
ПОДІЯ

ГРАМОТА

ПРАЦЮВАТИ 
В ІНТЕРЕСАХ 

СПРАВИ
13 грудня Міністр охорони здоров’я 

України Олександр Аніщенко в рамках візиту 
до Харкова й області відвідав Харківський 
національний медичний університет.

Головною метою візиту стало обговорен-
ня з медичною спільнотою міста та області, 
представниками вищих навчальних закладів і 
директорами медичних установ проблем ре-
формування галузі.

Олександр Володимирович розповів про 
розробку п’яти нових законопроектів, про-
граму медичного реформування в пілотних 
регіонах, необхідність створення єдиного 
медичного простору, соціальне медичне 
страхування тощо. Основна ціль реформу-
вання – покращання якості медичної допо-
моги, а це, у свою чергу, підвищення рівня 
професіоналізму лікаря, наявність сучасної 
діагностичної апаратури і фінансування галузі. 
«Настав час не тільки жалітися, але й діяти, – 
зазначив Міністр, – тому що від системи охо-
рони здоров’я залежить не тільки якість життя 
нації, але й її соціальний добробут».

Виїзна сесія президії Національної 
академії медичних наук України

25 листопада в 
Харкові на базі ДУ 
«Інститут терапії ім. 
Л.Т. Малої» відбулася 
виїзна сесія президії 
Національної академії 
медичних наук Укра-
їни. У її роботі взяли 
участь заступник го-
лови Харківської об-
ласної державної адмі-
ністрації Ігор Шурма, 

директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради Юрій Сороколат, 
ректор Харківського національного медичного університету Володимир Лісовий та 
головні спеціалісти медичних установ міста. У ході виїзної сесії члени президії заслу-
хали звіти директорів Харківських науково-дослідних медичних інститутів.

На початку засідання президент академії Андрій Сердюк повідомив про ство-
рення Північно-Східного відділення НАМН України, куди увійдуть Харківські медичні 
науково-дослідні інститути, також він розповів про демократизацію умов балотуван-
ня на посади членів-кореспондентів, академіків і директорів НДІ. 

Метою правління академії є подальший розвиток наукової діяльності, вирішення 
кадрових питань, співпраця з практичною медициною, доступність спеціалізованої 
допомоги пацієнтам, розробка соціальних програм для малозабезпечених верств 
населення тощо.

Шановні викладачі, співробітники та студенти 
Харківського національного медичного університету!

Від щирого серця вітаю вас із наступаючим Новим роком і Різдвом Хри-
стовим! Святкова новорічна атмосфера нагадує нам, що співчуття і мило-
сердя, професіоналізм і вірність своїй справі – головні цінності в нашому 
житті, що надають сили в будь-якій ситуації, допомагають не тільки подола-
ти складності, але й досягти нових висот.

Ми всі сповнені надій та очікувань радості й свята. Минулий рік був 
успішним для нашого університету, завдяки зусиллям і згуртованим діям 
усього колективу вдалося здійснити найсміливіші задуми.

Наша робота спрямована на те, щоб випускники Харківського 
національного медичного університету стали висококваліфікованими 
фахівцями, підготовленими до роботи в сучасних умовах, а також духовно й 
морально розвиненими людьми з активною життєвою позицією. Дякую всім, 
хто протягом року сприяв досягненню цієї мети!

Зичу всім студентам відмінного навчання, наукових досягнень, успіхів у 
всіх починаннях. Викладачам та співробітникам хочеться побажати вдоско-
налення в професійній і науковій діяльності, а також не втрачати позитивно-
го настрою й оптимізму.

Нехай наступний рік стане для всіх нас щас-
ливим, успішним, сповненим яскравих момен-
тів, великих удач, світлих подій, здійснення до-
брих надій і життєвих планів!

Щастя, благополуччя, здоров'я, любові й 
радості вам і вашим близьким! З Новим 2012 
ро ком і Різдвом Христовим!

Â.Ì. Ë³ñîâèé, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó

Грамотою Верховної Ради України за ва-
гомий особистий внесок у розвиток охорони 
здоров’я, медичної науки й освіти, багаторічну 
сумлінну працю та високий професіоналізм 
нагороджено професора Геннадія Петрови-

ча Рузіна.

Почесною грамотою Міністерства охо-
рони здоров’я України за вагомий особистий 
внесок у розвиток охорони здоров’я та ви-
сокий професіоналізм нагороджено ст. дис-
петчера деканату І медфакультету Людмилу 

Михайлівну Воробйову, професора Воло-

димира Олександровича П’ятикопа, доцен-
та Олександра Васильовича Самсонова.

ПОДЯКА
Подякою Міністра охорони здоров’я Украї-

ни за вагомі досягнення у професіональній 
діяльності та багаторічну сумлінну працю 
наго роджено професора Ірину Анатоліївну 

Гри горову.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ

60 років тому в Харківському на-
ціональному медичному університеті роз-
почалося навчання іноземних громадян. 
Докладніше про те, як все починалося, 
читайте на сторінках 4-5.

ОБРАНЦІ ГІППОКРАТА РІК ДРАКОНА – 
РІК ЗМІН

Про те, що очікує нас у рік Драко-
на, читайте на стор. 11

Ціна договірна

Газета нагороджена срібною медаллю Всеукраїнського конкурсу «Вища школа»

Газета виходить з 24 червня 1928 року 

№21-22 (2833-2834)
Середа,
28 грудня 2011 року 

ГАЗЕТА КОЛЕКТИВУ ХАРКIВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ



За содержание рекламного материала ответственность 
несет рекламодатель

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИНАГАЛЬНО

9 грудня у Харківському 
національному медично-
му університеті відбулася 
зустріч ректора професо-
ра Володимира Лісового з 
Першим Секретарем По-
сольства Королівства Ма-
рокко Ель Бурі Карімом.

Протягом спілкування 
були обговорені питан-
ня співробітництва, пов'я-
зані з навчанням грома-
дян Марокко в нашому 
університеті та можливістю розширення двосторонніх зв’язків у 
галузі міжнародних відносин.

Під час ознайомлення з університетом пан Ель Бурі Карім 
відвідав Народний музей історії ХНМУ, залишив запис у книзі 
відгуків і подякував за цікавий і змістовний екскурс у минуле на-
шого славетного навчального закладу.

ВАЖЛИВО

8 грудня у Харківському національному медичному університеті 
відбулася прес-конференція «Цінова та акцизна політика як ефек-
тивний метод зменшення вживання тютюнових виробів та оздо-
ровлення нації», ініційована Європейським Бюро Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні, Харківською 
міською радою й кафедрою соціальної медицини, організації та 
економіки охорони здоров’я ХНМУ.

На прес-конфе рен-
цію завітали представни-
ки Департаменту освіти 
Харківської міської ради, 
Харківського обласно-
го центру здоров’я, Об-
лас ного представниц-
тва Червоного Хреста та 
засобів масової інфор-
мації. 

Про досягнення й 
проблеми України в га-
лузі цінової та акцизної 
політики учасникам кон-
ференції розповіли представник Європейського Бюро ВООЗ в 
Україні, національний спеціаліст з питань епіднагляду д-р Наталія 
Король та експерт-консультант Володимир Рябошлик. Вони звер-
нули увагу на досвід Європейських країн, згідно з яким антитю-
тюнове законодавство є дієвим інструментом у подоланні епідемії 
куріння. Дослідження ВООЗ свідчать про те, що ратифікація та 
імплементація Рамкової конвенції боротьби з тютюнопалінням 
дозволяє значно знизити поширеність захворювань, які виника-
ють унаслідок куріння. У деяких країнах (Ірландія, Англія, Туреч-
чина, Іспанія) заборона куріння в громадських місцях уже через 
декілька місяців привела до зниження розповсюдженості гострих 
серцево-судинних захворювань на 20-40%, а заборона куріння в 
офісних приміщеннях зменшила його поширення на 4%. В Англії 
у 40% готельного та ресторанного бізнесу відзначено збільшення 
доходу після запровадження заборони куріння в приміщеннях, в 
Ірландії кількість відвідувачів у барах та ресторанах збільшилась 
на 11%.

Особливим прикладом є Туреччина, яка запровадила цілу 
низку антитютюнових законів, у тому числі захист від пасивного 
куріння. 

Україна також досягла значного прогресу в зупиненні 
тютюнової епідемії: рівень поширеності тютюнопаління знизився 
за останні п’ять років на 13%. Однак тривожним є те, що вік по-
чатку куріння знижується: перша цигарка в 12-13 років, щоденне 
куріння – в 15-16 років. Досвід ВООЗ вказує, що однією з причин 
«першої цигарки» є цінова доступність.

Наприкінці заходу організатори відповіли на питання 
учасників прес-конференції і зробили висновки щодо необхідності 
збалансованості економічної, цінової політики та просвітницької 
діяльності стосовно боротьби з тютюнопалінням у нашій державі. 

