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10 червня в Харківському національному медичному університеті відбулася зуст-
річ заступника директора Департаменту кадрової політики,освіти, науки та запобігання 
корупції – начальника відділу освіти МОЗ України професора О.П. Волосовця з 
керівниками вищих навчальних медичних та фармацевтичних закладів міста, виклада-
чами та представниками вузівських колективів.

Олександр Петрович ознайомив 
присутніх із сучасними завданнями 
вищої медичної освіти та науки в рам-
ках основних етапів реформування 
галузі, намічених Міністерством охоро-
ни здоров’я України. 

У доповіді було наголошено на 
головних проблемах галузі, окрес-
лених Міністром охорони здоров’я 
О.В. Аніщенком: дефіцит кадрів, не-
достатнє фінансування та слабко роз-
винена діагностична база. Також було 
приділено ува-
гу питанням со-

ціального захисту викладачів і студентів, підвищення престижу 
професії медичного працівника, якості освітнього процесу та 
підготовки іноземних громадян у медичних та фармацевтичних 
ВНЗ. Були обговорені аспекти роботи університетських клінік, 
євроінтеграції медичної освіти, розробки нових законів та дер-
жавних програм у медичній сфері.

Підсумком зустрічі став висновок про те, що виконати за-
вдання реформування медичної галузі та освіти можливо лише 
за умови співробітництва центральних органів влади та регіонів 
країни. 

ЦИТАТИ:

«Особлива увага і піклування – 
до охорони здоров’я» (В.Ф. Януко-
вич).

«Реформувати медицину – 
не значить скорочувати лікарні» 
(О.В. Аніщенко).

«Профилактическая медици-
на должна стать основой системы 
ценностей отечественного здра-
воохранения» (А.М. Сердюк). 

ЄДНІСТЬ ЦЕНТРУ ТА РЕГІОНІВ

Основним етапом перевірки знань 
випускників є проведення випускних 
державних іспитів, які мають ступене-
ву систему: ліцензійний державний іспит 
«Крок-2. Лікувальна справа» та комплек-
сний практично-орієнтований державний 
іспит (ПОДІ). 

Співробітники Навчально-наукового 
центру (ННЦ) разом із спів робіт никами 
профільних кафедр щорічно перегляда-
ють та онов люють 
дидактичний ма-
те ріал, що супро -
 вод жує всі роз -
діли іспиту, го-
тують протоко-
ли до від повідей 
сту дентів, замов-
ляють необхід-
ну медичну доку -
ментацію, яку ви-
пускники оформ-
люють та запо-
внюють під час 
проведення іс-
питу. Іспит з кожної дисципліни прово-
диться у два дні: перший – перевірка 
знань з невідкладних станів на базі класу 
фантомно-комп’ютерних технологій ННЦ, 
другий – у відповідних базових клініках. 
Розклад та розподіл груп складається 
таким чином, що як на клінічну базу, так 
і у фантомний клас приходить 3-4 гру-
пи студентів на день, що дає можливість 
організовано провести іспит, виявити 
індивідуальну підготовку кожного випуск-
ника. У цілому іспит триває не більше 

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ 
ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ 

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем медичного працівника.
Ви несете на собі величезний тягар чужого болю та відповідальності, адже у ваших ру-

ках – людські життя. Бути лікарем – це покликання і доля, але разом із тим це можливість 
відчути себе задоволеним і щасливим від кожного врятованого життя, кожної подарованої 
надії!

Вибір професії – найважливіший життєвий крок, а вибір лікарської, як і будь-якої іншої 
медичної спеціальності, особливо відповідальний, тому що помилкове рішення призводить до ні 
з чим не порівняних втрат як для самої людини, так і для суспільства. 

Медичним працівникам люди довіряють найдорожче – здоров'я й саме життя, а від них че-
кають повної самовіддачі. Лікар – представник найгуманнішої професії, його повинні відрізняти 
доброта, самовідданість, працьовитість, чесність, дисциплінованість. У зовнішньому вигляді 
важливі скромність і привітність, у поводженні – швидкість і чіткість, у думках і бажаннях – 
передусім інтереси хворого.

Дозвольте у цей святковий день побажати вам міцного здоров’я, довголіття, успіхів у всіх шляхетних справах, творчої наснаги й до-
статку. Прийміть сердечну подяку за вашу віддану працю, безмежне милосердя, професійність, високу моральність і лікарську честь. 

В.М. Лісовий, ректор університету

ШАНОВНІ  КОЛЕГИ!
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ДЕРЖАВНІ ІСПИТИ – 2011

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ 
В УНІВЕРСИТЕТІ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

6 годин на день, що відповідає за-
конодавчим вимогам щодо його 
організації та проведення. Якісне 
покращання щорічно відбувається 
у матеріально-технічному плані 
та оснащенні класу фантомно-
комп’ютерних технологій для 
перевірки практичних навичок у 
випускників відповідно до переліку 
стандартів ОКХ та ОПП. У грудні 
2010 р. відбулася нарада у м. Києві, 
де були представлені змінені та 
доповнені галузеві стандарти для 
випускників вищого медичного зак-
ладу за фахом «Лікувальна справа».*  

З урахуванням таких змін розділів 
галузевих стандартів для випускників 
була проведена ретельна переробка ме-
тодичного супроводу до кожного з них. 
Складені нові завдання у вигляді типо-
вих та ситуаційних відповідно до но-
вих, доповнених показників, синдромів, 
нозологічних форм та ін., згідно з 
профілями. Усі завдання були обговорені 
та затверджені на профільних ци-
клових методичних комісіях, після 
чого включені для використання 
на іспиті. Особливо уважно до цієї 
форми роботи підійшли кафедри 
педіатричного профілю. 

Для іспитів із техніки вико-
нання практичних маніпуляцій 
використовувалися також мане-
кени для дослідження молочної 
та передміхурової залоз, біма-
нуального обстеження дівчат 
та жінок, катетеризації сечово-
го міхура, виконання первинної 
хірургічної обробки рани, вико-
нання внутрішньом’язового вве-

дення лікарських речовин, сти-
мулятори для визначення груп 
крові, шини для транспортної 
іммобілізації, прилади для припи-
нення зовнішньої кровотечі.

Аналізуючи від по віді під час 
проведення ПОДІ, можна сказати, 
що більшість студентів продемон-
стрували виконання маніпуляцій на 
достатньому рівні, необхідному для 
кожного випускника, але деякі пи-
тання з надання невідкладної допо-
моги потребують подальшої більш 
ретельної праці.

Вирішення ситуаційних за-
дач із невідкладних станів також 

підкреслило деякі розділи з критичних 
станів, якими студенти володіють не-
достатньо, на що треба звернути увагу 
відповідних кафедр під час проведен-
ня навчального процесу в майбутньому. 
Особливо це стосується нових, доповне-
них у цьому навчальному році питань, які 
увійшли до ОКХ та ОПП змінених галузе-
вих стандартів. 

Організований таким чи-
ном ПОДІ всебічно розкриває 
рівень знань та вмінь студен-
та, його клінічне мислення та 
володіння практичними навич-
ками, а також надає можливість 
внесення відповідних змін у на-
вчальний процес із метою по-
дальшого покращання підготовки 
випускників.

Í.Ñ. Ò³òîâà, äîöåíò 

* ДОВІДКА

Доповнення до списку 1 
Синдроми та симптоми – усього їх 

19, яких не було в попередньому виданні 
та які необхідно було урахувати усім 
спеціалістам. Серед них: 1. Асцит. 2. Блю-
вання. 3. Діарея. 4. Дизурія. 5. Диспепсія. 
6. Закрепи. 7. Делірійний синдром. 8. Де-
пресивний синдром. 9. Шум у серцевій 
ділянці та ін.

Список 2 (захворювання), який пред-
ставлено за профілями. 

1. Терапевтичний профіль має такі до-
повнення (вибірково):

А. Агранулоцитоз, лімфогранулематоз.
Г. Ревматизм, стенокардія, при род -

 же ні вади серця у дорослих (дефект 
міжпередсердної та міжшлуноч кової пе-
регородки, коарктація аорти).

Е. Гастроезофагеальна рефлюксна 
хвороба, ентеропатії.

Є. Гострі та хронічні пієлонефрити, ту-
бу ло інтерстиціальні нефрити.

З. Остеохондроз хребта, системний 
остеопороз.

Список 3: 

3.1 Невідкладні стани, які мають бути 
діагностовані випускником за будь-яких 
умов і при яких він має надати екстрену 
медичну допомогу.

3.2 Невідкладні стани, при яких ви-
пускник за умов лікувального закладу має 
встановити попередній діагноз та визна-
чити тактику лікування хворого.

Список 4. (лабораторні та інструмен -
тальні дослідження) має усього 11 до пов-
нень, серед яких оцінка таких показників: 
амілаза крові, аналіз сечі на альфа-амі-
лазу, загальний аналіз кістково-мозкового 
пунктату, ендоскопічна ретроградна хо-
лепанкреатопатія, електроліти крові (ка-
лій, натрій, кальцій), тропоніни Т та I та ін.

