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ПОДІЯ

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГЕННАДІЯ КЕРНЕСА – ЗНАК ПОВАГИ
ДО ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ
24 жовтня в конференц-залі Харківського національного медичного університету Харківський міський голова Геннадій Кернес особисто приймав співробітників та студентів нашого вищого навчального закладу.
Серед
присутніх
були
ректор
університету Володимир Лісовий, проректори Володимир Марковський, Борис Залевський, заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, керівники
райадміністрацій, департаментів міськради і комунальних підприємств Харкова.
Передусім Володимир Лісовий привітав Геннадія Кернеса, подякував за увагу з боку міської влади і наголосив, що
сьогоднішній прийом на базі університету – це знак поваги до Харківської
медичної школи.
На прийом до Г. Кернеса записалося близько 50 співробітників, аспірантів і
студентів університету. У ході спілкування з
міським головою були розглянуті актуальні
питання стосовно вирішення комунальних
проблем, поліпшення житлових умов, надання матеріальної допомоги, лікування
тощо. Так, за словами Дар’ї Кузнєцової,
представниці студентського самоврядування університету, Геннадій Адольфович підтримав ініціативу щодо створення
Координаційної ради студентського самоврядування при Харківській міській раді з
представниками усіх ВНЗ нашого міста.
Кожен, хто записався на прийом до
Геннадія Кернеса, отримав належну увагу й допомогу. Треба зауважити, що деякі
проблемні питання на даний момент уже
вирішені, а інші залишаються під особистим контролем міського голови.

Указом
Президента
України
№ 546/2013 від 4 жовтня 2013 р. «Про
відзначення державними нагородами
України» з нагоди Дня працівників освіти
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено старшого викладача кафедри
медичної біології Юрія Олександровича Садовниченка.
Почесною грамотою Міністерства
охорони здоров’я України за вагомий
особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм
нагороджено проректора з науковопедагогічної роботи професора Володимира Дмитровича Марковського
та завідувача кафедри української мови,
основ психології та педагогіки доцента
Людмилу Володимирівну Фоміну.
Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та особистий вагомий внесок у підготовку
висококваліфікованих кадрів нагороджено проректора з наукової роботи
Валерія Васильовича М'ясоєдова, завідувача кафедри гігієни та екології № 2
Ігоря Володимировича Завгороднього, декана ІІІ медичного факультету
Миколу Володимировича Панченка
та завідувача кафедри суспільних наук
Ігоря Юрійовича Робака.
Подякою
Міністерства
охорони
здоров’я України за вагомі досягнення
у професійній діяльності та багаторічну
сумлінну працю нагороджено завідувача
кафедри дитячих інфекційних хвороб
професора Сергія Володимировича
Кузнєцова, начальника організаційноаналітичного відділу Оксану Іванівну
Кириченко та діловода канцелярії
організаційно-аналітичного відділу Галину Михайлівну Балабайченко.
Грамотою Департаменту науки і
освіти Харківської облдержадміністрації
за вагомі досягнення у професійній
діяльності та багаторічну сумлінну працю
нагороджено доцента кафедри фізіології
Миколу Анатолійовича Ващука, доцента кафедри стоматології дитячого
віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та
імплантології Наталію Борисівну Гречко, завідувача кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Віктора Андрійовича
Огнєва, старшого викладача кафедри
суспільних наук Олексія Володимировича Троценка та помічника ректора,
асистента кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони
здоров’я Яну Сергіївну Бєлєвцову.
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КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ІЗ ВОЛОДИМИРОМ РИБАКОМ
9 жовтня молоді учені ХНМУ взяли участь у зустрічі з Головою
Верховної Ради України Володимиром Рибаком, що відбулася в
Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії державного управління при Президентові України.
Володимир Рибак поінформував про найважливіші законопроекти, які нині розглядає Верховна Рада України, та наголосив на необхідності консолідації різних політичних сил і всіх
гілок влади навколо єдиної мети – побудови демократичної
європейської держави. Сьогодні вже очевидно, що угода про
асоціацію України з ЄС буде підписана, оскільки Україна у повному обсязі виконує всі необхідні вимоги. Разом з тим, оскільки
Росія є нашим стратегічним партнером, життєво необхідно забезпечити ефективну співпрацю України з Митним союзом за
формулою «3+1».
Зустріч пройшла у форматі конструктивного діалогу. Були
отримані вичерпні відповіді на запитання щодо реалізації
адміністративно-територіальної та земельної реформ, фінансування соціальних програм, розвитку інфраструктури в Україні,
організації діяльності законодавчого органу, доцільності його реформування та ін.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ЗНАЙОМСТВО З УНІВЕРСИТЕТОМ
26 вересня до Харківського
національного медичного університету з дводенним візитом завітав
радник з культурних зв’язків в
Україні Посольства Хашимітського
Королівства Йорданія в Російській
Федерації Доктор Ахмад Тальхуні.
Програма візиту Пана Ахмада
Тальхуні була дуже змістовною, вона
охоплювала відвідування Обласного
клінічного центру урології і нефрології
ім. В.І. Шаповала, кафедри урології,
нефрології та андрології, Науковопрактичного медичного центру ХНМУ.
Також Пан радник відвідав кафедру
анатомії людини, Університетський
стоматологічний центр, ознайомився з лабораторією полімеразної
ланцюгової реакції, з Науковою бібліотекою, за його участю відбулася
екскурсія до анатомічного музею та
музею історії університету.
У рамках візиту Доктор Ахмад Тальхуні зустрівся з ректором
університету
професором
Володимиром
Лісовим.
Метою
зустрічі стало розглядання питання щодо акредитації диплому ХНМУ
в
Хашимітському
Королівстві
Йорданія, розвитку двостороннього
співробітництва і дружніх відносин

між Україною та Йорданією. Пан радник висловив щиру подяку за теплий
прийом і можливість детально ознайомитися з університетськими кафедрами та клініками. Добре враження на Пана Ахмада Тальхуні справив
стан матеріально-технічної бази та
навчального процесу, і він налаштований на подальший довгостроковий
розвиток взаємовідносин, зокрема з
Харківським національним медичним
університетом.
У
свою
чергу
Володимир
Лісовий подякував поважному гостю за належний інтерес до нашого
університету і висловив упевненість
у тому, що тісне співробітництво
та спільні зусилля сприятимуть
подальшій зацікавленості громадян
Йорданії в отриманні освіти в нашому університеті. Загалом ХНМУ
підготував 902 йорданських лікаряспеціаліста, і в цьому напрямку відкриті подальші можливості.
27 вересня Пан радник продовжив знайомство з університетом і
зустрівся зі студентами – громадянами Хашимітського Королівства
Йорданія.
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СІДЕЛЬНИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

ФОРУМ ПЕДІАТРІВ
19–20 вересня педіатрична спільнота України відсвяткувала велику подію – в
Харкові відбулася ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання в педіатрії» (Сідельниківські читання). У форумі, присвяченому пам’яті видатного
педіатра В.М. Сідельникова, взяли участь більше 500 лікарів – педіатрів, неонатологів,
сімейних лікарів, представників кафедр педіатрії всіх вищих медичних закладів країни,
молоді вчені, лікарі-інтерни.
Під час відкриття конференції
учасників привітали заступник директора Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки – начальник
відділу освіти та науки МОЗ України
Олександр Волосовець, ректор ХНМУ
Володимир Лісовий, директор Департаменту охорони здоров’я Харківської
міської ради Юрій Сороколат, проректор з наукової роботи Валерій
М’ясоєдов, головний педіатр Головного управління охорони здоров’я
Харківської
облдержадміністрації
Світлана Дриль.
Форум відбувся в рідному місті Віктора Михайловича, де він народився 15 жовтня
1928 року. Вдалося знайти будинок по вул. Обоянській, 5 (у минулому – «Качанівка»), де
провів свої перші роки наш видатний земляк, і навіть школу № 114 на проспекті Гагаріна,
де він навчався, відбудовану після Великої Вітчизняної війни.
У 1955 р. Віктор Михайлович
закінчив
педіатричний
факультет
Київського медичного інституту і присвятив все своє подальше життя щоденному служінню здоров`ю дітей
України, здоров`ю нації. З 1957 р.
саме завдяки йому дитяча лікарня № 2,
що на київському лівобережжі, стала високоспеціалізованим закладом з
кількома фаховими центрами.
Пізніше В.М. Сідельников завідував
кафедрою, був на посаді декана педіатричного факультету й проректора з наукової та лікувальної роботи Національного
медичного університету ім. О. Богомольця. Було також наукове керівництво УкраїнськоАмериканською програмою з педіатрії; посада головного педіатра МОЗ України, а
надалі – головного дитячого кардіоревматолога МОЗ України. Також попереду було
лікування дітей у зоні Чорнобильської трагедії, де першими серед дитячих лікарів почали
самовіддано працювати Віктор Михайлович та його найближчі учні...
Віктор Михайлович рано пішов з життя. Це сталося 31 травня 1997 р. Однак життєвий
шлях Вчителя вимірюється не роками, а тими видатними справами та подіями, значення
яких для вітчизняної охорони здоров`я неможливо переоцінити навіть зараз. Дії та мрії
професора Сідельникова житимуть у діяльності його учнів, які нині очолюють флагман
вітчизняної педіатрії.
Пам'ять про улюбленого Вчителя вірно зберігає кафедра на чолі з найближчим учнем
Віктора Михайловича – членом-кореспондентом НАМН України, професором Олександром Петровичем Волосовцем. Саме представники цієї видатної Школи лікарів-педіатрів
уже у 1999 р. організували перші Сідельниківські читання, які нині стали традицією.
На думку фахівців, у щорічній роботі цього визнаного в країні Форуму можна простежити еволюцію поглядів у напрямках, заснованих проф. В.М. Сідельниковим – дитячій
алергології, кардіоревматології, неонатології, інтенсивній педіатрії в органічному їх
поєднанні, відповідно до запиту та потреб сучасності; визначити перспективні напрямки розвитку науки, почути найсучасніші рекомендації для практичних лікарів. Так, нині у
роботі конференції взяли участь видатні фахівці сучасної педіатрії – професори О.П. Волосовець, О.Я. Гречаніна, В.Г. Майданик, В.В. Бережний, Г.С. Сенаторова, С.П. Кривопустов, М.Л. Аряєв, Л.К. Пархоменко, Ю.В. Одинець, О.Є. Абатуров, О.А. Цодикова,
Н.В. Нагорна, Є.І. Юліш, Г.В. Бекетова, О.Г. Шадрін, О.М. Охотнікова, О.Є. Бєлоусова,
Є.В. Прохоров, Ю.В. Марушко, Д.Д. Іванов, Л.В. Квашніна, Т.М. Клименко та ін.
Важко переоцінити приклад щирої пошани до Вчителя для виховання високих моральних якостей, духовної стійкості, самовідданості та істинного милосердя у нашого
студентства та молодих учених – майбутнього української медицини. На секції молодих учених з доповідями успішно виступили послідовники Харківської педіатричної школи – І.О. Саніна, А.В. Сенаторова, Н.А. Подвальна; були репрезентовані стендові доповіді
Н.В. Коновалової, К.А. Пугачової, Т.О. Тесленко та ін.
Вшановуючи пам`ять «Лицаря Педіатрії» професора Віктора Михайловича
Сідельникова, хочу згадати його відверті, трохи щемлячі, але дуже справедливі почуття,
які ця Людина з великої літери, славетний фахівець висловив такими простими словами:
«Жити чужими радощами і журитися чужою бідою – така доля лікаря». Ці слова донині
живуть в пам`яті його учнів та послідовників, надихаючи до нових прагнень, наполегливої
праці, професійних перемог.
Ì.Î. Ãîí÷àðü, ïðîôåñîð êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹ 1 òà íåîíàòîëîã³¿

НАГАЛЬНО

УЧЕНІ ХНМУ ЗРОБИЛИ
НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ
Учені Харківського національного
медичного університету доктор медичних наук Валерій Бойко, доктор медичних наук Петро Замятін, доктор біологічних наук Віктор Жуков у співавторстві
зі співробітниками Інституту загальної
та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України та Харківського
політехнічного
університету
кандидатом біологічних наук В’ячеславом
Невзоровим, доктором біологічних
наук Оленою Клімовою та доктором
технічних наук Павлом Щаповим експериментально виявили та теоретично обґрунтували невідоме раніше явище
п'єзосинтетичного ефекту в біологічних
тканинах (п'єзобіосинтез).
Суть його полягає в синтезі органічних речовин під впливом п'єзоелектрики
та спричиняє в рідиннокристалічних
структурах клітин перетворення механічних напружень на хімічну енергію
органічних речовин, у тому числі фосфорутримуючих, які беруть участь у синтезі
ліпідів, білків та вуглеводів.