УЧАСНИКИ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ – 
ПРОТИ ПАЛІННЯ

МІЖНАРОДНА АКЦІЯ – ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

1 грудня в Харківському національному медичному 
університеті відбулася акція, присвячена міжнародному дню бо-
ротьби зі СНІДом, яка була організована Координаційною радою 
студентського самоврядування за допомогою Харківської філії 
фонду «СНІД. Схід. Захід». 

Під час акції була 
відкрита вистав ка, 
при свячена захворю-
ва ності, лікуванню й 
профілактиці ВІЛ-ін-
фек ції і СНІДу. Сту-
денти й співробітники 
університету отримали 
медичну літературу, що 
розглядає проблеми та 
питання з даної тема-
тики. У рамках заходу 
була проведена благодійна акція серед студентів з поширення 
засобів індивідуального захисту.

НА ШЛЯХУ СПІВРОБІТНИЦТВА

Темпи зростання захворюваності на ВІЛ/СНІД в Україні 
є одними з найвищих у світі і, починаючи з 1994 року, щорічно 
збільшуються на 25-30%. Фахівці прогнозують, що за таких 
умов до 2014 року ВІЛ-позитивний статус матимуть до 800 тис. 
українців, тобто до 3,0–3,5% дорослого населення України, 
а смертність від СНІДу становитиме третину серед причин 
смертності чоловіків віком 15–49 років і майже 50% жінок цієї 
вікової групи. За офіційними даними, у 2009 році в Україні щодня 
діагноз ВІЛ-інфекція встановлювали у 54 людей.

 ДОВІДКА
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НАУЧНАЯ РАБОТА КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Бронхиальная астма 

у ребенка – не приговор, 

но руководство к действию

Нынешнему поколению довелось жить и работать 
в пору серьезных эволюционных преобразований на 
всей Планете, и человек, как мишень эволюции, ста-
новится потерпевшим, потому что попадает под град 
эпидемий неинфекционного характера – сердечно-
сосудистых, психосоматических, метаболических, 
онкологических заболеваний.

Ю.П. Лисицин (2001) объединил это явление тео-
рией «болезней цивилизации и социальной дезадап-
тации», а В.М. Бондарь (2010) определил его терми-
ном «дисадаптоз». Это понятие подразумевает, что 
требования, предъявляемые средой и условиями 
обитания к организму, не соотвествуют генетически 
закрепленным адаптационным возможностям замет-
ной части популяции, и это проявляется повышением 
уровня заболеваемости, ростом как распространен-
ных, так и редких, ранее не встречавшихся нозологи-
ческих форм.

В основе дисадаптоза лежит нарушение эпигенетического статуса. Под эпигене-
тикой понимают процессы, которые изменяют функцию ДНК (экспрессию генов), не 
изменяя ее состав (последовательность нуклеотидов). К эпигенетическим процессам 
относятся множественные модификации генома. Наиболее доказанным является мети-
лирование цитозиновых оснований, которые участвуют в процессах активации работы 
генов. Эпигенетические модификации способны укрепляться в организме, сказываться 
на судьбе организма и генома, наследоваться вопреки законам Менделя. Начало эпи-
генетике как науке положил Ж.Б. Ламарк, который утверждал, что возможно наследо-
вание приобретенных признаков (трансгенерация). Около 20 лет назад впервые была 
высказана гипотеза о том, что нарушение метилирования связано с онкологической па-
тологией. С появлением нового названия науки эпигенетики возникли опасения насчет 
оппозиционного характера с генетикой, однако интенсивное исследование феномена 
эпигенетических модификаций доказало, что эти две науки дополняют друг друга. Одна 
из них несет информацию о нормальной и патологической анатомии генома (генетика), 
другая – о нормальной и патологической физиологии генома (эпигенетика). Единицей 
эпигенетики является эпигеном – совокупность всех эпигенетических маркеров, обу-
славливающих эксперссию генов в данной клетке. Модификации – это эпимутации, ко-
торые носят адаптивный характер. Эпигенез находится под влиянием биохимических 
реакций – гипо-, гипер- и деметилирования цитозиновых оснований. Метилирование 
– это прикрепление метильной группы к цитозиновым основаниям ДНК, которое приво-
дит к выключению генов. Включение и выключение генов, ацителирование белков хро-
матина, которые необходимы для сборки и упаковки ДНК, являются также механизмом 
реализации эпигенетического статуса.

К важнейшим факторам, которые приводят к запуску эпигенеза, относятся питание, 
инфекции, курение, алкоголь и стресс; они являются триггерами (провокаторами).

По мнению В.И. Бондарь, залог выживания вида состоит в разнообразии генети-
чески закрепленных возможностей, а индивидуума – в широте освоения генетически 
определенного адаптационного коридора, в котором индивидуум может существовать 
без нарушения репродуктивной способности и развития нарушений, влекущих за собой 
смерть до наступления фертильного периода.

Приведенные современные данные указывают на глубинные причины дисадапто-
за. То обстоятельство, что дисадаптоз характеризует состояние здоровья населения 
всей планеты, раскрывает перед учеными широкие возможности международного 
сотрудничества, направленного на изучение биологических маркеров и нарушенного 
эпигенетического статуса. Приоритетные научные исследования должны носить фун-
даментальный характер, поскольку фундаментальная наука обеспечивает стратегиче-
скую безопасность государства. Зарубежные исследователи, научные издательства 
все чаще обращаются к ученым Украины, предлагая сотрудничество в различных об-
ластях знаний. Этот интерес объясняется наличем в нашей стране широкой клини-
ческой базы данных. Объединение усилий отечественных ученых, обладающих такой 
базой, с усилиями зарубежных коллег, владеющих современными технологиями, по-
зволит нам развить фундаментальные направления в науке и повысить уровень об-
разования. И фундаментальная наука, и образование являются высшими приорите-
тами любого государства. В наших руках находится реальная возможность развития 
отечественной науки путем разработки стратегии и тактики реализации полученных 
данных.

Приоритеты фундаментальных исследований должны определяться научным сооб-
ществом. Такая свобода позволит не только создать научные школы в стране, но и обе-
спечить непрерывную связь поколений исследователей при условии привлечения спо-
собной молодежи к серьезным научным поискам.

В Харьковском национальном медицинском университете есть все возможности 
сделать революционный прорыв в развитии науки – прекрасные традиции великих уче-
ных, выстроивших Харьковскую научную школу, уровень технологического обеспечения 
и яркая научная молодая смена.

Восьмого ноября в Харькове в 
конференц-зале комплекса «Металлист» 
состоялся круглый стол на тему «От ран-
него выявления бронхиальной астмы (БА) 
у детей – к ее лучшему контролю».

В заседании круглого стола приняли 
участие детские аллергологи и пульмоно-
логи, врачи-педиатры городских поликли-
ник. Экспертами по проблеме выступи-
ли зав. кафедрой педиатрии №1 НМАПО 
им. П.Л. Шупика Елена Николаевна Охот-
никова (г. Киев) и зав. кафедрой пропе-
девтики педиатрии №2 ХНМУ, консультант 
детского областного аллергоцентра Вик-
тория Анатольевна Клименко.

В.А. Клименко в докладе «Бронхиаль-
ная астма в Украине: текущий статус и 
ожидания» осветила актуальность пробле-
мы с акцентом на ситуацию в Харьковском 
регионе. Один из основных нерешенных 
вопросов современной детской аллер-
гологии – несвоевременная диагностика 
БА. Большинство легких форм болезни 
не выявляются, а следовательно, боль-
ные не получают своевременной терапии, 
что не может не отразиться на прогно-
зе заболевания. Профессоры В.А. Огнев 
и А.И. Кожемяка в 1993–2001 гг. провели 
первое в Украине эпидемиологическое 
исследование распространенности БА у 
детей – ISAAC (International Study Asthma 
and Aller gy in Childhood). На основании ан-
кет было доказано, что истинная распро-
страненность БА в Харьковском регионе 
значительно выше, чем по предыдущим 
данным. Важным региональным аспектом 
проблемы является недостаточное коли-
чество детских врачей-аллергологов: в 
Харькове и области работают всего 6 спе-
циалистов данного профиля. Особенность 
ведения больных с БА и другими аллерги-
ческими заболеваниями состоит в том, что 
современные протоколы лечения преду-
сматривают высокоспециализированную 
помощь, которую не могут оказать врачи 
общей практики.

В.А. Клименко в своем выступлении 
также подчеркнула социальную значи-
мость проблемы и ее экономическую со-
ставляющую. Перспективы улучшения си-
туации, по ее мнению, зависят от развития 
детской аллергологической службы, орга-
низационным центром которой является 
Харьковский областной детский аллерго-
центр на базе КУОЗ ОДКБ №1, где уже в 
течение многих лет работает аллергошко-
ла, позволяющая больным детям и их ро-
дителям улучшить качество жизни путем 
достижения контроля над заболеванием.

