветераном, наприкінці 
зустрічі з вдячними словами піднесли букет квітів та сфотографувалися з ним 
на пам’ять.

Велика шана героям, які своєю мужністю подарували нам можливість 
жити!

Î.Â. Òðîöåíêî, 
ñò. âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Орендна плата за землю – це платіж, який орендар 
вносить орендодавцеві за користування земельною 
ділянкою.

Форми орендної плати визначено статтею 22 Закону 
України «Про оренду землі». Зокрема, встановлено такі 
форми орендної плати:

• грошова;
• натуральна;
• відробіткова (надання послуг орендодавцю).
Також сторони можуть передбачити в договорі орен-

ди поєднання різних форм орендної плати.
Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають 

у державній і комунальній власності, встановлюється 
виключно у грошовій формі.

Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України 
«Про оренду землі» розмір, форма і строки внесен-
ня орендної плати за землю встановлюються за зго-
дою сторін у договорі оренди (крім строків внесен-
ня орендної плати за земельні ділянки державної та 
комунальної власності, які встановлюються відповідно 
до Податкового кодексу України).

Таким чином, форма й розмір орендної плати виз-
начаються за домовленістю орендодавця і орендаря та 
відображаються у договорі оренди землі. При цьому слід 
також враховувати, що обчислення розміру орендної 
плати за землю здійснюється з урахуванням індексів 
інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Відповідно до чинного законодавства України перед-
бачено запровадження рекомендованого мінімального 
розміру орендної плати за користування земель-
ною часткою (паєм). Згідно з п.1 Указу Президента від 
2 лютого 2002 року № 92/2002 «Про додаткові заходи 
щодо соціального захисту селян – власників земельних 
ділянок та земельних часток (паїв)» було визнано од-
ним із пріоритетних завдань пореформеного розвитку 
аграрного сектора економіки забезпечення підвищення 
рівня соціального захисту сільського населення, зокре-
ма шляхом запровадження плати за оренду земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, земель-
них часток (паїв) у розмірі не менше 3% визначеної 
відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, 
земельної частки (паю) і поступового збільшення цієї 
плати залежно від результатів господарської діяльності 
та фінансово-економічного стану орендаря.

Í.Î. Êóçíºöîâà,
ñïåö³àë³ñò I êàòåãîð³¿  â³ää³ëó ïðàâîâî¿ ðîáîòè, 
ïðàâîâî¿ îñâ³òè, ñèñòåìàòèçàö³¿ çàêîíîäàâñòâà

Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ 

Орендна плата за землю. 
Як визначити розмір

орендної плати?

ОГОЛОШЕННЯ

Харківське міське управління юстиції повідомляє про зміни, 
що відбулися в режимі роботи громадської приймальні з надання 
безоплатної первинної правової допомоги, діючої при міському 
управлінні юстиції (знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Пе-
тровського, 26). Громадська приймальня з надання безоплатної 
первинної правової допомоги, діюча при міському управлінні 
юстиції, працює щовівторка та щочетверга з 14.00 до 17.00 з 
надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам, 
в межах компетенції міського управління юстиції. Також на вико-
нання пункту 12 роз-
порядження Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
плану заходів щодо 
інтеграції біженців та 
осіб, які потребують 
додаткового захисту, в 
українське суспільство 
на період до 2020 
року» від 22.08.2012 
№605-р, доручення 
Міністерства юстиції 
України від 16.11.2012 
№10.3-32/816, до-
ручення Головного 
управління юстиції 
у Харківській області 
від 12.12.2012 №08-32/2836 у громадській приймальні з на-
дання безоплатної первинної правової допомоги, яка діє при 
Харківському міському управлінні юстиції, надається безоплатна 
первинна правова допомога біженцям та особам, які потребують 
додаткового захисту, в межах компетенції міського управління 
юстиції.