Пріоритет
відкриття
датовано
10.12.2012 р. на підставі позитивних
експертиз, у тому числі міжнародних.
Міжнародна академія авторів наукових відкриттів та винаходів підтвердила
встановлення наукового відкриття «явище п'єзобіосинтезу в біологічних тканинах» та видала диплом № 454 (Москва, реєстр № 577 від 09.06.2012 р.).
Рішенням Президії РАЄН (№ 245 від
18.06.2013 р.) автори нагороджені
пам'ятними медалями Академії «Автору наукового відкриття» та орденами
Європейської академії природознавства (Ганновер, 27.08.2013 р.). Автори відкриття визнані дійсними членами
Міжнародної академії авторів наукових
відкриттів та винаходів.
Визнання наукового здобутку виконаного дослідження свідчить про
те, що отримані фундаментальні дані
відкривають широкі можливості для
створення нових та вдосконалення
існуючих біотехнологій у галузі медицини та біології.
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У ХНМУ ВІДКРИЛИ ПЕРШУ
В УКРАЇНІ ВОЛОНТЕРСЬКУ СЛУЖБУ
З НАДАННЯ ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ
17 жовтня в Харківському
національному
медичному університеті відкрилося відділення молодіжної університетської волонтерської служби паліативної та хоспісної допомоги «Ера милосердя».
Ця подія була приурочена
до Всесвітнього дня паліативної та хоспісної допомоги, що відзначався
12 жовтня.
До університету заПлакат III медфакультету
Автор проекту Дар'я Кузнєцова
вітали почесні гості: заступник міського голови з питань охорони здоров'я та
соціального захисту населення Світлана ГорбуноваРубан, заступник директора
Департаменту – начальник управління організації
лікувально-профілактичної
допомоги дорослому населенню Олена Головіна, голова Правління Харківської
обласної організації «Соціальний Всесвіт» Алла
Аніщенко та координатор
проектів ХОГО «Соціальний
Всесвіт» Артур Мокряк.
Звертаючись до волонтерів, Світлана ГорбуноваРубан
привітала
їх
із
відкриттям нової служби й
відзначила, що міська влада надаватиме їм будь-яку
необхідну допомогу. Усього
членами
молодіжної
волонтерської
організації
є 50 студентів-медиків, які
пройшли курс теоретичної й
практичної підготовки волонтерів з надання паліативної й хоспісної допомоги. Юні медики надають психологічну допомогу пацієнтам із невиліковними
хворобами, допомагають інфекційно хворим, дітям, ветеранам.
У ході відкриття служби активістам волонтерського руху вручили грамоти й подяки від ректора університету Володимира Лісового та Департаменту праці й соціальної політики Харківської міської ради.
Крім того, в університеті були показані відеоролики про паліативну допомогу й волонтерський рух, організована виставка студентських плакатів і
конференція, присвячена Всесвітньому дню паліативної та хоспісної допомоги. У ході конференції були розглянуті питання щодо хоспісних тенденцій
у діяльності харківських лікарів ХІХ ст., серед яких особливе місце посідає
відомий лікар та видатний громадський діяч м. Харкова В.А. Франковський. Інформацію представила директор музею історії Жаннета Перцева,
яка також ініціювала присвоїти ім’я В.А. Франковського міському хоспісу.
Конференція висвітлила досвід роботи громадської організації «Соціальний
Всесвіт» у розвитку паліативної та хоспісної допомоги.

ДОВІДКА
Грамотами й подяками за активну участь у розвитку та пропагуванні
ідей паліативної медицини та хоспісної допомоги в м. Харкові, за
безкорисливість та надію, даровану людям, нагороджені студенти
ХНМУ: Ігорь Лата (стоматфакультет), Євген Ковальковський, Анастасія
Рождественська, Алеся Сябро, Анастасія Тараненко (І медфакультет) та
Сергій Сендецький (ІІ медфакультет).
У конкурсі студентських плакатів переможцем став ІІІ медичний факультет, друге місце посів IV медичний факультет, третє – ІІ медичний
факультет.

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ПОВІДОМЛЯЄ:
З 1 по 30 листопада в Україні відбудуться такі з’їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції:
1. V з’їзд фтизіатрів і пульмонологів України (6–8 листопада, м. Київ).
2. III всеукраїнський з’їзд фахівців із спортивної медицини
та лікувальної фізкультури (7–8 листопада, м. Харків).
3. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Роль
медичної лабораторії в діагностиці та контролі за
лікуванням внутрішніх захворювань та санаторно-курортній
реабілітації» (7–8 листопада, м. Київ).
4. I науковий симпозіум з міжнародною участю «Телемедицина та інформаційні технології» (7–8 листопада, м. Київ).
5. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Репродуктивне здоров’я жінок – міждисциплінарні питання» (1 листопада, м. Київ).
6. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні наукові підходи до оцінки психофізіологічної
надійності осіб при виконанні окремих видів діяльності»
(7 листопада, м. Костянтинівка, м. Одеса).
7. Науково-практична конференція «Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання»
(7 листопада, м. Харків).
8. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Якість та безпека медичної допомоги новонародженим.
Питання, реальність та стратегії розвитку» (7–8 листопада,
м. Полтава).
9. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Сучасна післядипломна медична освіта: досягнення, проблеми, перспективи» (7–8 листопада, м. Харків).
10. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної і відновної медицини»
(7–8 листопада, м. Донецьк).
11. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Академія інсульту» (7–8 листопада, м. Київ).
12. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дентальна імплантація. Проблеми та їх вирішення»
(7–8 листопада, м. Одеса).
13. Науково-практична конференція «Новітні методи
діагностики, профілактики та лікування онкологічних захворювань» (7–8 листопада, м. Харків).
14. Науково-практична конференція «Актуальні питання
клінічної медицини» (для молодих учених) (12 листопада,
м. Запоріжжя).
15. Науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього
дня діабету (14 листопада, м. Київ).
16. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нагальні науково-практичні питання сучасного акушерства та розробка і впровадження новітніх технологій»
(14 листопада, м. Київ).
17. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Новітні методи діагностики, профілактики та лікування
атеросклерозу» (14 листопада, м. Київ).
18. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Мультидисциплінарні ендоваскулярні втручання» (14–15
листопада, м. Київ).
19. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунопрофілактика – нові підходи» (14–15 листопада,
м. Київ).
20. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства»
(21–22 листопада, м. Київ).
21. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дні гастроентерології в Києві» (21–22 листопада,
м. Київ).
22. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Актуальні питання хірургії» (21–22 листопада, м. Київ).
23. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання перинатальної неврології» (21–22
листопада, м. Київ).
24. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості
діагностики і лікування очної патології» (27–28 листопада,
м. Київ).
25. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку»
(28–29 листопада, м. Харків).
26. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кістково-м’язова система: від дитинства до старості»
(28–29 листопада, м. Донецьк).
27. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в лікуванні ран, ранової інфекції
та електрозварюванні живих тканин» (28–29 листопада,
м. Київ).
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВІТАЄМО!

Співробітниками ХНМУ
одержано патенти на такі
винаходи та корисні моделі:

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ – ІНТЕГРАЛЬНА ПРОБЛЕМА
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

1. Спосіб лікування урогенітального трихомоніазу. Автори: А.М. Біловол, Ю.І. Козін, І.Е. Лук’янов.
2. Спосіб виконання ендовазальної лазерної коагуляції. Автори: В.В. Бойко,
В.О. Прасол,
К.О. Руденко,
К.В. М’ясоєдов, І.С. Пуляєва, Б.В. Гільов.
3. Лак «Сінма М+V» для покриття поверхонь металевих конструкцій зубних
протезів.
Автори:
Н.М. Бреславець,
В.П. Голік, О.О. Бережна, Ю.І. Довгопол, С.В. Черняєв.
4. Спосіб оцінки антиоксидантної активності комплексної терапії, що включає мексикор, у хворих стабільною стенокардією
на фоні ожиріння. Автори: Т.Н. Габісонія,
П.Г. Кравчун.
5. Спосіб прогнозування розвитку атеросклерозу у хворих на стабільну стенокардію з супутнім ожирінням. Автори:
Т.Н. Габісонія, П.Г. Кравчун.
6. Затравочна камера. Автори: І.В. Завгородній, В.В. М’ясоєдов, В.О. Векшин, Р.О. Бачинський, О.С. Тесленко,
Д.П. Перцев, Г.Л. Нікуліна.
7. Спосіб лікування хронічної серцевої
недостатності з ознаками механічної
десинхронізації у хворих на цукровий
діабет 2 типу. Автори: В.А. Капустник,
І.Ф. Костюк, Б.О. Шелест, Д.О. Кучеренко.
8. Пристрій для тренування м’язів щелепно-лицевої області. Автори: М.О. Луговський, В.М. Лісовий, В.В. Скляров,
Р.М. Доля.
9. Спосіб оцінки ефективності загоєння
місцевих променевих ушкоджень шкіри.
Автори:
С.І. Миронченко,
Т.В. Звягінцева, О.В. Кривошапко.
10. Спосіб моделювання хронічного
іммобілізаційного стресу. Автори: О.В. Ніколаєва, М.В. Ковальцова, Т.Г. Євтушенко.
11. Спосіб оцінки морфофункціональної
активності слинної залози потомків від
матерів, які були під час вагітності в умовах гіпоксії. Автори: Ю.О. Слинько,
Г.І. Губіна-Вакулик,
Є.М. Рябоконь,
І.І. Соколова.
12. Спосіб діагностики підвищення кардіоваскулярного ризику у хворих із сукупним перебігом нестабільної стенокардії і
цукрового діабету 2 типу. Автори: Н.С. Трифонова, О.М. Біловол, П.Г. Кравчун.