Список 5 (маніпуляції) – доповне-
но та змі нено 10 пунктів. Випускник по-
винен уміти: 1) ви даляти кліща; 2) за-
крапувати краплі та закладати мазь у 
кон'юнктивальний мішок; 3) накладати 
пов'язки при пневмотораксі; 4) прово-
дити зовнішнє акушерське обстеження; 
5) проводити неінвазивну пульсоксимет-
рію та ін.

НА ФОТО:

1. Голова ДЕК проф. В.Г. Дуденко 
прий має іспит у студентів ІІ медфакуль-
тету.

2. Голова ДЕК проф. А.Ю. Щербаков 
та проф. Т.В. Фролова на іспиті випускни-
ків І медфакультету.

3. Голова ДЕК проф. О.М. Шелест, 
проф. О.М. Біловол приймають іспит у 
іноземних студентів.

4. У випускника стоматологічного 
факультету іспит приймає Є.М. Рябоконь 
(праворуч).

5. Іспити у студентів приймає дер-
жавна комісія на чолі з головою ДЕК проф. 
О.П Танько.
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ДЕРЖАВНІ ІСПИТИ У БАКАЛАВРІВ ХАРЬКОВСКИЕ УЧЕНЫЕ – 

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
У цьому навчальному році відбувся комплексний 

кваліфікаційний державний іспит (ККІ) для студентів, що навча-
лися за напрямом підготовки «Сестринська справа», освітньо-
кваліфікаційний рівень «бакалавр», який складається з таких 
етапів: тестовий ліцензійний іспит «Крок Б. Сестринська справа», 
теорети чна частина – відповідь на набір завдань із відповідних 
дисциплін та практична частина – маніпуляції на фантомах. Ви-
пускний іспит уперше був проведений для студентів, які навчалися 
протягом трьох років – вечірня форма навчання, за такими основ-
ними розділами 
клінічного медсе-
стринства: внут-
ріш ні хвороби, хі -
рургія, акушерство 
і гінекологія, педіат-
рія та інфек цій-
ні хвороби – тобто 
комплекс з 5 дис-
циплін. Студенти, 
що навчалися за 
новим навчальним 
планом протягом 
року, складають 
комплексний випускний іспит, який має у своєму складі 3 дис -
 цип ліни: клінічне медсестринство у внутрішніх хворобах, хірургії та 
педіатрії. 

Уся організаційно-методична робота щодо проведення 
ККІ розроблена та впроваджується працівниками навчально-
методичного кабінету ННЦ ХНМУ. Затверджена необхідна 
документація: протоколи першого та другого етапів для студентів 
із 3-річною формою навчання та для тих, хто навчався протягом 
року, комплекси типових і ситуаційних завдань для бакалаврів 
із різними формами (денна й вечірня) та терміном навчання 
(1 та 3 роки відповідно), перелік питань щодо невідкладних станів, 
маніпуляцій та ін. 

Співробітники профільних кафедр, дисципліни яких включені 
до комплексного державного іспиту, вже вдруге готували тестові 
завдання для «Кроку Б», матеріали яких були не тільки складені, а й 
прорецензовані на профільних кафедрах, що викладають клінічне 
медсестринство. Усього від університету в Центр ліцензійного те-
стування  при МОЗ України було відправлено 150 нових тестових 
завдань до ліцензійного іспиту «Крок Б. Сестринська справа».

Протягом 4 років в університеті навчалися студен-
ти за спеціальністю «Лабораторна діагностика», освітньо-
кваліфікаційний напрям «бакалавр», які цього року становлять 
перший випуск. 7 червня випускники почали складати «Комплек-
сний тестовий теоретичний державний іспит» (КТТДІ). Підготовка 
до цього іспиту також проводилася заздалегідь. Співробітники ви-
пускаючих кафедр, дисципліни яких входять до комплексу, пра-
цювали над складанням тестових завдань, ситуаційних задач, 
теоретичних питань та практичних навичок. Методичну розроб-
ку для вказаного дидактичного супроводу до іспиту проводили 
співробітники навчально-методичного кабінету. КТТДІ об'єднує такі 
дисципліни: клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, 
гігієна та екологія з гігієнічною експертизою, мікробіологія з осно-
вами імунології та технікою мікробіологічних досліджень. 

На сучасному етапі розвитку медичної освіти в Україні, який 
передбачає максимальну інтеграцію у Європейський освітній 
простір, важливим є раціональне використання новітніх мето-
дик викладання та здобуття досвіду на всіх ланках впроваджен-
ня кредитно-модульної системи, у тому числі і при проведенні 
комплексних кваліфікаційних державних іспитів для бакалаврів у 
Харківському національному медичному університеті.

Í.Ñ. Ò³òîâà, äîöåíò 

Харьков 20-30-х годов прошлого столетия. Ученые Харь-
ковского медицинского института, члены Харьковского меди-
цинского общества, проф. В.Я. Данилевский и приват-доцент 
В.М. Коган-Ясный рассматривали вопросы оказания помощи 
больным с эндокринной патологией. В 1919 г. был организован 
Органотерапевтический институт, впоследствии преобразован-
ный во Всеукраинский институт эндокринологии и органотера-
пии (ныне Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Да-
нилевского НАМН Украины). В 1923 г. получили отечественный 
инсулин. Таким образом, харьковские ученые внесли решающий 
вклад в развитие молодой еще в то время отрасли медицины – 
эндокринологии, получившей в дальнейшем широкое развитие 
в стране.

С течением времени проблемы эндокринной патологии, 
в частности, диабета, превратились в общемировую медико-
социальную проблему. В мировом масштабе общая численность 
больных сахарным диабетом приближается к 250 млн человек, 
ежегодно этот показатель возрастает.

Двадцать лет 
тому назад в Рос-
сии была создана 
Российская Диа-
бетическая Ассо-
циация (РДА), ко-
торая поставила 
перед собой цель 
помочь людям, 
заболевшим диа-
бетом, найти свое 
место в жизни и 
обществе, не чув-
ствовать себя оди-
нокими наедине 
с коварной и неизлечимой болезнью, научиться правильно пи-
таться и жить. Девизом ассоциации, активно претворяющимся в 
жизнь, стали слова: «Вместе мы сильнее!». Ассоциация издает 
газеты в восьми федеральных округах РФ, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, знакомящие с новинками диетического 
рынка, интересными людьми, рассказывающие о положении ме-
дицинской науки, связанной с вопросами лечения больных са-
харным диабетом. При региональных диабетических обществах 
создаются Школы диабета, на сайте Ассоциации регулярно раз-
мещается страничка «Помогите нам помочь Вам».

Отдавая дань памяти ученым, которые рассматривали вопро-
сы эндокринной патологии и внесли свой вклад в развитие отрас-
ли медицины, связанной с лечением сахарного диабета, в знак 
признания их заслуг РДА учредила институт почетных членов Ас-
социации. Так, почетными членами Российской Диабетической 
Ассоциации в последние годы были избраны академик В.Я. Дани-
левский и профессор В.М. Коган-Ясный (посмертно). Для получе-
ния дипломов и почетных знаков РДА пригласила представителей 
нашего университета в г. Губкин Белгородской области, где в ходе 
торжественного мероприятия, посвященного 90-летию со дня от-
крытия инсулина, проректор по научно-педагогической работе 
проф. И.В. Летик и директор Народного музея истории Ж.Н. Пер-
цева получили от президента РДА М.В. Богомолова регалии по-
четного члена В.М. Когана-Ясного, которые теперь будут экспо-
нироваться в университетском музее.

È.Â. Ëåòèê, ïðîðåêòîð ïî íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå

За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та 
високий професіоналізм Почесною грамотою Міністерства охо-
рони здоров’я України нагороджено доцента кафедри внутрішніх 
та професійних хвороб Вікторію Валентинівну Бязрову, доцен-
та кафедри медичної біології Людмилу Геннадіївну Діголь, в.о. 
зав. кафедри акушерства та гінекології №1 професора Миколу 

Олександровича Щербину, професора кафедри соціальної 
медицини, організації та економіки охорони здоров’я Костянти-

на Михайловича Сокола.

За вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну 
сумлінну працю Подякою Міністра охорони здоров’я України наго-
роджено професора кафедри пропедевтики внутрішньої медици-
ни №2 та медсестринства Ольгу Семенівну Більченко.

Дипломом ІІ міського конкурсу-форуму вузівських га-
зет «Літопис» нагороджено газету «Медичний університет» у 
номінаціях «За висвітлення студентського дозвілля» та «За пропа-
ганду здорового способу життя».

ГРАМОТАГРАМОТАПОДЯКАПОДЯКА

ДИПЛОМДИПЛОМ
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС – ОСНОВА ЛІКАРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ЕВРОКЛУБ ХНМУ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тернопіль – старовинне мальовниче 
місто, розташоване на березі тихоплинно-
го Серету, що по праву називають столи-
цею галицького Поділля. Місто приваблює 
своєю архітектурою та чудовим голубим пле-
со Тернопільського ставу, розташованого в 
центрі міста.