В своем докладе «Раннее выявление 
БА у детей улучшает результаты лечения» 
Е.Н. Охотникова подробно и с акцентом на 
практику затронула вопросы ранней диа-
гностики и лечения астмы.

Подобные мероприятия являются 
важной составляющей непрерывного ме-
дицинского образования врачей и позво-
ляют улучшить качество медицинской по-
мощи детям.

Þ.Â. Êàðïóøåíêî, àññèñòåíò 
êàôåäðû ïðîïåäåâòèêè ïåäèàòðèè ¹2

Å.ß. Ãðå÷àíèíà, ïðîôåñîð, ÷ë.-êîð. ÍÀÌÍ Óêðàèíû, 
äèðåêòîð ÓÈÊÃ ÕÍÌÓ
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ДО 60-РІЧЧЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН В ХНМУ

ОБРАНЦІ ГІППОКРАТА – ДІТИ РІЗНИХ НАРОДІВ
1951 рік, щойно відсвяткована Перемога у Великій Вітчизня-

ній війні. Країна, а з нею і наш рідний Харків підіймалися із руїн. 
Ще не був відкритий Головний корпус університету, а до нас на 
навчання вже стали приїжджати студенти-іноземці, громадяни 
соціалістичних країн. Їх було небагато, але це свідчило про те, 
що наша медична школа вже давно відома у світі.

У 1955 році до нас приїхали 12 китайських студентів. У 
Харкові ще не було підготовчих факультетів, які б давали знання 
з російської мови, тому мовну підготовку іноземці отримували на 
батьківщині або в Москві. 

Деканат по роботі з іноземними студентами заснували у 
1964 році. Першим деканом став доцент кафедри акушерства і 
гінекології Борис Євгенович Гречанін, який обіймав цю посаду 
протягом 14 років, а потім 17 років був проректором з міжнародних 
зв’язків. Тридцять один рік роботи – значний термін, протягом 
якого була проведена величезна робота. Борис Євгенович був 
нагороджений орденом «Знак Пошани» у 1966 році, чотирма за-
кордонними та вітчизняними медалями за підготовку медичних 
кадрів для країн світу. Він перебував у службових відрядженнях 
у Німеччині, Північному та Південному Ємені, у Гані для ознайом-
лення з роботою випускників на їх батьківщині. 

На жаль, 2 грудня 2011 року вітчизняна наука, медицина та 
освіта зазнала великої втрати: прекрасний педагог, учений і 
клініцист Борис Євгенович Гречанін пішов з життя.

Деканат по роботі з іноземними громадянами виконував 
і виконує велику та багатогранну роботу. Від початку до 1990 
року контингент іноземних громадян складався зі студентів, 
які приїжджали до нас по лінії різних партій, комітету радянсь-
ких жінок та за державним замовленням. Наша країна брала на 
себе витрати за навчання студентів, виділяла кошти на одяг для 
іноземців, які приїхали з теплих країн, на стипендію, екскурсійні 
подорожі по містах СРСР, а також на путівки для оздоровлення 
студентів, яким була необхідна медична допомога.

У Харківському медичному інституті були організовані зем-
ляцтва, що опікувалися кафедральними колективами. Студентів 
запрошували на свята, відзначали знаменні дати країн, з яких 
вони приїхали. Проводилася велика робота й в комітеті «Дружба», 
до якого входили викладачі кафедр та студенти з різних країн.

Велику допомогу у виховній роботі надавала деканату ка-
федра російської мови. З моменту заснування й до 1984 року 
заступником декана була завідувач кафедри російської мови 
Тамара Василівна Ніконова. В інтернаціональних гуртожит-
ках постійно відбувалися вечори дружби, тематичні вечори, 
присвячені творчості видатних учених, письменників, поетів. 
Були організовані поїздки до Зміївської ДРЕС, з концертами 
до колгоспів та радгоспів. Систематично проводилися міські 
тематичні уроки на базі нашого інституту, в яких найактивнішу 
участь брали студенти-іноземці. Наші читці протягом багатьох 

років посідали перші місця на міських конкурсах «Мы читаем сти-
хи по-русски». 

Наукова праця студентів завжди була в полі зору декана-
ту та кафедральних колективів. Багато студентів працювало в 
клінічній ординатурі й аспірантурі, виступали на міжнародних, 
республіканських та всесоюзних конференціях. Деякі з наших 
випускників навіть стали міністрами у своїх країнах, видатними 
вченими й спеціалістами.

У 1996 р. було розпочато набір студентів на англомов-
не навчання. Спочат-
ку приїхали 23 людини, 
а вже у 2011 році набір 
склав 513 чоловік, а за-
гальна кількість англо-
мовних студентів ст а-
новить 1413. Третина на -
ших педагогів виклада-
ють англійською мовою,
готують наукові робо-
ти, складають по сіб ни-
ки, монографії, ек за ме-
наційні ма те ріали. 

У 2010 р. поновило 
свою роботу підготовче 
відділення для іноземних 
громадян, у тому ж 
році засновано дека-
нат по роботі з англо-
мовними студентами, у 
бібліотеці почала працювати спеціалізована читальна зала, яка 
користується великим попитом.

Протягом 60 років наш університет проводить велику робо-
ту з підготовки медичних кадрів для різних країн. Нашу медичну 
школу знають і цінують в усьому світі, і упевнені, що й теперішні 
наші студенти стануть гідними спеціалістами, пронесуть че-
рез усе життя подяку Харківському національному медичному 
університету, який дав їм можливість нести своїм народам тепло 
сердець і знання, отримані тут. 

Â.Ä. Ìàðêîâñüêèé, ïðîôåñîð, ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè

Університетом випущено 4237 лікарів з 86 країн світу. 
Серед них 3 доктори і 70 кандидатів медичних наук, близь-
ко 200 клінічних ординаторів. На сьогодні в ХНМУ навча-
ються майже 2500 іноземних студентів, стажистів, клінічних 
ординаторів, аспірантів з 72 країн світу.

ДОВІДКА 

4



КАК ЭТО БЫЛО

НАШ ДОСВІД ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА «ДРУЖБА»

ЛЕКЦІЯ ОНЛАЙН

Процедура назначения на должность декана по работе с ино-
странными учащимися была сравнительно несложной. Меня 
пригласил для беседы декан лечебного факультета и сказал, что 
институту выделена такая ставка и мне предлагается занять это 
место. К этому времени я не считал себя новичком в воспита-
тельной работе, поэтому без колебаний согласился приступить и 
к этой, как мне представлялось, одной из сравнительно легко по-
стижимых разновидностей учебно-воспитательной работы. Да-
лее последовали встречи с ответственными лицами, отеческая 
беседа у ректора – и вот я уже сижу за столом и ношу титул дека-
на по работе с иностранными учащимися.

Мое представление подо-
печным состоялось на заседа-
нии комитета «Дружба». В нашем 
вузе это была довольно мощная 
организация, в состав которой 
входили преподаватели, совет-
ский студенческий актив и лиде-
ры наиболее крупных землячеств 
иностранных учащихся. Возглав-
ляла комитет преподаватель, 
коммунист, имеющий опыт рабо-
ты с зарубежной молодежью, ас-
систент теоретической кафедры 
Б.М. Смолкина. Бронислава Мар-
ковна сказала, что лучше всего 
будет, если она представит меня 
лидерам и представителям зем-
лячеств на очередном заседании 
комитета «Дружба». Подготовка к 
выступлению была самоуверенно короткой, планировал сказать, 
что учу студентов не первый год, знаю запросы молодежи, так 
как сам еще не стар, что представителям разных стран, приехав-
шим к нам на учебу, надо будет весьма добросовестно относить-
ся к своим академическим обязанностям и достойно вести себя. 
Затем сдержанно поклонюсь аудитории и сяду, – решил я. – Мо-
жет, поаплодируют, а может быть, и нет – это неважно. Главное – 
это то, что буду строгим, но справедливым.

Заседание комитета происходило в небольшой уютной ауди-
тории. Вначале на меня никто особенного внимания не обратил – 
новый преподаватель, да и только. Разбирали запланированные 
вопросы: текущие результаты учебы, предстоящий летний отдых 

и подготовку к вечеру интернациональной дружбы. В заключение 
я произнес запланированную речь, последующее в мои планы и 
предположения не входило и довольно быстро приобщило к ха-
рактеру будущей работы. 