12 вересня 2013 року в Харківському національному медичному університеті
на базі комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня – центр
екстреної медичної допомоги та медичних катастроф» відбулася науково-практична
конференція з міжнародною участю «Цукровий діабет як інтегральна проблема
внутрішньої медицини», за підтримки Департаменту охорони здоров’я Харківської
облдержадміністрації.
Цукровий
діабет
залишається серйозною медико-соціальною проблемою, що
обумовлено
тенденцією до зростання
кількості хворих, високим відсотком інвалідизації,
хронічним
перебігом, який визначає кумулятивний характер захворювання.
Декомпенсований цукровий діабет впливає
на діяльність багатьох
органів і систем хворих, що збільшує ризик
розвитку розповсюджених кардіо- і цереброваскулярних порушень, ниркових та гепатобіліарних захворювань у даного контингенту пацієнтів.
У роботі конференції взяли участь відомі фахівці з терапії та ендокринології, а також кардіології, ревматології, нефрології, пульмонології, гастроентерології, які розглядали питання щодо розв’язання проблеми профілактики, своєчасної діагностики,
адекватного лікування цукрового діабету та асоційованих із ним захворювань.
Із зацікавленням було заслухано доповіді щодо застосування альфа-ліпоєвої кислоти у хворих високого кардіоваскулярного ризику з супутнім цукровим діабетом 2-го
типу (проф. Л.В. Журавльова), прогностичної ролі маркерів неспецифічного запалення у хворих з глюкометаболічними порушеннями (професор О.М. Ковальова), проблем гальмування ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію в
поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (професор С.М. Коваль), місця сартанів у
лікуванні хворих з поєднаною кардіоваскулярною патологією (професор М.М. Кочуєва)
та ін. Обласний ендокринолог І.І. Смірнов розповів присутнім про підготовку до
реалізації в Харківській області Пілотного проекту щодо запровадження державного
регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб, хворих на цукровий діабет.
У роботі конференції активну участь взяли співробітники кафедри внутрішньої
медицини № 3: завідувач кафедри професор Л.В. Журавльова з двома секційними
доповідями, асистенти О.В. Огнєва та Н.В. Сокольнікова, аспіранти А.К. Журавльова,
М.О. Олійник, Ю.О. Шеховцова. З доповідями також виступили аспіранти і здобувачі
інших терапевтичних кафедр ХНМУ, які розповіли про результати власних наукових
досліджень.
Конференція знайшла широкий відгук у колег із Харкова та інших регіонів України:
усього зареєстровано 146 делегатів конференції, у тому числі 67 лікарів з міста Харкова, 30 лікарів практичної охорони здоров’я з районів Харківської області та інших областей України, а також 49 співробітників ХНМУ та ХМАПО.
Викладений на конференції принцип міждисциплінарного підходу до діагностики
та лікування хворих на цукровий діабет потребує спільної роботи цілої команди лікарів.
Залишилося лише створити умови до заохочення лікарів і пацієнтів щодо покращання
якості безперервної допомоги даним хворим.

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

Эпонимы в анатомии человека

Valva ileocaecalis – Баугиниева заслонка
Гаспар Баугин (Gaspard Bauhin) (1560–1624) – шведский анатом, ботаник и врач. Работал профессором медицины в Базельском университете. Позже был назначен профессором анатомии
и ботаники. Был ректором Базельского университета.
Columnae renales – Бертиниевы столбцы
Жозеф Бертен (Joseph Exupere Bertin) (1712–1781) – французский анатом, физиолог и врач. Работал в Париже, был членом
ассоциации анатомов и Французской академии наук. Занимался
мочеполовой системой и остеологией, по которой и издал монографию в трех томах.

Î.Ì. Êðèâîíîñîâà,
äîöåíò êàôåäðè âíóòð³øíüî¿ ìåäèöèíè ¹ 3
Из книги «Эпонимы в анатомии человека» под ред. проф. Н.А. Волошина

Glandulae duodenales – Бруннеровы железы
Иоганн Бруннер (Joann Conrad Brunner) (1653–1727) – немецкий анатом родом из Швейцарии. Был профессором в Гейдельберге, а позже – в Страстбурге. Занимался изучением микроскопического строения стенки пищеварительного тракта и впервые
описал дуодельнальные железы.
Ovocytus – яйцо (яйцеклетка) Бэра
Карл Максимович Бэр (1792–1876) – российский ученыйнатуралист. Является основателем эмбриологии. Был академиком Российской академии наук и профессором Медикохирургической академии на кафедре сравнительной анатомии и
физиологии. Установил главнейшие законы развития индивида.
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ВЕЛИКА ХІРУРГІЯ В УКРАЇНІ
РОЗПОЧАЛАСЯ В ХАРКОВІ
2013 рік знаменний тим, що медична спільнота країни відзначає 95 років
від дня народження відомого українського академіка-хірурга Олександра
Олексійовича Шалімова.

У 1957 році до Харківського медичного інституту за конкурсом на посаду
доцента кафедри факультетської хірургії зарахували
39-річного кандидата медичних наук, хірурга із Брянська
О.О. Шалімова. Його із сім'єю
(дружина – студентка лікувального факультету, сини – учні 116-ї
школи) поселили на території НДІ гігієни праці і профзахворювань, що по вул. Трінклера.
Із перших днів роботи О.О. Шалімов дивував співробітників
клініки своєю унікальною технікою виконання хірургічних
операцій практично на всіх органах і системах, зокрема на серці,
легенях, судинах, печінці, підшлунковій залозі. Такі операції в ті
роки виконували лише за кордоном і в деяких столичних клініках,
у Харкові вони були невідомі. У рентген-кабінеті Олександр
Олексійович проводив зондування порожнин серця у хворих зі
вродженими і набутими вадами серця, докладав зусиль до створення анестезіологічної служби. Він перебував у клініці по 16–
20 годин на добу, передавав свою енергію співробітникам і студентам, які допомагали йому в усіх починаннях. «Золоті руки»,
«хірург від Бога» – говорили про нього.
Ім'я хірурга О.О. Шалімова в короткий термін стало відомим
у всьому місті, його постійно викликали на найскладніші операції
до різних клінік, НДІ туберкульозу та найчастіше – до обласного
онкологічного диспансеру, який тоді розташовувався через дорогу від факультетської клініки в будівлі між вул. Трінклера і проспектом Правди (нині – стоматологічна поліклініка).
У цей період він завершив й успішно захистив докторську дисертацію та отримав звання професора. Розмах його
діяльності став поштовхом до створення в Інституті удосконалення лікарів кафедри торакоабдомінальної хірургії та
анестезіології, клінічна база кафедри знаходилася тоді в 2-й
радянській, а сьогодні міській лікарні. Поруч були співробітники
клініки, аспіранти, клінічні ординатори, лікарі-курсанти, всі
вони активно допомагали своєму вчителю в його хірургічній
діяльності й наукових дослідженнях.
Обсяг роботи постійно зростав, і в 1965 році за наказом
МОЗ України було організовано Інститут загальної і невідкладної

хірургії на базі інституту переливання крові на чолі з професором О.О. Шалімовим.
До цього часу слава хірурга і вченого вийшла далеко за межі
міста й республіки, до нього їхали навчатися зі всієї країни і з-за
кордону. Харків став хірургічною Меккою.
Іншого такого хірурга не було, і в 1970 році вже не професора, а члена-кореспондента, заслуженого діяча науки запросили до Києва, де організовували Київський інститут клінічної і
експериментальної хірургії, тепер Інститут імені О.О. Шалімова,
який одержав всесвітню славу.
Олександр Олексійович допоміг повернути здоров'я десяткам тисяч харків'ян, яким він залишив щедрий спадок –
Інститут загальної і невідкладної хірургії, оснащений сучасною
апаратурою з колективом висококваліфікованих фахівців –
хірургів, лікарів суміжних спеціальностей, лабораторних
працівників та інших, з програмою діяльності, яка реалізується
до сьогодні. Через півтора роки після його від'їзду до Києва
Інститут переїхав у нову будівлю. О.О. Шалімов не тільки
вибрав проект будівлі, стимулював прискорення терміну
будівництва, він сам особисто вибрав місце для нового корпусу Інституту на Старому Павловом полі (так тоді воно називалося). Пізніше виріс Медичний комплекс. А ще О.О. Шалімову
вдалося організувати будівництво 9-поверхового житлового будинку на вулиці Деревянка, де живуть співробітники
Інституту.
У 2005 році на 45-річному ювілеї створеної ним кафедри
торакоабдомінальної хірургії академік О.О. Шалімов сказав:
«Велика хірургія України розпочалася в Харкові! Пізніше я ніде і
ніколи не зустрічав таких помічників і однодумців, як в Харкові!»
У 2006 році О.О. Шалімова не стало. За життя його було
відзначено найвищими нагородами країни і як визнання
його заслуг ЮНЕСКО назвало його Людиною світу, Людиною
Планети.
Харків визнав академіка О.О. Шалімова почесним громадянином міста. І зараз у 2013 році – в рік 95-річчя від дня народження нашого великого земляка – ми, його учні, вважаючи
себе шалімовцями, хочемо, щоб про великого хірурга й ученого, мудру людину дізналося не одне покоління харків'ян!

Í.Ë. Á³ò÷óê (Ïàâëîâà), êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê

СКОРБИМ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА БРЫКАЛИНА
25 октября 2013 года скоропостижно скончался бывший главный врач клиники профессиональных болезней НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний ХНМУ кандидат
медицинских наук, доцент, заслуженный врач
Украины Валерий Павлович Брыкалин.
Валерий Павлович родился 23 мая 1944
года, в 1969 году закончил лечебный факультет
Харьковского медицинского института. Дальнейшая трудовая жизнь В.П. Брыкалина была
связана с клиникой НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний ХНМУ, в которой
он прошел путь от врача-терапевта до главного врача.
Валерий Павлович был кандидатом медицинских наук, доцентом, главным профпатологом Харьковской области, заместителем

председателя городского общества ветеранов
Афганистана.
Он был награжден Почетными грамотами Министерства здравоохранения Украины и
Управления здравоохранения Харьковской областной госадминистрации, знаком «Отличник
здравоохранения», медалью «Защитник Отечества», орденом «Верность боевым традициям»,
нагрудным знаком «Достоинство» и другими
знаками отличия.
Ректорат и коллектив Харьковского национального медицинского университета, руководство и коллектив НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний глубоко скорбят о
безвременной кончине Валерия Павловича, выражают соболезнование родным и близким покойного.
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ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ…

З пам’яттю у серці про талановиту особистість –
Валентину Дмитрівну Зінченко-Гладких

Подяка вчителю

12 травня 2013 р. виповнилося 90 років з
дня народження доктора медичних наук, професора Валентини Дмитрівни ЗінченкоГладких, яка тривалий час завідувала кафедрою оперативної хірургії та топографічної
анатомії Харківського медичного інституту.
Валентина Дмитрівна народилася 12 травня 1923 р. в м. Єнакієве Донецької області у
робітничій сім’ї. У 1940 р. стала студенткою
І курсу лікувального факультету Харківського
медичного інституту, який успішно закінчила
у 1946 р. Після закінчення інституту Валентина Дмитрівна вступає до аспірантури на кафедру оперативної хірургії та топографічної
анатомії ХМІ, яку на той час очолював професор І.М. Фаєрман.
У 1951 р. Валентина Дмитрівна захистила кандидатську дисертацію «Анатомічне
обґрунтування оперативних доступів до люмбального відділу симпатичного стовбура», науковим консультантом якої став завідувач
кафедри загальної хірургії ХМІ професор С.Л. Мінкін.
Після закінчення аспірантури в 1949 р. В.Д. Зінченко-Гладких була обрана асистентом кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, в 1959 р. – доцентом
кафедри.
Основним напрямком наукової діяльності Валентини Дмитрівни було обґрунтування міопластичних операцій на нижній кінцівці, що й стало темою докторської дисертації. У 1965 р. вона захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Матеріали до обґрунтування м’язової пластики на гомілці».
Валентина Дмитрівна вивчала можливість невротизації паралізованого м’яза за рахунок аксонів м’язового шматка на ніжці, а також вплив лазерного випромінювання
на прискорення відновлювання нервово-м’язових зв’язків у частково денервованому
м’язі. Ці матеріали увійшли до монографії професора Г.І. Пейсаховича.
У 1965 р. Валентину Дмитрівну обрали професором кафедри, і на цій посаді
вона працювала до 1974 року. У 1966–1978 рр. була деканом педіатричного
факультету ХМІ.
У 1974–1990 рр. В.Д. Зінченко-Гладких – завідувач кафедри оперативної
хірургії та топографічної анатомії. У цей період тематика науково-дослідних робіт
кафедри визначається за прикладним характером дисципліни й тісним зв'язком
з хірургічними клініками міста. Розробляється наукова проблема «Загальні
закономірності морфогенезу, регенерації в нормі, патології й індивідуальному розвитку». Наукова праця проводиться за двома темами: «Клініко-анатомічне й експериментальне обґрунтування м'язової пластики при ураженнях опорно-рухового
апарату» і «Клініко-анатомічне обґрунтування оперативних втручань на органах
черевної порожнини».
Надалі у 1990–1998 рр. В.Д. Зінченко-Гладких – професор кафедри, з 1998 по
2008 р. перебувала на заслуженому відпочинку.
Валентина Дмитрівна багато років була членом правління республіканської
спілки «Анатомів, гістологів та ембріологів», членом Спеціалізованої ради із захисту
докторських та кандидатських дисертацій при ХДМУ. Вона – співавтор 10 методичних посібників, автор більше ніж 220 наукових робіт, одного авторського свідоцтва на
винахід і більше 40 раціоналізаторських пропозицій.
Різносторонні знання, ерудиція, талант наукового керівника, педагога, великий особистий досвід дозволили Валентині Дмитрівні підготувати тисячі лікарів. Під
її керівництвом захистилися 1 доктор та 7 кандидатів наук, які з честю продовжують
славні традиції кафедри.
Померла Валентина Дмитрівна Зінченко-Гладких 1 січня 2008 р. на 85-му році життя. Пам`ять про цю чудову жінку зберігається в сердцях багатьох людей, яким пощастило навчатися у неї, працювати поруч, спілкуватися і запам`ятати ії як видатного
науковця свого часу, талановитого педагога, активного суспільного діяча, як людину
доброї душі, гарячого серця, невичерпної енергії, що віддала свої знання і талант ділу
навчання та виховання медичних кадрів.