Крім того, відповідно до розпорядження  Головного 
управління юстиції в Харківській області від 15.09.2010 у межах 
роботи громадської приймальні, створеної при Харківському 
міському управлінні юстиції, надається безоплатна первин-
на правова допомога на дому громадянам, що відносяться до 
категорії інвалідів І групи і потребують сторонньої допомоги. 
Виїзди здійснюються щоп`ятниці з 15-00 до 16-30. Для отриман-
ня безоплатної первинної правової допомоги попередньо звер-
татися за телефоном 700-58-00 щосереди з 10-00 до 12-00.

На виконання розпорядження Головного управління юстиції у 
Харківській області від 15.09.2010 Харківське міське управління 
юстиції повідомляє, що наказом Харківського міського управління 
юстиції від 30.09.2010  № 382/02-02 при міському управлінні 
юстиції створено консультативний пункт з надання правової до-
помоги населенню стосовно використання свого права на за-
хист інтересів людини в Європейських структурах та затвер-
джено графік роботи консультативного пункту: четвер з 14-00 
до 16-00.

Ð.Â. Áóäåöüêèé, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 

Эпонимы в анатомии человека
Из книги «Эпонимы в анатомии человека» 

под ред. проф. Н.А. Волошина

Trigonum femorale – Скарпов треугольник

Антонио Скарпа (Antonio Scarpa) (1752–1832) – итальянский анатом 
и хирург. Учился в Падуе и в 18 лет стал доктором медицины. Работал 
профессором анатомии в Модене, позже – в Павианском университе-
те. Был довольно авторитетным человеком, с немногими друзьями и с 
большим количеством врагов.

Fasciae colli – фасции Шевкуненко

Виктор Николаевич Шевкуненко (1872–1951) – отечественный 
топографоанатом и хирург. Был академиком АМН СССР. Заведо-
вал кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии 
Военно-медицинской академии и Ленинградского института усовер-
шенствования врачей.
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ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

Із-за брами невідомості
За всіх часів Харківщина рясніла сла-

ветними іменами, а харків’яни завжди пи-
шалися всім тим, що прийшло у спадок від 
попередніх поколінь. Літературна спадщи-
на посідає значне місце в особливих над-
баннях цього спадку.

Микола Кіндратович Вороний – 
видатний діяч української культури, 
творчість якого припадає на межу XIX–XX 
століть. Першорядний поет, талановитий 
літературний і театральний критик, май-
стерний перекладач, він зробив великий 
внесок у скарбницю рідної літератури та 
культури. Однак доля його мистецької 
спадщини нелегка. Досить тривалий час 
поет був майже невідомий широкому колу 
читачів. Єдине посмертне видання його 
творів вийшло в 1959 році.

Народився майбутній поет 24 листо-
пада 1917 року на Катеринославщині в 
родині ремісника, а дитинство минало на 
околиці Харкова, куди після народження 
хлопчика переїхали батьки. У характері 
підлітка поєднувалися бунтівливість бать-
ка, що вів свій рід від прадіда гайдамаки, 
і зваженість матері, предком якої був рек-
тор Києво-Могилянської академії П. Кола-
чинський. Після закінчення школи Микола 
вчився у Харкові, а потім у Ростові-на-Дону 
в гімназії, де й почав писати вірші. За-
хоплювався європейською і російською 
літературою. Найсильніше враження на 
нього справили заборонені твори Шевчен-
ка, національну свідомість юнака погли-
били вистави театру М.  Кропивницького. 
Гімназист Вороний організував у Ростові-
на-Дону «Українську громаду», що й спри-
чинило дошкульні переслідування. Саме 
через це юнак змушений був виїхати з 
Росії.

Перші поетичні збірки митця «Ліричні 
поезії», «В сяйві мрій» були видані у Києві: 
Та вже лунала хода грізних 30-х років з їх 
переслідуванням усього живого, мисля-
чого, а тим паче українського. Миколі Во-
роному згадали все: сумніви та вагання 
в період Жовтневої революції, виїзд до 
Польщі та шестирічне перебування там. А 
головне – його твори ніяк не вписували-
ся в переможні марші сталінської епохи. 
«Білоемігрант», «націоналіст» – так почали 
називати поета, і як наслідок – виправно-
трудові табори, заслання в Казахстан.