Слово попросил уже немолодой брюнет с жгучим взглядом 
темно-карих глаз, как я узнал позже – лидер иракского земляче-
ства и представитель компартии этой страны Камиль Салем Аль-
Мегди. Я довольно снисходительно смотрел на него, ожидая до-
брых напутствий. Однако сказал мне он в тот день следующее: 
«Вы вступаете в очень нелегкую должность. Вам будет очень 
трудно  с нами, ведь мы очень разные, у нас много проблем и мы 

будем настаивать на решении каждой 
из них. Ждите неприятностей, ждите их 
каждый день, но особенно в  выходные 
и праздничные дни, когда все люди от-
дыхают. Вы совсем не знаете работы с 
иностранцами, поэтому будете делать 
много ошибок. Постарайтесь побы-
стрее научиться, как вести себя с нами, 
проявить себя как личность – мы это 
уважаем, даже если Вы будете делать 
то, что нам не нравится. Не лгите нам 
никогда, лучше откажитесь от совета, 
если не знаете, что сказать. Учитывайте 
то, что у нас здесь ни родителей, ни се-
мьи, ни родины. Постарайтесь если не 
заменить их, то способствовать созда-
нию оптимальных дружественных усло-
вий нашей учебы и жизни». В аудитории 

стояла гробовая тишина.
Что делать? Ответить или молча проглотить несомненную 

обиду самолюбию, нанесенную нравоучительной речью? С тру-
дом нашел какую-то пару фраз с благодарностью за напутствие 
и обещание учесть сказанное. По меньшей мере два урока я из-
влек из этой первой встречи с иностранцами: во-первых, нельзя 
быть заранее уверенным в том, каков будет ответ на сделанное 
даже совершенно естественное или очевидное с нашей точки 
зрение заявление, а во-вторых – даже в самой, казалось бы, без-
обидной ситуации жди неприятностей, во всяком случае – всегда 
будь готов и к первому, и ко второму.

Èç âîñïîìèíàíèé ïåðâîãî äåêàíà ïî ðàáîòå ñ èíîñòðàííûìè ñòóäåíòàìè, 
äîöåíòà êàôåäðû àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè ¹ 2 Á.Å. Ãðå÷àíèíà

16 листопада 2011 року на 
кафедрі оториноларингології 
лікарям-інтернам в режимі он-
лайн була прочитана лек ція 
завідувачем кафедри ото ри-
ноларингології з курсом ще -
лепно-лицьової хірургії Іва но-
Франківського національного 
медичного університету про-
фесором В.І. Поповичем. Тема 
лекції була присвячена одній 
із найактуальніших проблем 
сучасної оториноларингології – 
поліпозному риносинуїту.

Протягом лекції професор 
В.І. Попович розповів лікарям-
інтернам про новітні погляди 
на епідеміологію, етіопатогенез і діагностику хронічного поліпозного риносинуїту, 
поділився своїм досвідом у лікуванні хворих із цією патологією. Найбільше вражен-
ня справили цікава презентація слайдів і методика викладання лекційного матеріалу, 
притаманна професору.

Лікарі-інтерни отримали розгорнуті й вичерпні відповіді на питання, що постави-
ли професору. Усі присутні зацікавились почутим матеріалом і виявили бажання най-
ближчим часом повторити цей досвід у спілкуванні.

Крім того, визначено, що наступна лекція буде прочитана для студентів Івано-
Франківського медичного університету англійською мовою завідувачем кафедри 
оториноларингології ХНМУ професором А.С. Журавльовим.

ЭПОНИМЫ В АНАТОМИИ 
ЧЕЛОВЕКА

Antrum mastoideum – пещера Валь-
сальвы. Антонио Вальсальва (Antonio Maria 
Valsalva, 1666-1783) – итальянский врач и 
анатом. Был заведующим кафедрой ана-
томии в Болонском университете, а также 
практиковал как хирург. Известны его ис-
следования уха. «Вальсальвов опыт» име-
ет значение при лечении страданий уха 
и состоит в том, что при закрытом рте и 
носе выдыхаемый воздух через слуховую 
трубу поступает в ухо.

Foramen venosum – отверстие Ве-
залия. Ossa sesamoidea inetacarpea-V – 
кость Везалия. Андреас Везалий (Andreas 
Vesalius, 1515-1564) – основоположник 
современной анатомии. Был учеником 
Я. Сильвия. Работал в Падуе профессором 
хирургии и анатомии. Его главный труд, 
основанный на вскрытиях и препариро-
ваниях человеческих трупов, «О строении 
человеческого тела в семи книгах» содер-
жал критику ошибочных взглядов Галена, 
за что автор подвергался нападкам церк-
ви и, преследуемый клеветой, сжег часть 
своих рукописей.

(Èç êíèãè «Ýïîíèìû â àíàòîìèè ÷åëîâåêà» 
ïîä ðåä. ïðîô. Í.À. Âîëîøèíà)

Б.А. Задорожный и Б.Е. Гречанин
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МОЛОДІЖНИЙ ПРОЕКТ ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

Репродуктивне здоров'я 
підлітків та молоді

СПРАВЖНІЙ ПЕДАГОГ – ОСНОВА 
ВИЩОЇ ШКОЛИ

15 листопада в конференц-
залі університету відбулася зу-
стріч головного спеціаліста з гі-
некології дитячого й підліткового 
віку м. Харкова й Харківської 
області професора кафедри аку-
шерства та гінекології №2 Ірини 
Олексіївни Тучкіної зі студен-
тами І курсу ІІІ медичного фа-
культету на тему «Репродуктив-
не здоров'я підлітків та молоді». 
Зустріч була проведена в рамках 
спільної науково-практичної про-
грами «Молодіжний проект» ка-
федри акушерства та гінекології 
№2 ХНМУ та кафедри акушерст-

ва та гінекології з курсом перинатології РУДН ім. Патриса Лумум-
би (Москва), що вже два роки поспіль впроваджується в Харкові, 
зокрема  в медичному університеті.

 Ознайомивши першокурсників з метою та завданнями 
«Молодіжного проекту» професор І.О. Тучкіна акцентувала увагу 
на найпоширеніших проблемах, пов’язаних зі статевим життям 
учнівської та студентської молоді України. Були наведені невтішні 
дані про результати помилкових уявлень молоді щодо засобів 
контрацепції та їх недбале ставлення до свого репродуктивного 
здоров'я.

Спільна науково-практична програма «Молодіжний проект» 
кафедри акушерства та гінекології №2 ХНМУ й кафедри аку-
шерства та гінекології з курсом перинатології РУДН (Москва) 
втілюється в Харкові й безпосередньо в нашому університеті 
вже другий рік поспіль та отримала чималу популярність серед 
студентів. Протягом 2010-2011 навчального року координато-
рами програми та деканатом ІІІ медичного факультету було про-
ведено серію семінарів-презентацій зі студентами молодших 
курсів у гуртожитках № 2, 4 та 6. У ході семінарів були поставлені 
для обговорення питання, які хвилюють студентів і фахівців із ре-
продуктивного здоров'я.

 На всі запитання, які виникали протягом виступу, студенти от-
римали кваліфіковану та вичерпну відповідь провідного фахівця. 
Були надані також телефони довіри, за якими студенти можуть 
отримати кваліфіковану консультацію в ОКЛ і в студентській 
лікарні м. Харкова.

 На завершення зустрічі студенти взяли участь в анкетуванні, 
підготовленому координаторами програми, та схвально прийня-
ли пропозицію стати постійними учасниками «Молодіжного про-
екту». Чимало першокурсників побажали стати волонтерами про-
грами та допомагати у діяльності проекту.

Î.Â. Òðîöåíêî, çàñòóïíèê äåêàíà ²²² ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó 

Внутрішня медицина є основою всієї медицини та охоплює 
величезну кількість питань: від причин виникнення патології до 
лікування й профілактики захворювань внутрішніх органів. Нам 
пощастило проходити курс навчання на кафедрі внутрішньої ме-
дицини № 2, клінічної імунології та алергології, яка розташована 
на базі Харківської міської лікарні № 27.

Поряд із використанням сучасних навчальних технологій – 
тестового контролю, клінічних ситуаційних завдань, навчальних 
презентацій та відеороликів, широко застосовується навчання 
безпосередньо біля ліжка хворого. Під час щоденних обходів у 
реанімації наша група стала частиною згуртованої команди на 
чолі з професором П.Г. Кравчуном.

Заняття з нами проводив талановитий педагог, лікар з 
великої літери доцент М.І. Кожин. З ентузіазмом він передає 
нам свої знання та досвід, ставить наголос на індивідуальному 
підході до кожного пацієнта, проте не забуває про стандарти 
діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів. Кожно-
го разу Михайло Іванович зацікавлює нас вирішенням тактики ве-
дення хворого у складній клінічній ситуації за наявності численної 
коморбідної патології, розвиває клінічне мислення, прищеплює 
любов до професії, хворого, до наукового пошуку. Він завжди 
нагадує нам про серйозність і важливість складання ліцензійного 
іспиту Крок-2, тому ми на кожному занятті самостійно вирішуємо 
тестові завдання з подальшою перевіркою і роз'ясненнями ви-
кладача. Своєю добротою і увагою до проблем оточуючих такі пе-
дагоги виховують не тільки фахівців, а й чуйних людей. Ми раді, 
що частина нашого навчання пов'язана з роботою справжніх 
професіоналів, і при цьому небайдужих людей.

