
ПРИЗНАЧЕННЯ ВІТАЄМО

АНОНС

РАДІСТЬ МИРНОГО ЖИТТЯ
Напередодні Дня Великої Перемоги в 

актовому залі Хар ківського націо наль ного 
медичного уні верситету відбувся святковий 
концерт. У цей день ми знову й знову слави-
мо безсмертний подвиг воїнів-переможців, 
і наш священний обов'язок – висловити по-
дяку кожному, хто в грізні роки на передовій 
і в тилу захищав та звільняв рідну землю. 

Урочисте свято відкрив ректор профе-
сор В.М. Лісовий: «Перемога 1945 року – це 
велика історична подія в житті всієї нашої 
країни й кожної людини, незабутній день, 
що поєднує батьків, дітей і онуків. Він у серці 
всіх, хто знає істинну ціну миру, для кого 
воля й честь Батьківщини вище за все».

У цей день ми згадуємо тих, хто кував 
Перемогу на фронті й тилу, хто не повер-
нувся з війни, загинув, захищаючи Вітчизну. 
На свято були запрошені ветерани Великої 
Вітчизняної війни, що в післявоєнні роки 
працювали в нашому університеті. Вітали 
фронтовиків студенти Народного театру 
естради «Діалог» та молодіжного центру 
ХНМУ. 

День Перемоги – це свято, в якому 
поєдналися людська радість, сльози й щи-
росердний біль через непоправні втрати. 
Низький ук лін ветеранам, що відстояли 
волю й незалежність нашої Батьківщини!

Â. Çàõàðåâè÷

Указом Президента України від 
24.05.2011 р. за №596 Міністром 
охорони здоров’я України призна-
чено Олександра Володимирови-

ча Аніщенка.

Олександр Аніщенко має 38-річ-
ний стаж роботи – від медбрата до 
першого заступника міністра охоро-
ни здоров’я, на яку його призначили 
півроку тому. Більшу частину життя 
працював у медзакладах Донеччи-
ни, протягом кількох років очолю-
вав обласне управління охорони 
здоров’я.

Указом Президента України від 20 
травня 2011 року за №594 Державну 
премію України в галузі науки і техніки 
2010 року за роботу «Новітні медичні 
технології діагностики та лікування по-
страждалих з множинними, поєднаними 
та поліструктурними пошкодженнями» у 
складі колективу науковців Луганська, До-
нецька та Києва присуджено докторові 
медичних наук, ректорові Харківського 
національного медичного університету 
Володимиру Миколайовичу Лісовому 
та докторові медичних наук, завідувачеві 
кафедри фізичної реабілітації та спортме-
дицини з курсом фізвиховання та здоров’я 

Андрію Георгійовичу Істоміну.

Знайомство з експозицією

Фото з ветеранами

Студенти вітають ветеранів

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Война ушла и отгремела,
Оставив в сердце горький след.
Земля от горя поседела,
Но не вернуть потери – нет.
Мы вспоминаем очень часто
Отдавших жизни молодых.
И слезы льем, но понапрасну –
Нам не увидеть их живых.
Спасибо Вам, что отстояли
В боях кровавых белый свет.
Вы жизнь свою за нас отдали,
Чтобы встречали мы рассвет.
Вы словно звезды просияли
На небосводе голубом,
И жизни вы свои отдали
За солнце ясное на нем.
Чтобы родились ваши внуки,
В сырую землю вы легли.
Свои подставили вы руки
И жизни отдали свои.
И мы, сегодня отмечая
Победы славной горький день,
Слезу смахнем, вас вспоминая,
И отстраним печали тень.
Мы поклонимся очень низко,
До самой матушки-земли,
И вы окажитесь так близко,
Вы – не пришедшие с войны.

Ì.Ñ. Ñêèáà-Ñîêîëîâà, 2010 ã. 
Áàéêîíóð

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

26 травня в Харківському на ціо на-
ль ному медичному університеті біля 
пам’ятного знаку студентам та спів ро-
бітникам ХМІ, які загинули в роки Великої 
Вітчизняної війни, відбулися урочисті 
збори з нагоди прийняття Присяги на 
вірність народу України студентами V кур-
су медичних факультетів Харківського 
національного медичного університету та  
IV курсу Національного фармацевтичного 
університету.               Читайте на стор. 11

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
21 травня наукова спільнота України 

відзначила День науки – професійне свято 
працівників наукової сфери, свято людей, спра-
вою життя яких є пошук наукової істини, 
розкриття таємниць буття, служіння лю-
дям. 

Звертаючись до Вас – професорів, 
доцентів, викладачів, старших і молод-
ших наукових співробітників, аспірантів, 
магістрантів, лаборантів, препараторів – 
славних представників медичної науки, хочу 
привітати й подякувати за наполегливий 
труд, відданість своїй справі, творчу на снагу. 

Більше ніж двохсотп’ятирічна історія 
університету охоплює становлення й розви-
ток наукових шкіл, відомих не лише в нашій 
країні, а й за її межами, приклади самовідданої 
праці науковців у всіх галузях медичної науки, 
високе народне й державне визнання науко-
вих надбань. Ця історія створювалася на-
шими Вчителями й створюється нинішнім 
поколінням співробітників університету, які 
достойно несуть високе звання Науковця.

Зі святом Вас, дорогі друзі! Нових Вам на-
укових досягнень, відкриттів, здійснення всіх 
творчих задумів.

Â.Ì. Ë³ñîâèé, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó

Ціна договірна

Газета нагороджена срібною медаллю Всеукраїнського конкурсу «Вища школа»

Газета виходить з 24 червня 1928 року 

№11-12 (2823-2824)
Понеділок,
30 травня 2011 року 

ГАЗЕТА КОЛЕКТИВУ ХАРКIВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ



Уважаемые сотрудники Харьковского национального 
медицинского университета!

Банк Ренессанс Кредит специально для ВАС разработал 
программу кредитования на льготных условиях!

Данная программа включает сниженные процентные ставки по 
денежным кредитам и кредитным картам до 50 000 грн.

Более подробная информация по телефону:
(057) 764 91 81; (095)168 42 62; (068) 889 42 72 (Александр)
или по адресу: г.Харьков, м.Научная, проспект Ленина, 18/9.

*За содержание рекламного материала ответственность несет рекламодатель

27 квітня в Харківському націо-
нальному медичному університеті 
в рамках інформаційної кампанії з 
підготовки Євро-2012 відбулася прес-
конференція «Повна заборона реклами 
тютюну – стратегія ВООЗ з подолання 
тютюнової епідемії». Організаторами 
заходу стали Бюро Всесвітньої ор-
га нізації охорони здоров'я України, 
Харківська міська рада й кафедра 
соціальної медицини, організації та 
економіки охорони здоров’я ХНМУ.

В обговоренні нагальної теми взя-
ли участь представники Департамен-
ту міської ради з питань підготовки 
до Євро-2012, управління освіти й науки, охорони здоров'я, 
соціального захисту населення, громадських організацій та ЗМІ. 

З нагоди проведення конференції від імені ректора 
університету присутніх привітав проректор з науково-педагогічної 
роботи професор В.Д. Марковський.

Національний фахівець з інфекційних захворювань 
Європейського Бюро ВООЗ в Україні Наталя Король нагадала 
про страшні наслідки паління: більше 8 млн. українців пішли з 
життя внаслідок зловживання тютюнопалінням, що є причиною 
онкологічних й серцево-судинних захворювань, хвороб легенів, 
репродуктивних розладів. 

У ході конференції її учасники об-
говорили й схвалили Проект Закону 
України № 5164 «Про внесення змін у 
деякі законодавчі акти України» про по-
вну заборону реклами, спонсорства 
й стимулювання продажу тютюнових 
виробів, також пролунала ініціатива про-
голосити проведення Євро-2012 вільним 
від тютюнопаління.

ДОВІДКА

Україна в числі 170 країн підписала й 
ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ 

щодо боротьби проти тютюну (2006 рік). 
Була заборонена реклама сигарет на зовнішніх носіях і в пресі, 
розширений перелік зон, вільних від диму, підвищений розмір 
штрафу за паління в неналежному місці. Восени 2009 року всту-
пила в дію Державна цільова соціальна програма зменшен-
ня шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення, розрахо-
вана до 2012 року. На її реалізацію виділено майже 3 млн. грн. 
12 червня 2010 року президент Віктор Янукович підписав закон 
про чергове підвищення акцизу на тютюнові вироби. Міри кон-
тролю над ситуацією підтримуються населенням. За результата-
ми опитувань 70% співвітчизників згодні на повну заборону ре-
клами сигарет, включаючи кінофільми й телепередачі. 

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

ЄВРО�2012 – БЕЗ ТЮТЮНОПАЛІННЯ

ГРАМОТА

ДИПЛОМ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

За вагомі досягнення у професійній діяльності та 
багаторічну сумлінну працю Подякою міністра охорони 
здоров’я України нагороджено ст. викладача кафедри фізичної 
реабілітації та спортмедицини з курсом фізвиховання та 
здоров’я Тамару Олександрівну Шандренко та асистента 
кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої 
хірургії та імплантології Наталію Альбертівну Щебликіну.

За первое место в соревнованиях по легкоатлетическому 
кроссу спартакиады областного комитета дипломом Харьков-
ской областной организации профсоюза работников здраво-
охранения награждена команда Харьковского националь-

ного медицинского университета.

Дипломом Харківського обласного управління з фізичного 
виховання та спорту нагороджено команду Харківського 

національного медичного університету за ІІІ місце в зма-
ганнях ХVІІ Спартакіади «Здоров’я» серед співробітників ВНЗ 
ІІІ-ІV рівнів акредитації з баскетболу (вікова група до 40 років).

ИЗДАНИЕ
В знак выдающихся профессиональных достижений и за 

весомый вклад в развитие общества Редакторская коллегия 
Американского Биографического института посвятила первое 
издание Международных профайлов выдающихся лидеров 
проф. Владимиру Лупальцову.

