
Шановні студенти!
17 листопада ми відзначаємо міжнародне свято – День студента. Воно асоціюється з молодістю, романти-

кою і веселощами. У ньому і стрімкість студентських буднів, наповнених новими думками і почуттями, і напруже-
ність сесій, і впевненість у тому, що краще чекає на вас після отримання диплома.

Студентські роки – чудова пора в житті будь-якої людини, коли закладаються основи майбутньої особистості, 
починають здійснюватися мрії, а попереду ще багато грандіозних звершень. Роки, проведені у стінах універси-
тету, складні, проте саме зараз відбувається визначення і вибір власної життєвої позиції.

Щорічно в середині листопада ми вшановуємо вас і згадуємо ваші найзначніші перемоги і досягнення, пи-
шаємося вашими успіхами і блискучими результатами у навчанні, науці, спорті та громадському житті. Цьогоріч 
свято виявилося незвичайним, бо наша країна намагається подолати пандемію коронавірусу. Проте не засму-
чуйтеся: ми обов’язково все витримаємо. Нам, як ніколи, потрібен ваш оптимізм, завзятість, запал і професійна 
допомога.

Прийміть наші найтепліші вітання з цим днем. Нехай ваші студентські будні будуть сповнені цінних знань і 
спілкувань, що відкриє перед вами двері людських душ, допомагаючи вам реалізуватися в житті. Бажаємо бути 
корисними і потрібними для суспільства і ваших близьких. Міцного вам здоров'я, любові, успіхів у навчанні і бла-
гополуччя у всіх сферах вашої діяльності!

Âàëåð³é Êàïóñòíèê, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó
Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé, ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА У ХНМУ

ОСОБЛИВО ВИРІШАЛЬНИЙ І НЕПОВТОРНИЙ ЧАС
17 листопада в медичному виші в інтерактивному форма-

ті відзначили Міжнародний день студента. 

Цілком віддати себе справі, якій згодом присвятиш усе 
життя, – це величезна праця, адже досягти високих резуль-
татів зможе лише той, хто безупинно навчається. Студенти 
вишу не тільки дотримуються цього правила, але й ведуть 
активне громадське життя. Саме майбутні медики стали 
зразком і гордістю нашого університету, на них покладе-
но щирі сподівання і надія на здорове життя українського 
 народу.

Урочисту трансляцію відкрив ректор університету Вале-
рій Капустник: «Студентський вік – важливий етап розвитку 
особистості. У цей період відбувається становлення фахів-
ця, формування світогляду, ідеалів та переконань. Цей час 
особливо вирішальний і неповторний. Тож нехай, незважа-
ючи на епідеміологічні обмеження, ваше життя буде щасли-
вим, успішним і насиченим позитивними емоціями, а День 
студента залишиться вашим святом назавжди, незалежно 
від віку!».

Варто зазначити, що медичний виш – це родюче підґрун-
тя для наукової діяльності. Його представники беруть участь 
у міжнародних та всеукраїнських наукових форумах. Наші 
науковці задіяні в реалізації міжнародних проєктів, у рамках 
двосторонніх програм обміну студентів молодь регулярно 
долучається до академічної мобільності.

З привітаннями до молодих науковців звернувся прорек-
тор з наукової роботи Валерій М’ясоєдов: «Свято студентів – 
це той прекрасний період, в якому є місце для науки. Життя 
науковця не безхмарне, проте дуже цікаве, бо будь-яка док-
трина базується на праці людського розуму. Вітаю всіх, хто 
віддає шану науці! Нових вам ідей, відкриттів і втілень!».

Свої вітання студентству висловив голова Первинної 
профспілкової організації студентів, аспірантів та клінічних 
ординаторів Олександр Шапаренко, який зазначив, що сту-
денти нашого університету завжди відрізнялися особливою 
активністю у громадській діяльності, невгамовною енергією і 
завзятістю в досягненні найкращих результатів. 

Не секрет, що в університеті велика увага приділяється 
фізичному розвитку студентів. У послужному чемпіонському 
списку нашої молоді – легка атлетика, пауерліфтинг, гирьо-
вий спорт, карате, кікбоксинг, водне поло, армспорт, шаш-
ки, шахмати, ушу і плавання. Не залишаються поза увагою і 
творчі колективи ХНМУ, учасники яких ініціативні та цілеспря-
мовані. Крім того, творчі колективи університету неоднора-
зово ставали призерами та лауреатами міських, всеукраїн-
ських і міжнародних фестивалів та конкурсів.

Творчу молодь привітав проректор з науково-педагогіч-
ної роботи Іван Летік, який зазначив, що без спортивного 
життя та художньої самодіяльності неможливо повноцінно 
виховати всебічно розвинуту особистість.

Харківський медичний протягом багатьох років утримує 
звання одного з найбільш інтернаціональних вишів України. 
Тож іноземні студенти також долучилися до свята – від них 
надійшли творчі вітання.

Упевнено можна сказати, що наші випускники – провід-
ні фахівці в галузі медицини, які успішно працюють у різних 
куточках земної кулі, адже за ними перспективне майбутнє 
української та світової медицини.

Вітаємо зі святом студентської молоді, щиро бажає-
мо вам, панове студенти, успішних звершень і здійснення 
найзаповітніших бажань. Поважайте свою професію, і вона 
обов’язково відповість вам взаємністю. Шановні переможці 
номінацій, ми пишаємося тим, що ви наші студенти-лікарі – 
хранителі людського життя! 

Â³êòîð³ÿ Çàõàðåâè÷
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ВІТАЄМО!

Постановою президії Комітету з Державних премій Укра-
їни в галузі науки і техніки від 6 листопада 2020 року стипен-
дію Кабінету Міністрів України для молодих учених призна-
чено професорці кафедри внутрішньої медицини № 1 Анні 
Шалімовій.

Щиро вітаємо нашу колежанку з призначенням стипендії 
Кабінету Міністрів України та бажаємо подальших успіхів на 
освітній і науковій нивах!

З ПРИЗНАЧЕННЯМ СТИПЕНДІЇ З ПРИЗНАЧЕННЯМ СТИПЕНДІЇ 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ!КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ!

ВІТАЄМО!

З ПРИЗНАЧЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ З ПРИЗНАЧЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ 
ІМЕННОЇ СТИПЕНДІЇІМЕННОЇ СТИПЕНДІЇ

Наказом МОН України № 1449 від 20.11.2020 р. доценто-
ві кафедри інфекційних хвороб, доктору медичних наук Ан-
тону Сергійовичу Соханю призначено державну іменну сти-
пендію імені Дмитра Максимова, що надається найкращим 
молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та 
вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні 
на 2021 рік. Вітаємо і бажаємо подальших успіхів!

НАЙКРАЩИЙ МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ НАЙКРАЩИЙ МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ 
ХАРКІВЩИНИ – СПІВРОБІТНИК ХНМУХАРКІВЩИНИ – СПІВРОБІТНИК ХНМУ

Відповідно до рішення організаційного Комітету з під-
готовки та проведення обласного конкурсу «Найкращий 
молодий науковець Харківщини» від 20.11.2020 р. на під-
ставі пропозицій голів експертних рад переможцем III 
обласного конкурсу за напрямом «Науки про життя, нові 
технології профілактики та лікування найпоширеніших за-
хворювань» визначено в.о. директора Науково-дослід-
ного інституту експериментальної та клінічної медицини, 
доцента кафедри біологічної хімії Антона Сергійовича Тка-
ченка.

Вітаємо з перемогою та бажаємо подальших професій-
них успіхів і досягнень!

Харківський національний медичний університет радий 
привітати з присвоєнням заслуженого звання «Почесний 
професор ХНМУ» професора Німу Резаї.

Це звання – переконливе свідчення високого професіо-
налізму. З 2016 року саме завдяки ініціативі професора Ре-
заї розпочалася співпраця з Тегеранським університетом 
медичних наук та іншими провідними університетами Ірану. 
Цього ж року в Харківському національному медичному уні-
верситеті було відкрито український офіс Міжнародної науко-
во-освітньої дослідницької мережі USERN, де професор Німа 
Резаї є ідейним натхненником, засновником і діючим прези-
дентом.

Міжнародна науково-освітня дослідницька мережа 
USERN була створена у 2015 році як незалежна міжнарод-
на організація з основною метою мирного і гуманітарного 
розвитку освіти й наукових досліджень у всьому світі. Мере-
жа складається з 1 % кращих світових учених у всіх наукових 

сферах, які є членами консультативної ради, а також членів 
організації – провідних і молодих учених.

Щорічно до Всесвітнього дня науки за мир і розвиток 
Мережі проводиться Конгрес і Фестиваль. Так, у 2017 році 
заходи відбулися в Харкові. Організаторами виступили 
USERN і Консорціум Харківських університетів. У дискусіях 
взяли участь провідні вчені та викладачі світу. 

Цього року USERN святкує свій перший 5-річний ювілей. 
Харківський національний медичний університет щиро вітає 
USERN-офіс та його президента Німу Резаї. Бажаємо насна-
ги у втіленні творчих задумів, наукового натхнення та нових 
ідей! 

Медичний виш пишається тим фактом, що Німа Резаї є 
почесним професором нашого університету, підтримує і на-
дихає нас на подальший розвиток.

Çà ìàòåð³àëàìè â³ää³ëó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ÕÍÌÓ

З ПРИСВОЄННЯМ ЗАСЛУЖЕНОГО ЗВАННЯ!
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ЛИСТОПАДІВСЬКІ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВОДИДАКТИКИАКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

19–20 листопада на базі Української медичної стоматологіч-
ної академії (м. Полтава) відбулася V Міжнародна науково-прак-
тична онлайн-конференція «Актуальні питання лінгвістики, про-
фесійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 
в якій взяли участь фахівці ЗВО України, Білорусі та Польщі. Дру-
гий рік поспіль Харківський національний медичний університет є 
співорганізатором заходу. 

З вітальним словом під час відкриття форуму виступив рек-
тор ХНМУ Валерій Капустник. На пленарному засіданні конфе-
ренції свої доповіді представили завідувачка кафедри україн-
ської мови, основ психології та педагогіки Людмила Фоміна і  
завідувачка кафедри латинської мови та медичної термінології 
Наталя Дерев’янченко. 

Протягом двох днів учасники конференції обговорювали ак-
туальні теми з педагогіки, психології та лінгвістики.

«МЕЧНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ–2020»«МЕЧНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ–2020»
5–6 листопада 2020 року відбулася науково-практич-

на конференція з міжнародною участю «Мечниковські читан-
ня–2020».

Конференція розпочалася з вітального слова проректора з 
наукової роботи Валерія М'ясоєдова та завідувачки кафедри ін-
фекційних хвороб Катерини Юрко, що побажали учасникам на-
снаги та плідної праці.

У конференції взяли участь доповідачі з м. Києва, Львова, Ві-
нниці, Дніпра, Тернополя, Одеси, Харкова, а також Білорусі. На 
початку заходу учасники мали змогу заслухати доповідь щодо 
актуальної інфекційної хвороби, яку представив заслужений діяч 

науки і техніки України, Голова ГО «Всеукраїнська асоціація інфек-
ціоністів» Михайло Андрейчин.

Конференція була поділена на дві частини. Перший день за-
ходу був присвячений проблемі COVID-19, особливостям клініч-
ного перебігу інфекції, проблемам діагностики та лікування хво-
рих на коронавірус. На другий день учасники конференції мали 
змогу заслухати доповіді на тему вірусних гепатитів, спадкових 
захворювань, значення правильного харчування при коронаві-
русній інфекції та хворобі Лайма. Також учасники переглянули 
стендові доповіді наприкінці конференції.

КОНГРЕС З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇКОНГРЕС З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
6 листопада відбувся II Центрально-Азіатський конгрес 

з клінічної фармакології на тему: «Современное состояние и 
перспективы развития клиничес-
кой фармакологии», присвячений 
90-річчю НАО «КазНМУ ім. С.Д. Ас-
фендіярова». У конгресі взяли участь 
відомі фахівці з Німеччини, Росії, Ка-
захстану, Узбекистану, Киргизста-
ну та ін. Також до заходу долучилися 
представники Харківського націо-
нального медичного університету.

Основна увага була приділе-
на питанню здобутків фармакології 
у клінічній медицині (стоматології, 
педіатрії, хірургії, клініці внутріш-
ніх хвороб), методикам викладання 
предмету «клінічна фармакологія» з 
формуванням у здобувачів вищої ме-
дичної освіти та лікарів персоніфікованого підходу до лікування 
пацієнтів на підставі доказової медицини та поза її межами в рам-

ках підвищення кваліфікації. На конгресі активно обговорювались 
перспективи розвитку клінічної фармакології з урахуванням осо-

бливостей сучасних міжнародних та 
національних рекомендацій, новітніх 
підходів до освітнього процесу та ін.

Кафедра клінічної фармаколо-
гії та внутрішньої медицини взяла 
участь у роботі конгресу і предста-
вила доповідь на тему «Інновацій-
ні технології організації навчально-
го процесу при підготовці лікарів» 
(академік НАМН України, професор 
Олександр Біловол, професорка Іри-
на Князькова). Доповідачі окресли-
ли здобутки кафедри клінічної фар-
макології і перспективи подальшого 
розвитку. Матеріал викликав інтерес 
і активне обговорення підходів до ве-

дення навчального процесу у колег з Казахстану.
Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ÕÍÌÓ
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МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ

У 2020 р. Харківський національний медичний універси-
тет пройшов конкурсний відбір та був визначений серед ЗВО-
переможців учасників проєкту Американських Рад з міжна-
родної освіти (з 157 заявок). Захід проходить за сприяння 
Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки Укра-
їни та Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 
(Academic IQ). У листопаді ХНМУ розпочав активну участь у цьо-
му 2-річному проєкті.

Метою проєкту є об’єднання професійної спільноти освітян 
середньої та вищої освіти для обміну досвідом та співпраці за-
для підтримки академічної доброчесності та якості освіти. У ре-
зультаті співпраці українських та міжнародних експертів очіку-
ється розвиток освітянського середовища задля відповідального 

запровадження норм академічної доброчесності та посилення 
спроможностей освітньої системи України на засадах і принци-
пах академічної доброчесності та якості.

У ході реалізації проєкту Academic IQ запланована:
• робота з центрами внутрішнього забезпечення якості 

освіти/їх структурними відповідниками у ЗВО, науково-педаго-
гічними працівниками та адміністрацією для розробки й впрова-
дження інструментів з оцінки і моніторингу академічної добро-
чесності та якості освіти в університетах; 

• розробка єдиного системного підходу для реалізації за-
конодавчих ініціатив та вимог щодо академічної доброчесності в 
університетах; 

• розвиток та впровадження сучасних методик викладання, 
практик перегляду та адаптації навчальних програм, що забезпе-
чуватимуть дотримання академічної доброчесності у системі се-
редньої та вищої освіти України.

У ХНМУ велика увага приділяється розвитку академічної до-
брочесності та системи внутрішнього забезпечення якості осві-
ти, тому участь у цьому проєкті є кроком для опанування нових 
знань та інструментів, обміну досвідом та розширенню академіч-
них й організаційних зв’язків університету з цих питань.

Три представники університету вже взяли участь у першому 
заході проєкту «Академічна доброчесність у системі внутрішньо-
го забезпечення якості освіти в університетах» 23–27 листопада 
2020 р. Вони позитивно оцінили його інформативність та корис-
ність для подальшого розвитку системи якості університету та 
вивчення й використання зарубіжного та вітчизняного досвіду з 
цих питань. 

²ðèíà Ëåùèíà, ïðîðåêòîðêà ç íàóêîâî-ïåäàãîãè÷íî¿ ðîáîòè

«ІНІЦІАТИВА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ»«ІНІЦІАТИВА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ»

Сьогодні майже щодня чуємо про різноманітні прогнози за-
хворюваності на COVID-19. Велика кількість моделей в усьому світі 
продемонстрували, як за наявності необхідних ресурсів ми може-
мо відносно точно прогнозувати епідемічні процеси. Вони нада-
ють епідеміологам та спеціалістам з громадського здоров’я уяв-
лення про те, яких сценаріїв розвитку подій слід очікувати і коли.

Безумовно, епідемічний процес прогнозувати непросто, оскіль-
ки на його інтенсивність та динаміку впливають не тільки кількість 
захворілих та наявність збудника, а й різноманітні соціальні факто-
ри, перш за все поведінка людей з нашою різноманітною культурою, 
економічним статусом, релігіями, друзями, лідерами і безліччю ін-
ших чинників. Людську поведінку важко відобразити математично, 
але вона має великий вплив на поширення хвороб.

Ще одна проблема полягає в тому, що існуючі системи мо-
ніторингу захворювань покладаються на різні джерела даних, 
включаючи інтерв’ю з пацієнтами, звіти лікарень та лабораторні 
тести, які відправляються по бюрократичному ланцюжку і резуль-
тати яких часто не тільки недоступні для дослідників, але й відо-
бражають неповну інформацію щодо реального стану. 

Прогнози – це потужний інструмент контролю епідемій. Якщо 
модель адекватно відображає основні закономірності розповсю-
дження інфекції, то короткострокові прогнози дають уявлення, на-
скільки ефективні вжиті заходи. Тобто, якщо модель показує погір-
шення епідемічної ситуації або ріст захворюваності продовжується, 
то потрібна корекція існуючих профілактичних та протиепідемічних 
заходів. Епідеміологи на підставі отриманих даних дають рекомен-
дації уряду для прийняття відповідних управлінських рішень. 

Щоб прогнозувати глобальні захворювання реальним інстру-
ментом прийняття рішень для стримування епідемій, необхідно 
інвестувати час і ресурси в кращі моделі. Для прогнозування цін 
на акції на фінансовому ринку існує лише кілька перевірених мо-
делей, тим часом як спільнота епідеміологів використовує сотні 
моделей різної складності. Також необхідно мати більше досто-
вірних даних. 

Незважаючи на наявні обмеження та виклики, наша коман-
да у співпраці з Національним аерокосмічним університетом 
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харківським обласним лабораторним 
центром та Центром громадського здоров’я МОЗ України вже 
більше десятиріччя займається побудуванням таких моделей та 
розробкою нових методів прогнозування епідемічної захворюва-

ності. Наразі створені та впроваджені моделі кору, грипу, гепати-
ту В, ВІЛ/СНІД, сальмонельозу та ін. 

Сьогодні, в часи глобальної коронавірусної кризи, ми ефек-
тивно працюємо над побудуванням прогнозної захворюваності на 
COVID-19. Нами створена модель, що заснована на методах ма-
шинного навчання. Для її застосування використані статистичні 
дані щодо захворюваності на COVID-19 в Україні, надані Центром 
громадського здоров’я МОЗ України. Модель дозволяє прогнозу-
вати динаміку розвитку епідемічного процесу, на сьогодні досягну-
то точність прогнозування динаміки захворюваності на COVID-19 
на рівні 97–98 %. Продовжується робота над створенням моделей, 
що дозволять виявити частку впливу тих чи інших факторів. 

Серед тих факторів, що мають найбільшу значущість, є носін-
ня масок, дистанціювання у просторі та зменшення контактів під 
час епідемії. Проте головний висновок, який можна зробити з на-
ших моделей: доки українська спільнота не зрозуміє всієї критич-
ності ситуації, що склалась, та не буде дотримуватись карантин-
них обмежень, COVID-19 не відступить. Тому будьте свідомими та 
думайте не тільки про своє здоров’я, але й про здоров’я людей, 
що вас оточують.

Äìèòðî ×óìà÷åíêî, äîöåíò êàôåäðè ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ 
òà øòó÷íîãî ³íòåëåêòó Íàö³îíàëüíîãî àåðîêîñì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 

³ì. Ì.ª. Æóêîâñüêîãî «Õàðê³âñüêèé àâ³àö³éíèé ³íñòèòóò» 
Òåòÿíà ×óìà÷åíêî, ïðîôåñîðêà, çàâ³äóâà÷êà êàôåäðè åï³äåì³îëîã³¿ 
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Пандемія поставила перед людством серйозні проблеми, які 

вимагають негайного вирішення. Це стосується всіх груп населен-
ня. В умовах пандемії загострились і соціальні аспекти життя ді-
тей та підлітків. Найбільш широку і важливу соціальну компоненту 
складає освітній процес. За даними UNESCO, внаслідок пандемії 
90 % всіх учнів у світі (тобто більше мільярда з половиною) позбав-
лені можливості відвідувати навчальні заклади. Школам і закла-
дам вищої освіти одночасно довелося перейти на дистанційне на-
вчання і шукати нові методи викладання. Епідемія COVID-19, через 
яку більше третини всього населення світу вимушено залишались 
вдома, стала причиною безпрецедентних порушень освітнього 
процесу, який є значною частиною людського життя.