Ñòóäåíòè ²² ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó VI êóðñó 23 ãð.

ВІТАЄМО!

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

Співробітниками ХНМУ одержано патенти 
на такі винаходи та корисні моделі:

1. Спосіб лікування синдрому передчасної еякуляції. Автори: 
В.М. Лісовий, А.В. Аркатов, О.В. Кнігавко, М.Л. Панасовський.

2. Спосіб формування операційного простору в заочеревинній 
порожнині при ретроперитонеальному ендовідеоскопічному 
доступі. Автори: В.М. Лісовий, В.І. Савенков.

3. Спосіб прогнозування формування стеатозу печінки у хворих 
на хронічний гепатит С. Автори: В.М. Косько, Г.О. Соломенник, 

О.Є. Бондар, О.М. Винокурова, Н.В. Анциферова, К.В. Юрко.

4. Спосіб пневмонектомії при раку легені. Автори: В.І. Старіков, 

Г.В. Трунов, К.Ю. Майборода.

5. Спосіб формування дуоденоєюнального анастамозу. Автори: 
В.В. Бойко, І.Л. Соханьова, Д.О. Євтушенко.

6. Спосіб лікування первинної відкритокутової глаукоми. Автори: 
М.В. Панченко, О.М. Панченко, М.М. Самофалова, К.А. Алек-

сієнко, Н.В. Якубович.

7. Спосіб прогнозування розвитку хронічного пієлонефриту у дітей. 
Автори: Ю.В. Одинець, Ю.С. Триндюк, Т.В. Харченко.

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

На VII Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Ліра Гіппократа – 
2011» в номінації «Вокальні ансамблі» перше місце посів вокаль-
ний ансамбль «Вазуб’я» у складі студентів VI медфакультету 
Харківського національного медичного університету.

У номінації «Соло-вокал» перші місця посіли студентка ІІІ 
медфакультету Єлизавета Думчева та студент VI медфакульте-
ту Ннєду Чарлєс (керівник – Ірина Вус).

ДИПЛОМ

ДИПЛОМАНТ

5 грудня цього року відбувся ХІІІ обласний конкурс «Вища 
школа Харківщини – кращі імена», дипломантом в номінації «Ви-
кладач професійно орієнтованих дисциплін» стала доцент ка-
федри психіатрії, наркології та медичної психології Лариса 

Михайлівна Гайчук.

Дипломом Товариства України «Знання» за проведення 
семінарів, круглих столів та презентацій навчального закладу 
під час роботи виставки «Освіта та кар’єра – 2011» нагородже-
но асистентів Олексія Дмитровича Демиденка, Станіслава 

Юрійовича Штикера й Антона Олександровича Олійника.
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДО 110-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ЖИТТЯ, ОБІРВАНЕ 
НА ЗЛЬОТІ 

РЕПОЗИТАРІЙ ХНМУ – 
ВІДКРИТИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ 

АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ Найвеличніші епо -
хи сходять зі сцени жит-
тя, залишаючи згадки 
про своїх героїв. Напев-
но, символічно, що ра-
зом з мудрими правите-
лями, мужніми во їнами й 
талановитими митцями 
історія зберігає імена ви-
датних лікарів.

Професіоналізм, по -
множений на жер тов-
ність, – ось риси харак-
теру справжнього лікаря. 
Виховання спеціаліста 

високої майстерності з кращими людськими чеснотами є головною 
метою науково-педагогічної діяльності кафедри епідеміології ХНМУ. 
Уособленням цієї мети був наш колега Панас Карпович Грицай.

Земний шлях Панаса Карповича обірвала війна 18 лютого 1943 
року поблизу Харкова, в районі хутора П`ятихатки, куди він їхав зі 
спеціальним завданням. Однак він залишився жити в спогадах і 
діяльності своїх наукових нащадків. Колектив кафедри пам’ятає Пана-
са Карповича Грицая як енергійну, оптимістичну, працелюбну людину. 
Його наукова творчість не припинялася до останніх днів, незважаючи 
на тяжкі воєнні випробування.

Народився майбутній лікар-епідеміолог 21.02 (06.03) 1901 року 
в селі Бобрик Роменського району Полтавської області в родині 
селянина. Навчався в Роменській гімназії і одночасно працював 
дезінфектором, а потім й дезінструктором у міському санітарно-
епідеміологічному відділенні Роменської міської Ради. За направ-
ленням Комітету бідноти в 1921 році талановитий парубок вступає до 
Харківської медичної академії (згодом – інституту).

Наукові інтереси студента стосувалися боротьби з епідемією 
малярії в Україні 1924 року. Виплекав майбутнього лікаря професор 
В.Я. Рубашкін, а бойове хрещення студента відбулося в малярійному 
загоні експедиції професора І.В. Васильєва до Ізюму, де панувала тоді 
недуга.

 1926 році  Панас Карпович Грицай закінчив санітарно-гігієнічний 
факультет Харківського медичного інституту. Успіхи в навчанні, 
сумління й наполегливість, професійні здібності й порядність дозво-
лили молодому спеціалісту одразу ж після закінчення ВНЗ вступити 
до аспірантури при кафедрі бактеріології та епідеміології Укрнауки 
під керівництвом С. Златогорова та майбутнього засновника кафе-
дри епідеміології ХМІ Михайла Миколайовича Соловйова. Навчан-
ня в аспірантурі не було вільним від практичної діяльності, адже час, 
в якому довелося жити Панасу Карповичу, був складним. Тоді за-
кладалися наукові засади епідеміології в боротьбі з інфекційними 
хворобами. Одночасно з навчанням в аспірантурі він обіймав по-
саду ентомолога Харківської малярійної станції. Пройшов шлях від 
епідеміолога-маляріолога до завідувача малярійною станцією й досяг 
би нових висот, якби не війна…

Саме Панас Карпович вперше поставив питання обов’язкового 
обліку хворих на малярію та організацію малярійних кабінетів у системі 
поліклінічної допомоги населенню, що дозволило створити важли-
вий протиепідемічний захід – обстежувати на малярію кров хворих та 
здорових людей у будь-яких підозрілих випадках. Уже перший такий 
кабінет було відкрито у 1929 році при  поліклініці № 5 у Харкові.

Професійний досвід лікар збагачував у наукових відрядженнях 
до Москви та Ленінграда. Після повернення до рідного міста до-
сліджував водойми харківського регіону на можливість виявлення в 
них малярійних комарів-переносників страшного тропічного антро-
понозу. Так створювалися наукові засади вітчизняної епідеміології. 
Результати своїх досліджень Панас Карпович використовував у 
педагогічній діяльності за темами маляріологія, епідеміологія, 
паразитологія, дезінфекційна справа. Його практичний досвід до-
помагав удосконалювати знання з епідеміології і сприяв роботі ка-
федри епідеміології у Харківському медичному інституті, створеній 
в 1930 році.

Панас Карпович працював над докторською дисертацією, яка 
була майже готова до червня 1941 р., багато задумок щодо бороть-
би з малярією було в нього. Смерть обірвала його життя на зльоті й 
разом із тим зробила неможливим виконання цих планів. Без сумніву, 
наука зазнала великої втрати із загибеллю П.К. Грицая. Приємно зга-
дувати й легко писати про нього, бо він був скромною, порядною і щи-
рою людиною. 

Вічна пам`ять Вам, дорогий колего!

 ².Þ. Áàãìóò, äîöåíò

Вільний безкоштовний публічний доступ до наукового і 
гуманітарного знання в Україні – запорука подальшого роз-
витку науки, освіти та суспільства. Одним з інструментів цьо-
го процесу є формування репозитаріїв – відкритих електронних 
архівів публікацій співробітників окремих установ і організацій. 
Репозитарії передбачають доступність публікацій через Ін-
тернет, легкість цитування та підвищення конкурентоздатності 
українських учених, дотримання автор ського права, ефектив ну 
організацію сервісу тощо. 

Репозитарій Харківського національного медично-
го університету створено за наказом ректора від 26 травня 
2011 р. № 188 відповідно до рішення Вченої ради від 17 берез-
ня 2011 р. Репозитарій працює на базі програмного забезпе-
чення DSpace і розміщений на сервері університету за адресою 
http://repo.knmu.edu.ua:8080/. Науковцям і аспірантам, ви-
кладачам, іншим співробітникам університету рекомендується 
розміщення у Репозитарії своїх наукових, дослідницьких і 
навчально-методичних матеріалів. 

