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Анатолій Андрійович Чугаєв — 
видатний хірург, науковець і педа-
гог, майже 45 років віддав Харків-
ській Олександрійській лікарні     
(1-ша міська клінічна лікарнѐ);  
займавсѐ невідкладноя хірургіюя, 
особливу увагу приділѐв надання 
кваліфікованої допомоги хворим 
з ургентноя патологіюя. 

У 1887 році майбутній вчений 
закінчив медичний факультет   
Імператорського Харківського уні-
верситету. З 1888 року він почав     
працявати в клініці госпітальної 
хірургії університету, де пройшов 
шлѐх від практичного хірурга-
початківцѐ, асистента і доцента до 
професора кафедри госпітальної 
хірургії Харківського медичного 
інституту *1+. 

У 1896 році А. А. Чугаюв захис-
тив докторську дисертація на те-
му «Материалы длѐ изучениѐ ор-
ганов дыханиѐ». На початку 20-х 
років саме за пропозиціюя Анато-
ліѐ  Андрійовича в клініці госпі-
тальної хірургії почали застосову-
вати первинну хірургічну обробку 
ран з висіченнѐм їх країв і накла-
даннѐм швів. Йому належить пріо-
ритет застосуваннѐ декапсулѐції 
нирок при сулемових нефрозах 
(1925 р.). 

Свій хірургічний досвід вчений 
втілив у двотомному посібнику 
«Экстреннаѐ хирургическаѐ по-
мощь» (1927, 1934 рр.) — це пер-
ша монографіѐ з ургентної хірургії 
в нашій країні. Епіграф автора на 
титульному листі говорить: 
«Показаниѐ к неотложным опера-

циѐм должны быть известны вра-
чам всех специальностей, техни-
кой этих операций хирурги долж-
ны обладать в совершенстве» [3]. 

Професор впроваджував у 
практику прогресивні методи    
лікуваннѐ, першим ввів понѐттѐ 
діагнозу «гострий живіт» на етапі 
догоспітальної діагностики (засто-
совувавсѐ в основному у роботі 
служби швидкої допомоги), також 
пропонував відкритий метод ліку-
ваннѐ опіків. 

А.А. Чугаюв встановив і описав 
нові симптоми: при перфоратив-
ній виразці шлунку і дванад-
цѐтипалої кишки — поѐва 
в ділѐнці пупка одніюї чи двох по-
перечних борозен шкіри (1935 р.); 
при гострому апендициті — 
«струни апендициту» (при  
пальпації вдаютьсѐ промацати 
окремі скороченнѐ волокон 
зовнішнього косого м’ѐза живота, 
що нагадуять струни (1938 р.) *2+. 
Цей симптом названо його ім’ѐм. 

Анатолій Андрійович залишив 
про себе добру пам’ѐть і ѐк педа-
гог, вихователь хірургів: він охоче 
діливсѐ своїм досвідом з ургент-
ної хірургії ѐк на лекціѐх, клінічних 
разборах, так і білѐ операційного 
столу. 
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Щороку у листопаді директор-
ка Наукової бібліотеки Ірина Ки-
ричок ѐк членкинѐ Вченої ради 
звітую про стан і перспективи роз-
витку інформаційно-бібліотечного 
забезпеченнѐ навчальної, мето-
дичної, науково-дослідної та ви-
ховної роботи у Харківському на-
ціональному медичному універ-
ситеті. Чергове засіданнѐ Вченої 
Ради ХНМУ відбулосѐ 19 листо-
пада в режимі онлайн. 

Відкрив засіданнѐ заступник 
голови Вченої ради проф. Валерій 
М’ѐсоюдов, ѐкий привітав Наукову 
бібліотеку ХНМУ із урочистоя да-
тоя — 100-річчѐм. До привітань 
долучивсѐ й ректор універси-    
тету проф. Валерій Капустник: 
«Сьогодні ми заслуховуюмо допо-
відь про роботу одного з найваж-
ливіших підрозділів нашого уні-
верситету — Наукової бібліотеки. 
Саме вона ю тим навігатором, що 
оріюнтую читача в численних ін-
формаційних потоках і допомагаю 
учасникам освітнього процесу до-
лати складнощі пошуку та збору 
необхідної інформації. Хочу подѐ-
кувати колективу бібліотеки і його 
керівництву за злагоджену ро-
боту, активність щодо участі 
в численних бібліотечних заходах, 
що йде на користь всім надавачам 
та отримувачам освітніх курсів». 