У своїй творчості Вороний передає 
складні переживання. Крах націй, помно-
жений на самотність і марність двобою із 
суспільним злом, спричинили відчай:

Що буде потім – я не знаю…
Але поріг святого раю
Відважно я переступлю
Бо знову крила почуваю
І знову вірю і люблю!
Що буде потім – я не знаю…
Але не такий уже й безнадійний ду-

шевний стан ліричного героя, адже була 
в нього гостра й безкомпромісна бороть-
ба, були успіхи, отже, можна очікувати й 
нового злету. І Вороний пише вірш «За 
Україну!», сповнений віри у здійснення 
віковічних прагнень народу до соціального 
й національного визволення.

Незвичайною силою поетичної кра-
си і ніжністю відзначаються поезії, в яких 
Вороний оспівує найвище з усіх людсь-
ких почуттів – материнську любов. Такою 
є його поезія «Легенда». З особливим нат-
хненням оспівував поет природу, її красу 
у віршах «Срібний сок», «Балада козака», 
«За брамою раю», «Ранок намиста». Вели-
кий поціновувач краси, Вороний розширив 
музичні можливості українського вірша. 
Слід також зазначити, що Вороний – виз-
наний майстер поетичного перекладу. Він 
доніс до українського читача кращі твори 
Пушкіна, Некрасова, Фета, Тютчева, Ва-
зова, Данте, Гейне, Верлена. І нарешті, 
М. Вороний – автор чудових творів для 
дітей. Проте усім відомі хіба що тільки 
«Сніжинки», та чи всі діти знають прізвище 
її автора?

Як бачимо, сфера зацікавлень поета 
була широкою, і є всі підстави погодити-
ся з його думкою про те, що він «не мар-
но жив»:

Хай приходить слушний час,
Хай буяє хуртовина:
Патріоти єсть у нас –
Ще не вмерла Україна!

Ðóáðèêó âåäóòü âèêëàäà÷³ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè 

Î.Â. Ñàìîëèñîâà, Ñ.À. Óíêîâñüêà

ÊÐÀÑÀ !
Мій друже! Я Красу люблю,
І з кожної хвилини
Собі ілюзію роблю,
Бо в тій хвилинності ловлю
Я щастя одробини.

Що є життя? Коротка мить.
Яке його надбання?
Красою душу напоїть
І, не вагаючись, прожить
Хвилину раювання.

Краса! На світі цім Краса —
Натхненна чарівниця,
Що відкриває небеса,
Вершить найбільші чудеса,
Мов казкова цариця.

Її я славлю, і хвалю,
І кожну їй хвилину
Готов оддати без жалю.
Мій друже, я Красу люблю...
Як рідну Україну!

Ì. Âîðîíèé

Марокко – древнее исламское коро-
левство, одно из старейших государств 
Африки, родина берберов и арабов. Оно 
является частью Магриба – это общее 
название принято  для обозначения всех 
стран Северной Африки. Берберы – ко-
ренное население Марокко. В VII веке н.э. 
эти земли завоевали арабы, которые при-
несли сюда ислам. В средние века марок-
канцы (их также называли маврами) вла-
дели огромными территориями Северной 
Африки, Испании и Португалии. В XIX веке 
многие европейские государства пыта-
лись колонизировать эту страну, некото-
рые ее территории перешли к Франции и 
Испании. Но марокканцы всегда были гор-
дым и смелым народом. В 1956 году стра-
на обрела независимость.