19 травня 2011 року відбувся візит лікаря-хіропрактика, 
професора зі штату Джорджія, США, містера Ендрю Кірка до 
Харківського національного медичного університету.

Доктор Ендрю Кірк зустрівся з першим проректором ХНМУ 
професором В.А. Капустником та деканом V медфакультету з 
підготовки іноземних студентів доцентом Д.І. Маракушиним. 

Під час зустрічі були обговорені питання співробітництва 
та обміну студентами й науковцями між університетами США, у 
тому числі Live Chiropractic University та Харківським національ-
ним медичним університетом. У рамках візиту до університету 
містер Ендрю Кірк ознайомився з інформацією про ХНМУ, 
відвідав музей кафедри патоморфології.

ВІЗИТ ЛІКАРЯ-ХІРОПРАКТИКА

Під час прес-конференції
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

18 травня 2011 року відбулася міжрегіональна науково-
практична конференція «Педіатрія ХХІ століття – від фундамен-
тальних досліджень до практики», присвячена 85-річчю з дня 
народження академіка Академії Наук вищої школи України, за-
служеного діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, 
професора кафедри педіатрії №1 і неонатології Валентини Се-

менівни Приходько.

Конференцію відвідали понад 200 учасників – лікарі прак-
тичної медицини, серед них учні Валентини Семенівни. Привітати 
ювіляра прийшли 44 професори не тільки з Харківського 
національного медичного університету, а й з Києва, Донецька, 
Запоріжжя, Полтави, Дніпропетровська, Чернівців.

Під час відкриття конференції з вітальним словом висту-
пили ректор університету, чл.-кор. НАМН України професор 
В.М. Лісовий, заступник голови обласної державної адміністрації 
І.М. Шурма. Також ювіляра привітали представники Міністерства 
охорони здоров’я України, Національної Академії медичних 
наук України, Асоціації педіатрів України, Харківської обласної 
державної адміністрації, Харківської міської ради.

У рамках конференції провідні вчені-педіатри України про-
читали лекції «майстер-класи», присвячені найактуальнішим 
проблемам патології дитячого віку. З лекцією про маловивчену 
патологію – синдром Маршала – виступив академік НАМН України 
В.Г. Майданник (НМУ ім. О.О. Богомольця), основним питанням 
гастроентерології були присвячені доповіді проф. Ю.В. Білоусова 
(ХМАПО), проф. С.П. Кривопустова (НМУ ім. О.О. Богомоль-
ця), проф. Т.О. Крючко (УМСА), проф. О.Є. Абатурова (ДДМА), 
проф. Л.К. Пархоменко (ХМАПО), проблеми нефрології були 
висвітлені доц. С.В. Кушниренко (НМАПО ім. П.Л. Шупика). Проф. 
Є.І. Юліш прочитав лекцію про основні персистуючі інфекції, про-
блемам неврології присвятили лекції проф. Н.В. Нагорна (ДНМУ 
ім. М. Горького) та проф. Н.В. Хайтович (НМУ ім. О.О. Богомольця). 
Проблеми артеріальної гіпертонії в дітей та підлітків висвітлила 
проф. Л.Ф. Богмат (ДУ «ІОЗДП НАМН України»).

Наукові інтереси Валентини Семенівни завжди були 
різнобічні та багатогранні, але їх об’єднує один принцип – науко-
ва спрямованість завжди відповідає потребам практичної меди-
цини, що підтвердила проведена конференція. 

Í.². Ìàêººâà, äîöåíò êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹1 ³ íåîíàòîëîã³¿

ПЕДІАТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ – ВІД 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ДО ПРАКТИКИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ОНКОМОРФОЛОГІЇ

12-13 травня 2011 року на базі ХНМУ відбулася науково-
практична конференція з міжнародною участю та III конференція 
Українського дивізіону інтернаціональної академії патології 
«Актуальні проблеми онкоморфології», що проводили 
Міністерство охорони здоров'я України, Інтернаціональна 
академія патології, Асоціація патологів України і Харківський 
національний медичний університет. 

На конференцію з’їхалися учасники і гості з усіх регіонів 
України, а також ближнього і далекого зарубіжжя: майже 100 
приїжджих та близько 40 місцевих спеціалістів-патологоанатомів. 
Почесними учасниками конференції були професор Michael 
Wells – президент Європейської асоціації патологів (Великобри-
танія), професор George Kontogeorgos – віце-президент 
Європейського дивізіону Інтернаціональної академії патології 
(Греція), професор Antonio Llombart-Bosch (Іспанія), Jan Pijnenburg 
(Нідерланди), професор А.М. Романенко – академік НАМН України, 
чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України. 

Відкрив конференцію професор В.Д. Марковський – голо-
ва оргкомітету конференції, завідувач кафедри патоморфології 
ХНМУ, дійсний член Інтернаціональної академії патології. 
Від керівництва університету учасників і гостей конференції 
привітав професор В.В. М’ясоєдов. Перейняли вітальну еста-
фету в. о. президента Асоціації патологів України, дійсний член 

Інтернаціональної академії патології, професор С.Г. Гичка і прези-
дент Українського дивізіону Інтернаціональної академії патології 
професор О.С. Решетнікова.

Іноземні професори представили лекції, присвячені новітнім 
уявленням і сучасним методам дослідження трофобластичної хво-
роби (проф. Michael Wells), пухлин мозкового та кіркового шару 
надниркових залоз (проф. George Kontogeorgos), раку молочної 
залози та пухлин кісток (проф. Antonio Llombart-Bosch). Доповіді 
вітчизняних учасників відображали проблемні питання онкозах-
ворювань і передпухлинних станів різноманітних локалізацій.

Одночасно з конференцією відбувся міжнародний семінар 
«Актуальні проблеми патоморфології», де розглядалися різно-
манітні важливі питання патології.

У рамках конференції відбулася об’єднана робоча нарада 
завідувачів кафедр патоморфології і патологічної анатомії та об-
ласних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «Патологічна 
анатомія», яку провели проф. В.Д. Марковський – завідувач 
опорної кафедри патоморфології ХНМУ та В.А. Діброва – го-
ловний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 
«Патологічна анатомія».

Гості нашого університету передавали найщиріший уклін 
професору Антоніні Федорівні Яковцовій, яка 38 років (з 1971 р. 
по 2009 р.) очолювала кафедру патоморфології ХНМУ, і є віце-
президентом Асоціації патологів України, заслуженим діячем на-
уки і техніки України, дійсним членом Інтернаціональної академії 
патології.

Хочемо висловити подяку за надання допомоги в проведенні 
реєстрації учасників та супроводу іноземних гостей з перекладом 
доповідей інших доповідачів на англійську мову кураторові Ради 
молодих учених та студентського наукового товариства ХНМУ 
професору Г.М. Кожиній, а також Наталії Куфтєріній, Євгенію Вла-
сенко, Софії Хмаін, Андрію Костоусовому, Наталії Сухонос, Тамарі 
Габісонія, Крістін Потихеньській і Ользі Юрченко. Особлива подя-
ка за переклад доповідей завідувачу кафедри іноземних мов до-
центу І.В. Корнейко.

².Â. Ñîðîê³íà, ïðîôåñîð êàôåäðè ïàòîìîðôîëîã³¿,
Î.Ì. Ïë³òåíü, àñèñòåíò 

Відкриття конференції 

В.С. Приходько з колегами, учнями та друзями

Учасники конференції
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Большинству людей известно о суще-
ствовании интеллектуальной собственно-
сти, в частности, авторского права и права 
промышленной собственности.

Говоря об объектах промышленной 
собственности, составляющей первую 
сферу прав интеллектуальной собственно-
сти, необходимо прежде всего отметить, 
что из шести объектов (изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки, топографии интегральных 
микросхем, обозначение происхождения 
товаров) главным является изобретение, 
т.е. такое техническое решение, которое 
обладает мировой новизной, изобрета-
тельским уровнем (неочевидностью) и 
должно быть осуществимо промышленным 
путем. Такое его значение определяется 
следующими обстоятельствами. В насто-
ящее время изобретения составляют наи-
большую часть среди всех других объектов 
промышленной собственности, именно на 
них приходится самая большая доля выда-
ваемых охранных документов (патентов). 
Поэтому изобретения и сделки, связанные 
с ними, составляют на современном рын-
ке наибольшую долю по сравнению со все-
ми другими коммерческими операциями, 
относящимися ко всем прочим объектам 
промышленной собственности. При на-
рушении патентов на изобретения санк-
ции за неправомерные действия обычно 
многократно превышают подобные санк-
ции за нарушения охранных документов на 
все другие виды промышленной собствен-
ности. Только с помощью патентов на изо-
бретения можно в настоящее время защи-
тить всю гамму создаваемых технологий. 

И самое важное – только с помощью 
патентов на изобретения можно получить 
надежную защиту новых и новейших техно-
логий от конкурентов. Известно, что совре-
менный рынок во многом является именно 
рынком новых технологий, а это означает, 
что технологии сначала должны получить 
надлежащую патентую защиту как в Укра-
ине, так и за рубежом. Кроме того, только 
изобретения выгодно отличаются от всех 
других объектов промышленной собствен-
ности тем главным в современных услови-
ях фактором, что именно они как бы зримо 
воплощают собою технический прогресс, 
являются своего рода сгустком, концен-
трацией передовой, самой современной и 
прогрессивной технической мысли. 

Правовой охраной пользуются те 

изобретения, которые являются новы-

ми, имеют изобретательский уровень 

и промышленно применимы. Техниче-
ское решение практической задачи, заяв-
ляемое в качестве изобретения, должно 
быть прежде всего новым. Признак новиз-

ны предъявляется к изобретениям во всем 
мире. При проверке новизны учитываются 
сведения, ставшие общедоступными не 
только в Украине, но и в зарубежных стра-
нах. Иными словами, новизна изобрете-

ния должна носить абсолютный миро-

вой характер.