Â.Ã. Äóäåíêî, ïðîôåñîð,
Æ.². Ëîãâ³íîâà, äîöåíò,
êîëåêòèâ êàôåäðè îïåðàòèâíî¿ õ³ðóðã³¿ òà òîïîãðàô³÷íî¿ àíàòîì³¿

Пишу свої спогади з глибоким болем у душі, бо серед нас немає Валентини Дмитрівни. Я – учениця професора В.Д. Зінченко-Гладких, доцент
кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії (1978–2006 рр.), а
нині доцент кафедри анатомії людини та
завідувач методкабінетом Харківського
національного медичного університету.
У роки мого навчання на педіатричному факультеті ХМІ професор В.Д. Зінченко-Гладких була деканом нашого факультету. Я пам’ятаю струнку, молоду,
красиву жінку, чудового педагога, видатного вченого, яка за своє життя багато
зробила для вирішення актуальних питань
прикладної морфології. На той час вона
завідувала кафедрою оперативної хірургії
та топографічної анатомії, читала нам
цікаві академічні лекції, що запам’яталися
на все життя, я захопилася оперативною
хірургією, і це захоплення триває.
Після закінчення інституту я прийшла на кафедру до Валентини Дмитрівни
молодим асистентом і працювала під її
керівництвом протягом 30 років. Валентина Дмитрівна була надзвичайною людиною, великим ученим. Я навчалася у неї
інтелігентності, професіоналізму, любові
до життя, до нашої дисципліни «Оперативна хірургія та топографічна анатомія»
й особливому ставленню до студентів.
Вона вчила мене ставитися до них як до
рівних, частіше хвалити, відзначати їх чесноти, що завжди допомагає мені в моїй
викладацькій діяльності й сьогодні. Любов до клінічної анатомії, дарована мені
Валентиною Дмитрівною, дає можливість
зацікавити студентів і дати зрозуміти, що
без анатомії немає медицини.
Валентина Дмитрівна була неймовірно вимогливою до себе й до своїх учнів,
володіла глибокими знаннями, відрізнялася надзвичайною порядністю і
працездатністю, що зробило її високоавторитетним фахівцем у нашому ВНЗ та за
його межами.
Усі, кому доводилося спілкуватися
з Валентиною Дмитрівною і зараз
пам’ятають її за високі людські та професійні якості, які назавжди залишаться
в серцях і справах її учнів, колег та друзів.

Æ.². Ëîãâ³íîâà, äîöåíò
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Письменник живе у своїх добутках, гарний художник – у картинах, скульптор – у створених ним скульптурах. А гарний учитель живе в думках і вчинках людей. От чому кожна людина з почуттям глибокої вдячності згадує свою рідну альма матер, своїх духовних
наставників – учителів. У світі професій спеціальність педагога посідає особливе місце,
його праця заслуговує на всенародне визнання. Повага до нього вічна, як вічний процес
пізнання нового, невідомого. Обравши одну із найбільш почесних професій, учитель стає
творцем нового життя.
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В КАЖДОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗЮМИНКА
Не секрет, что профессия преподавателя очень трудна. Каждое утро
нужно в хорошем настроении и с оптимизмом отправляться на работу в университет, где целый день приходится
тратить силы на ленивых и безответственных студентов, в головах которых
информация напрочь не желает задерживаться. Нет, какая-то, конечно, задерживается, но зачастую студенты на
лету схватывают исключительно бесполезную информацию. Аудиторию надо
как-то заинтересовывать. И вот тут
преподаватели сознательно или совершенно случайно находят свой подход:
кто-то историю расскажет или анекдот,
у кого-то обнаруживается целый арсенал коронных фразочек. Так, глядишь,
и группа уже не как оболтусы выглядит,
а с открытыми ртами слушает про цикл Кребса. Но, конечно же,
найти действительно свою изюминку совсем не просто, тут нужен не только опыт, но и талант.
Нашей группе очень повезло, за три года нам посчастливилось поработать со многими действительно замечательными
преподавателями. Некоторые из них настолько харизматичны,
что их «фишки» вспоминаются у нас и по сей день. Частенько
в конце пары звучит любимая фраза Игоря Леонидовича Колесника «Finish today». На первом курсе,
когда анатомия еще казалась страшной
и непонятной, это были самые желанные слова. А вот Людмила Александровна Зайченко, наоборот, незабываемо начинала занятия. Первое, что
мы слышали, было: «Ну что, вам понравилась тема?» И даже если тема не нравилась, все равно через час она становилась простой и понятной. В случае
же, если надо кого-то похвалить, вспоминается кафедра английского языка
и Игорь Геннадиевич Рузин, который
всегда нас подбадривал словами «Very
good, fine, brilliant!».
На втором курсе мы даже завели свой «Цитатник», куда записывали
самые гениальные и любимые фразы
наших учителей. В прошлом году его
активно пополнял Антон Сергеевич
Шапкин. «Все это мутное дело» для
нас звучит уже нарицательно.
А про «побасенки» Ольги Семеновны Бильченко среди студентов ходят легенды. Историю про то, что ЭКГ перед операцией необходимо делать всегда, или о том, что опытный врач с одного
лишь взгляда может поставить диагноз пациенту, наверное,
большинство из нас знают наизусть. Ведь даже те, кому не посчастливилось побывать на пропедевтике, обязательно услышат их раз 20, не меньше, от своих друзей. Вообще, уж если
речь зашла о кафедре ПВМ № 2, как могла не остаться в нашей
памяти Инна Александровна Чернякова! Более энергичного преподавателя в нашем университете вы вряд ли найдете,
а если у вас это получится, то можете поставить себе большой

плюс. Плюсы-минусы вообще любимая
фишка после пар у Инны Александровны.
Есть у нас и приметы, связанные с преподавателями. Например, встретить с утра
Николая Анатольевича Ващука – к удаче. Перед особо сложными модулями можно даже специально спуститься на первый этаж, побродить перед деканатами, а
вдруг повезет. Хотя, честно говоря, я подозреваю, что мы так радуемся встрече с Николаем Анатольевичем просто потому, что
скучаем по его потрясающим парам. Ну кто
еще смог бы нам показать танец эритроцитов, со столькими шутками-прибаутками
объяснить принцип работы синапса, а на
Пасху угостить куличами, при этом не забыв упомянуть, что пек их сам, не спал до
двух ночи, а все ради того, чтобы накормить свою любимую «группу риска».
Юрий Петрович Гниденко запомнился нам как главный
знаток женской психологии. В перерывах между общей хирургией это было очень познавательно. Мы теперь знаем, что
самые привередливые пациентки – это так называемый «истероидный тип женщин». Вообще, все мы уверены, с таким человеком и в горы идти не страшно, в чем многие студенты уже
успели убедиться.
Очень грустно было прощаться в конце семестра с Андреем Владимировичем Березняковым. К
нему на занятия мы спешили ради интереснейших рассказов о лекарствах и обо
всем на свете. Создавалось впечатление,
что он себе поставил задачу воспитать из
нас не только фармакологов, но и просто
эрудированных людей.
Частенько вспоминается искрометный
юмор Бориса Владимировича Кулаченко и Лилии Гарриевны Огневой. Валерия Ивановича Карасева мы обожали за
его импозантный вид, а Олег Анатольевич Марущенко научил, что женщинам
нельзя дарить кастрюли и сковородки (он
изучает проблемы гендерного воспитания). Игорь Юрьевич Робак был для нас
самым стильным преподавателем, его костюмы и вышиванки – для нас до сих пор
икона стиля.
Были, правда, у нас и преподаватели, которые ничем экстравагантным не
запомнились… разве что потрясающими
знаниями. Не могу не вспомнить про Оксану Анатольевну Наконечную, Викторию Леонидовну Ткаченко и Александра Александровича
Шевцова.
Наш университет собрал в своих стенах настолько яркий и
талантливый коллектив, что перечислять имена можно бесконечно. Спасибо большое любимым преподавателям за то, что
не жалея своих сил прививают нам не только медицинские знания, но и вкус к жизни.

Äàðüÿ Êóçíåöîâà,
ñòóäêîð (III ìåäôàêóëüòåò)
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

Следуя своей мечте
Время быстротечно… Позади первый курс, переживания о неизведанном, нервная дрожь в коленках при встрече с новым преподавателем, ведь мы были такие маленькие и необразованные в глазах
профессоров, доцентов, старших преподавателей и лаборантов,
которые, заходя в аудиторию, расплывались в улыбке от наших испуганных глаз и дрожащего голоса. Но все оказалось не так страшно. Наши учителя добрые, приветливые и понимающие. Любят пошутить, могут дать полезный совет или информацию.
Угрожающе звучали слова «декан», «профессор», «доцент», но
люди, которые носят эти звания, милые и совсем не страшные. За
время учебы нам многие передали свой опыт, со знанием своего
дела. Мы очень благодарны им за науку, которую почерпнули на занятиях.
Одной из многих наших любимых и уважаемых педагогов стала
старший преподаватель кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Людмила Викторовна Самосудова.
Была четвертая пара… За
окошком моросил дождик… Мы
как всегда подносили свои рабочие тетради на подписи Людмиле Викторовне… Она смотрела
на наши рисунки, указывала на
неточности и вдруг сказала: «Дорогие мои, а ведь я тоже была
такой, как вы…». И начался рассказ. «Вся моя сознательная
жизнь связана с ХМИ – так назывался наш университет, куда
я поступила сразу после окончания сельской школы. Следуя
своей мечте, стать педиатром и
ходить в белом халате и шапочке, которые мне одела когда-то
мама (мне тогда было лет 10, а мама работала лаборантом на хлебоприемном пункте и носила белый халат и косынку), и сказала, что
эта форма мне к лицу. Теперь я рассказываю студентам, как важно в
юности иметь мечту и стремиться к ней, какой бы несбыточной она
ни была. В школе нас учили тому, что человек может все, не надо
только ему мешать. Так и получилось, что я, имея простых родителей, у которых было неполное среднее образование, и не будучи
семи пядей во лбу, замахнулась на медицинский институт и на удивление поступила. Было это в 1971 году. Не хочу рассказывать, как
тяжело мне было объять всю ту массу знаний по каждой дисциплине, но я твердо знала, что без усердия и трудолюбия хорошего врача
не получится. Мне никто не мешал. Я не отвлекалась на любовь, так
как на педфаке было 15 мальчиков на 105 девочек. Однажды, едва
не завалив первую сессию (меня выгнали с дифференцированного
зачета по физике за подсказку), я смогла собраться, сконцентрироваться и окончить институт с красным дипломом. Я чуть не отказалась от аспирантуры на кафедре гистологии, так как все-таки хотела
стать педиатром, но я послушала своего декана профессора Дмитрия Ефремовича Гейко, который действительно был отцом для всех
студентов. Приняв на плечи двойную нагрузку – сдачу выпускных экзаменов и параллельно вступительных в аспирантуру, я в полуобморочном состоянии пришла на кафедру гистологии, где встретила
доброжелательный коллектив и в высшей степени прекрасного человека и ученого, руководителя, заведующего кафедрой, профессора Евгения Яковлевича Панкова. Я очень благодарна своим учителям
за то участие, которое они приняли в моей судьбе. С 1977 года я на
кафедре гистологии. В 1982 году защитила кандидатскую диссертацию. Потом сделала небольшой перерыв в работе, связанный с рождением детей, и опять возвратилась в строй. И какой бы сложной и
непонятной ни была гистология, если хотеть и готовиться на каждое
занятие, она поможет вам лучше узнать организм человека, чтобы в
дальнейшем разбираться в его болезнях и правильно лечить».
Мы сидели, будто завороженные, боясь шевельнуться, чтобы не
перебить нашего преподавателя. Мы даже не заметили, как закончилась пара, ведь с таким искренним и светлым человеком хочется
оставаться как можно дольше. Спасибо Вам, Людмила Викторовна,
за теплые слова, поддержку и понимание.
Напоследок, хотелось бы пожелать всем преподавателям силы в
их нелегком труде, побольше солнечных деньков, благополучия в их
семьях и хорошего настроения.