Під час доповіді І. Киричок 
ознайомила присутніх із форму-
ваннѐм фонду бібліотеки, розпові-
ла про наповненнѐ модуля АСУ 
«Шлѐх книги», доповіла про біб-
ліометричні профілі науковців та 
наукометричні показники ХНМУ, 

збираннѐ, упорѐдкуваннѐ та ін-
формуваннѐ щодо публікацій   
учених університету. 

Директорка звернула увагу на 
формуваннѐ й використаннѐ елек-
тронних ресурсів ѐк бібліотеки, 
так і університету загалом, серед 
ѐких е-каталог, Репозитарій ХНМУ, 

доступ до освітніх і наукових он-
лайн-ресурсів (Access Medicine, 
Springer Nature тощо), інтерактив-
ні бази даних тестів КРОК і USMLE 
тощо, а також доповіла про підви-
щеннѐ інформаційної компетент-
ності викладачів і студентів. 
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Зазначила Ірина Василівна й 
про культурно-просвітницьку й 
виховну роботу ѐк важливу скла-
дову діѐльності університетської 
бібліотеки. Попри карантинні об-
меженнѐ бібліотека підтримую 
зв’ѐзок зі студентським самоврѐ-
дуваннѐм, спільно зі студентами 
проводить різноманітні онлайн-
заходи. 

У своїй доповіді І. Киричок   
звернула увагу на те, що Наукова 
бібліотека оперативно реагую на 
виклики сьогоденнѐ, і зокрема під 
час карантину з приводу COVID-
19. Було швидко налагоджено  
дистанційну роботу ѐк длѐ співро-
бітників бібліотеки, так і длѐ її ко-
ристувачів, розширено їх довідко-
во-інформаційне обслуговуваннѐ. 

Наприкінці директорка наголо-
сила на актуальних питаннѐх, що 
постали перед Науковоя бібліоте-
коя і ѐкі необхідно вирішувати 
у найближчій перспективі. 

В обговоренні доповіді взѐли 
участь представники університет-
ської спільноти: доцентка кафед-
ри біологічної хімії Тетѐна Попова 
поділиласѐ досвідом ефективного 
використаннѐ онлайн-програми 
USMLE-Rx, в тому числі під час ди-
станційного навчаннѐ, асистентка 
кафедри внутрішньої медицини 
№ 3 та ендокринології Юліѐ Сіка-
ло на прикладі роботи кафедри 
поділиласѐ алгоритмом викорис-
таннѐ ресурсів віддаленого досту-
пу, в тому числі за допомогоя 
сайту Наукової бібліотеки ѐк зруч-
ної точки доступу до освітнього 
і наукового контенту, голова ГО 
«Студентська рада ХНМУ» Олек-
сандр Штереб відмітив постійну 
й плідну співпраця студентського 
самоврѐдуваннѐ з бібліотекоя, 
а завідувачка кафедри філософії 
проф. Катерина Карпенко зазна-
чила важливу роль університет-
ської бібліотеки щодо формуван-
нѐ у здобувачів освіти soft skills. 
Члени Вченої ради високо оціни-
ли роботу університетської бібліо-
теки, за результатами обговорен-
нѐ прийнѐли проюкт рішеннѐ. 

Наукова бібліотека ХНМУ пос-
тійно розвиваютьсѐ й позитивно 
зміняютьсѐ. Всѐ її діѐльність спрѐ-
мована на забезпеченнѐ потреб 
університету, сприѐннѐ його роз-
витку, підвищення рейтингових 
позицій у світовому освітньому 
й науковому просторі.  

Досѐгати успіхів і не зупинѐтисѐ 
на досѐгнутому допомагаю діюва 
співпрацѐ з керівництвом універ-
ситету, студентським активом,  
всіюя університетськоя спільно-
тоя. 
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Миф — древнейший вид на-
родного фольклора на земле. Он 
возник в те незапамѐтные време-
на, когда человек начал осмысли-
вать себѐ частья огромного мира, 
населенного не только лядьми, 
но и богами, героѐми и духами, 
воплощаящими собой силы при-
роды. В ту эпоху мифы оказывали 
главенствуящее влиѐние на соз-
нание человека и были основным 
источником знаний об окружая-
щей его действительности. Длѐ 
современных же историков мифы 
зачастуя ѐвлѐятсѐ единственным 
документальным источником, со-
держащим информация о собы-
тиѐх древних времен. 