Ця ситуація матиме довгострокові наслідки. Особливо непо-
коїть те, що пандемія відбивається на психічному здоров'ї дітей, 
які позбавлені спілкування з однолітками і «вирвані» зі звичайно-
го устрою шкільного життя. Це вкрай небезпечно, бо діти в наш 
час живуть у перенасиченому технологіями світі, тому вони го-
стро потребують соціальних і фізичних контактів без використан-
ня спеціальних сучасних пристроїв. 

Значно знижує ефективність навчання відсутність живого спіл-
кування з викладачами, що часто робить освітній процес емоційно 
безбарвним. Крім того, відсутність живого контакту з вчителями 
значно знижує можливості індивідуального підходу до учня. 

Безумовно, коли навчальний процес повернеться до звичай-
ного режиму, перед педагогами постане завдання забезпечити 
емоційну підтримку дітей. Найбільш гостро торкнеться ця про-
блема учнів початкової школи. 

За умов нинішнього дистанційного навчання для педагогів на-
гальною є потреба в розробці матеріалів, які зроблять навчальні за-
няття більш захоплюючими. Спостерігається така тенденція: спо-
чатку учні з великим інтересом навчаються дистанційно, але потім 
цей інтерес зменшується і навіть зникає. Педагоги мають врахо-
вувати це і вживати заходів, щоб забезпечити новизну і приємні 
враження від нового виду навчання. Необхідно також знаходити 
засоби компенсації нестачі спілкування. З цією метою варто шир-
ше практикувати онлайн-конференції, семінари, диспути і навіть 
«онлайн-пікніки», а також телефонні дзвінки, текстові повідомлення 
з цікавою для дітей інформацією, ігри типу «Найрозумніший». 

Ще одне гостре питання в умовах пандемії – відсутність тех-
ніки, необхідної для дистанційного навчання школярів. Уже сьо-
годні в таких країнах, як Нова Зеландія, Англія, США, дітей забез-
печують планшетами, комп’ютерами, мобільними пристроями з 
доступом до Інтернету. Зрозуміло, що використання цифрових 
технологій в умовах пандемії стало необхідністю, що посилило 
увагу стосовно нерівних можливостей. 

Навіть до епідемії доступ до Інтернет-ресурсу в нашій країні 
мало лише 60 % населення. Таке становище знижує якість освіти, 
тому важливо надати педагогам можливість вести онлайн-навчан-
ня для все більшої аудиторії. Однією з програм для цього є розроб-
ка «Паспорта учня», який створено дитячим фондом Організації 
Об’єднаних Націй. Першим його було введено в Косово і Україні.

Велике місце в соціальній компоненті в умовах пандемії займає 
перехід не тільки навчання, а й всього життя в онлайн-режим. Авто-
ри теорії поколінь та соціологи звертають увагу на те, що покоління 
дітей «Z» (народжені у 1982–2004) поступово занурювалося у циф-
рові технології, проте в умовах пандемії відбувся різкий перехід до 
покоління «Альфа», для якого гаджети вже не є новинкою, і діти не 
відрізняють реальний світ від віртуального. Пандемія призвела до 
надмірного збільшення часу, який діти проводять за комп’ютером 
та іншими пристроями. За таких умов вони не тільки навчаються, 
а й розважаються, знаходять друзів, шукають цікаву інформацію. 
Сучасні покоління дітей «Z» та «Альфа» вже звикли до постійної ро-
боти у смартфонах та з Інтернет-ресурсами, що характеризують-
ся великим масивом інформації, і щоб усе охопити, діти вимушені 
постійно натискати, скролити і свайпити з шаленою швидкістю. У 
зв’язку з цим перед викладачами постали непрості завдання з при-
вертання уваги та необхідності постійно вражати учнів сучасності 
новими підходами до викладання своїх предметів.

Цікавими є проєкти щодо змін у навчальному процесі після 
карантину. Поширене твердження, що заняття, особливо у стар-
шій школі, проходитимуть, як і раніше, в аудиторіях при очній 
присутності учнів. Проте нормою стане чергування таких за-
нять з навчанням в онлайн-форматі. До режиму ізоляції таких 
спроб майже не було. Тому справедливо сказати, що нові умо-
ви викладання розширять пошуки інноваційних методів навчан-
ня, підштовхнуть навчальні заклади до відмови від застарілих 
форм викладання і посилять увагу до використання технологій, 
які озброять учнів навичками, потрібними в майбутньому. Таким 
чином, можна стверджувати, що криза сприяла відкриттю нових 
сторінок у сфері використання інформаційних технологій, під-
кресливши необхідність нових підходів до навчання. Слід врахо-
вувати, що сьогодення вимагає володіння новими навичками на 
ринку праці. На формування таких умінь і якостей має бути спря-
мований освітній процес. Тобто йдеться про формування нових 
моделей навчання – нових не тільки за формою, але й за змістом. 

Безумовно, це збільшує ризик негативних впливів, зважаючи 
на те, що «Інтернет-хижаки» намагаються використати пандемію 
у своїх цілях. Можлива сексуальна експлуатація дітей, залучен-
ня їх до небезпечних ігор, які порушують моральні норми життя. 
Відсутність особистих контактів з друзями і партнерами підвищує 
схильність до ризикованої поведінки. Збільшення часу, який без-
контрольно проводиться перед екранами, може підвищити ризик 
перегляду матеріалів насильницького змісту, а також «Інтернет-
травлі». Усе це вимагає невідкладних заходів, серед яких під-
тримка владою служб захисту дітей, поширення інформаційно-
роз’яснювальних матеріалів щодо небезпеки неконтрольованого 
перебування дітей в Інтернеті, активізація роботи телефонів дові-
ри, розповсюдження телефонів довідкових служб з питань безпе-
ки дітей, забезпечення повноцінного доступу дітей до Інтернет-
ресурсу і обов’язкове формування навичок користування ним. 
Важлива постійна роз'яснювальна робота батьків з питань корис-
тування Інтернетом для навчання і розваг. Аналізуючи ситуацію, 
створену пандемією, можна з повним правом стверджувати, що 
COVID-19 має гострий вплив на соціальну компоненту дітей і по-
роджує велику кількість нагальних проблем.

Êñåí³ÿ Çóá, ²ãîð Çàâãîðîäí³é, Îëåíà Ë³òîâ÷åíêî 
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МІЖНАРОДНЕ СТУДЕНТСТВО

РУШІЙНА СИЛА ЗМІНРУШІЙНА СИЛА ЗМІН
17 листопада Україна разом з іншими державами відзначає 

Міжнародний день студента. Уже мало хто пам’ятає, що це ра-
дісне й веселе свято молоді має трагічне походження. Справа в 
тому, що в 1939 р. більше півтори тисячі студентів та викладачів з 
Чехословаччини були арештовані та відправлені в концтабір Зак-
сенхаузен через масові протести.

Проте важливо розуміти, що Міжнародний день студента не 
став та й не міг стати траурним назавжди, бо студенти – це най-
потужніша рушійна сила змін, бурхливі емоції, прагнення знань та 
непереможна жага до життя. Цікаво, що багато світових універ-
ситетів мають свої традиції святкування цього дня: чи то пробіжки 
студентів, чи наспівування "Gaudeamus igitur", чи просто локальні 
веселощі. А наприклад, у Німеччині, навпаки, немає єдиного на 
всю країну свята, і кожен університет святкує саме свій день за-
снування.

А яку традицію хотіли б започаткувати в нашому університе-
ті ви?

Ìàð³ÿ Êîëåñíèê, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

ИЗ КАРАНТИННОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТА

ЦЕННОСТИ МОЕГО БЫТИЯЦЕННОСТИ МОЕГО БЫТИЯ
7:00, иногда 6:45. Я торопливо пытаюсь ухватить пальцами 

нужную функцию. То ли сознания, то ли подсознания, то ли свое-
го телефона. Если можно было бы отключать будильник позднее, 
чем человек успевает проснуться, то наверняка бы опозданий 
стало порядком меньше. Хотя... Куда спешить? А спешить-то 
и некуда. Какая же досада этот карантин. Никакого интереса 
просыпаться позже. Таков парадокс сегодня. 

Мой будильник очень доходчив и внятен. У него слишком 
мало выбранных сигналов. И знаете, чем их больше, тем меньше 
я бы хотела вставать и начинать что-либо делать. Умники твер-
дят, что дома всегда хорошо. Безусловно! Но ведь всегда еще 
лучше там, где нас нет. В аудиториях. В классах. В столовой, в 
конце концов. В метро. 

Мои комнатные тапочки знают до боли знакомый маршрут. 
А какой, собственно, он ленивый! Моя оконная орхидея живет 
более разнообразной жизнью, чем я. Ее-то я поливать регу-
лярно забываю, вот для нее все и в новинку. А я что? Заложник 
компьютерных сетей. 

Сажусь на свой излюбленный стул. Глаза бы мои его не виде-
ли недели так три. Ввожу код доступа к конференции. Я на паре. 
Хм. Я на паре! Нет. Кого я пытаюсь обмануть? Вся моя теория о 

прекрасном и добром утре заканчивается на первом будильнике. 
Я давно не пью кофе. Раньше жить без него не могла. А теперь 
утро настолько ленивое, что и он не помогает вовсе. 

Я смотрю в экран. И знаете, что я вижу? Ничего! Глаза. Где 
зрительный контакт? Где нейронное сплетение искр из глаз пре-
подавателя, когда студент говорит все, что успел выучить, да все 
не то? Его нет. Синтаксическая ошибка не случайна. Каждый по-
думает о своем. Ведь нет ни контакта, ни студента. 

Стиральная машина почти произнесла финал. Пора бы и мне 
отдохнуть. Так устала от беззаботных будней. 

Конец. Эпично ли? Скорее, слишком спокойно. Никако-
го шума. Тишина. Гробовая тишина. Так удивительно замечать, 
что абсолютно каждый студент не понимает сути произошедше-
го десять минут назад. И его это абсолютно не тревожит. Поче-
му? Психосоматика – упрямая вещь. Сегодня вы предпочитаете 
сладкое на ужин, а завтра – лицо, усеянное «удовольствием». По-
слезавтра вы забегались, уж слишком устали, приняли всю тя-
жесть ситуации в виде кусочка торта. А кожа по-прежнему кра-
сива. Поток мыслей изменил направление. Вектор смотрит в 
лучшую сторону. Вот так и студент видит перед собой экран, не 
несущий большого смысла. Нет повода для переживаний – от-
сутствие волнения. 