Репозитарій зареєстрований у світових директоріях відкритого 
доступу OpenDOAR, ROAR та ROARMAP. Сьогодні Харківський 
національний медичний університет – єдиний з медичних вишів 
України, який має власний Репозитарій. Як відкритий електронний 
архів Репозитарій функціонує з 1 вересня, а офіційна презентація 
ресурсу серед науковців університету відбулася 25 жовтня, коли 
світова громадськість втретє відзначала Тиждень відкритого до-
ступу. Метою Репозитарію є створення централізованого архіву 
праць співробітників університету, а також організація комфорт-
ного середовища для роботи. Доступ до Репозитарію мож-
ливий через офіційний сайт ХНМУ, що, зокрема, важливо для 
співробітників віддалених клінічних кафедр та студентів. Тому пер-
шочерговим завданням для наукової спільноти університету є по-
повнення Репозитарію через самоархівування повнотекстових 
версій власних монографій, авторефератів дисертацій, статей, 
навчально-методичних посібників, лекційних матеріалів тощо.

На цей час у вільному доступі знаходиться майже 200 праць 
співробітників різних структурних підрозділів університету. Серед 
кафедр піонерами відкритого доступу стали кафедри медичної 
біології; анатомії людини; стоматології; медичної генетики; хірургії 
№ 2; хірургії № 3; мікробіології, вірусології та імунології.

Разом із науковими працями відомих учених та навчально-
методичними матеріалами планується також розміщувати наукові 
роботи аспірантів, магістрантів та студентів вишу. 

У перспективі можна також говорити про наявність зарубіжної 
аудиторії цього ресурсу за рахунок розміщення матеріалів 
англійською мовою або використання англомовних варіантів назв, 
ключових слів та анотацій.

Матеріали, які містяться в Репозитарії, є частиною загальної 
електронної колекції бібліотеки університету. Вивчення попиту 
на цю послугу з боку користувачів здійснюється за допомогою 
ресурсу Google Analytics. За останні два місяці року, наприклад, 
зареєстровано більше 400 користувачів з 12 країн світу, які пере-
глянули понад 14 тис. сторінок. 

Координатором і методичним центром функціонування Ре-
позитарію є Наукова бібліотека університету. Запрошуємо до 
співпраці!

Òåòÿíà Ïàâëåíêî, 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é 
Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ÕÍÌÓ, êîîðäèíàòîð ïðîåêòó
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

НОВЫЙ ГОД СОВЕРШАЕТ ЧУДЕСА
До Нового года остались считанные дни. Волшебный праздник из детства у многих вызывает умиление и до сих пор наполнен 

ожиданием чуда. Каждый год мы ждем этого праздника с замиранием сердца и надеждой на волшебство. Непременные условия Но-
вого года – наряженная елка, вкусная еда, зажигательная музыка, красивые наряды и праздничная атмосфера. Этот праздник дарит 
нам подарки, разбрасывает разноцветные снежинки, творит добро и совершает чудеса … И каждый, кто в них верит, кто ждет их, ста-
новится очень-очень счастлив.

В Новый год мечтать не вредно

 Мечтать вообще не вредно. Это 
помогает нам жить. А в Новый год мечты 
сбываются, и я в это верю! Под бой куран-
тов каждый загадывает желание и верит 
в то, что оно сбудется! Главное – верить 
в чудеса, и они будут происходить! Ведь 
наши мысли материализуются: думать 
нужно только о хорошем. 

Àëèíà Áîðèñåíêî, ²² ìåäôàêóëüòåò, ² êóðñ, 14 ãð.

 Каждый год мы ждем его окон-
чания, чтобы попрощаться со всеми про-
блемами, оставить их в уходящем году и, 
как говорится, начать все с чистого листа. 
Но, вступая в новый год, мечтаем о чем-то 
особенном, светлом, радужном. Загады-
вая свои желания под бой курантов, мы, 
безусловно, хотим, чтобы они сбылись. И 
они конечно же сбудутся, потому что в Но-
вый год сбываются любые мечты.

Òàòüÿíà Áàëàøîâà, ²² ìåäôàêóëüòåò, ² êóðñ, 14 ãð.

 В новый год мечтать не вредно.
 Знает школьник и студент,
 И надеются безмерно
 На самый маленький презент:
 На пару модулей закрытых, 
 Кучу двоек и н/б,
 На семестр будней сытых
 И стипендию в кошельке.

Èâàí Ìàñëèé, ²² ìåäôàêóëüòåò, ² êóðñ, 14 ãð.

В новогоднюю ночь мечты сбыва-

ются, если очень захотеть

 Да… Я согласен, что именно но-
вогодняя ночь является самой волшеб-
ной в году, и поэтому мечты обязательно 
должны сбываться. Но не стоит забывать 
и о том, что для исполнения мечты нужно 
прикладывать и какие-то свои усилия. Без 
наших действий ничего просто так не про-
исходит: кто упорно трудится весь год, 
получает по заслугам (в хорошем смысле 
этого слова). Мы не сбрасываем со сче-
тов удачу, везение, но в нашем мире они 
очень редкие. Мечтать нужно, мечты ма-
териализуются.

Àíäðåé Ìàêàðöîâ, ²² ìåäôàêóëüòåò, ² êóðñ, 15 ãð.

Что я жду от Нового года и какие у 

меня планы.

 Новый год для меня, наверное, 
один из самых главных праздников, когда 
все проблемы, которые беспокоили в про-
шлом, исчезают, и начинается новый этап. 
Я жду от нового 2012 года заряда позити-
ва, чтобы он запомнился надолго. Хочу в 
следующем году воплотить свои мечты и 
желания в реальность. Хочется перемен, и 
новый год мне в этом поможет, я уверена.

Âèêòîðèÿ Êàïóñòåíêî, ²² ìåäôàêóëüòåò, ² êóðñ, 15 ãð.

 Новый год – это волшебная пора, 
все дети ждут Деда Мороза, даже взрос-
лые находятся в преддверии чуда. Каж-
дый ждет от этого праздника чего-то 
особенного, волшебного и верит, что все 
желания сбудутся в новогоднюю ночь.

Чего я жду от Нового года? Конечно 
же, как все, – подарков, исполнения же-
ланий, новогодней елки и предпразднич-
ной суеты. 

Планы на Новый год мы начинаем 
составлять еще за несколько недель до 
праздника. И я не исключение. Планирую 
отметить его в кругу друзей, в загород-
ном доме: зажженный камин, запах елки 
и много-много снега.

Ñòóäåíò ² êóðñà

 К празднику испеку мое люби-
мое печенье с ванилью и апельсиновым 
ароматом и встречу его с семьей. Ника-
ких особых чудес не жду, знаю, что чудеса 
люди могут делать сами и независимо от 
календарных дат.

Îëüãà Êîñòþê, V ìåäôàêóëüòåò, ² êóðñ, 24 ãð.

Верю ли я в новогодние чудеса?

 На мой взгляд, в Новый год про-
сыпается некая магия, которая создает 
волшебное настроение, желание верить 
в чудеса и просто радоваться всему про-
исходящему. Причем в новогодние чудеса 
очень просто верить: достаточно съесть 
насколько мандаринов, и ты уже погружа-
ешься в атмосферу праздника. Я люблю 
Новый год и верю в его магию и чудеса, 
которые происходят в эту ночь.

Èâàí Ïåòðîâ, ² êóðñ

 Кругом творятся чудеса – их 
надо вовремя увидеть… Мечты, чуде-
са… Для чего они нужны? Для того, что-
бы сбываться… Для того, чтобы люди 
продолжали верить и надеяться! А в но-
вогоднюю пору как же не поверить в чу-
деса? Это необъяснимая аура, магия Но-
вого года заставляет людей надеяться. 
Наверное, каждый человек ждет чего-то 
нового, желанного и нужного в будущем 
году. Чудеса там, где в них верят, и чем 
больше верят, тем чаще они случаются! 
Так давайте же верить, ждать и наде-
яться!

Âèêòîðèÿ Ëè, V ìåäôàêóëüòåò, ² êóðñ, 24 ãð.

 Новий рік – це всенародне свя-
то, на яке з нетерпінням чекають усі: 
від малюків до старшого покоління. У 
дитинстві кожен мріяв, що прийде Дід Мо-
роз зі Снігуронькою і принесе із собою 
безліч подарунків. У цю ніч відбуваються 
новорічні чудеса, казкові концерти та 
безліч іншого.

Зараз, у більш зрілому віці, ми 
розуміємо, що справжнього Діда Мороза 
не існує, і цю новорічну казку ми даруємо 
собі самі, але мені хотілося б вірити, що 
новорічні чудеса все ж таки відбуваються. 
І ми маємо завжди вірити в це.

²ðèíà Íå÷àé, ²² ìåäôàêóëüòåò, 
² êóðñ, 15 ãð.

 Нет, я не верю в новогоднее чудо. 
Для меня Новый год – просто повод хоро-
шо провести время, встретиться с дру-
зьями, вкусно покушать. Новый год для 
меня не несет ничего волшебного и ска-
зочного. 

Âèêòîðèÿ Äîëãîâà, ²² ìåäôàêóëüòåò, 
² êóðñ, 15 ãð.