Следующим критерием охраноспособ-
ности изобретения является изобрета-

тельский уровень. Изобретение имеет 
изобретательский уровень, если оно для 
специалиста явным образом не следу-
ет из уровня техники. При исследовании 
того, обладает ли заявленное решение 
изобретательским уровнем или нет, в рас-
чет можно принимать информацию о лю-
бых решениях, обладающих признаками, 
характерными для исследуемого реше-
ния. Иными словами, изобретательским 

уровнем будет обладать лишь то реше-

ние, в котором есть признаки, еще не 

известные из уровня техники, при этом 
во внимание принимаются только обще-
доступные сведения. Поданные заявки на 
изобретение и полезные модели, а также 
запатентованные в Украине изобретения и 
полезные модели, если сведения о них не 
опубликованы, в уровень техники при ис-
следовании данного критерия не включа-
ются.

Изобретение промышленно при-

менимо, если его можно использовать 
в промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и других отраслях че-
ловеческой деятельности.

Понятие «полезная модель» обыч-
но охватывает такие технические новше-
ства, которые по своим внешним призна-
кам очень напоминают патентоспособные 
изобретения, однако менее значительны 
с точки зрения их вклада в уровень техни-
ки. Законодательство тех стран, которые 
предоставляют особую охрану подобным 
объектам, устанавливает, как правило, бо-
лее упрощенный порядок выдачи на них 
охранных документов, сокращенный срок 
их действия, менее значительные пошли-
ны и т. п.

Что касается круга охраняемых в каче-
стве полезной модели объектов, то в ми-
ровой практике наметились два подхода. 
В одних странах, в частности, в Украине, 
понятие «полезная модель» толкуется рас-
ширительно и охватывает собой практиче-
ски перечень объектов, которые могут быть 
признаны изобретениями, т. е. устройства, 
способы, вещества и т.п. В других странах 
понятие «полезная модель» охватывает 
лишь объекты, имеющие пространствен-
ную структуру, т. е. устройства.

К полезной модели не предъявляет-
ся требование изобретательского уровня. 

З 5 по 27 травня в Україні відбудуться такі 

виставки, з’їзди, конгреси, симпозіуми та 

науково-практичні конференції:

1. II з’їзд Української асоціації черепно-щелепно-
лицевих хірургів (13 травня, м.Київ).
2. III з’їзд колопроктологів України (18-20 травня, 
м.Одеса).
3. Науковий симпозіум з міжнародною участю 
«Первинні імунодефіцити» (12 травня, м.Луцьк).
4. Науковий симпозіум з міжнародною участю 
«Критичні стани: діагностика, надання екстреної 
допомоги, профілактика» (19-20 травня, м.Київ).
5. Науковий симпозіум з міжнародною участю 
«Перинатальна медицина та безпечне материн-
ство» (19-20 травня, м.Харків).
6. Науковий симпозіум з міжнародною участю 
«Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія» 
(26-27 травня, м.Полтава).
7. Науковий симпозіум з міжнародною участю 
«Малоінвазивна та інструментальна хірургія хреб-
та» (26-27 травня, м.Харків).
8. Науково-практична конференція з міжна-
род ною участю «Інноваційні технології в екс пе-
риментальній медицині та біології» (5-6 травня, 
м.Полтава).
9.  Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Анестезіологічне забезпечення та 
інтенсивна терапія хворих з супутніми захворю-
ваннями. Регіонарна анестезія. Лікування болю» 
(5-6 травня, м.Київ).
10. Науково-практична конференція «Актуальні 
питання діагностики та лікування мультирези-
стентного туберкульозу» (12 травня, м.Київ).
11. Науково-практична конференція з між-
народною участю «Креативні напрями у 
діагностиці, патогенезі та лікуванні внутрішніх 
хвороб» (12-13 травня, м.Запоріжжя).
12. Науково-практична конференція з міжна-
род ною участю «Актуальні питання медицини 
праці та промислової екології» (12-13 травня, 
м.Донецьк).
13. Науково-практична конференція з міжна-
родною участю «Сучасні аспекти медицини і 
фармації-2011» (для молодих учених та студентів) 
(12-13 травня, м.Запоріжжя).
14. Науково-практична конференція «Нові на-
прямки впровадження кредитно-модульної си-
стеми організації навчального процесу у вищих 
медичних, фармацевтичних навчальних закладах 
України III-IV рівнів акредитації» (12-13 травня, 
м.Тернопіль).
15. Науково-практична конференція з міжна род-
ною участю «Актуальні проблеми онко морфоло-
гії» (12-13 травня, м.Харків).
16. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Новітні технології в сучасній 
кардіології» (12-13 травня, м.Одеса).
17. Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Діагностика і лікування 
хронічних захворювань ЛОР-органів» (16-17 
травня, м.Одеса).
18. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю молодих учених (17 травня, 
м.Вінниця).
19. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «YouthNatoBioTech-2011. Молодіж-
ний форум з нанобіотехнології» (17-18 травня, 
м.Київ).
20. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Сучасні погляди на клініку та лі-
кування екзогенних психічних розладів» (17-
18 травня, м.Луганськ).
21. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Бібліотечно-інформаційна інфра-
структура медичної (фармацевтичної) галузі 
України: традиційний та інноваційний шляхи роз-
витку» (18-19 травня, м.Харків).
22. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Актуальні питання акушерства, 
гінекології та перинатології» (18-19 травня, АР 
Крим, м.Судак).
23. Науково-практична конференція «Актуальні 
питання поліклінічної неврології» (18-19 травня, 
м.Київ).

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ПОВІДОМЛЯЄ:

Международный день интеллектуальной собственности, который ежегодно чело-
вечество отмечает 26 апреля, дает возможность подчеркнуть значение инноваций в 
повседневной жизни человека и совершенствовании общества. Этот день помогает 
людям во всех странах мира осознать важность интеллектуальной собственности для 
нашего благосостояния. Люди творческого склада ума находят все новые и новые ре-
шения самых сложных проблем, стоящих сегодня перед человечеством. Защита ин-
теллектуальной собственности способствует созданию атмосферы, дающей простор 
творчеству и позволяющей им вносить весомый вклад в экономическое развитие и 
улучшение качества жизни людей во всем мире.

Продовження на стор. 5
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НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ПОВІДОМЛЯЄ:Однако, это не означает, что полезной мо-
делью может быть признано очевидное 
для любого специалиста решение зада-
чи. Полезная модель, как и изобретение 
и другие объекты интеллектуальной соб-
ственности, должна быть результатом 

самостоятельного изобретательского 

творчества, но степень последнего мо-
жет быть меньшей, чем это требуется для 
признания решения изобретением. Кроме 
того, наличие изобретательского творче-
ства не проверяется при выдаче охранного 
документа на полезную модель. Для при-

знания решения полезной моделью оно 

должно обладать новизной и промыш-

ленной применимостью.

Охранный документ, который выдается 
на полезную модель, называется патентом.

Вторую сферу прав интеллектуаль-
ной собственности составляет автор-
ское право, к объектам которго (всего их 
18) относят, в частности, «литературные 
письменные произведения». В последнее 
время наблюдается тенденция к преобла-
дающей регистрации служебных произве-
дений, имущественные права на которые 
принадлежат работодателю. Регистрация 

авторского права на литературные пись-
менные произведения включает произве-
дения разного характера: научного, науч но-
практического, научно-технического, тех-
  нического, практического, беллетристи-
ческого, научно-популярного, научно-об-
разовательного, образовательного, ре -
клам но-информационного и др. Защи-
та авторского права регулирует имуще-
ственные и неимущественные взаимоот-
ношения между пользователями объектов 
авторского права и их создателями и осу-
ществляется с помощью авторского сви-
детельства.

В последнее время изобретательская 
активность сотрудников университета воз-
растает, университет уверенно поддер-
живает авторитет вуза с высоким интел-
лектуальным потенциалом. Руководство 
университета постоянно заботится о до-
стойном уровне правовой охраны интел-
лектуальной собственности, обеспечивая 
в этой области европейские стандарты.

Ò.Ã. Åâòóøåíêî, 
ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû èíòåëëåêòóàëüíîé 