Вечер. Может, в миллионный раз отдохнуть? Возможно, 
 завтра пройдет мимо меня? Быть может, меня не спросят или за-
будут спросить? Впрочем, не имеет значения. Устала.

Так горько. Досадно. Жестоко. Я, маленький студент этого 
мира, впервые хочу учиться. До потери сознания, до потери 
пульса! Хочу страдать и плакать от безысходности. Хочу быть со-
грета надеждой на мирное и безопасное завтра в классе у пре-
подавателя. Ценности. Насколько изменились наши взгляды. 
Нужно любить каждый момент проходящей жизни. Ценить и вос-
певать каждую неудачу. А пока...

7:00, иногда 6:45. Я торопливо пытаюсь ухватить пальцами 
нужную функцию.

Ñîôèÿ Áîéêî, ñòóäêîð (²V ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò)
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ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА

СЛОЖНЫЙ ЭКЗАМЕН СЛОЖНЫЙ ЭКЗАМЕН 
Я учусь на третьем курсе. Июнь. Начало сессии во всех ин-

ститутах. Через два дня мне предстоит сдавать литературу. Го-
лова идет кругом от писателей, течений, дат. Хочется куда-ни-
будь пройтись, развеяться. Одной скучно. Зайду к соседке. Она 
тоже учится на третьем курсе, но только в фармакологическом 
институте и тоже зубрит свои формулы. Может, она куда-нибудь 
со мной прогуляется за компанию? 

Мы идем по Бурсацкому спуску, медленно поднимаясь вверх. 
За нами идут два каких-то парня. Сейчас они начнут приставать и 
знакомиться. Я как в воду глядела. Они окликнули Светлану. По-
хоже, они откуда-то ее знают. Через пять минут выясняется, что 
они из трамвайно-троллейбусного депо: водители троллейбу-
са. Светлана с ними случайно познакомилась: как-то проходила 
мимо общежития. Через несколько минут мы разговорились. Мы 
идем медленно вверх по Сумской, направляясь к саду Шевчен-
ко. Мой спутник молчит. Через несколько минут новый знакомый, 
чтобы как-то развлечь меня, начинает рассказывать мне о том, 
как устроен тормоз у троллейбуса. А Света, похоже, обрела 
крылья – вдохновенно о чем-то говорит своему спутнику. Он то 
краснеет, то бледнеет, то закрывает глаза, то зачем-то широко 
открывает рот, запрокидывая голову, потом дышит часто и глубо-
ко, глазами ища точку опоры, чтобы остановиться и отдышаться. 
Через некоторое время он что-то пытается неуклюже повторить 
и запомнить. Они останавливаются. Светлана начинает на земле 
что-то вдохновенно чертить. Мне не терпится узнать: о чем она с 
таким интересом ему рассказывает.

Лучше бы я этого никогда не делала. После того, что я услышала, 
ни говорить, ни соображать, ни мыслить я не могла и поняла: я че-
ловек неполноценный. Бензольных колец, диссоциаций, химичес-
ких реакций, о которых Света рассказывала своему собеседнику, 
я, к своему ужасу, не помню. Собеседник Светланы, к своему счас-
тью, до встречи с ней ничего не подозревал о мире органической и 
неорганической химии. Он учился в вечерней школе, а там, как из-
вестно, химия если и встречается, то только в виде этилового спир-
та, употребляемого учащимися вечерних школ внутрь по всякому 
поводу. О том, что спирт имеет какую-то формулу, молекулярное 
строение, вечерники, наверное, не только не догадываются, но эта 
формула и не снится им даже в кошмарных снах.

И вот этому позорному невежеству был положен конец. 
Окончательно и бесповоротно. Новый знакомый после беседы 
со Светланой не мог никак уяснить: как же он до этого жил, хо-
дил, спал, ел, пил без бензольных колец и длинных формул, ал-
калоидов и аденозинтрифосфорной кислоты, формулу которой 
Света в порыве азарта сейчас выводит на земле. Как можно было 
жить без латинских наименований, которые сыпались как из рога 
изобилия на собеседника? Дело кончилось тем, что она позвала 
несчастного собирать гербарий.

Если бы только собирать! Попутно она комментировала: 
«Мак снотворный, содержит более 20 алкалоидов (дальше сле-
довало подробное название), производных фенантренизохино-
лина: морфин, кодеин, папаверин, тебаин, протопин, лауденин 
и т. д.». Если бы только это. Дальше шли формулы морфина, па-
паверина, протопина. Через секунду она срывала на клумбе сле-
дующий цветок и следовало: «Семейство лютиковые. Химичес-
кий состав: лактоны (ранункулин и протоанемонин), флавоноиды 
(кемпоферол, кверцетин и др.).

Потом Светлана подробно объясняла: «Ранункулин при ги-
дролизе расщепляется на глюкозу (формула) и лактон гамма-ги-
дроксивинилакриловой кислоты (еще одна формула) – протоа-
немонин, который легко полимезируется в анемонин».

Услышав все это, увидев воочию действие этих слов на Свет-
ланиного собеседника, я уже ни о чем не жалела: я радовалась, 
что все мои филологические кошмары не стоят и одного этого 
названия, от которого водитель троллейбуса сейчас, похо-
же, получит инфаркт прямо тут, в саду Шевченко. Я забыла обо 
всем: где я, с кем, почему я здесь, и думала лишь о том, как бы 
дышать так, чтобы не было слышно, как прорывается наружу мой 
безудержный смех. Я мечтала только об одном: не рассмеяться. 
Иначе дальше будет неинтересно. Светлана уже переключалась 
на фармакологический справочник Машковского. А там – столь-
ко формул!

Водитель троллейбуса уже не бледнел, не синел, не дышал. 
Он просто не мог понять, как до сих пор он жил без всего этого! 
Узнав за последний час огромное количество формул, фарма-
кологических терминов и латинских выражений, он мог понять 
только одно: нужно как можно быстрее спешить в магазин «Мед-
книга», в котором продавалось великое множество книг и спра-
вочников по органической, неорганической и физической химии 
и фармации.

Этот магазин должен был насытить неуемную жажду знаний 
об особенностях молекулярных строений всех лекарств, которые 
вдруг лавиной обрушились на его несчастную голову. Водитель 
пассажирского транспорта не мог поддержать светскую беседу 
с понравившейся ему девушкой, не зная основ фармакологии. 
Пробел в знаниях нужно было срочно ликвидировать. 

Вечер вступал в свои права. Мы спускались по Бурсацкому 
спуску. От долго сдерживаемого смеха у меня началась икота. 
Как рыба, выброшенная на берег, я жадно ловила ртом воздух, 
громко икала, не думая о приличиях. 

«А ты чего молчишь? – услышала я голос моего спутника. – 
Ты что же, химию не любишь?». О нет, я никогда так не думала. 
Дойдя до ворот нашего дома, парни поинтересовались, когда же 
мы снова встретимся. «А зачем? – спросила Светлана. – С вами-
то и говорить не больно неинтересно. Химии вы совсем не зна-
ете». Я никогда не видела такой клуб пыли на нашей улице, в ко-
тором так быстро растворились наши собеседники.

«Идем, мне пора учить химию», – сказала моя подруга и 
стала подниматься по ступенькам с гербарием, собранным 
во время прогулки. Следующий экзамен у нее был связан с 
лекарственными травами. Преподавательница выдергивала на-
угад из большого букета, стоявшего у нее на столе, траву и про-
сила студентов назвать растение.

Îêñàíà Êîçîðîã
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ІСТОРИЧНИЙ БЛОКНОТ ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ МОВИРОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ МОВИ СВЯТО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІСВЯТО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
9 листопада в Україні відзначають День української писем-

ності та мови. Свято встановлено указом Президента України 6 
листопада 1997 року «на підтримку ініціативи громадських ор-
ганізацій… в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-
Літописця».

Нестор Літописець був монахом Києво-Печерського монас-
тиря (близько 1114 р.), першим давньоруським письменником і 
літописцем, послідовником творців слов’янської писемності Ки-
рила і Мефодія. Автор житій князів Бориса і Гліба, Феодосія Пе-
черського; традиційно вважається одним із авторів «Повісті ми-
нулих літ». Саме Нестор увів історію Русі в річище всесвітньої 
історії.

Українська мова належить до слов’янської групи індоєвро-
пейської мовної сім’ї. Кількість мовців – понад 45 млн, більшість 
яких живе в Україні. Поширена також у Білорусі, Молдові, Поль-
щі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, 
Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де мешкають 
українці. Українська є другою чи третьою слов’янською мовою 
за кількістю мовців (після російської та, можливо, польської) та 
входить до третього десятка найпоширеніших мов світу. Наша 
мова є результатом інтеграції трьох діалектів праслов’янської 
мови – полянського, деревлянського та сіверянського. Для за-
пису української мови використовують адаптовану кирилицю, 
зрідка – латинку в різних варіантах. З погляду лексики найближ-
чою до української є білоруська мова (84 % спільної лексики), 
потім польська (70 % спільної лексики) і словацька (68 % спіль-
ної лексики).

Назву «українська мова» вживали, починаючи з XVI ст., на 
позначення мови українських земель Речі Посполитої, однак до 
середини XIX ст. основною назвою мови, що тепер зветься укра-
їнською, було поняття «руська мова». Це почало вносити плута-
нину від моменту приєднання України до Московії та згодом Ро-
сійської імперії, оскільки росіяни у XVIII ст. стали позначати свою 
мову схожим прикметником (рос. «русский языкъ»). Після пев-
ного періоду вагань, під час якого мову України намагалися від-
різняти від російської за допомогою різних назв, поняття «укра-
їнська мова», зрештою, поступово перемогло в усіх українських 
регіонах.

Упродовж століть українська мова, так само як і її носій – 
український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку 
різних держав, зважаючи на те, під чиєю владою опинялася Укра-
їна. Нині українська мова має державний статус, проте зазіхання 
на неї з боку кремлівських можновладців та місцевих українофо-
бів і русифікаторів не припиняються. Отже, варто докладати зу-
силь, аби українська мова не тільки зберігалася, але й розвива-
лася. Нею варто розмовляти, писати, послуговуватися будь-де. 
В іншому разі вона стане виключно «солов’їною».