Òàòüÿíà Êóëûê, ñòóäêîð (II ìåäôàêóëüòåò)

ХАРЬКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
в воспоминаниях профессоров и выпускников

НА УРОКАХ
Урок математики.
– Товарищи, сегодня письменная работа! – раздался голос Сеньки. На мгновенье многие опечалились. Тень испуга
пробежала по лицам рабфаковцев. Сенька сохраняет серьезную мину и остается довольным тем, что произвел на группу
такое впечатление.
Дверь раскрывается. Входит математик с ворохом книг.
Просветлело. Буря миновала. Преподавателю сыплется ряд
вопросов.
– Что, сегодня будет письменная?
Математик по-отечески, умело разъясняет.
– Что за письменная, если ежедневно ею занимаемся.
Успокоились... Пишут... Тишина абсолютная... Каждый сосредоточенно пишет в тетради. Против воли у многих краснеют уши... Временами кое-кто оглянется, но, тщетно. Работа
самостоятельная. Ничего. Большинство решило. Вот и звонок...
Идут занятия по биологии. По аудитории ходит любимый
профессор. С серьезным симпатичным лицом, высокого роста. Неизвестно рабфаковцу, о
чем он думает...
– Товарищи! – начинает
профессор своим обычным голосом. – Сегодня мы с вами
будем знакомиться с «амфибиями». «Ця тварина», – вдруг
переходит на украинский язык,
– принадлежит»... Среди слушателей заметен веселый шумок. Невольно чувствуется простота и вольность. «Внимание,
товарищи! – вновь начинает
профессор. – Каждый возьмите
по амфибии, як кажуть українці,
по жабі і будемо розглядати, як
ця тварина збудована»...
Рабфаковцы
работают
группами по 2–3 человека. Перед каждой группой книга, прибор для препарирования и
распластанный труп лягушки.
– Ну, Кузька, ты будешь хорошим хирургом. Начинай!
– Приступаем пороти мертве тіло, – с улыбкой замечает
один из рабфаковцев.
Засученные рукава. Серьезные лица. Будто хирурги с
многолетней практикой, рабфаковцы препарируют лягушек...
В процессе занятий профессор подходит то к одной, то к
другой группе и дает надлежащие указания.
– Да, как хорошо! – говорит один из рабфаковцев. – Тут
тебе книга, тут и на практике видишь сердце, желудок и т. п.
Хорошо. Все бы науки так поставить.
Звонок. А братва не расходится: заканчивают свое дело.
Последним уроком была латынь.
Посредине аудитории скелет. Головные кости скелета исписаны разноцветными карандашами. Левой кисти руки уже
нет, правая нога тоже не в полном сборе.
– Товарищи! – произносит латинист. – Старайтесь максимум заучить латинских слов. Заучите все склонения. Все это
на основном будет необходимым и явится великим подспорьем. Вспомните меня. Все слушают.
– Итак, приступаем. Тов. Колесников, что это такое? –
Мандибуля! – А это?
– Протуберанция… Паттеля... Верукка... Церебрум... –
выпаливает рабфаковец.
– Товарищ Гранников, идите к доске и просклоняйте «эзофагус». Маленький шум в задних рядах. Латинист нервничает,
произносит: «Ну, попадетесь вы мне на основном, в клинике;
там вы не так зашумите. Там вы на цыпочках будете ходить.
Медицина любит тишину, дисциплину»...

Ì. Áîéêî
Èç ñáîðíèêà, ïîñâÿùåííîãî 4-ìó âûïóñêó ðàáôàêà (ðàáî÷èé ôàêóëüòåò) ÕÌÈ
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí ñîòðóäíèêàìè ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ
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ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ

Шановний Валерію Андрійовичу!
Щиро вітаємо Вас із ювілейною датою – 60-річчям від дня народження!
Колектив Харківського національного медичного університету пишається тим, що
Ваше становлення, Ваші вагомі наукові та професійні досягнення нерозривно пов'язані
з нашим навчальним закладом. Блискуче знання своєї справи й цілеспрямованість, Ваша
праця й організаторський талант допомогли Вам досягти високих результатів, отримати визнання й повагу. Багато в чому завдяки Вашому досвіду й енергії університет
динамічно розвивається й збільшує свої славні традиції.
У цей знаменний день хотілося б від усієї душі подякувати Вам за безцінний внесок
у розвиток вузівської освіти, активну життєву позицію, доброту й чуйність. Бажаємо
Вам міцного здоров'я, щастя, добра, благополуччя, величезної енергії й нових досягнень
у Вашій шляхетній діяльності. Нехай у житті буде багато яскравих подій, цікавих
зустрічей, творчих здійснень!

ЖИТТЄВІ ОРІЄНТИРИ ЮВІЛЯРА
22 жовтня свій ювілей святкує видатний учений, досвідчений
лікар і чудовий педагог, заслужений працівник освіти України, доктор медичних наук, професор Валерій Андрійович
Капустник.
Уся трудова діяльність Валерія Андрійовича пов’язана з
Харківським національним медичним університетом, де він пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри внутрішніх та
професійних хвороб.
У 1989 р. В.А. Капустник захистив кандидатську дисертацію
на тему: «Социально-трудовые и клинические аспекты реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда в трудоспособном возрасте» під керівництвом академіка Л.Т. Малої та професора Н.О. Галічевої. У 1999 р. – докторську дисертацію за темою:
«Клінічні, патогенетичні і терапевтичні аспекти сучасного перебігу
вібраційної хвороби як патології клітинних мембран», виконану
під керівництвом професора І.Ф. Костюк.
Наукова діяльність В.А. Капустника пов’язана з дослідженнями гемодинаміки, стану клітинних мембран, показників оксидативного стресу у хворих з вібраційною патологією. Ним було
сформульовано концепцію вібраційної хвороби як мембранної
патології, пов’язану, зокрема, з порушенням трансмембранного обміну кальцію, дезінтеграцією білків цитоскелету еритроцитів
зі зміною властивостей мембранного спектрин-актинового комплексу. Ще одним важливим напрямком, який розробляє Валерій
Андрійович, є вивчення професійних захворювань органів дихання. Результати багаторічної науково-дослідної роботи знайшли
відображення у більш ніж 300 публікаціях в Україні та далеко за її
межами, захищено п’ятнадцятьма патентами України тощо. Під
керівництвом професора В.А. Капустника виконуються ґрунтовні наукові дисертаційні дослідження з непересічною практичною
значущістю.
Свою плідну навчально-методичну та наукову діяльність
Валерій
Андрійович
успішно
поєднує
з
лікувальноконсультативною роботою. Протягом багатьох років він є консультантом та головою профпатологічної лікарсько-експертної
комісії клініки НДІ гігієни праці та профзахворювань Харківського
національного медичного університету. Досвідчений фахівець у
галузях терапії, професійної патології, він є лікарем-клініцистом,
чуйним до індивідуальних особливостей у кожному клінічному випадку.
Валерій Андрійович — чудовий педагог, прекрасний лектор.
Його лекції мають проблемний характер, проводяться з клінічним
розглядом тематичних хворих. Професор В.А. Капустник — автор
багатьох підручників із професійних хвороб, внутрішніх хвороб,
медсестринства, розробник навчальних програм з дисципліни
«Професійні хвороби», навчальних та навчально-методичних
матеріалів тощо. Численні покоління колишніх студентів назавжди запам’ятали клінічні уроки та рекомендації Валерія
Андрійовича.
В.А. Капустник — блискучий організатор навчального процесу. З 2006 року його призначили на посаду першого проректора
з науково-педагогічної роботи Харківського національного медичного університету. Притаманні йому висока самодисципліна,
пунктуальність і зваженість, поєднані з наполегливістю та

завзятістю, дозволили успішно запровадити в університеті засади Болонського процесу із системою галузевих
стандартів
вищої
медичної
освіти,
управлінням якістю
підготовки
лікарів
на
додипломному
та післядипломному
етапах
навчання;
триває плідна робота з інтегрування
університету в європейський освітньонауковий простір тощо.
Наукова, суспільна та трудова діяльність професора В.А. Капустника відзначена Почесною грамотою МОЗ України, грамотою
Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації та
подякою Харківського міського голови.
Ректорат
Харківського
національного
медичного університету й співробітники кафедри внутрішніх та
професійних хвороб щиро бажають Валерію Андрійовичу
подальших творчих успіхів, виконання усіх планів, а також
здоров’я та плідного довголіття!

АФОРИЗМ – ЭТО ЖЕМЧУЖИНА МЫСЛИ
• Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
NN
• Если, по-вашему, образование обходится слишком дорого,
испробуйте невежество.
Дерек Бок
•

Не верил ни в заочное обучение, ни в загробную жизнь.
Эмиль Кроткий

• Диплом учебного заведения: документ, удостоверяющий, что
у тебя был шанс чему-нибудь научиться.
Янинка Ипохорская
• Мой декан был настолько лишен чувства юмора, что это замечали даже другие деканы.
Лоренс Питер
•

Кого боги хотят покарать, того они делают педагогом.
Сенека

• Многому я научился у своих наставников, еще большему – у
своих товарищей, но больше всего – у своих учеников. Талмуд
• Учительство – не утраченное искусство, но уважение к учительству – утраченная традиция.
Жак Барзэн
• По мнению учителей, яйца курицу не учат, по мнению учеников, курица не птица.
Александр Ботвинников
• Профессия учителя дает пожизненную гарантию от похищения с целью выкупа.
Станислав Моцарский
•

Что переварили учителя, тем питаются ученики.