ñîáñòâåííîñòè ÕÍÌÓ

24. Науково-практична конференція «Сучасні на-
прямки діагностики та лікування в ревматології» 
(19 травня, м.Луганськ).
25. Науково-практична конференція «Клінічні 
та експериментальні аспекти гематології та 
трансфузіології» (19 травня, м.Львів).
26. Науково-практична конференція «Внесок мо-
лодих спеціалістів в розвиток медичної науки і 
практики», присвячена Дню науки (19 травня, 
м.Харків).
27. Науково-практична конференція «Вірусні ге-
патити у практиці лікарів-інтерністів: епідеміологія, 
діагностика, лікування та профілактика», присвя-
чена Міжнародному Дню боротьби з гепатитом 
(19 травня, м.Київ).
28. Науково-практична конференція «Управління 
якістю в фармації» (19 травня, м.Харків).
29. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Актуальні питання діагностики, 
лікування і санаторно-курортної реабілітації за-
хворювань внутрішніх органів» (19-20 травня, 
Дніпропетровська обл., с.Орлівщина).
30. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Актуальні питання хірургічної 
гастроентерології» (19-20 травня, м.Донецьк).
31. Науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми сучасної морфології», присвяче-
на 75-річчю з дня народження професора 
М.С. Скрипнікова (19-20 травня, м.Полтава).
32. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Сучасні проблеми епідеміології, 
мікробіології та гігієни» (19-20 травня, м.Львів).
33. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Актуальні проблеми клінічної хірургії» 
(19-20 травня, м.Київ).
34. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Медичне право України: законодав-
че забезпечення царини охорони здоров’я (гене-
зис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й 
удосконалення)» (19-20 травня, м.Одеса).
35. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Актуальні питання клінічної та екс пе-
риментальної фармакології» (25 травня, м.Київ).
36. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Радіаційна безпека персоналу та 
пацієнтів при рентгенодіагностиці» (25-26 травня, 
м.Харків).
37. Науково-практична конференція «Клінічні 
аспекти імунологічних порушень у хворих з 
бронхолегеневими захворюваннями та їх 
імунокорекція» (26 травня, м.Київ).
38. Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Сучасні теоретичні та 
практичні аспекти травматології та ортопедії» (26-
27 травня, м.Донецьк).
39. Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Сучасні технології в хірургії 
раку шлунково-кишкового тракту» (26-27 травня, 
м.Київ).
40. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Інтервенційні та медикаментозні 
підходи до ведення хворих з порушеннями ритму 
серця» (26-27 травня, м.Київ).
41. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Сучасні підходи до діагностики та 
лікування афективних розладів» (26-27 травня, 
м.Харків).
42. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Філатовські читання», присвяче-
на 75-річчю з дня заснування ДУ «Інститут очних 
хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН 
України» (26-27 травня, м.Одеса).
43. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Актуальні питання андрології та 
урології» (26-27 травня, м.Київ).
44. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Психічні розлади, пов’язані із 
стресом: експертні, психіатричні, психологічні, 
психотерапевтичні та правові аспекти» (26-27 
травня, м.Львів).
45. Науково-практична конференція «Актуальні 
питання формування здорового способу життя 
та використання оздоровчих технологій» (26-27 
травня, м.Херсон).

С 6 по 9 апреля 2011 года в Мадри-
де состоялся IV Международный конгресс 
«Пре диабет и метаболический синдром». 
В нем приняли участие ученые, врачи из 
многих стран Европы, США, Азии, Африки, 
Австра лии, Южной Америки. Главный лозунг 
конгрес са – эпидемиология, ведение и пред-
упреждение сахарного 
диабета и сердечно-со-
су дистых заболеваний.

Несмотря на неко-
торую специфичность 
названия, необходимо 
отметить, что рассма-
триваемые вопросы 
носили мультидисци-
плинарный характер и 
представляли интерес 
как с научной, так и с 
клинической точки зре-
ния для специалистов: 
эндокринологов, кар-
диологов, гепатологов, 
гастроэнтерологов, не-
фрологов, андрологов, 
акушеров-гинекологов, 
педиатров, фармакологов и др. Кафедра 
пропедевтики внутренней медицины №1 
приняла участие в Конгрессе в виде четы-
рех постерных сообщений, представленных 
профессором О.Н. Ковалевой и соискателем 
кафедры врачом А.В. Мамонтовой. В этих 
сообщениях приведены результаты научной 
работы сотрудников кафедры по актуальным 
проблемам метаболического синдрома.

Программу конгресса составляли лек-
ции ведущих ученых, научные сессии, са-
теллитные симпозиумы, оживленные дис-
куссии. В последние годы на передний план 
выдвигается проблема метаболического 
синдрома, что нашло отражение в материа-
лах Конгресса. Рассмотрение патогенеза 
метаболического синдрома представлено 
на различном уровне: молекулярном, кле-
точном, органном. Значительное внимание 
уделяется изучению роли биологически ак-
тивных веществ в патогенезе метаболиче-
ских нарушений, взаимосвязи инсулиноре-
зистентности, ожирения, эндотелиальной 
дисфункции, оксидативного стресса у лиц с 
ожирением и сахарным диабетом.

Ряд заседаний был посвящен педиа-
трическим исследованиям. Установлена 
частота предожирения, ожирения, дисли-
пидемии, гиперинсулинемии у школьников 
в различных популяциях, установлены кар-
диометаболические биомаркеры, разрабо-
тан алгоритм скрининга ожирения у детей 

и подростков. В целом, 
как у взрослых, так и у 
детей выявлена небла-
гоприятная тенденция 
к накоплению дисме-
таболических проявле-
ний, что в значитель-
ной мере обусловлено 
поведенческими фак-
торами (гиподинами-
ей, несбалансиро ван -
ным питанием, воз-
действием экзогенных 
агентов – курение), от-
бором кандидатных па-
тологических генов. В 
выступлении прозвучал 
тезис: метаболический 
синдром – болезнь ци-

вилизации. Перефразируя это выражение, 
можно утверждать, что «метаболический 
синдром – это грехи современной цивили-
зации».

Большое количество научных сообще-
ний было посвящено предиабету. Этот до-
статочно новый термин включает в себя 
состояния, характеризующиеся нарушен-
ной толерантностью к глюкозе, которое 
можно выявить с помощью нагрузочных 
тестов и других методик. Это направление 
является перспективным, так как позволя-
ет выявить лиц, предрасположенных к раз-
витию сахарного диабета и своевременно 
проводить среди них первичную профи-
лактику. 

Посещение Конгресса, обогащение но-
выми знаниями, безусловно, имеет важное 
значение для каждого специалиста, так как 
современные достижения науки трансфор-
мируются в высокий уровень оказания ме-
дицинской помощи больным.

Î.Í. Êîâàëåâà, çàâ. êàôåäðîé ïðîïåäåâòèêè 
âíóòðåííåé ìåäèöèíû ¹1, ïðîôåññîð
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ОЛІМПІАДА КОНФЕРЕНЦИЯ

27-29 квітня 2011 року в ХНМУ втретє відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни «Інфекційні хвороби» для студентів медичних і класичних 
університетів, в якому взяли участь 22 найкращих представники з 13 ВНЗ: VI курсу – 14, 
V курсу – 8, у тому числі вперше – 2 іноземних конкурсанти.

Змагальна частина олімпіади склада-
лася з трьох турів: І – вирішення 50 кон-
курсних завдань за типом «Крок-2», ІІ – 
5 ситуаційних клінічних задач підвищеної 
складності та ІІІ – демонстрація практичних 
навичок та умінь під час проведення курації 
й обстеження пацієнтів безпосередньо у 
відділеннях клініки інфекційних хвороб. 

Перше місце посіла студентка VI курсу 
НМУ ім. О.О. Богомольця Марина Сукач, 
яка набрала 276 балів (з 300 максимально 
можливих), друге – студент VI курсу ХНМУ 
Павло Зайцев (274 бали), третє поділили 
студентка VI курсу ХНУ ім. В.М. Каразіна 
Марина Касім (224 бали) та студентка 
V курсу ОНМУ Тетяна Прутіян (224 бали).

Перше місце у командному заліку отримала команда ХНМУ, друге – НМУ ім. О.О. Бо-
гомольця, третє місце поділили команди ХНУ ім. В.М. Каразіна та СумДУ.

Усі студенти одержали сертифікати учасників олімпіади, пам’ятні сувеніри від кафе-
дри, переможці – почесні грамоти або заохочувальні дипломи та навчально-методичну 
літературу колективу кафедри інфекційних хвороб із курсом епідеміології ХНМУ.

Для учасників олімпіади були організовані екскурсія до музею кафедри  
патоморфології, знайомство з народним музеєм університету, кафедрою інфекційних 
хвороб із курсом епідеміології, відновленим за сучасними технологіями відділенням 
реанімації та інтенсивної терапії ОКІЛ, новою ПЛР-лабораторією. На жаль, Україна 
посідає провідне місце за темпами розповсюдження ВІЛ/СНІДу. Лікарі інших країн та  
вітчизняні фахівці все частіше стикаються з проблемами лікування даної патології, тому 
була проведена лекція на тему «Проблеми резистентності ВІЛ до антиретровірус них 
препаратів». 

У рамках культурної програми конкурсанти ознайомилися з екскурсією «Історія та 
сучасність м. Харкова». За побажаннями учасників олімпіади проведено знайомство з 
виставкою концерну «АВЕК», присвяченою захисту тварин від людської жорстокості, та 
виставкою з нагоди свята Пасхи на площі Свободи.

Сподіваємося, що дні, проведені конкурсантами в Харкові, залишаться в пам’яті її 
учасників та чекаємо на наступні зустрічі на гостинній Слобожанській землі. 

Ì.². Êðàñíîâ, äîöåíò êàôåäðè ³íôåêö³éíèõ õâîðîá,
Î.Â. Çàãîðîäíºâà, àñèñòåíò,  Â.Ã. Òêà÷åíêî, àñèñòåíò

СЛАВЕТНІ ТРАДИЦІЇ ІНФЕКЦІОНІСТІВ

Курація хворого

20-22 квітня 2011 р. у Харківському національному медичному університеті відбувся 
ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з напрямів медична психологія та психіатрія 
і наркологія. В олімпіаді з психіатрії та наркології взяли участь 23 студенти з 10 вищих 
медичних навчальних закладів України, з медичної психології – 24 студенти з 12 ВНЗ 
України – 5 класичних та 7 медичних університетів.

Одночасно з олімпіадою 22 квітня була про-
ведена Всеукраїнська наукова конференція 
студентів та молодих вчених «Актуальні питання 
нейронаук», присвячена 110-й річниці з дня на-
родження професора Н.П. Татаренко, яка була 
включена до реєстру заходів, запланованих 
МОН України. 

У роботі конференції взяли участь молоді 
вчені: психіатри, неврологи, наркологи та пси-
хологи Харківського національного медично-
го університету, Львівського націо нального 
університету ім. І. Франка, Таври чного націо нального університету ім. В.І. Вернадського 
(м. Сімферополь), Крим ського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, 
Луганського державного медичного університету, Тернопільського державного медично-
го університету ім. І.Я. Горбачевського, Запорізького державного медичного університету, 
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського (м. Харків), Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка, Дніпропетровської державної медичної 
академії, Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), Буковинського 
державного медичного університету (м. Чернівці), ДУ «Інститут неврології, психіатрії і 
наркології АМН України», Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Усі учасники отримали іменні сертифікати та збірки тез. Кращі доповіді відзначені 
спеціальними дипломами та пам’ятними подарунками.