Щороку саме в День української писемності та мови стартує 
Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яци-
ка. Викладачі кафедри української мови, основ психології та пе-
дагогіки вже котрий рік поспіль вірні традиції. Цьогоріч, щоправ-
да, конкурс, з огляду на обставини, що склалися, проводили в 
дистанційному режимі. Найближчим часом компетентне журі І 
етапу конкурсу визначить трьох переможців, які згодом візьмуть 
участь у ІІ етапі.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà Îêñàíà Ñàìîëèñîâà, 
âèêëàäà÷êà êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè 

«Нехай ллється пісня українська,
Мелодична, ніжна, як струмок,
І до неба високо піднісся
Дітлахів співучий голосок.
День сьогодні мови солов’їної,
І радіє український люд,
Так святкуймо ж, браття, всією країною,
Що співочою Україною звуть!»

Свято відзначають вшануванням пам’яті автора «Повісті 
врем’яних літ» не випадково, адже саме Нестора Літописця вва-
жають «батьком української словесності». Сенсом всього його 
життя була книжкова справа. Досі ведуться дослідження похо-
дження української писемності. Існує версія, що на території 
України було декілька її варіантів. У Північному Причорномор'ї ко-
ристувалися абеткою, схожою на грецьку і латину, а у східних ре-
гіонах – значками сарматів, які мали схожість з грузинською аз-
букою. 

Сьогодні в День писемності та мови проводять тематичні 
заходи в освітніх установах, вшановують українців, які роблять 
внесок у популяризацію мови, нагороджують українські видав-
ництва. Цього дня традиційно проводиться радіодиктант націо-
нальної єдності, до якого долучаються тисячі людей.

Мета радіодиктанту – не тільки перевірити власні знання 
української мови, а й продемонструвати солідарність і єдність 
з усіма, хто любить та шанує рідне слово. З нагоди свята ти-
сячі прихильників української мови щороку беруть участь у 
флешмобі й по всьому світу долучаються до написання Всеу-
країнського радіодиктанту національної єдності. Цьогорічний 
радіодиктант національної єдності є ювілейним – 20-м за ра-
хунком.

Довідка

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – це уні-
кальна подія, яка відбувається на Українському радіо до Дня 
української писемності та мови. Українське радіо започаткувало 
акцію ще 2000-го року. Відтоді щороку слухачі за власним бажан-
ням можуть взяти участь у написанні та з’ясувати, наскільки до-
бре знають українську мову.

ªëèçàâåòà Ñêèäàíåíêî, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ВІДМОВИ ВІД ПАЛІННЯ

Про шкоду паління знають усі. Проте це ніколи не зупиняє тих, хто палить. 
Залежні від нікотину люди зізнаються, що хотіли б кинути палити, однак не мо-
жуть цього зробити. З метою підтримки усіх бажаючих відмовитися від згубної 
звички запроваджено всесвітнє свято – Міжнародний день відмови від паління.

Свято відзначається кожного третього четверга листопада. Проводять-
ся заходи щодо широкого інформування суспільства про шкідливий і згубний 

вплив тютюну на здоров'я 
курця, а також тих, хто його 
оточує. Цікаво, що виникло 
це свято в 1977 році за іні-
ціативою Американського 
онкологічного товариства. 
Справжній парадокс: кра-
їна, в якій зародилося па-
ління, найбільше бажає лю-
дям позбавитись шкідливої 
звички.

Метою Дня відмови від 
паління є активні дії щодо 
зниження розповсюджен-
ня тютюнової залежнос-
ті. Вони включають у себе 
боротьбу проти тютюно-
паління в усіх прошарках 

суспільства і, насамперед, в середовищі лікарів і медичного персоналу. Незва-
жаючи на те, що медики знають про паління більше, ніж звичайні люди, це не 
зупиняє їх. Невтішна картина. Бо хто, як не лікар, повинен боротися з тютюно-
вою залежністю?

День відмови від паління – прекрасна можливість для тих, хто палить, ді-
знатися, чому вони це роблять. Справа в тому, що залежності від самого про-
цесу паління не існує. Те, що людина тягнеться за наступною цигаркою – комп-
лекс специфічних процесів, які відбуваються в організмі. Нікотин – алкалоїд 
піридинового ряду. Піс-
ля викуреної цигарки 
він протягом 18 хв діє як 
слабке знеболювальне. 
Потім курець починає 
відчувати, як організм 
очищується від чадно-
го, вуглекислого газу та 
інших непотрібних йому 
сполук, виводячи їх за 
межі внутрішнього ме-
ханізму обміну речовин. 
Час виведення надлиш-
ків залежить від ступеня 
їх проникнення в орга-
нізм і займає період від 
кількох годин до кількох днів. Згодом дія нікотину завершується, і людина від-
чуває бажання знову взяти цигарку. Цей процес нескінченний. 

Насправді, дія нікотину на організм не настільки сильна, як здається. По-
ясню на прикладі: курець не прокидається вночі, щоб запалити цигарку, чи не 
так? Тож нікотинова залежність перебільшена. Кожна людина може кинути па-
лити – це доведений факт.

Курці виправдовують свою звичку багатьма факторами: боротьбою зі стре-
сом, бажанням зосередитися чи отримати задоволення. Проте це виправдан-
ня. Людям, що не палять, не потрібна цигарка, коли вони нервують чи пере-
бувають у стресовій ситуації. Та й самі курці проводять багато часу в літаку та 
навіть не згадують про цигарки. Насправді всі, хто палять, знаходяться у пастці 
нікотинової залежності. Потрапити у неї дуже легко, а от звільнитися – важко. 

Кинути палити легко, якщо дуже цього бажати. Це єдине, що може стиму-
лювати курців відмовитися від шкідливої звички. Лише подивіться на переваги, 
які отримуєте після відмови від паління:

• поліпшення здоров’я;
• свіже дихання;
• приємний запах від одягу та волосся;
• можливість яскраво відчувати запахи та смак;
• економія грошей;
• заздрість тих, хто палить;
• перемога над власним тілом.
Причин, щоб кинути палити, достатньо. Звичайно, кожен сам робить свій ви-

бір. Паління не робить людину хорошою чи поганою, проте заважає бути здоро-
вою та щасливою. Тож добре подумайте: може вже досить? Скажіть палінню «Ні»!

²ðèíà Áëèíêîâà, ðåäàêòîðêà ç ³íôîðìàö³éíîãî äèçàéíó

СКАЖІТЬ ПАЛІННЮ «НІ»!
ДО ДНЯ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ

ТВОРИМО СУЧАСНУ ІСТОРІЮ
Хотіла почати розповідь зі слів «в який цікавий 

час нам випало жити», а потім усвідомила, що «не-
цікавого» не буває. Кожне «сьогодні» завтра стане 
чиєюсь історією. А бувають дні, які об’єднують іс-
торію життя сотень та мільйонів людей. Таким зна-
ковим числом і стало 21 листопада для українців. 
День Гідності та Свободи. Так називаємо ми його 
тепер, але з чого усе розпочалось? 

Хтось скаже – збіг обставин, інший запевнить, 
що чітко спланований перебіг подій, але ми може-
мо лише констатувати той факт, що 21 листопа-
да – це день, який двічі круто змінив долю нашої 
країни. 2004 та 2013 – два доленосні роки, дві ре-
волюції. Одна отримає назву «Помаранчева», іншу 
назвуть «Революцією Гідності». Вони абсолютно 
різні, але мають кілька спільних знаменників. По-
перше, це Віктор Янукович. У 2004 р. він шляхом 
масових фальсифікацій здобув перемогу на пре-
зидентських виборах, а у 2013 р. разом з Кабіне-
том Міністрів України прийняв рішення призупини-
ти підготовку до підписання Угоди про асоціацію з 
Євросоюзом. Проте набагато важливішим є «по-
друге» – це люди, для яких свобода і гідність є най-
головнішим пріоритетом у житті. Люди, які не здат-
ні миритися чи терпіти, коли їм відверто плюють в 
обличчя. Люди, які попри всі свої розбіжності, го-
тові об’єднуватись та відстоювати себе до кінця. 
Зрештою – це люди, які не чекають, а творять істо-
рію вже сьогодні. І якби не оте «по-друге», ніхто не 
знає, в якій країні довелось би нам жити і з якими 
ще «по-перше» миритись. 

Обидві революції дуже різні, з різними мотива-
ми, тривалістю та перебігом. Якщо перша увінча-
лась перемогою народу та чесними перевиборами, 
то інша триває до сьогодні, перерісши у війну. Ніх-
то не знав і навіть уявити не міг, як все обернеться. 
Ніхто не знає, коли і як все закінчиться. Проте ми 
повинні знати і пам’ятати про те, як все розпочина-
лось. 

21 листопада і є днем пам’яті та вшанування 
тих, хто не побоявся, хто знав, за що він бореть-
ся, і хто не припиняє боротьби до сьогодні. Лише 
13 листопада 2014 р. Президент України підписав 
Указ «Про День Гідності та Свободи», але насправді 
цей день став знаковим ще тоді, в далекому тепер 
2004 р.

²ðèíà Ìàëàí÷óê, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Среди женщин-профессоров Харьковской высшей меди-
цинской школы особое место занимает врач-психиатр Нина 
Павловна Татаренко, посвятившая жизнь наиболее сложной, но 
и самой гуманной ветви медицины – науке о душе, лечению пси-
хически больных людей.

Нина Татаренко роди-
лась 23 ноября 1900 года 
в г. Богучаре Воронежской 
области в семье служащих. 
В 1917 г. с золотой медалью 
закончила Валуйскую жен-
скую гимназию и поступи-
ла в Женский медицинский 
институт Харьковского ме-
дицинского общества, при-
бавив к своим 17 годам еще 
один, необходимый для по-
ступления в это высшее 
учебное заведение. Уче-
ба в институте была пре-
рвана революционными 
событиями.  Несколько 
лет Нина Павловна рабо-
тала сестрой милосердия 
в госпиталях, деловодом в 
различных учреждениях. В 
1921 г. ее восстановили студенткой теперь уже Харьковского ме-
дицинского института, который она успешно закончила в 1924 
году. В годы студенчества ее преподавателями психиатрии и 
неврологии были замечательные профессора С.Н. Давиденков, 
К.И. Платонов, В.П. Протопопов – крупнейшие специалисты в об-
ласти неврозов и психотерапии, учеба у которых, безусловно, 
повлияла на ее выбор профессии.