У Тернопільському державному медич-
ному університеті ім. І.Я. Горбачевського 
працює навчально-оздоровчий комплекс 
«Червона калина», розташований неподалік 
від Тернополя. На базі цього закладу 12-13 
травня 2011 року відбулася Всеукраїнська 
навчально-наукова конференція з міжна-
родною участю «Нові напрямки впроваджен-
ня кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у вищих медичних, фар-
мацевтичних навчальних закладах України III-
IV рівнів акредитації», де розглядали підсумки 
впровадження принципів Болонської систе-
ми в навчальний процес та аналізували фор-
ми й методи навчання за цією системою про-
тягом 6 років.

Відкрив конференцію заступник дирек-
тора Департаменту кадрової політики, освіти, 
науки та запобігання корупції МОЗ України 
професор О.П. Волосовець. На конференції 
було проведено 2 пленарні та 5 секційних 
засідань, представлено 128 доповідей, 
11 із них на першому пленарному засіданні. 
Від ХНМУ було зроблено 6 доповідей, які 
зацікавили присутніх та були відмічені на 
2-му пленарному засіданні.

Поряд із цим проведено семінар-нараду 
проректорів з науково-педагогічної робо-
ти, начальників навчальних відділів і завіду-
вачів лабораторій з питань освіти та семінар-
нараду проректорів з міжнародних зв’язків.

З Харківського національного медично-
го університету було направлено 52 наукові 
роботи від різних підрозділів та кафедр, 
присвячених питанням впровадження но-
вих напрямків кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у зв’язку 
з рухом вищої медичної освіти України до 

Європейського освітнього простору. Усі ро-
боти опубліковано в матеріалах конференції, 
а 12 з них відібрано організаційним комітетом 
та представлено в програмі конференції для 
доповідей. 

На конференції зазначили, що рівень 
та обсяги підготовки фахівців у вищих на-
вчальних закладах ще не повною мірою 
відповідають міжнародним стандартам 
підготовки медиків та сучасним пробле-
мам галузі. Актуальним є питання створення 
мережі університетських лікарень на базі об-
ласних клінічних лікувально-профілактичних 
закладів для підвищення практичної 
підготовки студентів, інтернів біля ліжка 
хворого, відкриття навчально-практичних 
центрів первинної медико-санітарної допо-
моги та реабілітації і догляду за людьми по-
хилого віку на базі сільських амбулаторій. Як 
приклад згадували університетську клініку у 
м. Тернопіль та сільські амбулаторії, відкриті у 
віддалених населених пунктах Тернопільської 
області.

Обмін досвідом у ході обговорення 
доповідей та дискусії під час проведення кру-
глих столів мають позитивну направленість 
щодо подальшого впровадження кредитно-
модульної системи в навчальний процес.

².Â. Çàâãîðîäí³é, ïðîôåñîð
Æ.². Ëîãâ³íîâà, äîöåíò

З 5 по 30 травня 2011 року професор 
кафедри філософії К.І. Карпенко взяла 
участь у семінарах щодо рекрутування для 
навчання в Харківському національному 
медичному університеті майбутніх сту-
дентів із Південної Індії (Штати Керала, 
Таміл Наду, Карнатака, а також союзної 
території Пондічеррі), що були організовані 
NISSON Educational Consultants PVT LTD та 
LLC BOBTRADE. 

Відбулося 23 семінари, на яких 
пре зентувалися досягнення ХНМУ в 
підготовці висо кокваліфікованих фахів-
ців для зарубіжних країн, пояснюва-
лися можливості та переваги навчан-
ня англійською мовою, здійснювалося 
спілкування з майбутніми студента-
ми та їхніми батьками. Найбільшу ува-
гу приділили питанням стосовно рівня 
акредитації університету, визнання дипло-
му Медичною Радою Індії, різних проявів 
сегрегації, расизму, якості гуртожитків та 
наявності в них буфетів з національною 
їжею, доступу до Інтернету та кабельного 
телебачення. 

Дуже високим є рівень академічної 
підготовки майбутніх студентів з даного 
регіону, їх зацікавленість у професії, за-
гальнокультурний розвиток.

Більше 50 абітурієнтів запросили ап-
лікаційні форми, а 9 з них зареєструвалися 
для отримання української візи з конкрет-
ною метою навчання в ХНМУ. Проблемним 
питанням є ускладнений процес отриман-
ня української візи, який передбачає подо-
рож до Делі та перебування там протягом 
декількох днів. Це потребує значних до-
даткових фінансових витрат, а також часом 
пов’язане з надмірним емоційним пере-
вантаженням абітурієнтів, а тому неохоче 
сприймається батьками. Сподіваємося, 
що більшість абітурієнтів, що взяли апліка-
ційні форми, подолають перешкоди й ста-
нуть студентами нашого університету.

В нынешнее время в высших учебных 
медицинских заведениях все больше вни-
мания уделяется вопросам евроинтегра-
ции, различным международным медицин-
ским программам, и это не случайно. Вот 
уже почти 10 лет процесс обучения осу-
ществляется по Болонской системе обра-
зования. Профессия врача предусматри-
вает уникальные и неповторимые знания, 
обмен которыми в международной сфере 
медицинского образования будет суще-
ственно влиять на повышение уровня ока-
зания медицинской помощи.

В 2010 году в Харьковском националь-
ном медицинском университете был создан 
Евроклуб – студенческая организация, це-
лью которой является осуществление про-
грамм по обмену студентами университе-
та, свободно владеющими иностранными 
языками и готовыми с честью представлять 
университет на международных конферен-
циях в медицинских вузах Европы.

27 апреля было проведено очередное 
заседание Евроклуба. Основными темами 
для обсуждения стали сведения об участии 
студентов в международных медицинских 
конференциях и возможные направления 
интеграции учащихся в европейские уни-
верситеты. На конференции присутство-
вала профессор кафедры философии 
Е.И. Карпенко, которая рассказала участ-

никам о своем опыте зарубежных поездок 
по научным центрам Европы и мира. Кроме 
того, Екатерина Ивановна сделала акцент 
на новых возможностях международных 
программ обмена студентов и грантовых 
проектов. Так, в частности, открываются 
новые перспективы обмена в университе-
ты Италии, Венский университет, действу-
ют грантовые программы с университетами 
Израиля, предоставляет право обмена Рос-
сия, Польша и многие другие страны. 

Также была затронута стратегическая 
тема участия студентов в волонтерских про-
граммах к Евро-2012, ведь как показывает 
опыт проведения подобных мероприятий за 
рубежом, волонтерское студенческое дви-
жение играет одну из ведущих ролей в орга-
низации спортивных состязаний подобного 
масштаба. Безусловно, для участия в этих 
проектах необходимо старание, усердие, 
хорошая успеваемость, знание иностран-
ных языков, ведь как говорится в послови-
це: «Сколько языков ты знаешь, столько раз 
ты человек».

Евроклуб ХНМУ с радостью примет но-
вых участников, готовых на высшем уровне 
представлять наш университет на различ-
ных европейских конференциях и меропри-
ятиях!

Ðîìàí Åëèñååâ, ïðåäñåäàòåëü Åâðîêëóáà

НОВІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-
МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

СЕМІНАРИ ДЛЯ 
МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ 

ІЗ ПІВДЕННОЇ ІНДІЇ
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА

ПРАЗДНИК 
ДЕТСКИХ 
УЛЫБОК

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ
27 квітня  цього року відбулося 

традиційне щорічне спільне пленарне 
засідання студентських наукових гуртків 
кафедр пропедевтики внутрішньої меди-
цини №2 та медсестринства і патологічної 
морфології. 

На порядку денному – клініко-
анатомічна конференція, присвячена 
розгляду випадку антифосфоліпідного 
синдрому (АФЛС) у пацієнтки 22 років. 
Діагностика хвороби нерідко пов’язана зі 
значними труднощами, тому що протягом 
тривалого часу може протікати у вигляді 
хронічних захворювань нервової систе-
ми, нирок, серця, судин, акушерської 
патології. Причиною цих змін є помилка 
імунної системи організму, продукування 
аутоантитіл до фосфоліпідів, утворення 
тромбозів  артеріальних і венозних судин. 
У випадку, який обговорювали на засіданні 
гуртків, був найтяжчий катастрофічний 
варіант хвороби, що призвів до трагічної 
загибелі молодої жінки, незважаючи 
на героїчні зусилля лікарів урятувати її 
життя. 