Як показали результати конференції, молодіжна наука в Україні не повинна 
ідентифікуватися за віковою ознакою, а має бути оцінена за значимістю своїх результатів. 
Практика підтверджує, що вони можуть бути дуже вагомими.

ª. Ðóáöîâà

МОЛОДІЖНА НАУКА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕЙРОНАУК

11 апреля 2011 года кафедра стомато-
логии НИУ Белгородского государственно-
го университета в рамках научной сессии 
провела студенческую научно-практическую 
конференцию с международным участием, 
на которую были приглашены студенты и 
преподаватели стоматологического факуль-
тета Харьковского национального медицин-
ского университета. 

Название совместного научного меро-
приятия «От Победы к Победе» весьма симво-
лично: кафедра стоматологии медицинского 
факультета Белгородского государственно-
го национального исследовательского уни-
верситета, как и одна из ведущих клиниче-
ских баз стоматологического факультета 
Харьковского национального медицинского 
университета, расположена на ул. Победы. 

К участникам конференции с привет-
ственной речью обратилась декан медицин-
ского факультета НИУ БелГУ Н.И. Жернакова. 
В ответном слове декан стоматологического 
факультета ХНМУ В.В. Никонов выразил уве-
ренность в дальнейшем плодотворном со-
трудничестве двух вузов.

Научную часть конференции открыл про-
фессор кафедры стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ХНМУ Г.П. Рузин. Свое 
выступление Геннадий Петрович посвятил 
деонтологии – науке о проблемах морали 
и нравственности в медицине, фундамен-
тальным основам взаимодействия «вра-
ча и пациента», «врача и врача». В условиях 
меняющихся социальных, экономических 
и психологических факторов значение де-
онтологии возрастает ввиду необходимо-
сти переосмысления вопросов межличност-
ных отношений внутри врачебной практики. 
«Спешите делать добро!» – таким видит Ген-
надий Петрович основополагающий прин-
цип деонтологии, и если каждый врач будет 
следовать этому девизу, большинство про-
блем биоэтики будет решено.

В рамках научной конференции состо-
ялся конкурс студенческих работ. В состав 
жюри вошли проф. Г.П. Рузин, Р.С. Назарян, 
заслуженный врач Российской Федерации 
Н.Н. Агапов и на правах хозяина – зав. кафе-
дрой стоматологии проф. Б.В. Трифонов.

По итогам конкурса диплом первой сте-
пени получил студент ХНМУ Владислав Ста-
риков за работу «Влияние поверхностного 
оксида на скорость коррозийных процес-
сов гальванопары имплант-протез». Диплом 
третьей степени присвоен за работу «Ре-
зультаты клинического отбеливания девита-
лизированных зубов отбеливающими препа-
ратами «Opalescence Endo» и «Белагель-О», 
выполненную коллективом студентов ХНМУ 
Антоном Стеблянко, Ириной Марковской и 
Анастасией Гурьевой.

Вручив награды лауреатам и подведя 
итоги конференции, Б.В. Трифонов отметил, 
что выступления участников мероприятия 
содержательны, а сведения о ряде послед-
них достижений в клинической стоматологии 
и материаловедении интересны как для сту-
дентов, так и для практикующих врачей. 

Èðèíà Ìàðêîâñêàÿ, ñòîìàò. ô-ò, V êóðñ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
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ІНТЕРНАТУРА

К 120-ЛЕТИЮ М.А. БУЛГАКОВА

ФИЗВОСПИТАНИЕ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Під такою назвою 7 квітня 2011 року 
в конференц-залі кафедри інфекційних 
хвороб з курсом епідеміології в рам-
ках програми 38-ї науково-методичної 
конференції відбулося секційне засідання, 
у роботі якого взяли участь співробітники 
кафедри, керівники та завідувачі відділень 
обласної клінічної інфекційної лікарні. Те-
мами для обговорення стала низка важ-
ливих питань з практичної підготовки ліка-
рів-інтернів за спе ціа льністю «інфекційні 
хвороби». 

У доповіді «Пер-
спективи розвит ку 
клінічної бази та 
впровадження у клі-
ніці сучасних діагно-
стично-лікувальних 
тех  но логій» голов-
ний лікар ОКІЛ до-
цент М.А. Колодій 
відмітив значущість 
науково-прак тич-
ного потенціалу та кадрового забезпе-
чення клініки у про фесійній підготовці 
лікарів-інтернів. Наголошено, що за 
останній час відбулися позитивні зміни 
матеріально-технічного забезпечення лі-
ку вально-навчального процесу: капіта-
льно відремонтовано та має сучасний 
вигляд відділення інтенсивної терапії, 
створена та незабаром буде введена в 
експлуатацію лабораторія полімеразної 
лан цюгової реакції, завершується капі-
таль ний ремонт лабораторного відділен-
ня. Хотілося, щоб у майбутньому сучасним 
лікувально-діагностичним обладнанням і 
устаткуванням якнайшвидше було пере-

оснащено решту відділень клініки.
Відповідальний за лікувальну роботу 

кафедри асистент О.Є. Бондар у своєму 
виступі звернувся до проблем покращан -
ня діагностики і лікування пацієнтів із 
вірусними гепатитами, проінформував 
присутніх про нові напрямки у вирішенні 
цих нагальних питань, що стали предметом 
обговорення на міжнародній конференції 
гепатологів у Берліні, учасником якої він 
був. Наступні доповіді доцента Г.І. Граділя, 
асистентів Г.О. Со ломенник, В.Г. Ткачен-

ка були присвячені 
актуаль ним питанням 
клі ніки, діагностики, 
лікування та профі-
лактики ВІЛ/СНІДу, 
опортуністичних ін-
фекцій, вірусних і 
бактеріальних ура-
жень респіраторної 
системи, сучасно-
му методу лікування 

респіраторного дистрес-синдрому до-
рослих – екстракорпоральній мембранній 
оксигенації. Усі доповіді викликали 
зацікавленість, про що свідчили численні 
питання, що були поставлені учасниками 
конференції, а також дискусія в залі.

Учасники проведеного заходу виз-
начили пріоритетні, спільні для кафедри 
і клініки завдання, вирішення яких дозво-
лить надати більш сучасного, якіснішого 
рівня підготовці лікарів-інтернів. 

Ã.². Ãðàä³ëü, äîöåíò êàôåäðè ³íôåêö³éíèõ 
õâîðîá ç êóðñîì åï³äåì³îëîã³¿,

Â.Ã. Òêà÷åíêî, àñèñòåíò 

Сучасний стан та перспективи підготовки 
лікарів-інтернів у ХНМУ

Мишель Монтень считал беседу са-
мым приятным видом жизненной деятель-
ности. С ним трудно не согласиться, в осо-
бенности если беседующие объединены 
общей профессией, а стало быть, общи-
ми интересами. И лучшая форма профес-
сиональных бесед – научный 
форум, который собирает тех, 
кому есть что сказать, и тех, кто 
стремится услышать. Обе сто-
роны, активно взаимодействуя, 
формируют контекст собрания 
профессионалов.

Методология и практика 
лингвистической подготовки 
иностранных учащихся» – та-
ково основное направление 
работы пятой по счету научно-
практической конференции, 
которая прошла в нашем уни-
верситете. Для кафедры язы-
ковой подготовки иностран -
ных граждан это важное со-
бытие, к которому коллек-
тив тщательно готовился, тем более что 
нынешний форум посвящен 120-летию 
М.А. Булгакова.

Изучение творчества этого великого 
русского писателя занимает особое место 
в учебном процессе, и это нашло отраже-
ние как в оформлении территории прове-
дения конференции (тут постаралась На-
учная библиотека ХНМУ, подготовившая 

интересную экспозицию), так и в высту-
плениях участников.

У этого мероприятия появились свои 
завсегдатаи: филологические кафедры 
нашего университета и родственные ка-
федры города. Уже стало традицией уча-

стие иностранных студентов в 
качестве слушающих и высту-
пающих. В этом году тематика 
конференции привлекла вни-
мание медицинских вузов на-
шей страны как на востоке, так 
и на западе. Авторами публи-
каций стали преподаватели 
Луганского, Тернопольского, 
Ивано-Франковского, Буко-
винского медуниверситетов. 
Гостем кафедры и участником 
конференции стала предста-
витель Киевского националь-
ного медицинского универси-
тета им. А.А. Богомольца.

Говорят, что удовлетворен-
ность ума – признак усталости. 

В данном случае можно выразить удовлет-
ворение от проделанной большой работы. 
И никакой усталости ума! Подводя итоги 
прошедшей конференции, кафедра анали-
зирует свои успехи и просчеты и обсуждает 
содержание и формы проведения следую-
щей «большой беседы».

È.Â. Çàïîðîæåö, ñò. ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû 
ÿçûêîâîé  ïîäãîòîâêè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí

И НИКАКОЙ УСТАЛОСТИ!..

19-20 апреля 2011 г. на базе Белго-
родского государственного технологи-
ческого университета им. В.Г. Шухова 
прошла VII международная научная кон-
ференция «Физическое воспитание и 
спорт в высших учебных заведениях». 

От кафедры «Физической реабилита-
ции, спортивной медицины с курсом фи-
зического воспитания и здоровья» (зав. 
каф. А.Г. Истомин) приняли участие до-
цент С.И. Латогуз с докладом «Особен-
ности мышечного метаболизма у лиц 
молодого возраста с артериальной ги-
пертензией», преподаватель М.Г. Почер-
нина с докладом «Интерактивные техно-
логии в формировании здорового образа 
жизни студенческой молодежи», препо-
даватель Е.В. Селиванов с докладом «Ис-
следование силовой подготовки студен-
ток ХНМУ I-II курсов, которые занимаются 
фитнесом».