Карл Крауч
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КУЛЬТУРА

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

Високий тон і пафос Петра Карманського
В українській літературі є особистості, які посіли гідне місце та, на жаль, їх імена досить часто незаслужено забуті. Поет та перекладач Петро Карманський – один з них.
Народився Петро Сильвестрович Карманський 29 травня 1878 р. в містечку Чесанові
Любешівського повіту (тоді Австро-Угорщина, тепер – Польща) у родині ремісника. Батьки віддають Петра до української гімназії в Перемишлі. У 1899 р. вірші П. Карманського
з'являються на сторінках журналу «Руслан», цього ж року виходить перша збірка «З теки
самовбивці».
У цей же час він записується у Львівський університет на філософський факультет, а
оскільки коштів на навчання не було, іде працювати, знайомиться з Михайлом Яцківим.
Тоді ж молодий поет зустрівся з Іваном Франком, Михайлом Павликом, Василем Стефаником, Лесем Мартовичем.
Незабаром П. Карманський залишає Львів і в 1900 р. їде до Рима, де вступає у
Ватикані до «Colegium rutenium». Там він пробув майже чотири роки, але не завершив
навчання.
У 1907 р. потрапляє до в’язниці за підтримку боротьби студентської молоді за
Український університет у Львові. Опісля працює в редакціях часописів, домашнім учителем, потім у гімназіях Золочева, а відтак Львова. Нарешті зараховується на посаду вчителя у Тернопільській українській гімназії.
У липні 1913 р. Петро їде до Канади читати лекції з української історії та літератури,
засновує у Вінніпегу українську читальню. Літературна творчість цього періоду пов'язана
з «Молодою музою».
Основну рису його таланту І. Франко в рецензії на збірку «Ой люлі, смутку!» дуже
точно окреслив як «високий тон і пафос, що нагадує церковні гімни, релігійний запал –
релігійний не в значенні якої-небудь вузької конфесійності, але тим, що автор поневолі
кожне явище, кожну життєву загадку підносить на той високий рівень, де щезають буденні
дрібниці і відкриваються основні проблеми людського духу й людської етики, контрасти і
конфлікти добра і зла, права й обов'язку».
Професор Богдан Рубчак називає цілу низку спорідненостей П. Карманського з
європейською поетичною традицією: «Тематикою до Бодлера найбільше зближався Карманський, хоч у його поезії бачимо також сліди німецького романтизму…».
Перша світова війна застала поета в Тернополі. У 1915 р. П. Карманський опиняється
у Відні, потім разом із Б. Лепким та В. Пачовським працює у таборах українських
військовополонених у Німеччині. Він стає одним з діячів Західноукраїнської Народної
Республіки (ЗУНР), згодом переїздить у Східну Україну, виконує дипломатичні місії
Української Народної Республіки (УНР) за кордоном, з 1922 до 1931 р. живе за океаном,
переважно в Бразилії, де займається громадською роботою, організовує шкільництво,
українську пресу, редагує газету «Український хлібороб».
Про життя поета періоду Першої світової війни, його мандри з країни в країну, настрої
та переживання мало відомо. Найбільше свідчень про це у двох поетичних збірках тих
років — «Alfresco» (1917) та «За честь і волю» (1923). Перша починається недвозначною
й категоричною заявою, що з ідеями «молодомузівської» доби покінчено, їх викинуто як
зужитий театральний реквізит.
Гей плаксо, смутку мій, ти, паяце банальний!
Зійди вже раз з дощок народного театру!
Відсунься в тінь куліс і розпали там ватру,
Нагрій води, обмий твій пудер анормальний
(«Інтродукція»)
Така зміна орієнтації не була чимось винятковим у тогочасній літературній ситуації.
Настрої поета відбилися у збірці «Alfresco». Ніколи – ні до того, ні після – у творчості
П. Карманського не виявляв себе так рельєфно-сатиричний голос, не набували такого
звучання іронія та гротеск. Яскравий приклад – вірш «Героям».
Із бразильського періоду життя поета збереглася не тільки поема «Плач бразилійської
пущі», а й низка віршів, що були опубліковані переважно в журналі «Світ». Після
орієнтальної лірики Агатангела Кримського у нас не було такої повнокровної, соковитої
поезії про далекі невідомі краї.
Петро Карманський повернувся додому у 1931 p., працював учителем гімназії в
Дрогобичі. У пресі його ім'я з'являється рідко. Твори, які привіз Карманський, не друкувалися, крім книжки спогадів про молодомузівців «Українська богема», що вийшла у Львові
1936 р.
У 1940 р. Карманського прийняли до Спілки письменників України, незабаром у Києві
вийшла збірка його поезій «До сонця» (1941), яку зредагував і до якої написав вступне
слово Максим Рильський, у тому самому році з'явилися друком «Поеми».
Повоєнні роки були нелегкими в житті поета. У газетах і журналах іноді з'являлися
його вірші, а в 1952 р. вийшла збірка «На ясній дорозі», але кожен, хто читав ці твори,
розумів, що це не поезія П. Карманського, а типова данина режимові.
Зате Карманський наполегливо перекладає «Божественну комедію» Данте. Він встиг
завершити цю титанічну працю і невдовзі перед смертю (помер поет 16 квітня 1956 р.)
побачив надрукованою першу частину — «Пекло», що вийшла в співавторстві з Максимом Рильським. Наступні частини чекають на видання.
П. Карманський завжди залишався талановитим поетом і в розділах поеми про Франка, над якою працював протягом багатьох літ (у 1944–1946 pp. обіймав посаду директора меморіального музею Івана Франка у Львові), і у віршах про кохання, з яких його друг
літературознавець Я. Ярема уклав збірку «Осінні зорі».

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

Î.Â. Ñàìîëèñîâà, Ñ.À. Óíêîâñüêà

Приобщение
к театральным ценностям
Преподаватели кафедры философии
стараются приобщать студентов к духовным ценностям, развивать их способности к познанию мира и расширять культурный кругозор. Особенно увлеченно и
с большим желанием студенты посещают
театры. Ведь театральная постановка –
это всегда жизненная история, в которой
через конкретные или собирательные образы раскрываются понятия «добро» и
«зло», взаимоотношения между людьми и
формы духовной жизнедеятельности социума.

В текущем учебном году студенты открыли театральный сезон посещением
балета «Тысяча и одна ночь» в ХНАТОБе.
Студенты с нетерпением ждали этого события, поскольку свежи были отзывы и
впечатления от предыдущего посещения
этой же постановки в апреле. На их лицах можно было увидеть восхищение живой музыкой и хоровым пением, яркими
костюмами, декорациями и, конечно же,
зажигательными и одновременно утонченными восточными танцами. Незабываемое зрелище, которое насыщено яркими
эмоциями и не оставляет равнодушным ни
одного зрителя.

Многие студенты смотрели балетную
постановку впервые, а для некоторых это
посещение театра – первое в жизни. И замечательно, что университет открывает
перед студентами прекрасную перспективу приобщения к театральным ценностям. Надо было слышать, как студенты
делились своими впечатлениями и восторженными отзывами о постановке. «Спасибо, что вытащили нас в театр», – это, наверное, самое ценное признание, которое
мне удается услышать после каждого театрального представления.
Как и прежде, студенты выразили желание снова посетить театры нашего города. Уже высказаны пожелания организовать посещение театра оперы и балета
для просмотра балетной постановки «Лебединое озеро».

Ë.À. Ãîí÷àðåíêî, äîöåíò êàôåäðû ôèëîñîôèè
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ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ,
ДОПОМОГТИ

Що робити, якщо ви
заблукали у лісі?
Ліс – одне з найцінніших багатств, якими наділена
наша держава. Він є джерелом чистого повітря, творчого
натхнення, гарного настрою. Похід до лісу став традицією
для людей, що бажають провести час на природі, будь то
пікнік або збирання грибів. Однак ми все-таки можемо
випадково заблукати. Як тоді треба діяти?
Насамперед потрібно заспокоїтися. Страх та паніка –
не найкращі помічники у такій ситуації. Згадайте знайомі
орієнтири, що траплялися на вашому шляху: залізниця,
галявина, струмок. Спробуйте їх знайти та вийти на
знайомий шлях.
У ситуації, коли місце зовсім незнайоме, необхідно
зорієнтуватися та намітити план виходу до людей.
Пам’ятайте – стрілка компаса завжди вказує напрям
на північ. За відсутності компаса зорієнтуватися допоможе сама природа:
• сонце о 7-й годині ранку знаходиться на сході, о
13-й – на півдні, о 19-й – на заході;
• кора більшості дерев грубіша на північній стороні;
• каміння та дерева з північної сторони швидше та
більше покриваються мохом;
• мурашники розташовані на південній стороні дерев або каміння.
Для приблизного розрахунку відстані можна вийти
на пагорб або вилізти на високе дерево. Роздивитися
навкруги, вичислити наявність будівель, доріг, стовпів.
Людина без вад зору може роздивитися невеликий будинок на відстані 5 км, стовбури дерев або стовпи –
1 км, рухи рук та ніг людини, що біжить або іде – 0,7 км.
Якщо прислухатися, можна почути звуки людської
діяльності. Рух автомобілів по ґрунтовій дорозі чутно на
відстані 500 м, голосні крики – за 0,5–1 км, рубку лісу –
300–500 м.
Визначивши напрямок руху, потрібно пересуватися
якомога рівніше, через кожні 100–150 м маршруту бажано намітити добре помітний орієнтир для запобігання
ходінню навкруги.
У тому випадку, коли ви вже знесилені, залишайтеся
на місці та чекайте на допомогу. Для того, щоб скоріше
прийшла допомога, потрібно подавати сигнали небезпеки. Звісно, найкращим сигналом залишається багаття, тому вогонь необхідно підтримувати постійно, заготовити достатню кількість дров. Потурбуйтеся про те,
щоб ваше багаття не стало джерелом лісової пожежі. Додатково можна розтягнути яскраву тканину на відкритій
місцевості, у зимовий період витоптати геометричні
фігури на снігу.
Усі поради, що ми наводимо, приблизні, адже кожна
ситуація унікальна. Це схема, за якою може діяти кожна
людина, яка потрапляє до незнайомої місцевості. А для
того, щоб вийти з такої ситуації з найменшими незручностями, існують правила збирання в похід.
1. Заздалегідь вивчіть місцевість: роздивіться карту, дізнайтеся про особливості ландшафту та клімату,
про погоду на день перебування в цій місцевості.
2. Вирушаючи у похід до лісу, завжди одягайтеся
відповідно до погоди, навіть трохи тепліше, адже теплий
одяг може зберегти вас від переохолодження.
3. Не полінуйтеся взяти із собою компас, запас
води та їжі, запальничку або сірники, ліхтарик, складаний ніж.
4. Завжди навчайте дітей триматися біля дорослих,
але наголосіть, що дитина не буде покарана, якщо загубиться. Повідомте: не потрібно ховатися від людей, що
її шукають; знайти дерево, що стоїть окремо, або щось
примітне та триматися біля нього; голосно кричати на
кожен лякаючий звук – це допоможе злякати тварин та
швидше приверне увагу тих, хто шукає.
Бажаємо безпечного відпочинку в лісі!