У вступному слові професор кафе-
дри патологічної морфології Г.І. Губіна 
висвітила роль клініко-анатомічних 
конференцій у професійній діяльності 
лікарів. Далі головуючий на засіданні 
студент ІІІ курсу І медичного факультету 
А. Мовсесян надав слово студентам ІІІ кур-
су А. Внуковій, А. Суворову, які докладно 
розповіли історію хвороби пацієнтки, ре-
зультати аутопсії. Рецензію на історію хво-
роби підготувала студентка ІІІ курсу. Далі 
було висвітлено сучасні погляди щодо 
етіології, патогенезу, клініки, лікування, 
профілактики АФЛС (студ. І. Нарикова, 
К. Павлова). Усі доповіді були ілюстровані 
мультимедійними демонстраціями, допо-

відачі виявили глибоку обізнаність у про-
блемах, пов’язаних із діагностикою, 
клінікою, морфологією та лікуванням 
АФЛС, надали вичерпні відповіді на ба-
гато питань, які виникли у присутніх. Цей 
випадок викликав жваву дискусію, в якій 
взяли участь студенти, зав. каф. ПВМ №2 
і медсестринства проф. Т.С.       Оспанова, 
проф. Г.І. Губіна, доц. І.О. Чернякова. На 
кон ференції були присутні 24 студенти І і ІІІ 
медичних факультетів, аспірант каф. ПВМ 
№2 і медсестринства Т.М. Пасієшвілі. 

Студентський гурток на кафедрі ПВМ 
№2 має велике навчальне та виховне зна-
чення. Цього навчального року в його ро-
боті взяли участь 25 студентів. Щомісячно 
проводиться 2 засідання – вечірні об-
ходи хворих, клінічні розгляди, на яких 
формується клінічне мислення майбутніх 
лікарів, відвідування сучасних медичних 
закладів (діагностичне відділення ХОКЛ, 
генетичний центр та ін.) для ознайомлен-
ня із сучасними методами діагностики. 
Студенти під керівництвом викладачів 
беруть участь у науковій роботі кафедри. 
У поточному році студенти ви ступили 
з 7 доповідями про результати своїх 
досліджень на студентських конференціях 
ХНМУ, оприлюднено 15 тезів наукових 
робіт, зокрема в ДУ «Інститут терапії ім. 
Л.Т. Малої», у Києві, Одесі, Лейдені. 

Ми вдячні керівникові гуртка К.П. Жар-
ко, усім співробітникам кафедри за надану 
студентам можливість глибше зрозуміти 
труднощі медичної професії.

À. Á³ëü÷åíêî, ²² êóðñ, ² ìåä. ô-ò, 1 ãð.,
À. Âíóêîâà, ²²² êóðñ, ² ìåä. ô-ò, 1 ãð.,

ñòàðîñòà ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî ãóðòêà
êàô. ÏÂÌ ¹2 ³ ìåäñåñòðèíñòâà

1 июня в Международный день защиты 
детей представители студенческого само-
управления Харьковского национального 
медицинского университета посетили от-
крытие летнего сезона детского оздорови-
тельного лагеря «Прометей». Из года в год 
лагерь организовывает чудесный отдых 
для учеников из подшефного Купянского 
интерната для детей, лишенных родитель-
ской опеки, в одном из самых живописных 
уголков Слобожанщины на берегу реки 
Оскол.

К проведению праздника подготови-
лись все – администрация лагеря и интер-
ната, гости и, конечно, сами дети, органи-
зовавшие великолепный концерт. Помимо 
студентов ХНМУ, открытие сезона посети-
ли давние друзья интерната – представи-
тели Купянской и Харьковской городской 
администрации. 

Настоящий праздник невозможен без 
подарков, поэтому каждый из гостей при-
вез детям сюрпризы, которые помогут им 
провести это лето еще ярче и интереснее. 
Было сказано много теплых слов и пожела-
ний того, чтобы ученики интерната смог-
ли в полной мере насладиться летним от-
дыхом, набраться здоровья и бодрости на 
весь учебный год.

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

8 червня 2011 року була про-
ведена чергова звітно-виборча 
конференція, присвячена ролі 
формування лідерських яко-
стей у студентської молоді 
Харківського національного ме-
дичного університету. 

За традицією, на почат-
ку конференції було обра-
но президію у складі трьох 
осіб, до якої увійшли прорек-
тор з науково-педагогічної ро-
боти професор І.В. Летік, го-
лова Координаційної ради 
сту дентського самоврядуван-
ня університеу Р. Кецман, пре-
зидент клубу «Що? Де? Коли?» та голова 
Євроклубу Р. Єлисєєв. 

На конференції були обговорені 
наступні питання: роль формування 
лідерських якостей студентської молоді, 
вибори голови Координаційної ради сту-
дентського самоврядування та голо-
ви Спілки молоді. Р. Кецман виступив зі 
звітною доповіддю щодо проведеної сту-
дентським самоврядуванням роботи. 
Також своє слово сказав І.В. Летік, який 

спочатку похвалив самоврядування за 
досягнення, а потім висвітлив недоліки в 
його діяльності. 

Після оцінки роботи попереднього 
керівництва перейшли до виборів ново-
го. Із залу засідання надійшла пропозиція 
обрати головою Координаційної ради сту-
дентського самоврядування Андрія Бу-

рова, а головою Спілки молоді – Вадима 

Дудника. Шляхом відкритого голосуван-
ня члени засідання одностайно ухвалили 
висунуті кандидатури на вищезазначені 

посади. Нове керівництво одразу 
ж поставило цілі та завдання на 
наступний навчальний рік. Було 
вирішено спрямувати роботу сту-
дентського активу в декількох на-
прямках. 

У рамках шефської програ-
ми студентів заохочують брати 
участь у Днях донора та вияв-
ляти могили видатних учених 
університету. Робота культурно-
масового та наукового секторів 
визнана досить розвинутою. 
Щодо спортивного сектору, 
то щойно призначений голова 
Спілки молоді пообіцяв взяти це 

питання під свій контроль та більше ува-
ги приділяти проб лемам забезпечення 
студентів спортивним оснащенням. Саме 
на такій оптимістич ній ноті й було завер-
шено звітно-виборчу конференцію. 

Вітаємо Андрія Бурова та Вадима Дуд-
ника з отриманням нових посад, бажаємо 
творчої наснаги та чекаємо результатів 
плідної праці.

Ìàðãàðèòà Ìàéîðîâà, ²V ìåä. ô-ò, ² êóðñ, 6 ãð.

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Вадим Дудник Андрій Буров
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К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

УРОКИ ВОЙНЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЫТЫ!
И вновь мы обращаемся к теме войны, 

ибо 70 лет тому назад для нашего народа 
началась Великая Отечественная война.

22 июня 1941 г. в 4 часа утра фашист-
ская Германия без объявления войны 
вероломно напала на нашу Родину. На 
огромном пространстве от Баренцева до 
Черного моря фашисты нанесли внезап-
ный удар небывалой силы. Тысячи орудий 
и минометов одновременно открыли ура-
ганный огонь по нашим пограничным за-
ставам, районам расположения войск, 
штабам, узлам связи и оборонитель-
ным сооружениям. Одновременно сот-
ни фашистских самолетов обрушили свой 
смертоносный груз по всей за падной по-
граничной полосе на глубину до 400 км. 
Враг бросил против нас 190 дивизий, 
5 млн солдат и офицеров, более 3 тыс. тан-
ков, 4500 самолетов.

Так началась Великая Отечественная 
война советского народа с фашистскими 

захватчиками, длившаяся 4 года. Разверну-
лась небывалая в истории человечества по своим масштабам и ожесточенности, по 
человеческим жертвам и материальным разрушениям битва против гитлеровского 
фашизма. Народ Украины внес свой «вклад» в страшные потери этой войны. Украина 
дала 7 млн бойцов, украинцы составили 30% мобилизованных в Красную Армию; по-
гибло 8 млн человек, из них 2,5 млн в боях – 5-я часть всего населения. В Германию 
насильно увезено 2,2 млн человек, что составило 80% всех депортированных. Гит-
лер сказал: «Мне нужна Украина, чтобы никто никогда нас не морил голодом, как это 
было в последней войне» (первой мировой – П.Ж.).

Из воспоминаний слушателя военно-медицинского факультета 1-го ХМИ пол-
ковника м/с в отставке, канд. мед. наук, заслуженного врача Таджикской ССР 
М.А. Марченко: 

«Развязанная фашистами война вторглась в жизнь сотен миллионов людей, в 
один день смешала и перепутала их судьбы. Это напрямую коснулось и нашей учебы 
на военном факультете.

…Самым сложным и необычным оказался выпуск с отправкой на фронт нашего, 
4-го курса, набора 1940 г. Ведь мы успели проучиться на военном факультете всего 
один год. Но он состоялся всего через полмесяца после убытия во фронтовые части 
старшего, 5-го курса. Боевая обстановка не позволила продолжать дальнейшую уче-
бу. К Харькову стремительно приближался фронт… 15 августа 1941 г. на общем по-
строении начальник военного факультета военврач 1-го ранга С.А. Семека объявил, 
что все 151 человек 4-го курса отправятся на фронт зауряд-врачами с воинским зва-
нием «Военврач 3-го ранга» с последующим возвратом для учебы на 5-м курсе…

…На вопрос о том, когда же мы сможем окончить 5-й курс, бригадный комис-
сар Ю.Б. Ибатулин, ничего не скрывая от нас и не кривя душой, ответил: «Всем вам 
надо твердо уяснить, что идет самая жестокая и кровопролитная война…Кто погиб-
нет, – благодарный народ на памятниках увековечит их имена. Кто окажется иска-
леченным, – государство возьмет на пенсионное обеспечение. Ну, а кому повезет 
остаться в живых, – дадим доучиться на 5-м курсе военного факультета с вручением 
диплома врача».