За актуальность рассмотренных тем 
и успешное выступление все участники 
были награждены дипломами.

À.Ì. Øàïîâàë, äîöåíò

СПОРТ И НАУКА

…Музей в смысле древних (от коих 
мы и заимствовали это учреждение) есть 
собор ученых; его деятельность есть ис-
следование…

…Музей есть не собирание вещей, а 
собор лиц; деятельность его заключается 
не в накоплении мертвых вещей, а в воз-
вращении жизни останкам отжившего, в 
восстановлении умерших, по их произве-
дениям, живыми деятелями…

…Музей есть выражение памяти об-
щей для всех людей, как собора всех жи-
вущих, памяти, не отделимой от разума, 
воли и действия, памяти не о потере ве-
щей, а об утрате лиц. Деятельность музея 
выражается в собирании и восстановле-
нии, а не в хранении только…

…существенное свойство музея – 
быть выразителем духа времени…

…музей и с предметной стороны есть 
совокупность лиц, само человечество, в 
его книжном и вообще в вещественном 
выражении, т.е. музей есть собор живущих 
сынов с учеными во главе, собирающий 
произведения умерших людей, отцов. За-
дача музея поэтому естественно – восста-
новление последних по первым…

…Музей есть исследование, произ-
водимое младшим поколением под руко-
водством старшего…

Доклад студента 

из Азербайджана 

Аждара Ибрагимова

Музей, его смысл и назначение

Âûïèñêè èç êíèãè ôèëîñîôà È.Ô. Ôåäîðîâà
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ВІТАЄМО! НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ

Очень интересно узнать, какие психологические факторы влияют на успешность 
обучения студентов? Может ли студент влиять на эти факторы или дело лишь в талан-
те и трудолюбии? 

Àëåíà, ²² êóðñ

Спасибо за инте-
ресный вопрос, Алена. 
Ответ на него ищут мно-
гие психологи. 

Действительно, по-
чему одни студенты 
много и охотно рабо-
тают над овладением 
знаниями и профессио-
нальным мастерством, 
а возникающие трудно-
сти только добавляют 
им энергии и желания 
добиться поставлен-
ной цели, в то время 
как другие все дела-
ют словно из-под пал-
ки, а появление препятствий резко сни-
жает их активность вплоть до отказа от 
учебной деятельности, при том, что та-
кие различия наблюдаются при одних и 
тех же внешних условиях учебной дея-
тельности (социально-экономическое по-
 ложение, организация и методическое 
обес печение учебного процесса, квали-
фикация преподавателя и т. п.)? Для объ-
яснения этого феномена психологи и пе-
дагоги чаще всего апеллируют к таким 
индивидуально-психологическим осо-
бенностям учащихся:

– уровень интеллекта (способ-
ность усваивать знания, умения, навыки 
и успешно применять их для решения за-
дач); 

– креативность (способность само-
му вырабатывать новые знания); 

– учебная мотивация, обеспечива-
ющая сильные положительные пережива-
ния при достижении учебных целей;

– высокая самооценка, приводящая 
к формированию высокого уровня притя-
заний.

Студенты с низкой самооценкой за-
ранее смиряются с поражением и отказы-
ваются бороться с трудностями, иногда 
считая, что не достойны победы. Немало-
важную роль играет и темперамент лич-
ности. Человек с любым темпераментом 
способен к социальным достижениям, в 
том числе и в учебной деятельности, но 
достигается это разными путями. Орга-
низационные формы обучения в совре-
менной школе и вузе более благоприятны 
для людей с сильной и подвижной нерв-
ной системой (сангвиники, холерики), по-
этому среди них больше тех, кто хорошо 
учится, чем среди тех, кто имеют слабую 
и инертную нервную систему (меланхоли-
ки, флегматики). 

Что касается мотивации к обуче-

нию, то это понятие более сложное, чем 
может показаться на первый взгляд. В по-
следнее время психологи образования 
выделяют направленность на получе-

ние знаний, профессии, диплома. Сту-
денты, нацеленные на получение знаний, 
характеризуются высокой регулярностью 
учебной деятельности, целеустремлен-
ностью, сильной волей и др. Те же, кто на-
правлен на получение профессии, часто 

проявляют избиратель-
ность, деля дисциплины 
на «нужные» и «ненуж-
ные» для их профессио-
нального становления, 
что может сказываться 
на академической успе-
ваемости. Установка на 
получение диплома де-
лает студента еще менее 
разборчивым в выборе 
средств на пути к его по-
лучению – нерегулярные 
занятия, «штурмовщи-
на», шпаргалки и т.п. 

Следует отметить, 
что одним из наиболее 

значительных факторов, которые обеспе-
чивают успешную учебную деятельность – 
волевые качества личности. Студент 
проявляет свои волевые качества, когда 
совершает действие, которое изначаль-
но недостаточно мотивировано, то есть 
уступает другим действиям, сиюминут-
ным желаниям, может найти в себе силы 
придать учебной деятельности больший 
смысл, самостоятельно усилить мотив к 
ней. Вывод, который можно сделать, что 
каждый студент, который хочет достичь 
высоких результатов, должен прежде по-
знать себя самого, а потом науку!

Обладаете ли вы достаточно высоким 
уровнем интеллекта, общими и специаль-
ными способностями для вашей меди-
цинской специальности (хирурги и сто-
матологи – тонкой моторикой, высокой 
концентрацией внимания, способностью 
выполнять несколько задач одновре-
менно; педиатры, терапевты – большим 
объемом непроизвольной памяти, ана-
литическими способностями, высоким 
коммуникативным потенциалом, эмпа-
тией и т.д.)? Если способности есть, то 
их можно намеренно развивать и совер-
шенствовать профессионально важные 
умения. 

Ответьте честно себе на вопрос, что 
побуждает вас учиться: страх перед ро-
дителями? Потребность быть лучшим в 
группе? Или желание стать врачом? Если 
ваш выбор – третий ответ, то можно наде-
яться, что получаемые вами знания дей-
ствительно крепко усвоены. Постарай-
тесь понять сильные и слабые стороны 
своего характера. Какие именно из них 
ответственны за учебу? 

Высокая тревожность, завышенная 
или низкая самооценка, слабый уровень 
коммуникативных способностей – нега-
тивные факторы в обучении, которые, од-
нако, можно корректировать самостоя-
тельно или под руководством психолога. 
И не забывайте, профессия – это судьба. 
Овладевая профессией, углубляя зна-
ния, совершенствуя профессиональное 
мастерство, человек берет судьбу в соб-
ственные руки.

Å.Â. Äìèòðèåíêî, ïñèõîëîã ó÷åáíî-íàó÷íîãî 
öåíòðà ÕÍÌÓ

Асоціальна домінанта 

(а... + соціальний, від лат.
dominans – доміную-
чий) – вид деструктивної 
(відносно самої особи-
стості) комунікативної 

активності, спрямованої на вдо-
волення егоїстичних прагнень, 
маніпулювання іншою людиною 
або людьми, домінування без 
відповідальності.

Асоціація (від лат. associatio – спо-
лучення, з’єднання від associо 
– з’єдную) – явище зв’язку між 
окремими нервово-психічними 
актами (думками, уявленнями, 
почуттями), внаслідок якого одне 
уявлення або почуття спричиняє 
інше.

Астенія (від грец. astheneia – безсил-
ля, слабкість; син. астенічний 
синдром) – нервово-психічна 
слабкість, яка виявляється в 
підвищеній втомлюваності й 
виснажливості, зниженому по-
ро зі чутливості, крайній не-
стійкості настрою, порушенні 
сну. А. розглядається як одна з 
універсальних реакцій організму 
на надмірні навантаження, може 
розвиватися при різних, на-
самперед хронічних хворобах, 
органічних ураженнях головного 
мозку, інфекціях, інтоксикаціях, 
а також при неврозах (див. Не-
вроз).

Астереогноз (астерео...+...гноз) – 
неспроможність впізнавати пред-
мети при збереженні тактильної 
чутливості. Різновид агнозії (див. 
Агнозія).

Атаксія (від грец. ataxsia – безладдя) – 
розлад координації довільних 
рухів при ураженні нервової си-
стеми. 

Рубрику веде проф.
В.О. Коробчанський

СЛОВНИК

МАЛОВЖИВАНИХ

СЛIВ I ТЕРМIНIВ

Співробітниками ХНМУ 
одержано патенти на такі 

винаходи та корисні моделі:

1. Спосіб оцінки сполученої дії на організм 
ссавців метилтретбутилового ефіру та 
зниженої  температури в експерименті. Ав-
тори: Р.О. Бачинський, І.В. Завгородній, 

В.А. Капустник, В.В. М’ясоєдов, Н.М. Тка-

чук, Г.А. Нікуліна.

2.  Спосіб діагностики екозалежної нефропатії 
у дітей. Автори: Ю.В. Одинець, В.О. Голова-

чова, Т.В. Горбач, Л.В. Ларічева.

3. Спосіб діагностики хронізації запалення. 
Автори: С.В. Татарко, М.О. Клименко.

4. Спосіб прогнозування функціональної 
здатності серця у дітей, які перенесли захво-
рювання міокарда. Автори: Г.С. Сенаторова, 

К.В. Сергієнко.

5. Спосіб лікування хворих на екзему. Авто-
ри: А.М. Дащук, В.А. Чипиженко, Л.І. Чер-

нікова, І.М. Караченцева, Н.О. Пустова, 

О.О. Левченко.

6. Спосіб лікування дітей раннього віку, хво-
рих на гострий обструктивний бронхіт на фоні 
гіпоксично-ішемічних розладів центральної 
нервової системи. Автор: О.В. Давиденко.