Що таке новорічна казка?

Новорічна казка – це захоплююче свя-
то, яке увібрало в себе всі таємничі події 
та чудеса. Це подія з казковими персона-
жами, які намагаються донести до оточу-
ючих святковий настрій 

Þë³ÿ Íå÷àé, ²² ìåäôàêóëüòåò, ² êóðñ, 15 ãð.
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

ПРАЗДНИК СВЯТОГО НИКОЛАЯ
День святого Николая – первый в че-

реде новогодних праздников. Как же ждут 
его дети! Святой Николай – символ до-
брого духа, заботливо наблюдающего за 
ребенком в течение года. Согласно укра-
инским обычаям святой Николай прихо-
дит к детям с подарками в ночь с 18 на 
19 декабря и кладет их под подушку. Вот и 
в детское отделение клинической много-
профильной больницы №17 пришел свя-
той Николай. Особенно этого праздника 
ждет детвора, которая находится на ста-
ционарном лечении.

В рамках воспитательной работы ас-
систент Е.В. Кононенко со студентами III 
медфакультета ІІІ курса 5 группы подго-
товили театрализованное представление 
для детей, находящихся на стационарном 
лечении в детском отделении КМБ № 17, 
которое является клинической базой ка-
федры пропедевтики педиатрии №1.

Ребята порадовали своим выступле-
нием детей и их родителей. Сколько было 
радости и веселья на детских лицах! Ка-
залось, что дети забыли о болезни. От 
имени Департамента здравоохранения 
Харьковского городского совета и адми-
нистрации больницы всем детям вручили 
сладкие подарки.

È.Ð. Ñèíÿåâà, äîöåíò êàôåäðû ïðîïåäåâòèêè 
ïåäèàòðèè ¹ 1

НА ФОТО:

1. Праздник для детей провели сту-
денты Лиза Думчева, Владимир Ситник, 
Татьяна Емец, Ольга Роговая, Наталья 
Денчик, Виктория Ена, Юлия Синицкая, 
Анна Злобина, Юлия Агапитова.

2. Дед Мороз Владимир Ситник и Сне-
гурочка Татьяна Емец.

3. Театрализованное представление.

УКРАИНСКИЕ ТРАДИЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

СНЕЖИНКА

 Светло-пушистая,
 Снежинка белая,
 Какая чистая,
 Какая смелая!

 Дорогой бурною
 Легко проносится,
 Не в высь лазурную,
 На землю просится.

 Лазурь чудесную
 Она покинула,
 Себя в безвестную
 Страну низринула.

 В лучах блистающих
 Скользит, умелая,
 Средь хлопьев тающих
 Сохранно-белая.

 Под ветром веющим
 Дрожит, взметается,
 На нем, лелеющем,
 Светло качается.

 Его качелями
 Она утешена,
 С его метелями
 Крутится бешено.

 Но вот кончается
 Дорога дальняя,
 Земли касается,
 Звезда кристальная.

 Лежит пушистая,
 Снежинка смелая.
 Какая чистая,
 Какая белая!

Êîíñòàíòèí Áàëüìîíò

Новый год – праздник радости и сча-
стья, любви и подарков, предвкушения и 
ожидания чуда! А чудо как по взмаху вол-
шебной палочки обязательно происходило, 
да и сейчас происходит в душах тех людей, 
которые по-прежнему  искренне считают 
Новый год ночью волшебства! Предново-
годняя суета и оживление, яркие витрины 
магазинов, нарядные елки на площадях, го-
лубые огоньки, ну и самое главное – пода-
рок под елкой! Помните себя в детстве? В 
пижаме босиком маленькие ножки топают 
скорее к елочке – проверить, приходил ли 
ночью Дед Мороз... Нелепо, смешно, без-
рассудно, безумно и незабываемо... Пусть 
эта волшебная сказка войдет и в Ваш дом. 

Кажется, что бы ни произошло, какой 
бы кризис не посетил нашу планету, оливье, 
гирлянды, снег и улыбки будут существо-
вать вечно! Вы обратили внимание, как ме-
няются люди на улицах во время новогодних 
праздников? Все вокруг становятся добрее, 
со всех сторон слышаться поздравления: «С 
наступающим!», «С Новым годом!», «С Рож-

деством Христовым!» Порой совершенно 
незнакомые люди, случайные прохожие, в 
магазине, трамвае и метро найдут секун-
дочку, чтобы обменяться праздничными по-
желаниями с соседом. Это ли не чудо? Не 
стоит нарушать такую добрую традицию, 
запаситесь заранее поздравлениями с Но-
вым годом и пожелайте окружающим веры 
в лучшее, исполнения желаний, да и просто 
здоровья и счастья – что может быть нужнее 
и важнее?!

Переполненные радостью сердца близ-
ких, очарование зимней погоды, неповто-
римый запах всевозможных лакомств, кото-
рыми заставлен праздничный стол, только 
любимые песни, фильмы, передачи, танцы 
до упаду, крики до потери голоса, поцелуи 
до умопомрачения – все это безумный, не-
повторимый и такой долгожданный Новый 
год!

Счастья, любви и удачи Вам в наступаю-
щем году!!!

Îëÿ Çàãîðà, III ìåäôàêóëüòåò, ² êóðñ, 2 ãð.

НОЧЬ ВОЛШЕБСТВА
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ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ФІЛОСОФА

ІГРИ РОЗУМУ НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

СПОРТ

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
«ПО-МЕДИЦИНСКИ», № 19-20

Стало вже доброю традицією 
відвідування студентами нашого 
університету села Сковородинівка 
Золочівського району Харківської 
області – місця, де останні роки жив та 
був похований видатний український 
і світовий філософ Григорій Ско-
ворода. Студенти всіх факультетів 
взяли активну участь у VI студентсь-
ких Сковородинівських читаннях 
«Григорій Сковорода: між Сходом і 
Заходом», які були приурочені до Дня 
пам’яті філософа та Дня  української 
писемності.

Після виступів із доповідями та обговоренням означених проблем співробітники 
Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди провели цікаві 
екскурсії музеєм та парком-заповідником. Вшановуючи пам’ять видатного 
філософа, студенти університету поклали на його могилу квіти.

Ë.Î. Ãîí÷àðåíêî, äîöåíò êàôåäðè ô³ëîñîô³¿

Пам’яті філософа
(уривок)

Пізнай себе, поглянь у себе,
Збери свої думки в собі,
Повір, що іншого й не треба,
Всі блага справжні у тобі.

Він – український любомудр –
Казав: щаслива та людина,
Яка не знає пут і мур.
Лише коли людина вільна,

Вона в собі знайде таланти
Жадану справу розпочати.
У злагоді життя в суспільстві
Й сердечні справи особисті –
Тож запанує справедливість,
Сковорода в мистецтво вірить.

Òåòÿíà Ïåòðåíêî, IV ìåä. ô-ò, ²² êóðñ

По горизонтали: 

1. Ампутация 5. Паранефрит 6. Инва-
зия 8. Чума 9. Пчела 12. Силикоз 14. Пот 
15. Соллюкс 16. Анаболик. 

По вертикали: 

1. Атерома 2. Про приорецептор 
3. Цианоз 4. Миелома 7. Яичник 10. Аист 
11. Глаукома 13. Затёк.

ВІТАЄМО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ЧЕМПІОНІВ!

13 грудня 2011 року відбулася чергова гра 
«Що? Де? Коли?», організована Харківською 
обласною організацією профспілки працівників 
охорони здоров’я України. 

Честь Харківського національного медично-
го університету на цьому змаганні відстоювала 
команда «СуммаМед», до якої увійшло шість 
студентів: Маргарита Майорова, Андрій 
Овсянніков, Артем Куров, Роберт Сурманідзе, 
Ольга Чайка і капітан команди Роман Єлісєєв.

Гра була дуже жвавою і цікавою, складні пи-
тання додавали інтелектуального драйву. Ко-
манда «СуммаМед» виявилася найактивнішою: 
бурхливі обговорення питань та радість від 
кожної вірної відповіді відрізняли студентів 
Харківського національного медичного універ-
ситету від інших. «СуммаМед» повільно, але 
впевнено йшла до такої бажаної перемоги. Осо-
бливо гостро відчувалась атмосфера боротьби 

після першого туру й виходу до фіналу. З великим відривом команда «СуммаМед» 
здобула для університету титул інтелектуальних чемпіонів. 

Вітаємо гравців із перемогою, бажаємо наснаги, творчих успіхів та натхнення!

Ìàðãàðèòà Ìàéîðîâà, 
÷ëåí ñàìîâðÿäóâàííÿ ÕÍÌÓ,  ñòóäåíòêà II êóðñó IV ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó

29-30 жовтня відбувся перший чемпіонат України з армспорту серед студен тів 
вищих навчальних закладів освіти, на якому змагалися студенти з 38 універси те тів 
країни.