Больше нам не суждено было собраться в полном составе на 5-м курсе. Война 
разбросала вновь выпущенных зауряд-врачей по полям сражений многих фронтов. 
У каждого выпускника сложилась необычная судьба врача-фронтовика, своя лич-
ная история. Моя фронтовая судьба оказалась одной из типичных для прошедших 
всю войну в батальонном, полковом и дивизионном войсковом звене. Она связана 
с медицинским обеспечением батальона, стрелкового полка, стрелковой дивизии 
в различных видах боя, – в условиях отступления, жесткой обороны и успешного 
наступления наших войск на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Трудное это было время. Нелегко о нем вспоминать. А надо! Уроки Великой Отече-
ственной войны не должны быть забыты, как бы ни менялись внешние и внутренние 
условия нашей жизни…

Историческая справка. Из 151 человека, досрочно выпущенных с 4-го курса 
зауряд-врачей, 40 человек погибли и пропали без вести. Судьба 26 человек остается 
неизвестной. 23 человека умерли в послевоенное время от полученных ран и тяже-
лых болезней.  Итого: потери по врачебному составу нашего курса военного факуль-
тета составили 58,2%».

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà äèðåêòîð
Íàðîäíîãî ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ Æ.Í. Ïåðöåâà

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ 
ІВАНОВИЧА КОВАЛЯ

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЛЕОНІДА 
ЯКОВИЧА ЧОРНОГО

Атараксія (від грец. 
ataraxsia – незворушність) – 
стан, який розвивається 
внаслідок вживання пси-
хо тропних засобів (ней-
ро лептиків, транквілі за-

 то рів). А. супроводжується знят-
тям тривоги, напруги, страху, 
внутрішнього занепокоєння.

Атонія (від грец. atonia – в’ялість, 
слабкість) – ослаблення тонусу, 
збудливості та еластичності тка-
нин і органів унаслідок загально-
го виснаження організму, пору-
шення функції залоз внутрішньої 
секреції.

Рубрику веде проф.
В.О. Коробчанський

СЛОВНИК

МАЛОВЖИВАНИХ

СЛIВ I ТЕРМIНIВ

7 червня пі-
шов з життя Ми-

кола Іванович 

Коваль – тала-
новитий педагог, 
висококваліфі ко-
ваний спеціаліст у 
галузі спортивної 
медицини та відо-
мий спортсмен. 

Микола Іва-
нович присвятив 

усе своє життя педагогічній діяльності 
на кафедрі лікарського контролю та 
фізичного виховання Харківського медич-
ного інституту, був завідувачем кафедри 
з 1982 по 1989 рр. Він зробив суттєвий 
внесок у розвиток спортивної медици-
ни та лікувальної фізкультури України, до 
останнього часу брав участь у змаганнях 
ветеранів-спортсменів. Його син та донь-
ка пішли по стопам батька й успішно пра-
цюють у медичній галузі. 

Світла пам’ять про Миколу Івановича 

буде жити в серцях його друзів та колег.

19 червня 2011
року на 78-му ро-
ці пішов з життя 
доцент кафедри 
ортопедичної сто-
матології Лео нід 

Якович Чорний. 
Харківські стома-
тологи втратили 
од ного з провідних 
сто матологів-ор-
то  педів, відомого 

не тільки в Харкові, але й в Україні. 
Леонід Якович віддав улюбленій пра-

ці близько 50 років. Він був таланови-
тим лікарем, викладачем. Виховав багато 
лікарів-стоматологів-ортопедів. Його учні, 
які працюють не тільки в країні, але й за ме-
жами, завжди з пошаною згадують свого 
вчителя.

Талант Леоніда Яковича суттєво ві-
добразився при створенні кафедри орто-
педичної стоматології медичного універ-
 ситету, яку він очолював протягом 16 ро  -
ків. Його наукові праці та практичні занят-
тя ще довго будуть служити прикладом 
належного ставлення до ортопедичної 
стоматології.

Вічна пам'ять добрій людині, педа-

гогу та лікарю!

М.А. Марченко
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Викладач «від 
Бога» – так можна 
сказати про Жанну 

Іванівну Логвінову. 
Вона викладач з ве-
личезним досвідом 
роботи, кандидат 
медичних наук та 
просто дуже розум-
на і освічена люди-
на. Більше 30 років 
викладає опера-
тивну хірургію та 
топографічну ана-

томію, а також нормальну анатомію людини.
Жанна Іванівна уміє цікаво та зрозуміло викладати будь-яку 

тему, пояснювати найскладніший матеріал. На її заняттях панує 
невимушена й, так би мовити, дружня атмосфера, проте вона 
вміє встановлювати чіткі межі між викладачем і студентом.

Хотілося б відмітити її відношення до студентів – із 
розумінням. Жанна Іванівна майже ніколи не ставить негатив-
них оцінок, а намагається зробити так, щоб студент все ж таки 
зрозумів та самостійно склав тему. З нею досить вільно можна 
спілкуватися не тільки на тему заняття, але й про досягнення на-
уки, цікаві медичні випадки, життя та історію університету й ба-
гато чого іншого. Час на лекціях минає непомітно, з її занять ми 
виносимо багато корисного й цікавого. Завдяки зусиллям Жан-
ни Іванівни ми почали дуже добре розуміти анатомію та й взагалі 
принципи медицини.

Хочемо побажати нашому викладачеві натхнення й насна-
ги в подальшій викладацькій роботі, а також розумних і вдячних 
студентів.

Ç ïîâàãîþ, ñòóäåíòè ² ìåäôàêóëüòåòó, ² êóðñó, 7 ãð.

В АТМОСФЕРІ 

ДРУЖБИ Й РОЗУМІННЯ

ВІТАЄМО!

ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

Співробітниками ХНМУ одержано патенти 
на такі винаходи та корисні моделі:

1. Спосіб діагностики обструктивного пієло нефриту у дітей. Ав-
тори: Ю.В. Одинець, С.О. Гу бар, О.О. Панфілова, К.К. Ярова, 

Н.П. Алєк сєєва, В.Я. Казаков, В.М. Саратов.

2. Спосіб діагностики розвитку хронічної ниркової недостатності у 
дітей з хронічним захворюванням нирок. Автори: Г.С. Сенато рова, 

І.С. Дриль, Н.І. Макєєва, Т.Ф. Колібаєва.

3. Застосування композицій нестероїдних протизапальних засобів 
з кофеїном як препаратів з антиексудативною активністю. Автори: 
Г.О. Сирова, Є.Р. Грабовецька, Л.Г. Ша повал, С.А. Наконечна, 

Н.В. Вакуленко, Є.П. Бойко.

4. Спосіб діагностики тяжкості перебігу кишкових інфекцій у дітей 
раннього віку. Автори: С.В. Кузнєцов, О.М. Ольховська.

5. Спосіб формування товстокишкового анастомозу. Автори: 
В.В. Бойко, С.О. Савві, Д.О. Євтушенко.

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір 
«Додаток до історії хвороби для оцінки ефективності лікування 
хворих на ревматоїдний артрит, ускладнений гастроезофаге-
альною рефлюксною хворобою». Автори: А.А. Заздравнов, 

Л.М. Пасієшвілі, А.Б. Андруша.

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

З 1 по 30 вересня в Україні відбудуться такі виставки, з’їзди, конгре-

си, симпозіуми та науково-практичні конференції:

1. XII з’їзд онкологів України (20-22 вересня, АР Крим, м.Судак).
2. XIII з’їзд Асоціації акушерів-гінекологів України «Охорона репродуктив-
ного здоров’я. Профілактика материнської і перинатальної захворюваності 
та смертності» (21-23 вересня, м.Одеса).
3. IV з’їзд Українського товариства фахівців з ядерної медицини (26-27 ве-
ресня, м. Одеса).
4. III з’їзд алергологів України (27-29 вересня, м. Одеса).
5. XI з’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ) (28-30 вересня, 
м.Харків).
6. Міжнародний конгрес з морської медицини (7-9 вересня, м.Одеса).
7. XII Національний конгрес кардіологів України, присвячений 75-річчю 
з дня заснування наукового центру «Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» (21-23 вересня, м.Київ).
8. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Медичні наслідки 
Чорнобильської катастрофи – чверть століття по тому» (1-2 вересня, 
м.Київ).
9. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасні аспекти практичної 
неврології «Yalta NeuroSummit» (19-20 вересня, АР Крим, м.Ялта).
10. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасні аспекти хірургічної 
ендокринології. Роль терапевта-ендокринолога» (29-30 вересня, м.Харків).
11. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Акту альні 
питання анестезіології та інтенсивної терапії» (8-9 вересня, м. Дніпро пет-
ровськ).
12. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні пи-
тання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку» (8-9 верес-
ня, м.Чернівці).
13. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми гастроентерології 
та абдомінальної хірургії», присвячена пам’яті почесного громадянина 
Хмельниччини, професора-хірурга М.П. Чорнобрового (15-16 вересня, 
м.Київ).
14. Науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони психічного 
здоров’я населення України» (15-16 вересня, м.Київ).
15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні прин-
ципи лікування нейроонкологічних захворювань. Перспективи розвитку 
функціональної нейрохірургії» (15-16 вересня, АР Крим, м.Ялта).
16. Науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної 
безпеки» (сьомі Марзєєвські читання) (15-16 вересня, м.Київ).
17. Науково-практична конференція «Актуальні питання вертеброневро-
логії» (15-16 вересня, м.Харків).
18. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Цукровий 
діабет як міждисциплінарна проблема: стандарти діагностики і лікування з 
позицій доказовості» (16 вересня, м.Харків).
19. Науково-практична конференція «Доказова внутрішня медицина: стан-
дарти діагностики та лікування внутрішніх хвороб» (21 вересня, м.Вінниця).
20. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Функціональна 
діагностика в неврології» (22-23 вересня, м.Харків). 
21. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні пи-
тання вроджених вад серця» (22-23 вересня, м.Київ).
22. Науково-практична конференція з міжнародною участю «IV Український 
гастроентерологічний тиждень» (22-23 вересня, м.Київ).
23. Науково-практична конференція «Актуальні питання хірургії і ане-
стезіології» (для молодих учених) (22-23 вересня, м.Харків).
24. Науково-практична конференція «Нові діагностичні і лікувальні технології 
в клінічній інсектології» (22-23 вересня, м.Рівне).
25. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Назальний 
поліпоз» (26-27 вересня, м.Київ).
26. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейро-
ендокринні і імунні процеси в нормі та патології: від теорії до практики» 
(27-28 вересня, м.Запоріжжя).
27. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні пи-
тання медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії в санаторному 
лікуванні дорослих та дітей» (28-29 вересня, АР Крим, м.Євпаторія).
28. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 
питання педіатрії» (Сідельниковські читання) (28-29 вересня, м. Дніпро-
петровськ).
29. Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної меди ци -
ни» (для молодих вчених) (29 вересня, м.Запоріжжя).
30. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційна си-
стема управління охороною здоров’я: галузь, регіон, лікарня» (29 вересня, 
м.Київ).
31. Науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології» 
(29-30 вересня, м.Луганськ).
32. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 
аспекти ортодонтії» (29-30 вересня, м.Одеса).
33. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Невідкладні 
стани в психіатрії та неврології» (29-30 вересня, АР Крим, м.Євпаторія, 
м.Сімферополь).
34. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення в 
нефрології, діалізі, трансплантації нирки» (29-30 вересня, м.Одеса).
35. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяче-
на 200-річчю з дня народження В.О.    Караваєва (третя декада вересня, 
м.Київ).

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ПОВІДОМЛЯЄ:
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Неужели все уже за-
кончилось?! Разве могут 
6 лет так быстро проле-
теть? Находясь на сце-
не в ХАТОБе, на получе-
нии красного диплома, я 
понял, что через 5 мин, 
после того, как ректор 
& Ко пожмут мне руку, я 
уже не буду студентом. 
И как жизнь пролетает 
перед воспаленным моз-
гом висельника между 
моментом, когда из-под 
него выбивают опору и 
моментом угасания по-
следней искорки жизни 
в его теле, так и передо 
мной (ведь, по сути, я и 

есть сейчас висельник – 
во мне вешают студента и я перехожу на следующий уровень 
моей жизни) пролетели эти мои лучшие 6 лет…

І курс, еще зеленые, возбужденные, с уважением глядя-
щие на загадочных старшекурсников, завидуя тому, что часть 
бессонных ночей у них уже позади… І курс… Я бы назвал его 
анатомическим, т.к. по пятницам, в дни собраний анатоми-
ческого кружка, в препаровочной собирался буквально весь 
І курс! Ведь тут можно было хоть немного приобщиться к та-
инству смерти. Помню, как возвращаешься с кружка домой, а 

вокруг тебя мертвое пространство радиусом в полтора метра, 
– вся одежда и волосы пропитаны запахом формалина. 

ІІ и ІІІ курсы проходят более блекло – звук от выстрела 
стартового пистолета уже растворился в череде университет-
ских будней, заполненных заучиванием огромных по объему 
материалов, а финишная лента еще печально далека, вот и 
трусишь по своей беговой дорожке от общежития к универси-
тету и обратно, с зажатыми под мышкой учебниками. 

IV курс, по моему скромному мнению, самый тяжелый: ра-
зогнавшись на первых трех курсах, ты по инерции летишь на 
всех парах дальше и – хрясь лбом о чугунную стену тяжелой 
действительности кафедры кожных болезней. Ибо проходят 
ее лишь прилежные студенты со стопроцентной посещаемо-
стью и стойкой психикой… Но все когда-то заканчивается, и – 
ты на VI курсе! Почему не на пятом? Да потому, что в преддве-
рии шестого он проходит незаметно и скромно, дни как будто 
поторапливают друг друга, и все в предвосхищении финиша! 
Да и сам VI курс как апофеоз университетской учебы проходит 
на ура! Шесть лет мы зубрили конспекты, гладили халаты, пре-
парировали, перкутировали, пальпировали, аускультировали, 
бороздили улицы города в поисках больниц, ждали стипен-
дию, влюблялись, веселились, выступали на конференциях, 
олимпиадах... Мы становились мудрее, гуманнее, учились со-
переживать и помогать людям. Мы становились врачами. 

Мелли Диаб! Вот и моя очередь… Иду медленно, ведь че-
рез пару секунд меня поздравят, вручат диплом, и я уже не сту-
дент. Шесть лет пролетели как интересный, захватывающий 
сон – быстро и красочно. Но этот сон я никогда не забуду!

Äèàá Ìåëëè, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

ШЕСТИЛЕТНИЙ МАРАФОН

ПО  ЗОВУ  СЕРДЦА  И  ДУШИ!

Для меня учеба в Харьковском национальном медицинском университете – 
это второе высшее образование, но первое и единственное по зову сердца и 
души! Шесть лет назад, поступив в университет, я поняла: моя мечта сбывается, 
я буду ВРАЧОМ! 

Мы понеслись в круговороте событий: новая группа, новые преподаватели, 
новые предметы, лекции, практические занятия. Осень-весна, осень-весна, год 
за годом, и вот настал этот день, который казался таким далеким – МЫ ВЫПУСК-
НИКИ! МЫ ВРАЧИ!

Покидая стены родного университета, мы пронесем через всю жизнь благо-
дарность преподавателям, которые верили в нас, несмотря на наши ошибки и 
неудачи, пронесем дружбу, обретенную в стенах родного вуза… От таких мыс-
лей сжимается сердце, но МЫ ВЕРНЕМСЯ в качестве преподавателей, ученых, 
врачей, а может быть даже как беспокойные родители Ваших новых студентов, и 
наша связь с родной alma mater никогда не прервется!

От лица выпускников нашего факультета мы сердечно благодарим ректо-
ра университета проф. В.Н. Лесового, почетного ректора проф. А.Я. Цыганен-
ко и родной любимый деканат: декана доц. Д.И. Маракушина, зам. декана доц. 
Б.В. Кулаченко, доц. В.П. Кулиша, ас. А.Н. Мищенко, старшего диспетчера дека-
ната Н.А. Котенко, а также секретарей и всех-всех, кто помогал нам в течение 
этих прекрасных шести лет!!!

Âëàäèñëàâà Ôåëüäøòåéí, ñòàðîñòà VI êóðñà, V ôàêóëüòåòà ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ 
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Вот и подошли к концу ранее казавшие-
ся бесконечными студенческие годы. Шесть 
лет – это отрезок жизни, который стал пере-
ходным периодом между детством и взрос-
лой жизнью. Вспомним, какие мы пришли в 
университет – испуганные, неуверенные, по-
слушные, исполнительные… И посмотрим  на 
себя сейчас – самостоятельные, уверенные в 
себе, каждый со своим мнением и взглядами 
на жизнь. Такими мы стали благодаря нашей 
alma mater, которая дала нам не только зна-
ния, научила профессиональным навыкам, 
но сформировала личность, способную жить 
в демократическом обществе, находить ком-
промисс, идти на уступки, добиваться целей, 
отстаивать свое мнение, позицию и не боять-
ся трудностей. 

Хочу от всей души поблагодарить весь 
преподавательский состав за терпение, на-
стойчивость, понимание, требовательность, 
стремление научить нас, за то, что делились 
с нами жизненным и профессиональным опы-

том. Были разочарования, трудности, непони-
мания, но это сделало нас сильнее. Были радости, победы, успехи – это то, что 
останется у нас в памяти. Я надеюсь, что каждый из нас будет скучать по про-
шедшим годам, проведенным вместе счастливым мгновеньям. 

Мы не прощаемся – жизнь непредсказуема: дороги переплетаются, и мы 
вновь встретимся – лишь при других обстоятельствах. Так пусть же эти встречи 
будут всегда желанными, добрыми и искренними! 