Марокко – аграрная страна с хорошо 
развитой горнодобывающей промышлен-
ностью. В сельском хозяйстве занято око-
ло 45% активного населения. Основными 
культурами являются цитрусовые, оливки, 
зерновые, сахарный тростник, виноград, 
овощи и фрукты. Марокко владеет более 
70% мировых запасов фосфатов, занимает 
III место по добыче и I по экспорту этих ис-
копаемых. Широко разрабатываются ме-
сторождения кобальта, марганца, свинца, 
цинка, баритов, меди, серебра. На атлан-
тическом шельфе (Агадир и эс-Сувейра) 
ведутся поиски нефти и газа. В Марокко 
развита нефтеперерабатывающая и хи-
мическая промышленность. Королевство 
располагает значительными водными ре-
сурсами, включая основные реки – Ум-эр-
Рбия, Мулуя, Себу, Тенсифт, которые берут 
начало в высокогорных районах Среднего 
и Высокого  Атласа и впадают в Атланти-
ческий океан и Средиземное море. Развит 
рыболовный промысел.

Марокканский народ располагает бо-
гатейшим культурно-историческим насле-
дием, имеющим общие корни с культурой 
других арабских народов. Города Каса-
бланка, Рабат, Фес, Марракеш, Мекнес, 
Тетуан, Танжер – никого не оставят рав-
нодушными. Следует упомянуть Агадир – 
центр туризма и отдыха и Эль-Джадида – 
климатический курорт.

Мне посчастливилось побывать в этой 
замечательной стране и, если меня спро-
сят о Марокко одной фразой, я отвечу: 
«Это Кус-Кус, финики и порто-франко», 
Кус-Кус – вкуснейшая национальная еда, 
финики – лучше не бывает, порто-франко 
– марокканский разговорный язык, состо-
ящий из арабского, берберского и фран-
цузского языков. Хочется пожелать этой 
стране – Аль Магриб аль-Акса дальнейше-
го процветания и развития.

Ì.Ï. Êèðè÷åíêî, äîöåíò êàôåäðû ôèçè÷å-
ñêîé ðåàáèëèòàöèè è ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû ñ êóðñîì 

ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è çäîðîâüÿ

ÊÐÀÉ ÇÎËÎÒÎÃÎ ÇÀÊÀÒÀ
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КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

13 МАЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

СПОРТ

В моем сердце только Ты одна
Та, что меня в муках родила,
Та, что пела ночью колыбель
И шептала тихо: – Не болей!
В моем сердце только Ты одна
Та, что подарила два крыла,
Та, которая всегда
Верила, надеялась, ждала.
В моем сердце только Ты одна
Та, что всю любовь мне отдала,
Та, которая собой
Заслоняла от беды любой.
В моем сердце только Ты одна
Мамочка, любимая моя!
Ты моя опора, Ты мой свет
И тебя прекрасней просто нет!

Òàòüÿíà Êóëûê, 
II ìåäôàêóëüòåò, ² êóðñ, 22 ãð.

Сборная команда КВН Харьковского национального медицинского универси-
тета «Осторожно, харьковчане!» вернулась из Винницы с очередной победой и по-
ехала на южный берег Крыма, но целью ребят был ни как не отдых. Задача была 
максимальной – победить и пройти в финал. По правилам Студенческой лиги Ассо-
циации КВН Украины финала достойны лишь 5 команд, которые по итогам 3 туров 
набрали большее количество баллов.

Третий тур принимал Крымский агротехнологический университет. Харьковча-
не играли в первой игре, которая закончилась с таким результатом: 

1. «Осторожно, харьков-

чане!» (Харьковский нацио-
нальный медицинский универ-
ситет) – 30,02 балла.

 2.«Сборная НТУУ «КПИ» 
(Национальный технический 
университет Украины «КПИ») 
– 29,2.

3. «ДТП» (Луганский наци-
ональный аграрный универси-
тет) – 28,0.

4. «220V» (Житомирский 
военный институт НАУ) – 27,0.