Ò.Ã. ªâòóøåíêî, êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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КОЛОНКА ЮРИСТА СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ ОЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬОВИЧА БЕРЕСНЄВА

УМОВИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ 

БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із За-
коном України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
від 04.02.1994 № 3929-ХІІ зі змінами від 04.11.2010 р., Указами Президен-
та України від 25.03.94 №112/94 «Про заходи щодо розвитку економічного 
співробітництва областей України з суміжними прикордонними областя-
ми Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271/94 «Про заходи щодо роз-
витку економічного співробітництва областей України з суміжними обла-
стями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями 
Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України «Про на-
вчання іноземних громадян в Україні» від 26.02.1993 №136 зі змінами від 
10.06.1993 р. та «Про затвердження Положення про прийом іноземців та 
осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів» від 
05.08.1998 №1238 зі змінами від 07.07.2010 р. Іноземці, яким надають 
державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними 
програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймають-
ся на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах 
обсягів державного замовлення. 

Іноземці українського походження, які отримали направлення на на-
вчання від українських національно-культурних товариств, за напрямами 
підготовки галузей знань «Педагогічна освіта», «Мистецтво», «Гуманітарні 
науки», «Соціально-політичні науки» користуються такими самими права-
ми на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі 
на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі 
щодо зарахування на навчання з кількістю балів сертифікатів Українського 
центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних екзаменів 
(творчих конкурсів). 

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці 
українського походження, які отримали направлення на навчання від 
українських національно-культурних товариств, користуються такими са-
мими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони 
були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, 
вступне випробування з яких визначено як профільне для вступу на обра-
ний вступником напрям підготовки (спеціальність). 

Громадяни іноземних країн – кандидати на навчання в Україні повинні 
подати такі документи:

• засвідчену нотаріально копію документа про освіту та одержані з 
навчальних дисциплін оцінки (бали);

• медичний сертифікат, який підтверджує відсутність захворюван-
ня на ВІЛ-інфекцію, передбачений відповідною угодою між Україною та 
іншими державами, або довідку лікувально-профілактичного закладу про 
медичне обстеження на ВІЛ-інфекцію;

• медичний сертифікат про стан здоров'я, який підтверджує 
можливість навчання в умовах клімату України у відповідних навчальних 
закладах, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої 
прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на на-
вчання в Україну;

• анкету встановленого зразка;
• страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім 

іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне на-
дання екстреної медичної допомоги);

• копію документа про народження, засвідчену нотаріально;
• 6 фотокарток розміром 6 х 4 см;
• зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину 

терміном до одного року (крім громадян країн СНД).
Документи повинні бути нотаріально засвідчені з перекладом на 

українську (російську) мову відповідно до законодавства країни їх видачі 
та легалізовані у встановленому порядку в консульстві України відповідної 
країни.

Іноземні громадяни зараховуються до університету після закінчення 
підготовчого відділення університету за конкурсом на основі результатів 
випускних іспитів.

Іноземці, що мають свідоцтво про закінчення підготовчого відділення 
іншого вищого навчального закладу України, зараховуються на пер-
ший курс університету на вакантні місця за результатами співбесіди з 
профілюючої дисципліни. Зарахування проводиться наказом ректора за 
поданням відповідального за роботу з іноземними студентами.

Іноземці, які володіють українською (або російською) мовою, що 
підтверджується відповідним документом про освіту, можуть допускатися 
до вступних іспитів на перший курс нарівні з громадянами України.

Ä.Ñ. Êðàâ÷åíêî, ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó
ïðàâîâî¿ ðîáîòè, ïðàâîâî¿ îñâ³òè, ñèñòåìàòèçàö³¿ çàêîíîäàâñòâà

1 травня 2011 р. 
пішов з життя видат-
ний учений, хі рург, 
доктор медичних на-
ук, профе сор кафе-
дри за гальної хірур-
гії №2 Харківського 
національного ме-
дичного універ си-
  тету, Лауре ат дер-
жавної премії Укра-
їни Олександр Ва -

сильович Берес-

нєв.

Професор О.В. Бе реснєв широко відомий в Укра-
їні й країнах СНД як авторитетний хірург-гепатолог, 
учений у галузі еферентних методів детоксикації 
організму.

Під керівництвом О.В. Береснєва у 17-й лікарні 
м. Харкова (клі нічній базі кафедри) було відкрито 
від ділення хірургії портальної гіпертензії та 
токсикологічне відділення. Він розробив клінічну 
класифікацію цирозів печінки, якою користують-
ся гепатологи України та країн СНД, встановив кри-
терії ефективності, виявив оптимальні методики 
хірургічного лікування хронічних гепатитів і цирозів 
печінки, запропонував нові способи операцій, захи-
щені авторськими свідоцтвами й патентами.

Розглядаючи один із найскладніших розділів хі-
рургічної гепатології – хірургію портальної гіпертензії, 
проф. О.В. Береснєв розробив свою техніку операції 
накладання дистального спленоренального шунта, 
сконструював для цієї операції спеціальний ранороз-
ширювач, захищений авторським свідоцтвом.

Олександр Васильович завжди намагався засто-
совувати всі новітні досягнення хірургії та медичної 
науки. Як хірург-новатор у 1987 р. він першим в Україні 
звернув увагу на питання метаболічної хірургії цукро-
вого діабету 1-го типу. Зроблені за його керівництвом 
дослідження з вивчення клінічних та патофізіологічних 
наслідків депорталізації кровотоку підшлункової за-
лози у хворих на цукровий діабет і сьогодні залиша-
ються неперевершеними.

Проф. О.В. Береснєв одним із перших у Радянсь-
кому Союзі застосував метод екстракорпорального 
ультрафіолетового опромінення аутокрові в лікуванні 
хірургічних хворих. Він глибоко розробляв питан-
ня застосування еферентних методів детоксикації 
організму хворого – гемосорбції, плазмофорезу, до-
норських органів (ксеноселезінка), потім – пробле-
му використання в клініці кріоконсервованих клітин 
печінки, селезінки. Ці роботи знайшли широке виз-
нання. О.В. Береснєва цікавили питання застосуван-
ня лазерного опромінення в хірургії. Він вивчав вплив 
лазерного опромінення на нормальну й циротично 
змінену печінку, запропонував оригінальні способи 
лікування дифузних захворювань печінки.

Олександр Васильович дуже поважно ставив-
ся до своїх учнів, створив свою навчальну школу, 
підготував 22 кандидати і 2 доктори наук, був чле-
ном Всесоюзного товариства сорбціонних методів 
детоксикації.

Уся медична спільнота сумує з приводу смерті 

відомого ученого. Світла пам’ять про Олексан-

дра Васильовича буде жити в серцях його учнів, 

друзів та колег.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

Еще майская ночь

Какая ночь! На всем какая нега! 
Благодарю, родной полночный край! 
Из царства льдов, из царства вьюг 
   и снега 
Как свеж и чист твой вылетает май! 

Какая ночь! Все звезды до единой 
Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 
И в воздухе за песнью соловьиной 
Разносится тревога и любовь. 

Березы ждут. Их лист полупрозрачный 
Застенчиво манит и тешит взор. 
Они дрожат. Так деве новобрачной 
И радостен и чужд ее убор. 

Нет, никогда нежней и бестелесней 
Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 
Опять к тебе иду с невольной песней, 
Невольной – и последней, может быть.

Àôàíàñèé Ôåò

МАЙ 

Так нежно небо зацвело,
А майский день уж тихо тает,
И только тусклое стекло
Пожаром запада блистает.

К нему прильнув из полутьмы,
В минутном млеет позлащеньи
Тот мир, которым были мы...
Иль будем, в вечном превращеньи?

И разлучить не можешь глаз
Ты с пыльно-зыбкой позолотой,
Но в гамму вечера влилась
Она тоскующею нотой

Над миром, что, златим огнем,
Сейчас умрет, не понимая,
Что счастье искрилось не в нем,
А в золотом обмане мая,

Что безвозвратно синева,
Его златившая, поблекла...
Что только зарево едва
Коробит розовые стекла.

Èííîêåíòèé Àííåíñêèé

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

По традиции, начало которой было положено еще в 2009 году, весной и зимой 
ежегодно проводятся игры интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» ХНМУ. 20 мая 
2011 года была проведена уже 5-я игра клуба, как обычно, она состояла из 30 вопро-
сов, один из которых суперблиц. Первоначально в игре участвовали 6 команд – две от 
І медфакультета, сборная І и IV факультетов, ІІ медицинский, медико-профилактический 
и стоматологический факультеты.

Перед игрой, буквально за 5 минут до начала, по иници-
ативе профессора кафедры патоморфологии В.В. Гаргина 
была создана внезачетная команда, в состав которой вош-
ли приглашенные преподаватели, а именно – заместители 
деканов стоматологического и педиатрического факульте-
тов С.Ф. Запара и А.В. Троценко, доцент кафедры философии 
Л.А. Гончаренко. Капитаном команды был выбран профессор 
В.В. Гаргин.

Вот так неожиданно интересно началась игра за звание 
чемпиона университета.

Хочу напомнить, что в предыдущих играх дважды чемпи-
онами становилась команда медико-профилактического фа-
культета, по одному разу стоматологи и I медицинский фа-
культет. Также во время игры проводилось голосование на 
лучшего игрока клуба.

Первый тур вопросов, а их было 15, пролетел очень бы-
стро, 7-й вопрос был суперблицем, т.е. за столом оставался 
лишь один игрок, отвечавший на 3 вопроса подряд. На этот раз с суперблицем спра-

вились 3 команды – ІІ медицинский, сбор-
ная І и IV факультетов и стоматологический 
факультет. После первого тура лидировала 
команда стоматологического факультета.

К финалу подошли 2 команды с оди-
наковым количеством ответов – медико-
профилактического и стоматологического 
факультетов. В итоге все решил един-
ственный дополнительный вопрос, по-
сле которого выиграла команда медико-
профилактического факультета. Титул 
лучшего игрока вновь достался Артему 
Курову. 