Îëüãà Ëàïèíà, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

МЫ НЕ ГОВОРИМ ВАМ ПРОЩАЙ, 

МЫ ГОВОРИМ ДО СВИДАНИЯ!
МЫ БУДЕМ ТВОРИТЬ 

ДОБРО!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

Выпускник... Какое долгожданное слово… А 
сколько в этом слове достижений и неудач, улы-
бок и слез… И как же долго мы к этому шли!

Все начина-
ется с детства… 
Первое слово… 
Первая улыбка 
и нежная мами-
на рука. Первый 
класс, и вот он, 
такой долгождан-
ный жизненный 
выбор… Универ-
ситет... Для мно-
гих студенческие 
годы прежде все-
го означали на-
чало взрослой 
жизни, проща-
ние с детством, 
с которым все 
так всегда спешат 
расстаться, наивно полагая, что взрослая жизнь 
означает свободу действий и поступков. И вот 
2005 год, такая взрослая детвора переступила 
порог одного из самых известных университетов 
Украины… И в этот миг нам все было по плечу… 
Нас не пугали перемены, новые знакомства и са-
мостоятельная жизнь. Началась студенческая 
пора. Мы познали все – первые двойки и такие 
долгожданные пятерки, взлеты и падения, вер-
ную дружбу. Непростые шесть лет остались по-
зади. 

Радостно оттого, что диплом наконец у нас в 
руках, и мы имеем полную свободу действий. С 
другой стороны, не верится, что больше не будет 
встреч с одногруппниками, веселых посиделок, 
совместной подготовки к семинарам, экзаме-
нам, студенческой весны и даже строгих препо-
давателей! Все это останется лишь в нашей па-
мяти... И уже завтра, с гордым званием Врач, мы 
будем творить добро!

Огромное спасибо и низкий поклон Вам, до-
рогие преподаватели!

Мы помним, как на кафедрах все время
Науку, призывая изучать, 
Профессора с доцентами старались, 
О чем-то очень важном нам сказать... 

Студенческие годы над судьбою, 
Как белые весною облака, 
Студенческие годы, приходите, 
Пожалуйста, к нам в душу иногда! 

Как просто мы шутили и смеялись, 
«Сжигали за собой порой мосты», 
И волновались, да, когда сдавали 
Экзамены, зачеты и «хвосты»... 

Мы искренне надеялись, что можем
Ошибки свои в жизни пересдать, 
Для этого всего лишь только надо 
Холодным зимним утром не проспать.

Спасибо вам, студенческие годы, 
За бурных чувств крутой водоворот, 
В который нас легко бросала юность, 
Уверенная в том, что повезет...

Ðóñëàí Êåöìàí, ²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

Закончились последние лекции и занятия, 
жаркими майскими днями в свободное плава-
нье провожает нас, выпускников, последняя 
студенческая весна. У каждого из нас начина-
ется новый – сложный, но интересный и благо-
родный путь в профессии врача.

Несмотря на все трудности, которые, несо-
мненно, делали нас сильнее, время, проведен-
ное в Харьковском национальном медицинском 
университете, запомнилось благодаря ярким 
событиям и встречам с новыми интересными 
людьми. Нам открылись двери во многие сфе-
ры деятельности: культурно-массовую, на-
учную, общественную, спортивную – каждый 
мог выбрать себе любимое занятие по своему 
вкусу.

Годы учебы в ХНМУ у многих студентов со-
впали с непростым, но таким ответственным 
периодом становления зрелой самостоятель-

ной личности. Поэтому с самого начала преподаватели обучали вчерашних 
школьников не только профессиональному мастерству, но и тому, как быть на-
стоящими людьми – интеллигентными, скромными, честными и трудолюбивы-
ми; культивировали дисциплинированность и взаимопомощь в студенческом 
коллективе.

От всей души хочется поблагодарить преподавателей и руководителей 
университета, которые на протяжении пяти лет помогали и поддерживали нас, 
и, конечно, наших родителей, которые дали нам возможность получить каче-
ственное современное образование. Желаю всем выпускникам с достоин-
ством пронести звание врача, чтобы родной университет мог гордиться свои-
ми детьми.

Íàòàëèÿ Çàðèâ÷àöêàÿ, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
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ЛАТИНСКИЙ ФАКУЛЬТАТИВЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ARS NOBILISSIMA*

Батьки й діти

Двійочниця Катерина
Пройшла в вуз по блату:
Там деканом працював
Її рідний тато.

Як і в школі, в інституті
Вона лінувалась,
На лекції й семінари
Часто не з’являлась.

Пройшов семестр, сесію
Потрібно складати,
Треба вже свої «глибокі»
Знання показати.

Перший іспит в житті Каті
Приймав її тато,
В групі вірили: проблем у неї
Буде небагато.

Витягла білет з колоди
Катерина сміло,
Але жодного питання
Там не зрозуміла.

Довго мовчки Катерина
Білет розглядала,
Щось креслила і на батька
Скоса поглядала.

Слухає її екзаменатор
(як сумісник – тато)
І з набору слів нічого
Не зміг розібрати.

Спершу він почервонів,
Потім став багровим,
Врешті лопає терпець –
Студентці говорить:

– Вийдіть геть! Така тупа,
Як і ваша мама!
Із студентів слід вам йти
У двірники прямо!

***
Мораль можлива тут така,
Й для матерів вона, й батькам:
Зумів дитя родити –
Зумій же й навчити!

Âàëåð³é Êîâàëüîâ

БАЙКАБАЙКА

В преддверии самостоятельной профес-
сиональной деятельности полезно обратить-
ся к мудрости тех, кто задолго до нас зани-
мался искусством врачевания, исследовал, 
открывал новое, приумножал знания и опыт, 
создавая медицинскую науку.

Прежде всего обратим внимание на то, 
какое место издавна отводилось медицине 
среди прочих наук. Поскольку здоровье во 
все века почиталось самым большим достоя-
нием человека: Valetudo est bonum optimum – 
Здоровье есть высшее благо, медицина, за-
ботящаяся об избавлении от страданий, 
сохранении здоровья и жизни, занимает осо-
бое место среди других видов деятельности: 
Omnium perfecto atrium medicina nobilissima 
est – Из всех искусств медицина – благород-
нейшее (Гиппократ).

Исключительная роль медицины в жизни 
человеческого сообщества подразумевает 
огромную ответственность тех, кто причастен 
к этому великому делу. Сложность и уязви-
мость человеческого организма требует от 
врача внимания, вдумчивости и осторожно-
сти. Справедливо замечено: Medicamenta 
heroica in manu imperiti sunt, ut gladius in dextra 
furiosi – Сильнодействующие лекарства в 
руке неопытного, как меч в руке безумного. 
Поэтому важно помнить и руководствоваться 
главным принципом врачевания, сформули-
рованным еще Гиппократом: Noli nocēre! – Не 
навреди! Оптимальный же метод лечения, к 
которому должен стремиться врач – это ле-
чить безопасно, быстро, приятно: Оfficium 
medici est, ut tuto, ut celerĭter, ut jucunde sanet.

И еще одно очень важное наставление мы 
находим у древних – необходимость постоян-
ного самосовершенствования, овладения но-
выми знаниями и умениями для сохранения 
и поддержания высокого профессиональ-
ного уровня в стремительно меняющемся 

мире. Мудрый понимает, что Non progredi est 
regredi – Не идти вперед – значит идти назад, 
также Non scholae, sed vitae discimus – Мы 
учимся не для школы, а для жизни. 

Успешно заниматься благороднейшим 
искусством может не каждый, а только ду-
мающий, обладающий глубокими знания-
ми, стремящийся постичь природу вещей. 
Medicina – soror philosophiae – Медицина – 
сестра философии, – справедливо полагали 
древние. Понять истинную причину, скрытую 
сущность болезненного состояния, видеть 
целое за единичными проявлениями – выс-
шее мастерство медика, требующее мудро-
сти, внимания, напряжения мысли. Medica 
mente, non medicamentis – Лечи умом, а не 
лекарствами, – эти слова должны быть деви-
зом думающего врача. Поэтому велик пре-
стиж (говоря современным языком), авто-
ритет и слава такого целителя: Medicus enim 
philosophus deo aequalis (Hippocrates) – Врач-
философ – равен Богу (Гиппократ). 

Древние полагали, что медицине необхо-
димо служить самоотверженно, отдавая все 
силы и помыслы делу спасения людей: Aliis 
inserviendo consumor – Светя другим сгораю 
сам, – эти слова обычно помещают рядом с 
изображением горящей свечи, одним из сим-
волов врачевания. Надеемся, что наши вы-
пускники будут хранить заветы и следовать 
наставлениям своих славных предшествен-
ников, честно и беззаветно служить медици-
не, нести людям радость здоровья и жизни.

И пусть каждый работает так, чтобы за-
вершая свой профессиональный путь, уходя 
на покой, мог сказать себе: Feci, quod potui, 
faciant meliora potentes. – Я сделал, что мог; 
пусть, кто может, сделает лучше. 

ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ
 Белый день, прозрачно белый,
 Золотой, как кружева...
 Сосен пламенное тело,
 Зноем пьяная трава.

 Пробегающие тучи,
 Но не смеющие пасть...
 Где-то в сердце, с силой жгучей,
 Затаившаяся страсть.

 Не гляди так, не зови так,
 Ласк ненужных не желай.
 Пусть пылающий напиток
 Перельется через край.

 Ближе вечер... Солнце клонит
 Возрастающую тень...
 Пусть же в памяти потонет
 Золотой и белый день.

Âàëåðèé Áðþñîâ

Вот и снова конец учебного года. Для выпускников это также и окончание студенческой 
жизни. Далее – профессиональная деятельность, претворение в жизнь всего, чему научил-
ся и что узнал за годы учебы, сложный, увлекательный и ответственный процесс. 

1. Тетяна Іванівна Тихонова 
(19.06.1911-1988) – 100 років з дня народ-
ження учасника Великої Вітчизняної війни, 
зав. кафедр загальної та госпітальної 
хірургії ХМІ (різні роки), проректора з 
навчальної роботи ХМІ.

2. Володимир Петрович Воробйов 

(15.07.1876-1937) – 135 років з дня на-
родження видатного анатома, академіка, 
єдиного заслуженого професора СРСР, 
завідувача кафедри анатомії ХМІ.

3. Олександр Михайлович Грін-

штейн (11.09.1881-1959) – 130 років з дня 
народження академіка АМН СРСР, заслу-
женого професора УРСР, видатного не-
вролога, зав. кафедри нервових хвороб 
ХМІ (1924-1932), одного із засновників 
Української психоневрологічної академії 
(Харків, 1932).

4. Борис Володимирович Альошин 

(19.10.1901-1993) – 110 років з дня народ-
ження лауреата Державної премії УРСР та 
заслуженого діяча науки УРСР, зав. кафе-
дри гістології, цитології та ембріології ХМІ 
(1937-1974).

5. Арон Абрамович Дубінський 

(24.11.1911-2001) – 100 років з дня народ-
ження зав. кафедри факультетської та гос-
пітальної терапії санітарно-гігієнічного та 
педіатричного факультетів ХМІ (1966-1977).

6. Марія Павлівна Козловська 
(1901-    ) – 110 років з дня народження учас-

ника Великої Вітчизняної війни, зав. кафе-
дри факультетської та госпітальної терапії 
санітарно-гігієнічного та педіатричного 
факультетів ХМІ (1961-1965).

7. Микола Федотович Мельников-

Разведенков (1866-1937) – 145 років з 
дня народження видатного патологоана-
тома, академіка АН УРСР, зав. кафедри 
патологічної анатомії ХМІ.

8. Павло Васильович Міхін (1866-
1912) – 145 років з дня народження відомого 
акушера-гінеколога, завідувача кафедри 
акушерства та жіночих хвороб медичного 
факультету Харківського університету.

9. Юрій Максимович Орленко 
(1901-1971) – 110 років з дня народження 
учасника Великої Вітчизняної війни, зав. 
кафедр загальної та госпітальної хірургії 
ХМІ (різні роки), директора Українського 
інституту переливання крові і невідкладної 
хірургії (Харків, 1951-1960).

10. Іван Миколайович Оболенсь-

кий (1841-1920) – 170 років з дня на-
родження заслуженого професора, зав. 
терапевтичних кафедр медичного факуль-
тету Харківського університету, засновни-
ка Товариства швидкої допомоги в Харкові 
(1910).

11. Петро Харитонович Хажинський 

(1871-1946) – 140 років з дня народження 
зав. кафедри акушерства і гінекології ХМІ 
(1922-1946).

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ НА 3 ТА 4 КВАРТАЛИ

È.Ð. Èîíåíêî, çàâ. êàôåäðîé ëàòèíñêîãî ÿçûêà 
è ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè, äîöåíò

* Благороднейшее искусство
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С ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

Олена ПодусНіна ШестаковаАнсамбль «3+2»

16 июня в университетской галерее искусств состоялась 
презентация юбилейных изданий Харьковского национально-
го медицинского университета. 

Ректор профессор В.Н. Лесовой представил присутствую-
щим биобиблиографический справочник «Видатні вихованці 

Харківської вищої медичної школи» – очередную книгу из 
истории университета, в которой собраны сведения об из-
вестных выпускниках ХНМУ, заявивших о себе не только в ме-
дицинской науке, но и в политической и общественной дея-
тельности, в управлении государством. 

В справочник включены 156 биографий таких людей, как 
знаменитый анатом В.П. Воробьев, офтальмолог Л.Л. Гирш-
ман, заслуженный врач-остеопат М.А. Касьян, лауреат Но-
белевской премии И.И. Мечников, ортопед-травматолог 
М.И. Ситенко, хирург М.П. Тринклер, премьер-министр Поль-
ши Ю.К. Пилсудский, семейный врач графа Шереметева 
И.В. Варвинский и других, живших в прошлом, а также наших 
современников, уже сегодня занявших свои места на страни-
цах истории.

Вторая книга, представленная В.Н. Лесовым, – первый в 
истории университета творческий сборник альманах «Нача-

ло века», который призван приоткрыть тайные стороны жизни 
людей, напрямую не связанные с медициной. В альманах во-
шли стихи, проза, живописные произведения, художествен-
ные фото, вышивки, раскрывшие богатство внутреннего мира 
их авторов – ученых, сотрудников и студентов, глубокие чув-
ства, обуревающие каждую творческую личность в часы вдох-
новения и досуга.

Отрадно, что подготовкой изданий, инициированных ру-
ководством университета, с воодушевлением занимались ра-
ботники Народного музея истории, библиотеки, редакционно-
издательского отдела, кафедр и студенты. Такая активность 
гарантирует продолжение интересного большого и нужного 
дела.

Человек живет до тех пор, пока жива память о нем. Новые 
книги – прекрасное подтверждение истинности выражения, 
ставшего афоризмом.

Ë. Ñèëàåâà, ðåäàêòîð ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîãî îòäåëà

16 червня до актової зали на свято прийшло чимало 
викладачів, студентів, лікарів та гостей.

Святковий концерт розпочався із привітання ректора 
університету В.М. Лісового, потім до поздоровлення долучилася 
Харківська обласна філармонія: заслужені артисти України Олег 
Лятенко, Олена Подус зачарували зал зворушливими піснями. 
Неймовірно ніжною була гра на скрипці Василя Дмитренка, 
який виконав мелодію Преснера з кінофільму «Та-
инственный сад» та вальс Є. Доги з кінофільму 
«Мой ласковый и нежный зверь». Допоміг порину-
ти в атмосферу української народної пісні колектив 

інструментальної музики «3+2» під керівництвом Ігоря Снедко-
ва. Завершила святкове привітання народна артистка України 
Ніна Шестакова, яка полонила зал своїми запальними піснями.

Стільки привітань та приємних слів було сказано на адре-
су медичних працівників! Хотілося б, щоб люди завжди цінували 
тих, хто оберігає наше здоров’я, адже це є найголовнішим!

Усім працівникам сфери охорони здоров’я дякуємо за не-
легкий, але настільки важливий труд, бажаємо 
міцного здоров’я, щастя, сімейного благопо-
луччя, успіхів у професійній діяльності та до-
сягнення нових вершин.

ИСТОРИЯ, ТВОРЧЕСТВО, ВДОХНОВЕНИЕ

ДЕНБ МЕДИКА

Щорічно в третю неділю червня лікарі, медичні працівники, студенти-медики та всі, хто причетний до однієї з 
найважливіших галузей нашого життя – медицини, за багаторічною традицією святкують День медичного працівника.

Åì³ë³ÿ Ïðèáèëüñüêà, ñòóäêîð
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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

Шановні ювіляри, що відзначають своє свято у червні, – професор кафедри внутрішніх та професійних хвороб Ніна 

Дмитрівна Тєлєгіна, доцент кафедри пропедевтики педіатрії №1 Наталія Федорівна Стенкова, асистент кафедри судової 
медицини, медичного правознавства Ніна Володимирівна Стебловська, провідний інженер-програміст бібліотеки Жан-

на Миколаївна Жадан, керівник вокального гуртка Ірина Георгіївна Вус, прибиральник службових приміщень Валентина 

Миколаївна Шведова, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Григорій Петрович Лобода, 
старший лаборант кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики В’ячеслав Ігорович Хотін, зубний технік 
Володимир Олександрович Лебедєв, зав. віварію Юрій Євгенович Шкарбут та старший лаборант кафедри соціальної ме-
дицини, організації та економіки охорони здоров’я Ольга Василівна Плахтій, яка відсвяткувала свій ювілей у травні. 

Прийміть від колективу ХНМУ щирі вітання 

і побажання міцного здоров’я, щастя, оптимізму, 

наснаги та родинного затишку. 

Хай у Вашій оселі завжди панують любов, 

злагода та сімейне благополуччя. 

В ОБЪЕКТИВЕ – ПЛАКАТЫ ВРЕМЕН ВОЙНЫ
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