Во второй игре выступи-
ли команды из Симферополя, 

Полтавы, Сум и Черкасс. По итогам трех туров наша команда заняла III место в рей-
тинге Студенческой лиги Ассоциации КВН Украины. Таким образом, в финале сы-
грают первые пять команд, а именно:

 1. «Сборная НТУУ «КПИ» (Киев) – 104,02. 
2. «ДТП» (Луганск) – 103,4.
3. «Осторожно, харьковчане!» (Харьков) – 103,2.
4. «АПК» (Симферополь) – 103,0.
5. «Animal Planet» (Полтава) – 102,2.

Åâãåíèé Æóðàâëåâ, êàïèòàí êîìàíäû  «Îñòîðîæíî, õàðüêîâ÷àíå!»

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ С ТЕПЛОГО БЕРЕГА

В МОЕМ СЕРДЦЕ 

                     ТОЛЬКО ТЫ ОДНА

27 квітня 2013 року відбувся легкоатлетичний пробіг «Слобожанська 
Олімпійська миля – 2013», присвячений 68-й річниці з Дня Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні. У спортивному заході взяли участь і студенти медичного 
університету. 

Студентка І медичного факультету Дар’я Гнатковська посіла ІІ місце серед 
учасників пробігу і була нагороджена дипломом Управління з питань фізичної 
культури та спорту Харківської міської ради. 

Команда Харківського національного 
медичного університету з футболу взяла 
участь у турнірі «Металіст. Студентська ліга». 
Змагання відбувалися в 2 етапи: у першому 
відбірному турі змагалися представники 18 
ВНЗ, у другому – 10. Команда медичного 
університету дійшла до півфіналу. 

15 травня відбулася півфінальна гра з 
командою Національного фармацевтич-
ного університету, за підсумками якої наші 
футболісти перемогли з рахунком 2:0. Голи 
у ворота суперника забили Павло Проскуня 
й Алі Латеф.

Команда ХНМУ продовжила змаган-
ня у фіналі турніру, що відбувся 24 трав-
ня на стадіоні «Динамо». Наші футболісти 
зустрілися на полі з суперниками із 
Харківського національного економічного 
університету і посіли II місце.

Легкоатлетичний пробіг

Команда ХНМУ у фіналі 
турніру з футболу
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СВЯТО ПЕРЕМОГИ

Усе далі від нас 9 травня 1945 року, але ми, як і раніше, 
пам'ятаємо, якою ціною дісталася нашим батькам і дідам пере-
мога й щороку відзначаємо це прекрасне та трагічне свято разом 
із ветеранами.

23 квітня в актовому залі Харківського національного медич-
ного університету відбувся святковий концерт, присвячений 68-й 
річниці Перемоги та 70-річчю звільнення Харкова від фашистсь-
ких загарбників.

Урочисте свято відкрив перший проректор з науково-
педагогічної роботи професор В.А. Капустник: «Дорогі ветера-
ни! Стало доброю й необхідною традицією, коли на початку трав-
ня ми збираємося для того, щоб згадати про важкі роки війни, 
вшанувати пам'ять мільйонів людей, які віддали своє життя, щоб 
сьогодні ми могли вчитися, працювати, виховувати дітей....».

1418 днів Великої Вітчизняної війни... Життя цілого покоління 
відокремлює нас від тих грізних і героїчних років, коли, перебо-
рюючи труднощі на полях боїв, відчуваючи біль втрат, працюючи 
без сну й відпочинку в тилу, кували Перемогу. 641 день тривала 
окупація нашого міста... 16 лютого 1943 року першими звільнили 
серце Харкова – площу Дзержинського – воїни 183-ї Стрілецької 
дивізії полковника Василевського. Символом перемоги став чер-
воний прапор над Держпромом, піднятий уранці 23 серпня 1943 
року...

Навічно залишаться в нашій пам'яті герої гвардійці-широ-
нинці, Іван Бакулін, Олександр Зубарев, професор Мєщанінов, 
Отакар Ярош, воїни Харківських дивізій, жертви Дробицького 
Яру, творці легендарного Т-34…

Велике щастя бути сучасниками тих героїв, які подарували 
нам радість мирного життя. Видатний учений Валентин Іванович 
Грищенко сказав: «Ми будемо збиратися доти, доки з нас не за-
лишиться тільки один...». 