Ï.Ì. Áîäí³ê, ÌÂÍ ì³ñüêèõ êóðñ³â ÖÎ ì. Õàðêîâà
Ì.Ì. Âîëîùóê, íà÷àëüíèê øòàáó ÖÎ óí³âåðñèòåòó

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Право чоловіка на батьківство
З усього розмаїття відносин, що виникають у сім'ї та які підлягають
правовому регулюванню, найбільш важливими є особисті відносини між
подружжям, оскільки саме на них ґрунтуються сім’я та відносини з іншими
членами сім’ї і суспільства в цілому. Питому вагу особистих відносин подружжя складають особисті немайнові права та обов’язки, які є фундаментом подружнього життя, також слід зазначити, що їх регулювання є одним
із завдань Сімейного кодексу України (ст. 1). В основу регулювання особистих немайнових відносин покладено принцип рівності за набуття та
здійснення особистих немайнових прав та обов'язків кожним із подружжя.
Рівність чоловіка і дружини — основний принцип шлюбних відносин, заснований на визнанні однакової соціальної цінності особистості чоловіка
і жінки. Це означає, що використання своїх законних прав кожним із подружжя і застосування закону у разі вирішення різних спорів між ними повинно здійснюватися з неодмінним дотриманням рівності прав і обов'язків
чоловіка та дружини.
До особистих немайнових прав подружжя (далі – СК) належать ті, які
є найбільш важливими та на які можна впливати нормами сімейного права. Це право на материнство та батьківство; право на повагу до
своєї індивідуальності; право на фізичний та духовний розвиток;
право на зміну прізвища; право на розподіл обов 'язків та спільне
вирішення питань життя сім'ї; право на особисту свободу та особисту недоторканість. Зазначені права характеризуються тим, що для їх
здійснення не потрібно ні згоди, ні виконання активних дій з боку іншого
з подружжя. Отже їх сутність полягає головним чином у можливості
обумовленої поведінки самої управомоченої особи у встановлених законом межах.
Відповідно до ч.1 ст. 50 СК чоловік має право на батьківство. Відмова
дружини від народження дитини або нездатність її до народження дитини може бути причиною розірвання шлюбу. Позбавлення чоловіка
можливості здійснення репродуктивної функції у зв'язку з виконанням
ним конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті
протиправної поведінки щодо нього є підставою для відшкодування
завданої йому моральної шкоди.
Батьківство в сімейному праві визначається як факт походження дитини від певного чоловіка, юридично посвідчений записом у відділі державної
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби відповідного
управління юстиції про народження. Відмінності в правах чоловіка та дружини зумовлюються фізіологічними особливостями жінки й чоловіка та
соціальним станом жінки-матері. Проте слід зауважити, що батьківство
не обмежується юридично посвідченим записом у відділах державної
реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб управлінь юстиції про
народження. Із змісту статей 49 та 50 СК України випливає, що батьківство
також починається з моменту зачаття і є соціальним станом чоловіка,
оскільки він має теж певні права та обов'язки в той час, коли його дружина
вагітна. Право на батьківство знаходиться у тісному зв'язку з правом на материнство. Чоловік, так само як і дружина, має право вирішувати, мати чи
не мати йому дитину, вимагати від усіх та кожного певної поведінки, яка б не
перешкоджала здійсненню його права на батьківство, а також можливість
захисту своїх батьківських прав у суді.
Право чоловіка на батьківство розглядається як елемент сімейної
правоздатності та як суб'єктивне особисте право. До народження дитини, батьком якої є цей чоловік, у нього є право на батьківство як елемент сімейної правоздатності, яке входить у право на створення сім'ї
(ст. 4 СК України). Після народження дитини матір’ю чоловік отримує
суб'єктивне право на батьківство, яке виникає також в разі встановлення
батьківства, якщо батько та мати не знаходяться у зареєстрованому шлюбі
(ст. ст. 125–128 СК). Відповідно до п. 8, 15–16 глави 1 розділу ІІІ Правил
державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 N52/5 (у редакції наказу
Міністерства юстиції України 24.12.2010 N 3307/5), державна реєстрація
народження проводиться за усною чи письмовою заявою батьків дитини чи
одного з них; у разі якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі одного із документів, передбачених у пункті 2 глави 1 розділу ІІІ цих Правил (це медичне свідоцтво
про народження (форма №103/о), медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма 103–1/о) тощо), а походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини
про визнання батьківства. Слід зазначити, що жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, можуть також подати до органу державної
реєстрації актів цивільного стану заяву про визнання батьківства до народження дитини. У такому випадку до зазначеної заяви додається довідка закладу охорони здоров'я про вагітність жінки.

Ã.Î. Êîòëÿð, ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðàâîâî¿ ðîáîòè, ïðàâîâî¿ îñâ³òè,
ñèñòåìàòèçàö³¿ çàêîíîäàâñòâà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿
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ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

ЗДОРОВ’Я ТИХ, ХТО ПОРУЧ
Всесвітній день психічного здоров'я (World Mental Health
Day) відзначається у світі з 1992 року з ініціативи Всесвітньої
федерації психічного здоров'я. Метою цього міжнародного заходу є підвищення поінформованості громадськості щодо питань,
пов'язаних із психічним здоров'ям. Цей день відкриває іще одну
можливість до відкритого обговорення та дискусії навколо цієї
завжди актуальної теми.
Цього року темою Всесвітнього дня було проголошено проблему психічного здоров’я осіб похилого віку (“MENTAL HEALTH
AND OLDER ADULTS”).
За офіційними даними, наразі нараховується більше 800 млн
людей у віці 60 років і старше. У недалекому майбутньому у світі
літніх людей буде більше, ніж дітей. У той же час більшість осіб похилого віку живуть у країнах з низьким рівнем економічного розвитку, що створює проблеми із доступом до якісної медичної допомоги.
Літні люди стикаються з особливими проблемами зі здоров'ям. Багато хто з них втрачає свою здатність жити самостійно
через обмежену рухливістю, слабкість або різноманітні хронічні
соматичні захворювання. Такі фактори, як бідність, соціальна
ізоляція, втрата незалежності, самотність, смерть близьких та
друзів також можуть вплинути на психічне здоров'я і загальну
якість життя.
Серед проблем психічного здоров’я літніх людей головне місце посідає
проблема деменції – синдром, ключовими симптомами якого є погіршення
пам'яті, мислення, поведінки і здатності до самообслуговування в побуті
(одягання, прийом їжі,
особиста гігієна). За даними ВООЗ і Міжнародної
асоціації хвороби Альцгеймера (the Alzheimer Disease Association
International), у 2012 р. поширеність деменції серед людей віком
60 років та старше склала 4,7%. Це означає, що просто зараз
35,6 млн людей на планеті борються із наслідками цього страшного недуга (WHO. Dementia: a public health priority. World Health
Organization, Alzheimer’s Disease International. Geneva, 2012).
Незалежно від того, що стало причиною деменції (захворювання нервової системи, порушення кровообігу або обміну речовин), вона кардинально змінює життя хворого. Він перестає
розуміти й запам'ятовувати нову інформацію, логічно мислити,
не впізнає своїх дітей, а незнайомців може вважати родичами,
що вже давно пішли з життя. Людина більше не може радіти, дивуватися, співпереживати, залишатися собою, бути особистістю.
Коли літня людина стикається із симптомами деменції, для її
рідних та близьких ця проблема також завжди стає важким випробуванням, яке нерідко триває багато років. Не менш важливим, ніж лікування, є терплячість та повага до хворої людини від
її оточення, адже ії близьким доведеться заново навчитися говорити та розуміти, бути поруч і спробувати стати батьками власним батькам.
На щастя, старіння є поступовим процесом, і ми можемо зро-

бити багато, щоб зберегти гарне психічне здоров'я
протягом тривалих років.
Участь у соціальній діяльності, міцні особисті відносини і гарне фізичне
здоров'я є ключовими факторами активного та продуктивного довголіття.
Давно відомо, що розумова активність знижує ризик виникнення деменції, однак вперше можливість цілеспрямовано впливати на розумове здоров'я за
допомогою вправ була обговорена у новому дослідженні китайських вчених, присвяченому використанню когнітивних вправ для
боротьби зі старечим слабоумством (BMC Medicine). Як стверджують керівники проекту, професори Chunbo Li та Wenyuan Wu,
будь-які інтелектуальні вправи підвищують розумові можливості
людини, а поєднання завдань різних видів призводить до досягнення більш стійкого ефекту. Тож розв'язання ребусів, логічні ігри і виконання інших когнітивних завдань дозволяє тренувати та покращувати пам'ять.
Важливим
компонентом
активного старіння є спорт.
Допоможіть батькам
продовжувати заняття улюбленими видами діяльності. Йога,
плавання, пілатес – не
тільки гарний спосіб профілактики багатьох захворювань, але й
чудова можливість спілкування зі світом.
Крім того, якщо у вашій родині є люди похилого віку і вони
проживають разом із вами, то слід дотримуватися деяких простих правил. Ніколи не ізолюйте їх у своїй кімнаті. Нашим бабусям і дідусям, батькам, літнім родичам дуже важливо відчувати,
що вони потрібні нам – своїм дітям і онукам, адже ми – це все, що
у них є на даний момент. Тому якщо до вас приходять гості, друзі
і ви збираєтеся разом, то не забувайте про тих, хто кожної миті
чекає на вашу увагу та ваше добре слово.
Кожен старший член сім'ї повинен мати свій куточок. Безумовно, там він може розміщувати все те і так, як він вважає за
потрібне. Тут можуть знаходитися старі книжки, фотографії,
улюблені меблі та, здавалося би, непотрібні речі. Цей куточок дозволить їм знову пережити радісні та пам'ятні події, які відбулися
в їхньому житті. Для багатьох людей похилого віку пам'ять про
них – найголовніший засіб боротьби проти стресів. Не забувайте
про це.
Якщо ж ваші літні батьки живуть далеко від вас, то обов'язково
знаходьте час і хоча би раз на тиждень відвідуйте їх. Не забувайте
вітати їх зі святами… Дзвоніть… Будьте поруч… Любіть тих, хто
поруч… Їх здоров’я та довголіття у ваших руках.

Íàòàë³ÿ Çàâãîðîäíÿ

КАЛЕНДАР ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ НА ЧЕТВЕРТИЙ КВАРТАЛ 2013 РОКУ
Жовтень
Роман Іванович Шарлай (01.10.1898–30.01.1960) – 110
років з дня народження доктора медичних наук, директора
ХМІ (1945–1949), завідувача кафедр пропедевтики внутрішніх
хвороб (1948–1953) та госпітальної терапії (1953–1960) ХМІ.
Листопад
Валентин Іванович Грищенко (27.11.1928–03.01.2011) –
85 років з дня народження видатного акушера-гінеколога,
завідувача кафедри акушерства і гінекології № 1 ХМІ, ХДМУ,
ХНМУ (1966–2011), директора Інституту проблем кріобіології
та кріомедицини НАН України, академіка НАН України (1988),
лауреата Державних премій СРСР (1986), УРСР (1977),
України (2002), заслуженого діяча науки і техніки України
(1993).

Митрофан Олексійович Попов (17.11.1843–1907) –
170 років з дня народження заслуженого професора
Харківського університету, завідувача кафедри анатомії
Харківського університету, автора книги «Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905)».
Грудень
Олександр Якович Данилевський (22.12.1838–
18.06.1923) – 175 років з дня народження засновника
вітчизняної біохімії, завідувача кафедр біохімії Харківського
та Казанського університетів, начальника Військово-медичної академії (1906–1910), члена-кореспондента Російської
академії наук (1898).
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

Курсы лечебного массажа

СТРАНА–СУБКОНТИНЕНТ

На базе Научно-практического медицинского центра
сотрудники кафедры физической реабилитации, спортивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья 2-й год подряд проводят курсы лечебного массажа. Они
предназначены для подготовки массажистов широко профиля для лечебно-профилактических учреждений (поликлиник, больниц, курортно-санаторных учреждений, врачебнофизкультурных диспансеров и т.д.).
Программа рассчитана на студентов IV–VI курсов, имеющих среднее медицинское образование, включает теоретические и практические занятия.
Теория сопровождается обязательным закреплением
материала на практических занятиях. С целью лучшего усвоения и закрепления теоретического курса лекции проходят с
демонстрацией наглядных пособий, муляжей, таблиц и схем,
которые проводят сотрудники кафедры, опытные клиницисты с многолетним стажем работы.
Продолжительность занятий на курсах – 3 месяца (108
часов). По окончании курсов проводятся экзамены по всему
изученному материалу, и студенты, успешно сдавшие экзамен, получают сертификат соответствующего образца.