После окончания института Нина Татаренко начала работу в 
4-й Совбольнице г. Харькова. Это была широко известная уже в 
то время Сабурова дача или Сабурка, где прошла впоследствии 
вся дальнейшая жизнь Нины Павловны – аспиранта, ассистента, 
заведующей отделением, научного сотрудника, профессора.

В 30-е годы прошлого века в Харькове была организована 
Украинская психоневрологическая академия, где Н.П. Татаренко 
работала старшим научным сотрудником, будучи одновремен-
но заведующей институтской клиникой и консультантом научной 
части института. В это время ее имя становится уже известным 
в кругах ученых-психиатров, благодаря отличным способнос-
тям врача-исследователя, наличию многих интересных научных 
разработок в области психиатрии, широкому кругозору, знанию 
языков (она владела французским, немецким и английским), что 
позволяло ей общаться с иностранными специалистами и при-
нимать участие в работе съездов, конференций, симпозиумов. В 
1936 г. Нине Павловне присвоили ученую степень кандидата ме-
дицинских наук без защиты диссертации.

Во время войны Нина Татаренко была эвакуирована в Казах-
стан в г. Кзыл-Орду, где заведовала военно-экспертным отделени-
ем Республиканской психиатрической больницы. Возвратившись 
в Харьков, она некоторое время заведовала клиникой, а затем по 
приглашению бывшего директора ХМИ Д.С. Ловли переехала в 
Черновцы, где стала первой заведующей кафедрой психиатрии 
нового медицинского института (ныне Буковинский медицинский 
университет). Шесть лет проработала Нина Павловна в Чернов-
цах и приобрела большой авторитет не только в институте, но и в 
регионе. Здесь она защитила докторскую диссертацию, в 1951 г. 
была избрана депутатом Верховного Совета УССР.

Однако в 1952 г. Нина Павловна возвратилась в родную 
alma mater. По конкурсу она была избрана заведующей вакант-
ной кафедрой психиатрии, которой руководила в дальнейшем 
 в  течение 19 лет. 

В клинической работе Нина Павловна проявила себя 
высококвалифицированным специалистом-психиатром. Боль-
шинство ее работ было посвящено наименее изученным вопро-
сам психиатрии и пограничных с нею других нейронаук.  В них 
представлено не только уточнение старых или описание новых 
клинических факторов, но и впервые сделаны попытки патофи-
зиологической трактовки этих данных.

Она была прекрасным врачом-диагностом и Учителем с 
большой буквы. Не секрет, что, впервые отправляясь на занятия в 

психиатрическую больницу, многие студенты испытывают неуве-
ренность в себе, подсознательный страх перед неизвестными им 
психическими больными. Нина Павловна умела снять этот страх, 
своим примером учила правильному отношению к больным, осо-
бому поведению в отделении. «К больному надо достучаться», – 
говорила она и учила студентов умению слушать, расспраши-
вать, успокаивать, находить контакт. Ведь искусство врачевания, 
по мнению врачей-психиатров, и заключается в том, чтобы найти 
«ключ» к «индивидуальному замку» каждого человека. Нина Пав-
ловна владела этим искусством в совершенстве и знания свои 
охотно передавала ученикам. Она воспитывала в них прежде 
всего врачей, потому что, по свидетельству ее учеников, для нее 
не было более высокого звания в жизни, чем врач. Прекрасный 
психолог, она быстро распознавала индивидуальные способнос-
ти студентов и, учитывая их, формировала клинические или ис-
следовательские направления их деятельности.

Огромной популярностью у студентов пользовались лекции 
Нины Павловны Татаренко. О самых сложных вопросах она уме-
ла рассказать просто, понятно, прекрасным чистым образным 
языком, с использованием многих фактов из своей практики 
и демонстрацией больных. В 1971 г. под ее редакцией вышел 
первый в стране учебник по психиатрии на украинском языке. 
Нина Павловна подготовила 6 докторов и 33 кандидата медицин-
ских наук. Темы их работ, тщательно и серьезно подобранные ею 
в свое время, остаются актуальными и сегодня. Многие ученики 
Нины Павловны стали известными учеными, научными сотрудни-
ками, возглавили кафедры психиатрии и отделы научно-иссле-
довательских институтов в различных городах разных стран, где 
продолжали успешно развивать идеи своего учителя.

Гете сказал в свое время: «Учатся у тех, кого любят». Учени-
ки любили Нину Павловну. Они перенимали у нее стиль одежды, 
манеру общения, делового и дружеского, она воспитывала 
их всем своим образом жизни. Многие из них вспомина-
ют семейные вечера в ее квартире, хлебосольство ее мамы, 
чтение ею стихов – собственных и поэтов серебряного века, 
которых любила Нина Павловна, украинские песни в ее испол-
нении и игру на фортепиано. Это на всю жизнь осталось в памя-
ти молодых и, безусловно, наложило определенный отпечаток 
на личность каждого из них.

В 1971 г. Н.П. Татарен-
ко вынуждена была оставить 
кафедру в ХМИ, продолжая 
работать консультантом по-
ликлиники Харьковского НИИ 
неврологии и психиатрии. До 
1985 г. продолжалась ее вра-
чебная деятельность. Она 
оказывала большую практи-
ческую помощь врачам пси-
хоневрологических больниц 
Украины. Под ее руковод-
ством проводились научные 
конференции, декадники и 
совещания по вопросам ор-
ганизации психоневрологи-
ческой помощи в Украине. 
Блестящий лектор, она часто 
с успехом выступала с докла-
дами и лекциями.

Нина Павловна вела ак-
тивную общественную работу. Она избиралась заместителем 
председателя правления Харьковского и членом правлений 
Украинского и Всесоюзного обществ невропатологов и психиа-
тров. В течение многих лет Н.П. Татаренко являлась членом ре-
дакционного совета «Журнала невропатологии и психиатрии 
им. С.С. Корсакова». За многолетнюю плодотворную научную, 
педагогическую, врачебную и общественную работу она была 
награждена правительственными наградами: орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями «За доблестный труд» и «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Отличнику здравоохранения». Ей было присвоено 
высокое звание «Заслуженный деятель науки УССР».

Умерла Нина ПавловнаТатаренко в 1986 г. Прах ее покоится в 
колумбарии второго городского кладбища. 

Æàííåòà Ïåðöåâà, äèðåêòîð Íàðîäíîãî ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ

УЧЕНЫЙ, ВРАЧ, ПЕДАГОГ
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27 жовтня пішов з життя ви-
кладач кафедри медицини ката-
строф та військової медицини 
Харківського національного медич-
ного університету Богдан Арсено-
вич Новосад.

Богдан Арсенович народився 
в смт Млинів Рівненської облас-
ті, після навчання в середній шко-
лі вступив на Військово-медич-
ний факультет при Саратовському 
медичному інституті на спеціаль-
ність «Лікувально-профілактична 
справа» (кваліфікація «Військовий 

 лікар»).
Після закінчення вишу з 1978 по 1998 р. Богдан Новосад 

служив у лавах Радянської, а потім Української армії. З 2000 
по 2007 р. обіймав посаду лікаря-терапевта Міської поліклі-
ніки № 18, а з 2008 по 2014 р. був лікарем відділу експертизи 
комплектування Військово-лікарської комісії Північного регіо-
ну. Протягом останніх 5 років працював викладачем на кафе-
дрі медицини катастроф та військової медицини ХНМУ.

Богдан Арсенович був досвідченим фахівцем, який ко-
ристувався авторитетом, любов’ю й повагою серед колег та 
пацієнтів. Він був прикладом сумлінного ставлення до ро-
боти, високої відповідальності та поважного відношення до 
 оточуючих.

Ректорат, профком і співробітники університету глибо-
ко сумують через втрату Богдана Арсеновича Новосада та 
висловлюють щире співчуття його рідним і близьким. Світла 
пам’ять про нього назавжди збережеться в серцях рідних, ко-
лег, друзів та всіх, хто його знав.

СУМУЄМО

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ 
БОГДАНА АРСЕНОВИЧА НОВОСАДА 

(23.03.1952–27.10.2020)

8 листопада 2020 року рапто-
во пішла з життя професорка ка-
федри пропедевтики внутрішньої 
медицини № 2 та медсестрин-
ства Ольга Семенівна Більченко.

Ольга Семенівна пройшла не-
легкий, проте славний шлях від 
дільничного терапевта, аспірант-
ки, асистентки, доцентки до про-
фесорки. З 1969 року і до остан-
нього дня вона плідно працювала 
в Харківському національному 
медичному університеті на ка-
федрі пропедевтики внутрішньої 
медицини № 2 та медсестрин-
ства, залишила багато наукових 

праць, підручників, навчальних посібників. Крім того, Оль-
га Семенівна відрізнялася видатними організаторськими 
здібностями.

Учнями Ольги Семенівни є знані в Україні та за її меж-
ами лікарі, науковці, педагоги. Вона стала засновницею 
лікарської династії. Глибоко сумуємо разом з її роди-
ною, друзями,  пацієнтами, з усіма, хто її знав, поважав 
і  любив. 

Ректорат, профспілкова організація співробітників 
ХНМУ та колектив університету глибоко сумують та ви-
словлюють щирі співчуття рідним, близьким і друзям по-
мерлої.

Світла пам’ять Людині, Лікарці, Вченій, Вчительці 
Ользі Семенівні Більченко! 

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ 
ОЛЬГИ СЕМЕНІВНИ БІЛЬЧЕНКО 

(21.05.1941–08.11.2020)

8 листопада передчасно пішов 
з життя столяр будівельної групи 
Олег Анатолійович Красильніков.

Олег Анатолійович сумлінно 
працював у медичному виші понад 
24 роки. За час трудової діяльності 
він проявив себе як щира, добра, 
світла та чесна людина. Він був 
прикладом сумлінного ставлення 
до роботи, високої відповідаль-
ності та поваги до колег.

Ректорат, профспілкова орга-
нізація співробітників та колектив 
університету глибоко сумують з 

приводу смерті Олега Анатолійовича Красильнікова та ви-
словлюють щирі співчуття його родині й близьким. Олег Ана-
толійович назавжди залишиться в нашій пам’яті.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА 
АНАТОЛІЙОВИЧА КРАСИЛЬНІКОВА 

(23.07.1966–08.11.2020)

12 листопада 2020 року на 
48-му році після тяжкої хвороби 
пішла з життя доцентка кафедри 
мікробіології, вірусології та імуно-
логії ім. проф. Д.П. Гриньова Тетяна 
 Миколаївна Замазій.