На этом сезон интеллектуальных игр 
в Харьковском национальном медицинском университете закончен. Следующая игра 
пройдет в декабре уже нового года. До новых встреч!

Ñ óâàæåíèåì, 
ïðåçèäåíò êëóáà «×òî? Ãäå? Êîãäà?» ÕÍÌÓ Ðîìàí Åëèñååâ

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

☺  
Лаборанта из химической лаборато-

рии доставляют в больницу:
– Автомобильная катастрофа? – спра-

шивает сосед по палате.
– Нет, опечатка в учебнике химии...

☺  
На приеме. Доктор:
– Ну-с, милочка, разделись? Теперь 

давайте я вас послушаю!
– Ой, цветет калина-а-а-а-а!

☺  
– Поздравляю, у Вас родился ребенок!
– Пол ребенка?
– Да нет, целый.

☺  
– Скажите, доктор, а операция будет 

проводиться с анестезией? – со страхом 
спрашивает пациент.

– Конечно! Анестезия Павловна, поде-
ржите больного.

☺  
Возможности медицины беспредель-

ны. Ограничено количество пациентов...

☺  
Скоро студенты медицинских вузов в 

своих курсовых будут давать ссылки на се-
рии Хауса, с указанием сезона и серии! 

ЮМОРЮМОР

 Победители – команда IV медфакультета

ТРЕНИНГ-СЕМИНАР

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Ответы:

По горизонтали: 1. Колика. 2. Нексус. 
3. Гонорея. 4. Соллюкс. 5. Травма. 6. Гер-
пес. 7. Импетиго.

По вертикали: 1’. Прикус. 2’. Уро-
лог. 3’. Трахома. 4’. Перелом. 5’. Онколог. 
6’. Монолог. 7’. Насос. 8’. Капсид.

Зашифрованное слово «Пастер»

Правильні відповіді на «Кроссворд 
по-медицински» першою (10.05.11) до 
редакції надіслала співробітник кафе-
дри мікробіології, вірусології та імунології 
Т.І. Рибіна.

1-3 апреля 2011 года на кафедре пси-
хиатрии, наркологии и медицинской пси-
хологии Харьковского национального 
ме дицинского университета состоялся 
тренинг-семинар по основам арттерапии. 

Данный тренинг стал вторым в си-
стеме семинаров, проводимых в рамках 
учебных программ аналитической шко-
лы Ассоциации психотерапевтов и пси-
хоаналитиков Украины. Целью этих се-
минаров является профессиональное 
образование в области аналитически ба-
зированной арттерапии в соответствии 
с критериями Европейской федерации 
аналитической психотерапии (EFPP). Се-
минар провели доцент кафедры медицин-
ской психологии и психиатрии с курсом 
последипломного образования Винни-
цого национального медицинского уни-
верситета им. М.И. Пирогова, директор 
медико-психологического центра ВНМУ 
им. М.И. Пирогова, аналитик-супервизор 
И.Ч. Байгузина.

В работе семинара приняли участие 
сотрудники кафедры психиатрии, нарко-
логии и медицинской психологии ХНМУ, 
ГУ Институт неврологии, психиатрии и 

неврологии НАМН Украины, врачи и ме-
дицинские психологи Харьковской го-
родской психиатрической больницы №3 
и Харьковской областной психиатриче-
ской больницы № 1 (п. Стрелечье).

По окончании трехдневного семи-
нара участники получили сертификат 
психотерапевтической школы Ассоциа-
ции психотерапевтов и психоаналитиков 
Украины.

Ì. Òàðàñåíêî

Артем Куров

ОСНОВЫ АРТТЕРАПИИ
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КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

МОЯ ПРИСЯГА

КУБОК ВЕСЕЛОГО НАРОДА

26 травня в Харківському націо-
наль  ному медичному університеті 
біля пам’ятного знаку студентам та 
співробітникам ХМІ, які загинули в роки 
Великої Вітчизняної війни, відбулися уро-
чисті збори з нагоди прийняття Присяги на 
вірність народу України студентами V кур-
су медичних факультетів Харківського 
національного медичного університету та 
IV курсу Національного фармацевтичного 
університету.

Церемонію відкрив зав. кафедри ме-
дицини катастроф та військової меди-
цини полковник С.Г. Дем’яник. Перед 
студента ми виступив перший проректор 
з науково-педагогічної роботи профе-
сор В.А. Капустник, який наголосив на тій 
відповідальній місії, що лежить на кожно-
му з випускників медичного та фармацев-
тичного університетів, які присяглися на 
вірність українському народу. Студентів 
також привітали почесний ректор ХНМУ 
академік А.Я. Циганенко та професор НФУ 
О.І. Тихонов.

Зі словами щирої подяки та шани до 
викладачів університету звернулася сту-
дентка ІІІ медичного факультету Владис-
лава Гурьєва: «Сегодня мы даем присягу 
на верность украинскому народу, нашему 
государству как будущие офицеры меди-
цинской службы запаса! Быть офицером – 
высокая честь и высокая ответственность, 
ведь офицер – это человек, который по 
первому зову Отчизны готов постоять за 
ее рубежи! Хочется поздравить препода-
вателей и выразить им сердечную благо-
дарность за те знания, навыки и неоцени-
мый опыт, который они нам передавали на 
протяжении всех лет нашей учебы. Мы за-
веряем: своими делами, учебой, работой 
оправдаем ваш преподавательский труд».

11 мая в городе Остроге прошел по-
луфинал фестиваля КВН «Кубок Весело-
го народа», где команды со всей Украины 
сошлись в борьбе за право участвовать 
в финале фестиваля. Ассоциацию КВН 
Украины радушно приняла Острожская 
национальная академия.

В первой игре тура свою боеспособ-
ность доказывали следующие команды: 
«Осторожно, харьковчане!» (Харьков), 
«С большой буквы» (Луганск), «АПК» (Сим-
ферополь), «ПХД» (Ирпень). Общая тема 
игры – «Мода», в которой все команды смог-
ли раскрыть свой творческий потенциал.

Игра состояла из четырех конкурсов – 
визитка на тему «Свой стиль», разминка с 
жюри, где три вопроса было предостав-
лено командам для того, чтобы проявить 
свою находчивость, домашнее задание 
«Последний писк моды» и фишка Ассоци-
ации КВН Украины – импровизационный 
конкурс, тема которого выдается коман-
дам за несколько часов до начала игры.

Команды удивляли зрителей и жюри 
различными стилями игры – от классиче-

ского формата и до авангардного юмора 
с артхаусными нотками. Особенный успех 
и признание у острожского зрителя полу-
чил материал, где оригинальность мысли 
пересекалась с актуальными бытовыми 
темами.

Несмотря на разноплановость ко-
манд, у жюри было непростое задание – 
определить финалистов фестиваля. Ме-
ста в турнирной таблице распределились 
следующим образом: IV место – «ПХД» 
(Ирпень), II-III место поделили коман-
ды «С большой буквы» (Луганск) и «АПК» 
(Симферополь). I место и возможность 
участия в финале с большим отрывом за-
няла команда Харьковского националь-
ного медицинского университета «Осто-
рожно, харьковчане!».

Финальный этап «Кубка Веселого на-
рода» пройдет традиционно в Затоке, на 
ежегодном фестивале команд КВН «Жем-
чужина у моря».

Íàòàëüÿ Çàðèâ÷àöêàÿ, 
ñòîìàò. ô-ò, V êóðñ, 2 ãð.

НА ВІРНІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОМУ 

НАРОДУ

Жюри конкурса

Победители «Осторожно, харьковчане!»

Винос прапора України та прапора ХНМУ

Під час урочистої церемонії

Прийняття присяги студентами НФУ

Прийняття присяги студентами ХНМУ

Привітання проф. В.А. Капустника

Музичне вітання оркестру 

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

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

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

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

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 27.05.2011. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.

Óìîâ. äðóê. àðê. 4. Îáë.-âèä. àðê. 4,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 0526-01.

Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».

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

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

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

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, Í. Äóáñüêà,
ª. Ðóáöîâà

ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

МОВОЮ ФОТОМОВОЮ ФОТО

У травні 2011 року відзначають свій ювілей співробітники університету: професор кафедри педіатрії №1 та неонатології 
Валентина Семенівна Приходько, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства Ольга 

Семенівна Більченко, доцент кафедри медичної біології Людмила Геннадіївна Діголь, доцент кафедри педіатрії №2 Ірина 

Миколаївна Піддубна, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Ольга Василівна Помазун, завідувач кафе-
дри докторантури, аспірантури і клінордирнатури Олена Юріївна Литвиненко, прибиральник служб. прим. Раїса Григорівна 

Олійник, сторож Ольга Омелянівна Без’язична, прибиральник служб. прим. Людмила Миколаївна Голік, в.о. завідувача ка-
федри акушерства та гінекології №1 Микола Олександрович Щербина, професор кафедри соціальної медицини, організації 
та економіки охорони здоров’я Костянтин Михайлович Сокол, в.о. завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії Геннадій Петрович Рузін, завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я 

Віктор Андрійович Огнєв, доцент кафедри хірургії №2 Володимир Миколайович Шалдуга, асистент кафедри внутрішніх та 
професійних хвороб Василь Леонтійович Прохоренко, сторож Олексій Миколайович Пахомов.

Шановні ювіляри!

 Прийміть від колективу ХНМУ щирі вітання й побажання 

міцного здоров'я, добробуту та стабільності, вірних друзів, 

втілення в життя всіх благородних задумів та заповітних мрій! 

Нехай у вашій оселі завжди панують любов, 

щастя, злагода та сімейне благополуччя! 

В ОБЪЕКТИВЕ – ХРАМЫ И ЦЕРКВИ ГОРОДА ХАРЬКОВА

Кафедральный Благовещенский собор

Церковь Петра и Павла Успенский собор Церковь Озерянской Божьей матери

Собор  Покрова 

Пресвятой Богородицы

Свято-Николаевский храм
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