Индия – огромная страна на юге Азии, которую образно называют субконтинентом. Это федеративная республика, состоящая из отдельных штатов и союзных территорий. Люди населяли территорию Индии еще в эпоху палеолита. Индия делится
на три резко отличающихся природных региона: Гималаи, ИндоГангская низменность и Декан – высокие волнистые равнины.
Почти вся территория страны находится
в тропическом и субэкваториальном поясах с
типичным муссонным
климатом. Животный
мир Индии исключительно богат: более
3000 видов птиц, 500
видов млекопитающих,
350 видов пресмыкающихся. Среди них такие редкие, как азиатский лев, манипурский широкорогий олень,
кашмирский олень, нилярский тур и др. В Индии много полезных
ископаемых: огромные запасы слюды, хрома, марганцевых и железных руд, графита, берилла, каменного угля и др.
Природные ресурсы Индии благоприятствуют развитию
сельского хозяйства. Погодно-климатические условия позволяют собирать по 2–3 урожая в год. Страна обладает колоссальным разнообразием продуктов сельскохозяйственного производства.
Индия – это единая страна, но национальный состав населения отличается чрезвычайным многообразием. Здесь живут хиндустанцы, бенгальцы, бихарцы, ория, раджастханцы, панджабцы,
маратхи, кашмирцы, ассамцы, андхра, каннара, тамилы, санталы
и многие другие. Кстати, представители почти всех национальностей Индии учились и учатся в нашем славном университете.
В Индии, как и во многих азиатских странах, мужчин больше, чем
женщин. Средняя плотность населения чрезвычайно вариабельна в разных регионах страны, но по численности городского населения Индия входит в четверку крупнейших мировых держав.
В стране находятся некоторые из самых древних городов нашей
планеты: Варанаси, Илахабад (Аллахабад), Патна, Дели, Мадурай и др. Столица Индии – Дели. Еще совсем недавно, в 1911
году, когда столицу Индии перенесли из Калькутты в Дели, в городе проживало менее 200 тыс. человек. А сейчас это огромный
многомиллионный город.
Индия – самый крупный в мире производитель чая. Вывоз
разнообразных специй и пряностей – традиционная статья индийского экспорта. Самая важная из них – черный перец. Индия – третья табаководческая страна мира. Здесь выращивают в
основном высшие, виргинские сорта табака, идущие на экспорт.
Для религиозной жизни индусов характерно поклонение священным животным. Главное место в их ряду занимают коровы и
быки породы зебу. Священными животными считаются и обезьяны, тысячи которых живут в посвященных им храмах, где их
кормят паломники. Во многих местах поклоняются кобрам, и
правоверные индусы змей не убивают. Духовная культура Индии
необозрима по своему богатству, разнообразию и формам. Но
главное богатство великой страны – это люди. И хочется пожелать им и их стране мира, счастья и процветания.

СПОРТ

ХАРКІВСЬКІ СТУДЕНТИ ПОБИЛИ
РЕКОРД УКРАЇНИ
12 жовтня на площі Свободи студенти Харкова встановили рекорд з масового віджимання. Це засвідчив представник
Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін. У заході
взяли участь студенти 7 вищих навчальних закладів міста.
Фізичні вправи одночасно виконували понад 715 чоловік, серед яких були студенти Харківського національного медичного
університету.

Ì.Ï. Êèðè÷åíêî, äîöåíò êàôåäðû ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû, ôèçè÷åñêîé
ðåàáèëèòàöèè ñ êóðñîì ôèçâîñïèòàíèÿ è çäîðîâüÿ

ПОДЯКА НА АДРЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ

ДОВІДКА
За словами В. Зоріна, попередній рекорд з масового
віджимання був встановлений у Києві 9 травня 2012 року. Тоді
спортивні вправи одночасно виконували 238 осіб.

На адресу університету надійшла подяка від голови
Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України Альони Благовіщенської щодо участі
працівників нашого університету у Всеукраїнській спартакіаді
працівників охорони здоров’я України. До складу команди
увійшли викладачі кафедри фізичної реабілітації та спортивної
медицини: Володимир Поручіков (гирьовий спорт – І місце),
Дмитро Стародубцев (легка атлетика – VIII місце), Максим
Галашко (армспорт – ІІІ місце) та асистент кафедри дитячих
інфекційних хвороб Олена Кучеренко (шахи – І місце).
У загальнокомандному заліку команда Харківської області посіла 7-е місце серед 22 команд-учасниць.
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ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА
Уже традиційним стало проведення на початку жовтня творчого заходу «Дебют першокурсника». 10 жовтня запам’ятається багатьом студентам
університету. Саме в цей день вони вперше продемонстрували свої таланти,
здібності та творчі уміння. У цьому році це свято співпало з Днем народження
творчої майстерні Молодіжного центру ХНМУ.
З привітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Марковський, який наголосив на багатогранності студентського життя, в
якому неабияке місце відведено творчості для
формування гармонійної цілісності особистості
студента.
Глядачі переконалися в тому, що першокурсники мають гарний хист до співу: вони виконували народні й сучасні композиції, пісні під
гітару. Особливо запам’ятався виступ Катерини Малишевої – студентки стоматологічного факультету,
яка додала колориту відомій пісні власною манерою співу. Вразив виступ Марії Бєлоусової – студентки
II медичного факультету, яка дуже органічно поєднала свій виступ з показом дитячої групи модельного
агентства «Nika-models». Досить яскраво на святковій сцені виглядали й танцювальні номери, покращив
глядачам настрій танок «Яблочко». До творчих привітань з нагоди ювілею приєдналися і старшокурсники ХНМУ: танцювальний колектив «Радість», вокальний
ансамбль «Іасса» та запальний «Арт-денс». Додали часточку своєї культури до ювілейного свята першокурсників й
іноземні студенти.
Зал був переповнений, а що
може бути цінніше для артистів, аніж
споглядати велику кількість глядачів
на своєму концерті? Аншлаг, який
був у залі, – це визнання таланту,
високого професіоналізму, творчих
пошуків і неповторних поетичномузичних знахідок студентів.
Гучними оплесками аудиторія
підтримала вітання зі святом проректора з науково-педагогічної роботи Івана Летіка, який побажав усім
студентам творчого натхнення на довгому шляху, щоб підкорити нові вершини
знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети.
Наостаннє можна сказати, що такі творчі заходи сприяють підвищенню
якості підготовки студентів, які здатні креативно мислити, перебувати у творчих
пошуках та зробити свій внесок у розвиток медичної галузі.

ДОВІДКА
Молодіжний центр ХНМУ нараховує 43
творчі гуртки та клуби за інтересами із загальною кількістю учасників 557 осіб. За загальними підсумками конкурсу «Студентська весна–
2013» університет посів III місце серед вищих
навчальних закладів м. Харкова. За результатами X Всеукраїнського фестивалю – конкурсу мистецтв студентів-медиків та працівників
лікувальних установ України «Ліра Гіппократа
2013» університет було нагороджено дипломом «За високопрофесійну плідну діяльність і
подвижництво в галузі культури і мистецтва».

КВН

ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ
На протяжении календарного года сборная
команда КВН «Осторожно, харьковчане!» боролась за право войти в пятерку сильнейших студенческих команд и представить медицинский
университет в финале студенческой лиги Украины.
В начале сентября, когда все покупают учебники, тетради и прочие ценности для удачного
старта в учебном году, ребята из сборной команды нашего университета купили билеты, собрали сумки и поехали в столицу на долгожданный
финал. Принимали финал КВНщики из киевского
«Политеха», также на главный трофей сезона нацелены были команды из Луганска и Полтавы.
12 сентября 2013 года должны были опреде-

лить чемпиона среди вышеуказанных финалистов. И результат не заставил себя ждать. В трехчасовом бою, в четырех конкурсах, среди четырех
лучших студенческих коллективов находчивее
оказались КВНщики из команды «Animal planet»
(Полтава). Серебро осталось у хозяев финала –
«Сборной команды НТУУ «КПИ», а бронзу и право
побороться за Кубок Призеров в Одессе привезли в Харьков наши КВНщики.
Состав сборной команды КВН ХНМУ «Осторожно, харьковчане!» выражает благодарность
администрации университета за поддержку.

À.Þ. Íèêîíîâ, ðóêîâîäèòåëü êîìàíäû
Å. Æóðàâëåâ, êàïèòàí êîìàíäû, V êóðñ, IV ìåäôàêóëüòåò

16
ЮВІЛЯРИ
У жовтні свій ювілей святкують: асистент кафедри педіатрії № 1 та неонатології Надія Романівна Бужинська, сторож господарчого відділу Роман Валентинович Булгаков, старший лаборант кафедри медицини катастроф та військової медицини Ольга Яківна Вишневецька, доцент кафедри радіології та радіаційної медицини Ян Едуардович Вікман, доцент кафедри
внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології Інна Миколаївна Добровольська, сторож гуртожитку № 2 Валентина Олексіївна Казакова, лаборант кафедри дерматології, венерології і медичної косметології Людмила Миколаївна
Калініченко, перший проректор з науково-педагогічної роботи Валерій Андрійович Капустник, заступник головного бухгалтера Тетяна Василівна Колосова, сторож господарчого відділу Володимир Михайлович Кошелев, асистент кафедри хірургії № 1 В’ячеслав Олексійович Лазирський, асистент кафедри хірургії № 3 Сергій Сергійович Мірошниченко,
асистент кафедри загальної практики – сімейної медицини Марина Валеріївна Моргуліс, доцент кафедри медичної та
біоорганічної хімії Світлана Анатоліївна Наконечна, лікар стоматолог-терапевт університетського стоматологічного центру
ХНМУ Олександр Володимирович Саберов, старший викладач кафедри медичної біології Юрій Олександрович Садовниченко, викладач кафедри української мови, основ психології та педагогіки Оксана Володимирівна Самолисова, провідний
редактор бібліотеки Лариса Вікторівна Скрипченко, лаборант кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тетяна
Петрівна Сліпченко, старший лаборант кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Валентина Миколаївна Устінова, прибиральник службових приміщень господарчого відділу Надія Хомівна Фесюк, асистент кафедри загальної хірургії № 2 Володимир Кадірович Хабусєв, старший лаборант кафедри педіатрії № 2 Ольга Костянтинівна Чернова.

Шановні ювіляри!
Колектив ХНМУ щиро вітає Вас із Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя,
невичерпної енергії, творчої наснаги,
любові і злагоди у родині.
Нехай у Вашій долі буде багато добра,
сонця і радості!
НІЧ НАУКИ В ХАРКОВІ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ У НАУЦІ
28 вересня в Харкові відбувся Перший іміджевий проект «Ніч науки» за участю
Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради та підтримки
Німецького товариства міжнародного співробітництва й міста-побратима Нюрнберга (Німеччина). Головною метою проекту стала презентація жителям і гостям Харкова
новітніх технологій і досягнень у науці.
У парку ім. М. Горького свої наукові
розробки представили 18 вишів міста,
у тому числі Харківський національний
медичний університет. Головна відмінність Ночі науки від традиційних Днів
відкритих дверей полягала в тому, що
відвідувачі особисто брали участь в експериментах. Так, наш університет розгорнув у парку оснащену сучасним обладнанням поліклініку, і гості проекту
взяли участь у майстер-класах з надання екстреної медичної допомоги та накладання
швів. Відвідувачам вимірювали артеріальний тиск, зріст та вагу, рівень цукру в крові,
біологічний вік та стійкість до стресів. Під час заходу вели консультативний прийом
лікарі: терапевт, офтальмолог, стоматолог, психотерапевт, хірург, невролог, педіатр та ін.
Загалом було проконсультовано більше
50 осіб. Також до програми увійшли
різноманітні конкурси, медичні вікторини
та музичні номери.
Розгорнену поліклініку відвідали
ректор університету професор Володимир Лісовий, представник Федерального міністерства освіти ФР Німеччини
Еріх Бістрікер, заст. директора проекту Німецького товариства міжнародної
співпраці Світлана Ковальчук та почесний консул ФР Німеччини в Харкові Тетяна Гавриш.
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çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç ïîçèö³ºþ
ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóê ëèøå ç äîçâîëó ðåäàêö³¿ ãàçåòè.
Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷
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