Тетяна Замазій народилася 15 
квітня 1973 року в м. Харкові. Після 
закінчення у 1997 році Харківського 
державного медичного університету 
працювала лікарем-паразитологом, 
викладала мікробіологію в медич-
ному коледжі. У 2007 році захисти-
ла кандидатську дисертацію. У 2010 

році розпочала трудову діяльність у медичному виші на кафедрі 
мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова.

Тетяна Миколаївна була доброю, чуйною, активною лю-
диною, люблячою донькою, що присвятила всю себе праці та 
батькам.

Ректорат, профспілкова організація співробітників ХНМУ 
та колектив університету глибоко сумують з приводу смер-
ті Тетяні Замазій та висловлюють щирі співчуття її рідним, 
близьким і друзям.

Світла пам’ять Тетяні Миколаївні – жінці, науковцю, педагогу!

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ 
ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ ЗАМАЗІЙ

(15.04.1973–12.11.2020)

25 листопада внаслідок тяжкої 
хвороби пішла з життя лаборантка ка-
федри хірургії № 2 Галина Ілларіонів-
на Рогова.

З 2007 року Галина Ілларіонівна пра-
цювала в Харківському національному 
медичному університеті на кафедрі хі-
рургії № 2 на посаді лаборантки. Була 
щирою, доброю та чесною людиною.

Ректорат, профспілкова органі-
зація співробітників та колектив уні-
верситету глибоко сумують з приводу 
смерті Галини Ілларіонівни Рогової та 

висловлюють щирі співчуття її родині й близьким. Галина Іл-
ларіонівна назавжди залишиться в нашій пам’яті.

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ 
ГАЛИНИ ІЛЛАРІОНІВНИ РОГОВОЇ 

(19.05.1949–25.11.2020)
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ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

Українська інтелігенція завжди була в перших лавах бо-
ротьби за незалежність нашої держави. Майк Йогансен – за 

версією сталінських бор-
ців за «справедливість» – 
член антирадянської, 
націоналістичної органі-
зації. За версією друзів: 
«Майк – типовий інтелігент 
із пронизливим поглядом, 
к р а в ат к о ю - м е т е л и к о м , 
зачесаним наліво волос-
сям…». Хто ж такий за-
гадковий Майк Йогансен? 
Розберемося далі.

Майк (Михайло) Гер-
васійович Йогансен наро-
дився 16 жовтня 1895 року 
в м. Харкові в сім’ї вчителя 
німецької мови, вихідця з 
Латвії. Мати Михася, Ганна 
Федорівна Крамаревська 
заворожувала дітей оповід-

ями про славних козаків-пращурів, чим ще з дитинства виховала 
любов до рідної країни.

В дитинстві Михась мріяв подорожувати, вчив мови. Ще ма-
лим він проявляв бунтарський характер. Перший вірш він вирізав 
на дверях льоху. А в гімназії написав першу збірку поезій росій-
ською та німецькою мовами, а потім усі їх спалив.

На час закінчення Харківського університету (1917) він знав 
старогрецьку й латину, вільно володів англійською, німецькою, 
італійською, іспанською та французькою, знав скандинавські та 
слов’янські мови. Як казали сучасники, «з Майка був чортівськи 
здібний лінгвіст», але він так само легко сприймав технічні зна-
ння. Майк Йогансен мав енциклопедичну освіту, захоплювався 
різними видами спорту.

Українською Йогансен почав писати з 1918 року, коли згас-
ла надія на державність, коли голод мав покінчити з інтелігенцією 
України. Як зізнається Майк у автобіографії, «почав писати вірші 
українською мовою і знайшов, що вони виходять природніше». 
Чотири роки голодомору Майк укупі з татом саджали картоплю, 

живилися нею: із шести членів сім’ї лишилося троє, поховали 
тата, брата, сестру. 

У 1925 р. Йогансен стає одним із засновників ВАПЛІТЕ, зго-
дом – очолює так звану «Групу А». З його ініціативи з’явився жур-
нал-альманах «Літературний ярмарок», а також – «Універсальний 
журнал». Пізніше Йогансен став членом Спілки радянських пись-
менників України.

Майк продовжував зростати як поет та письменник, кож-
ного року він видавав по збірці поезій, започатковував «хи-
мерну прозу» своїм романом «Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі 
Руперта та інших», став засновником вітчизняного нарису, а 
ще писав праці з теорії літератури, укладав граматику і слов-
ники, брав участь у складанні українського правопису 1928 
року.

Рано чи пізно бунтарська поведінка Михайла мала бути по-
карана. Поезія українською, заклики до боротьби, вільне вира-
ження власної думки призвели до неминучого. 8 серпня 1937 
року письменника було заарештовано в його харківській кварти-
рі – вулиця Червоних письменників, 5. На допитах Йогансен по-
водився з властивою йому гідністю: не запобігав перед слідчим 
Замковим, не «топив» побратимів по перу, не приховував своїх 
політичних поглядів. 

24 жовтня 1937 р. Йогансену було пред’явлено обвинувачу-
вальний висновок, у якому зазначалося, що він з 1932 р. був учас-
ником антирадянської націоналістичної організації. Розглянувши 
на закритому засіданні 26 жовтня 1937 року судово-слідчу справу 
М. Йогансена, Військова Колегія Верховного Суду СРСР винесла 
смертельний вирок.

28 жовтня Майк Йогансен мав відзначати 42 роки. У перед-
день, 27 жовтня, у Києві майстра іронічного слова розстріляли. 
Перед розстрілом поет сказав: «У царстві тіней буду розмовляти 
українською».

Ким же був Майк Йогансен: творцем, бунтарем, інтелігентом 
чи борцем за справедливість? Однозначно, і те, і інше. Михайло 
знав, що ціль в його житті – писати правду, бути вірним творчості 
та країні, він ніколи не приховував своїх політичних поглядів, ли-
цемірство було б для нього ганьбою. Його особливість – це іронія 
та глибина думок. Таким впевненим, інтелігентним та щирим його 
пам’ятатиме не одне покоління.

Ãàëèíà Êàïóñòèíñüêà (çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó «Ñëîâîïèñ»)

ЗАГАДКОВА ПОСТАТЬ МАЙКА ЙОГАНСЕНА: БУНТАР ЧИ ІНТЕЛІГЕНТ?ЗАГАДКОВА ПОСТАТЬ МАЙКА ЙОГАНСЕНА: БУНТАР ЧИ ІНТЕЛІГЕНТ?

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ПРОЄКТ

Волонтерський сектор студентського самоврядування та На-
укова бібліотека Харківського національного медичного універ-
ситету запустили новий проєкт «Вікіписьменники», який об’єднав 
30 студентів різних факультетів та курсів.

Координатори проєкту – директорка наукової бібліотеки Іри-
на Киричок та Катерина Кустова, а також головчиня сектору Кате-
рина Тополюк та студентка І медичного факультету Ліна Конопля. 

Мета проєкту полягає в популяризації та уславленні видатних 
українських лікарів, вчених, винахідників, експериментаторів, ві-
домих випускників ХНМУ за допомогою створення нових та кори-
гування наявних статей у всесвітньо відомій мережі «Вікіпедія». 
Вже було опрацьовано 116 статей зі збірника «Скарбниця харків-
ської медицини», наразі продовжується їх розширення. У подаль-
шому планується співробітництво з музеєм ХНМУ для уточнення 
даних та отримання якісних фотознімків. Варто зауважити, що під 
час роботи автори повністю занурюються у світ історичної меди-
цини, а результати надихають працювати надалі.

Ë³íà Êîíîïëÿ

ЗАНУРЕННЯ У СВІТ ІСТОРИЧНОЇ МЕДИЦИНИЗАНУРЕННЯ У СВІТ ІСТОРИЧНОЇ МЕДИЦИНИ
ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 

10 листопада у незвичному режимі, а саме – дистанційно, 
відбувся літературний вечір під назвою «Діагноз – осінь», органі-
зований сектором медіа-простору студентського самоврядуван-
ня ХНМУ спільно з Науковою бібліотекою. До поетичного заходу 
приєдналися і студенти інших вишів Харкова.

Ociнь – цe мpiї... А мpiяти мoжнa пpo вce нa cвiті, та 
нaйпaлкiше – пpo кoxaння… Проникливо й тепло звучали з вуст 
учасників заходу слова про красу та загадковість цієї незвичайної 
пори, про натхнення й почуття...

Не зраджуючи своїм традиціям, поцінувачі поезії – студенти 
та співробітники бібліотеки читали поетичні твори як відомих ав-
торів, так і свої власні.

Незважаючи на онлайн-формат зустрічі, вечір пройшов як 
завжди в дружній, теплій та невимушеній атмосфері. І навіть ка-
рантинні обмеження не стануть на заваді любителям вишуканої 
словесності зустрітися знову. Тож готуємося до наступного літе-
ратурного вечора!

Çà ìàòåð³àëàìè Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ÕÍÌÓ

ДІАГНОЗ – ОСІНЬДІАГНОЗ – ОСІНЬ

13



ВІТАЄМО!

АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦЮ 
«РАДІСТЬ»

24 жовтня у Харків відбувся Всеукраїнський багатожанровий 
онлайн-конкурс «Осіння Феєрія – 2020».

У творчому заході взяв участь Народний аматорський колек-
тив профспілок України – ансамбль народного танцю «Радість» 
(керівниця – Маргарита Мороз). Серед десяти областей України 
та 32 учасників творчого форуму танцювальний колектив Моло-
діжного центру ХНМУ отримав І премію у жанрі «Танці народів сві-
ту» в п’ятій віковій категорії. 

Танцювальному колективу «Радість» бажаємо нових творчих 
злетів, неповторних колоритних виступів, прагнення до самороз-
витку і здійснення мрій!

ПЕРЕМОЖЦІВ ФЕСТИВАЛЮКОНКУРСУ 

«МІСТО ТАЛАНТІВ  2020»
17 жовтня в Комунальному закладі культури «Харківський 

муніципальний культурний центр» відбувся гала-концерт i наго-
родження переможців мiського фестивалю-конкурсу творчостi 
«Мiсто талантiв». 

У фестивалі взяли участь творчі колективи установ клубного 
типу, освіти і естетичного виховання, що діють на території райо-
нів м. Харкова. Серед 80 учасників та за результатами двох етапів 
фестивалю-конкурсу диплом лауреата III ступеня від Шевченків-
ського району отримав вокальний естрадний колектив Харків-
ського національного медичного університету «Зоряна». 