У цей день у залі були присутні ветерани війни: учас-
ник боїв на Курській дузі в складі ІІ повітряної армії Григорій 
Іванович Євтушенко, командир еваковідділення шпиталю, 
лікар-анастезіолог Ленінградських західних першого і другого 
Прибалтійських фронтів Микола Іванович Оболєнцев, началь-
ник радіостанції першого відділення полку Західного й третьо-
го Білоруського фронту Олександр Ігнатійович Харченко. Вітали 
фронтовиків студенти Народного театру естради «Діалог» та 
молодіжного центру ХНМУ.

Свято Великої перемоги – одне з найголовніших у нашій 
країні, прекрасне й зворушливе. Напевно, у кожному місті біля 
вічного вогню в цей день збираються ті, хто прийшов покласти 
квіти, згадати наших захисників і героїв, хвилину помовчати та 
ще раз сказати їм СПАСИБІ... Дякуємо Вам, низький уклін і вічна 
пам'ять...

ШАНУЄМО ПОКОЛІННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ!

Спасибо Вам, герои Великой 
Отечественной войны!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли.

Èãîðü Àíäðèåíêî 
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ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

МОВОЮ ФОТОМОВОЮ ФОТО

У травні свій ювілей відзначають: ст. викладач кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Лілія 

Василівна Батюк, ст. лаборант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Наталія Андріївна Бойко, 

доцент кафедри дерматології, венерології і СНІДу Ірина Миколаївна Гончарова, доцент кафедри хірургічної стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії Алія Ануарбеківна Дмитрієва, завідувач кафедри гігієни та екології № 2 Ігор Володи-

мирович Завгородній, викладач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фіз. виховання та 
здоров’я Владислав Олегович Камаєв, слюсар-сантехнік служби по організації, експлуатації та ремонту будівель, спо-
руд та комунікацій Василь Олексійович Кльопов, професор кафедри хірургії № 2 Микола Віленович Красносельсь-

кий, сторож господарчого відділу Володимир Миколайович Крилов, доцент кафедри медицини невідкладних станів, 
анестезіології та інтенсивної терапії Ольга Василівна Кудінова, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Сергій 

Володимирович Кузнєцов, підсобний робітник будівельної групи Олексій Петрович Полтєв, секретар-стенографіст 
наукового відділу Олександра Іванівна Скорик, сторож господарчого відділу Петро Якович Сокольцов, доцент ка-
федри неврології Людмила Володимирівна Тихонова, лаборант кафедри радіології та радіаційної медицини Люд-

мила Олексіївна Фандєєва, асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 Ольга Валентинівна Юркова, профе-
сор кафедри патологічної анатомії Антоніна Федорівна Яковцова, ст. диспетчер деканату V факультету з підготовки 
іноземних студентів Тамара Петрівна Ярмак та начальник штабу ЦЗ університету Микола Михайлович Волощук, який 
відсвяткував свій ювілей у квітні.

ШАНОВНІ ЮВІЛЯРИ!

Колектив ХНМУ щиро вітає Вас з Днем народження!
У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров'я,
радості, душевної рівноваги, щастя і добробуту,

великих успіхів і здобутків в усіх справах.
Нехай кожен день приносить Вам добрі новини,

творче натхнення та задоволення результатами своєї справи.
Хай життя буде осяяне яскравим сонцем, 

промінням теплоти, добра і любові.

«Ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÕÊ ¹ 193 â³ä 29 ÷åðâíÿ 1994 ð.

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç íà ì³ñÿöü
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 61022, Õàðê³â, ïð. Ëå í³íà, 4. 

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

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 29.05.2013. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.

Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.-âèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 5/27.

Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».

61166, ì. Õàðê³â, ïð. Ëåí³íà, 40,
ò. (057) 719-49-13, 717-76-51

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

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

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

Весенние цветы –
В них столько нежности, 

любви и красоты!
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