Студенти нашого університету 
також взяли участь у цих змаган-
нях. Студентка ІV медфакультету 
Арзу Гасанова посіла ІІ місце на 
правій руці, поступившись лише 
призерці Європи. Добре виступи-
ли студенти стоматологічного фа-
культету Микола Жужома та Яків 

Поленов, але їм не вдалося вибо-
роти призові місця.

Хороші результати були 
досягнуті завдяки наполегливій 
праці наших спортсменів під 
керівництвом тренера Максима 

Галашка.

Ты чувствуешь, как ночь дрожит?
Как снег ложится на ресницы?
И в молчаливой тишине
Последний лист, шурша, кружится?

Я слышу ночь. Вдыхаю свежесть,
Губами трогаю росу.
На свете я живу, чтоб верить,
Что счастье в жизни обрету.

Хочу в ночи луны коснуться
И, мертвый холод ощутив,
Упасть на снег и улыбнуться,
И взглядом встретить новый день.

А он придет – морозный, свежий.
Лучами света озарит.
Во все глаза смотрю на небо – 
Там, где восход огнем горит.

Тот день прогонит ночи холод.
Одарит землю серебром
И я горжусь, что видеть смею
Волшебный блеск его даров.

В душе, рождая чувств палитру,
Восстанет трепетный восторг.
Я ощущаю ритм Вселенной
И отдаюсь ему без слов.

Меня подхватывают смерчи – 
Ветра свершений и побед.
И понесут к финалу жизни,
Где мой окончен будет бег.

                  Àííà Ñàâ÷åíêî,
²² ìåäàêóëüòåò, ² êóðñ, 17 ãð.
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ГОРОСКОП 

ГОД ДРАКОНА – ЭТО ГОД ПЕРЕМЕН
Что нас ждет в год 

Дракона?
Наступающий 2012 год по 

Китайскому календарю – год 
Водяного Дракона. Он начнет-
ся 23 января 2012 года и за-
кончится 9 февраля 2013 года. 
По восточной астрологии год 
Дракона – год удачи и благо-
приятных изменений. Дракон 
несет мощь, поэтому к ново-
му году нужно отнестись по-
чтительно. Дракон – символ 
жизни, гармонии, богатства и 
долголетия.

Год Дракона очень дина-
мичный и результативный, это 
год перемен. Следует про-
являть инициативу, тогда вам 
улыбнется удача. Дракон в ки-
тайском гороскопе – существо 
активное, жизнелюбивое. В 
год Дракона проводите много 
времени на природе, будьте 
требовательны к окружению, 
но в тоже время щедры, и по-
лучите расположение коллег и 
друзей.

Жизнь Дракона проходит в 
достатке, победах и любви. По-
ложительное качество харак-
тера Дракона – чувствительность и постоянство. Кстати, браки, 
заключенные в 2012 году, должны быть необыкновенно счастли-
выми. Согласно восточному гороскопу Дракон мудрое существо, 
покровитель профессионалов, а значит, год будет удачным для 
научных специалистов и просто людей, работающих с энтузиаз-
мом.

Помните: дракон упрям и раздражителен, потому в следую-
щем году многие будут долго колебаться, прежде чем принять 
важные решения.

Как встретить год Дракона?
2012 год — год Черного Водяного Дракона, особый карми-

ческий год, который лучше встречать активно, позитивно и в се-
мейном кругу. За несколько минут перед боем часов оставьте су-
ету, мысленно поблагодарите уходящий год Кролика, вспомните 
как можно больше хорошего, связанного с уходящим 2011 годом. 

Когда часы известят о на-
чале Нового года, с первых 
же секунд думайте о хоро-
шем, мысленно взывайте 
к добру и справедливости. 
Вообще астрологи призы-
вают дарить свою любовь 
людям — в этом году она 
будет обязательно возвра-
щаться, как отпущенный по 
водам хлеб, обогащенная 
новой силой и мощью дру-
гих людей. Всеобщей лю-
бовью станет наполняться 
все пространство. 

Каков характер 
людей, родившихся 
в этот год?

Водяной Дракон менее 
эгоистичен, более уравно-
вешен, гибок в мышлении 
и терпим к критике, чем 
Драконы других стихий. 
Водяной Дракон являет-
ся хорошим дипломатом, 
он наблюдателен и вдум-
чив. Как никто другой, му-
дрый и надежный, умеет 
вести переговоры, обла-
дает творческой энергией. 

Он чересчур оптимистичен и может необъективно оценивать си-
туацию. Людям, родившимся под этим знаком, нужно развивать 
умение отличать главное от второстепенного.

Кто родился в год Водяного Дракона?

1892 год:  американский миллиардер, в свое время богатей-
ший человек в мире Пол Гетти; лидер Югославии, политик Ио-
сиф Броз Тито; академик РАМН, отец русской нейрофармаколо-
гии Сергей Викторович Аничков; 4-й чемпион мира по шахматам 
Александр Алехин.

1952 год: 2-й президент России Владимир Путин; знамени-
тый голливудский киноактер Патрик Суэйзи; российский киноре-
жиссер Карен Шахназаров; украинский журналист, политический 
консультант, многократный победитель интеллектуальных теле-
игр Анатолий Вассерман.

Сервировка новогоднего стола

Без чего не обойтись, встречая Дракона, так это без свежей 
рыбы, мяса и тыквы. Драконы любят только свежую еду. Консер-
вы не включайте в праздничный рацион, это не еда для Дракона. 
При сервировке новогоднего стола используйте желтый, зеле-
ный и черный цвет.

Поскольку главная стихия года – вода, 
используйте вазы с живыми цветами и кра-
сивые графины с напитками. По центру стола 
разместите большое блюдо с тыквой.

Обязательно должна быть рыба. Вкусный 
кролик, салаты из морепродуктов и свежих 
овощей будут очень кстати. Сделайте зеле-
ные закуски. Дракон обязательно оценит ваш 
прием и подарит в новом 2012 году благопо-
лучие вам и вашей семье.

Как украсить дом
Поскольку стихия 2012 года — вода, 

расставьте по квартире ракушки и морские 
звезды, изображения рыб и осьминогов. Не 
забудьте купить фигурки дракона и пода-
рить их близким. Дракон может быть сделан 
из керамики, хрусталя или дерева. Драко-
ны, выполненные из золота, эмали или дру-
гих металлов, не приветствуются, посколь-

ку по фэн-шуй элемент «металл» уничтожает элемент «дерево». 
Оставьте фигурку и себе, поставьте ее на полку или прикрепите к 
холодильнику, чтобы угодить приходящему году (но не оставляй-
те ее в спальне).

Что надеть при встрече Нового года?
Астрологи и прорицатели несколько расходятся в рекомен-

дациях по поводу цвета наряда, в котором надо 
встречать Новый год: некоторые говорят, что в 
праздничном одеянии обязательно должен при-
сутствовать черный цвет, другие – что должно 
быть что-то среднее между черным и желтым (зо-
лотым). Но главное и общее для всех рекоменда-
ций – надо обязательно блистать – это могут быть 
сверкающие драгоценности, искрометный юмор, 
ослепительная красота или потрясающее жизне-
любие. Причем обязательно надо постараться в 
новогоднюю ночь «схватить свою удачу за хвост» 
и не выпускать ее весь год.

Что подарить на год Дракона
При выборе подарка стоит учесть, что следу-

ющий год по восточному календарю — год Водя-
ного Дракона. Согласно восточным преданиям, 
если подарить подарок, на котором изображен 
Дракон, то счастье и удача придет в дом, он в те-
чение года будет охранять Вас от всяких напастей 
и бед.
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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 26.12.2011. 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 12/22.

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, Î. Òóðóòà,
ª. Ðóáöîâà

ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

МОВОЮ ФОТОМОВОЮ ФОТО

У грудні відзначають свій ювілей: професор кафедри акушерства та гінекології №1 Лілія Вікторівна Потапова, до-
цент кафедри медичної генетики Людмила Володимирівна Молодан, старший лаборант кафедри неврології Надія 

Петрівна Маклакова, заступник головного бухгалтера Тамара Георгіївна Фатєєва, бібліотекар І категорії Наукової 
бібліотеки ХНМУ Ірина Анатоліївна Жук, головний бібліограф Людмила Володимирівна Бублик, лаборант кафедри ме-
дицини катастроф та військової медицини Катерина Василівна Бреславець, прибиральник службових приміщень Ка-

терина Іванівна Капніна, прибиральник службових приміщень Ганна Іванівна Подлєпіна, доцент кафедри радіології та 
радіаційної медицини Сергій Артемович Аміразян, столяр Вячеслав Геннадійович Мар’ясов. 

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

Фото із сайту portalik.flyfm.net Фото із сайту portalik.flyfm.net 

Фото із сайту photoext.com, автор Володимир Чурсін Фото із сайту portalik.flyfm.net 

ЗИМОВИЙ ХАРКІВ
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