Довідка

Міський фестиваль-конкурс творчості «Місто талантів» – со-
ціокультурний проєкт, що проходить під патронатом Харківського 
міського голови. Щорічно фестиваль виявляє нові імена та при-
вертає увагу громадськості до аматорської та професійної твор-
чості, встановлює творчі зв’язки між колективами через реаліза-
цію спільних проєктів.

СПІВРОБІТНИКАМИ ХНМУ ОДЕРЖАНО:

Патенти на винаходи:
1. Спосіб прогнозування ризику розвитку тяжкого перебігу 

бронхіальної астми у дітей. Автори: В.А.  Клименко, О.С. Кожина, 
О.М. Плахотна, Ю.В. Карпушенко, К.В. Землянський. 

Патенти на корисні моделі:
1. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цу-

кровим діабетом ІІ типу та гіпомагніємією. Автори: О.М. Біловол, 
В.В. М’ясоєдов, І.І. Князькова, А.О. Несен, О.І. Циганков. 

2. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з ме-
таболічним синдромом. Автори: О.М. Біловол, В.В. М’ясоєдов, 
І.І. Князькова, А.О. Несен.

3. Спосіб комплексного лікування тривожних  розладів у 
хворих на органічну патологію головного мозку. Автори: Г.М. Ко-
жина, К.О. Зеленська, Т. Ю. Красковська.

4. Спосіб комплексної терапії розладів адаптації, пов'язаних 
з комп'ютерною залежністю. Автори: Г.М. Кожина, К.О. Зелен-
ська, Ю.А. Стародубцева. 

5. Спосіб комплексного лікування хворих на резистент-
ну депресію. Автори: Г.М. Кожина, І.М. Стрельніков, К.О. Зе-
ленська.

6. Спосіб експрес-оцінки тяжкості хворих при травмах 
дванадцятипалої кишки. Автори: І.А. Криворучко, В.В. Бой-
ко, Н.М. Гончарова, А.В. Сивожелізов, М.О. Сикал, В.П. Колес-
ник, О.В. Шадрін, Д.Е. Лопатенко, П.В. Свірепо, В.В. Лєсний, 
Р.С.  Рябцев.

7. Спосіб оцінки імунного статусу дітей із пієлонефрита-
ми різних форм за станом апоптозу нейтрофілів венозної кро-
ві. Автори: М.М. Мішина, І.А. Марченко, О.О. Вовк, Н.І.   Макєєва, 
В.О. Головачова, Л.О. Бабічук.

8. Спосіб оцінки структурно-функціонального стану м’язів 
у разі наслідків переломів кісток гомілки. Автори: В.К. Сокол, 
К.М. Сокол.

9. Спосіб індукції пологової діяльності у вагітних з плацен-
тарною дисфункцією, обумовленою цукровим діабетом. Автори: 

Д.Ю. Тертишник, І.Б. Борзенко, В.В. Лазуренко, О.Б. Овчаренко, 
О.А. Лященко.

10. Спосіб визначення тривалості цукрового діабету 2 типу 
у хворих із супутньою біліарною патологією. Автори: Г.Ю. Тимо-
шенко, Л.В. Журавльова.

11. Спосіб мінімізації крововтрати при консервативній мі-
омектомії. Автори: М.О. Щербина, О.П. Ліпко, І.М. Щербина, 
Н.Ю. Курічова, І.Ю. Плахотна.

Авторські свідоцтва:
1. Навчальний план та програма циклу тематичного удоско-

налення лікарів «Особливості діагностики та лікування пухлин та 
пухлиноподібних утворень щелепно-лицевої ділянки у дітей та 
підлітків». Автори: Р.С. Назарян, Н.М. Михайленко, Ю.Ю. Ярос-
лавська, Ю.В. Фоменко.

2.  Навчальний план та програма циклу тематичного удос-
коналення лікарів «Особливості надання невідкладної допомо-
ги дітям та підліткам на стоматологічному прийомі». Автори: 
Р.С. Назарян, Н.М. Михайленко, Ю.Ю. Ярославська, Ю.В. Фо-
менко.

Àííà Ãîëäàíñüêà, 
êåð³âíèöÿ ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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ПЕРСОНАЛЬНА ВИСТАВКА

САМОБУТНЯ ХУДОЖНИЦЯ-АМАТОР
За підтримки галузевої профспілки в центрі науки, культури 

і мистецтва – Харківському Будинку вчених – відбулася персо-
нальна виставка живопису доцентки кафедри терапевтичної сто-
матології Харківського національного медичного університету 
Олени Поврозіної (Палій).

На виставці, присвяченої 20-річчю творчої діяльності, пред-
ставлено понад п’ятдесят полотен, які написані в різні періоди 
життя авторки. Слід зазначити, що завжди поряд з художницею 
її друга половинка, чоловік Євген Поврозін, якому Олена дуже 
вдячна за натхнення та допомогу в організації експозиції.

Стати художником було дитячою мрією Олени, тому не див-
но, що батьки відвели доньку на навчання до Лозівської дитячої 
художньої школи, де під керівництвом двох видатних педагогів 
М.М. Положинського та В.І. Гнилицького юна художниця осяга-
ла ази живопису. Вже після закінчення школи з відзнакою, під 
час навчання в профорієнтаційному класі, Олена опанувала жи-
вопис масляними фарбами та здобула навички декоративного 
розпису по металу. Мама художниці була ангелом-охоронцем, 
натхненницею та вірною помічницею протягом всього творчо-
го пошуку.

Під час навчання в медичному університеті дівчина не поли-
шала малювання, творчість завжди була присутня в її житті. Як 

актив ний член профспілкової студентської організації Олена ма-
лювала кафедральні плакати, допомагала в оформленні декора-
цій команди КВК в рідному університеті. 26 травня 2000 р. відбу-
лась презентація першої персональної виставки картин 19-річної 
студентки Олени Палій у Панютинському музеї образотворчого 
мистецтва, яку авторка присвятила своєму батькові, який завжди 
вірив у талант доньки та всіляко її підтримував.

Починаючи з 2015 р., Олена постійно брала участь в обласних 
галузевих конкурсах, що проводилися за ініціативи та підтримки 
Харківської обласної організації профспілки працівників охорони 
здоров’я України в Харківському будинку вчених. Має нагороду 
від обласного комітету Профспілки «Кращому художнику амато-
ру». У 2018 р. Олена стала переможцем фестивалю «Профспілки 
Харківщини мають таланти», гідно представивши медичну галузь 
серед інших профспілкових організацій.

Роботи, що представлені на виставці, мають ретроспектив-
ний характер – від перших, створених наприкінці 90-х, до робіт 
останніх років. Ціла серія пов’язана з особистими подіями в жит-
ті Олени – це кохання, шлюб, очікування первістка. Є мальовничі 
ескізи з елементари гумору, які допомагають подолати особли-
вості початку сімейного життя, різні кумедні епізоди, що виклика-
ють посмішку глядача.

Справжньою перлиною виставки є серія робіт, написа-
них кілька років тому під час подорожі Європою. Їм притаман-
на тонка передача 
світло-повітряного 
середовища, бірю-
зово-блакитних обрі-
їв, що характерні для 
Середземномор’я, 
вишуканий колір і 
композиційна будова 
ландшафтів, у тому 
числі оригінальна ар-
хітектура і природа 
прибережних міст – 
затишні вулички і 
морські затоки, гір-
ські мотиви. Худож-
ниця також знає, як 
з’єднати архітектурну 
споруду з ландшаф-
том, підкреслити кра-
су взаємодії зелені 
або снігу, зимового і 
літнього дня. Натюр-
морти в Олени теж різні: іноді це немов саморослі декоратив-
ні композиції, що передають барвистість трав квітів і чагарників 
яскравими і соковитими штрихами, або постановочні, найчасті-
ше виконані стилізованим чином.

Формат робіт Олени різний: переважно це невеликі картини. 
Серед них багато легких і витончених, майже мініатюрних, вико-
наних з великим настроєм і легкістю. Самобутня художниця-ама-
тор дуже вирізняється у своїх тематичних, живописних пошуках, 
що надає її роботам особливого характеру – теплого, щирого 
 і  живого.

Òåòÿíà Ïóñòîâîéò, çàñòóïíèöÿ ãîëîâè ÕÎÎÏÏÎÇÓ
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ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ! ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ! 

У листопаді свій ювілей святкують: професор кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алерголо-
гії імені академіка Л.Т. Малої Володимир Данилович Бабаджан, малярка будівельної групи Валентина Олександрівна 

Венець, доцентка кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Лариса Михайлівна Гайчук, 
директорка інституту медичної генетики, професорка кафедри медичної генетики Олена Яківна Гречаніна, асистент ка-
федри філософії Володимир Васильович Дейнека, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Ген-

надій Вікторович Жидченко, проректор з адміністративно-господарської роботи Борис Антонович Залевський, ліф-
терка гуртожитку № 5 Тамара Михайлівна Ільчішина, завідувачка кафедри іноземних мов Ірина Василівна Корнейко, 
асистент кафедри нейрохірургії Ігор Миколайович Масалітін, бібліотекарка I кат. Світлана Михайлівна Митрофанова, 
ст. диспетчерка деканату IV медичного факультету Алла Михайлівна Нікіфоренко, сторож корпусу «Б» господарського 
відділу Микола Миколайович Підопригора, асистентка кафедри фтизіатрії та пульмонології Ганна Леонідівна Степа-

ненко, провідний інженер експлуатаційно-технічного відділу Євген Павлович Федоров, сторожиха гуртожитку № 6 Алла 

Борисівна Цимбал, ст. інспекторка Наталя Анатоліївна Чернікова, провідний інженер з пожежної безпеки відділу охоро-
ни праці Олександр Борисович Юровський.
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Êîðåêòîðêè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

Багато хто з нас не у захваті від осінньої пори через дощі. Волога та сирість, холодні краплі, необхідність брати із собою зонт може по-
гіршити настрій. Проте як чудово згодом опинитися у своїй затишній оселі, взяти кружку чогось гаряченького та дивитися на мокре вікно… 

Недарма кажуть, що у природи немає поганої погоди. Пропонуємо переглянути підбірку фотографій, присвячених темі дощу, та 
впевнитися, що це природне явище також може бути красивим та яскравим.

СИМФОНІЯ ДОЩУ

16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