Греческие мифы дошли до нас 
в первуя очередь благодарѐ по-
эту-сказителя Гомеру (предпол. 
VIII в. до н. э.) и другим его собра-
тьѐм по перу, жившим в более 
поздние исторические эпохи. Они 
в своих произведениѐх нередко 
использовали архаические сяже-
ты из мифологии, обогащаѐ их 
собственной фантазией: герои 
поэм «Одиссеѐ» и «Иллиада» Го-
мера, например, не только совер-
шаят свои подвиги под покрови-
тельством богов и других могуще-
ственных существ, но и противо-
борствуят им, и даже побеждаят 
в неравном боя. Одной из подоб-
ных историй ѐвлѐетсѐ и миф о по-
ходе аргонавтов за золотым ру-
ном под предводительством фес-
салийского царевича Ясона. Он 
известен миру главным образом 

благодарѐ творчеству Аполлониѐ 
Родосского, поэта III в. до н.э., од-
ного из руководителей знамени-
той александрийской библиотеки. 
В своей поэме «Аргонавтика» он 
последовательно изложил ход 
событий плаваниѐ отважной ко-
манды кораблѐ «Арго». Его капи-
тан, Ясон, лишенный братом на-
следственной власти, одарен бо-
гами не менее ценными дарами: 
талантами мореплавателѐ и вра-
ча, само имѐ «Ясон» по-гречески 
звучит как «целитель». На своем 
корабле он собрал самых про-
славленных героев греческих ми-
фов: Геркла, Тесеѐ, Кастора с По-
лидевком, и даже знаменитого 
Орфеѐ, чтобы тот услаждал своим 
пением слух тоскуящих по Фесса-
лии товарищей. Золотое руно, на 
поиски которого герой отправлѐ-
етсѐ через малоизведанный Эвк-
синский Понт, как древние греки 
называли Черное море, должно 
даровать яноше заслуженнуя по 
праву рождениѐ власть. Конеч-
ным же пунктом похода аргонав-
тов ѐвлѐетсѐ Колхида, землѐ, на-
селеннаѐ колхами, предками сов-
ременных грузин, народом более 
древним, чем сами греки. Колхид-
ский царь поручил охранѐть дра-
гоценнуя шкуру кровожадному 
дракону, никому еще не удава-
лось уйти от него живым. Никому, 
разумеетсѐ, кроме Ясона и его 
бесстрашных воинов. На пути 
к удаче им пришлось пережить 
множество опасных прикляче-

ний, а Ясону — выполнить ужас-
ные условиѐ царѐ Колхиды. И ес-
ли бы не покровительство самой 
богини Афродиты, поразившей 
сердце царевны Медеи лябовья, 
не пришлось бы Ясону вернутьсѐ 
на родину победителем и царем. 

Оказываетсѐ, миф о походе ар-
гонавтов имеет реальные истори-
ческие корни. Реки кавказских гор 
известны наличием в них золота. 
В виде мелких песчинок его из-
давна добывали довольно хитро-
умным способом: погружали 
в водный поток овечья шкуру как 
удочку в ожидании золотого уло-
ва. В награду за терпение шкура 
постепенно становилась золотой, 
после чего ее сжигали и выгреба-
ли из золы драгоценные крупин-
ки. Этот способ добычи дожил 
вплоть до наших дней.  

По мнения историков, слава 
о богатстве древней Колхиды дос-
тигла фессалийских берегов 
и привлекла самых ловких и сме-
лых их обитателей возможностья 
быстрого обогащениѐ. Сокрови-
ща, накопленные более древней 
цивилизацией, дали жизнь новой, 
только зарождаящейсѐ, испокон 
веков так добывались успех и мо-
гущество. Таким образом, миф 
о золотом руне сакрализует цар-
скуя власть и героизирует того, 
кто ищет пути ее обретениѐ. Он 
утверждает, что успех всегда на 
стороне тех, кто не боитсѐ риско-
вать, опираѐсь на покровитель-
ство могущественных богов. 
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1986 году на экраны страны 
выходит грузинский фильм-ревя 
«Веселаѐ хроника опасного путе-
шествиѐ», снѐтый по мотивам 
древнегреческого мифа об арго-
навтах. Режиссер Евгений Гин-
збург известен как создатель це-
лого рѐда веселых музыкальных 
кинолент, таких как «Рецепт ее 
молодости» с участием Л. Гурчен-
ко, «Остров погибших кораблей». 
«Простодушный». За экраниза-
ция далекого от нашего времени 
мифического сяжета режиссер 
взѐлсѐ охотно потому, что уже су-
ществовал готовый мязикл, напи-
санный грузинским композито-
ром Александром Басилаѐ длѐ 
ВИА «Ивериѐ». Музыка есть, оста-
лось только написать подходѐщий 
сценарий, пригласить актеров 
и приступать к съемкам.  

Главной съемочной площадкой 
фильма стал небольшой грузин-
ский городок Поти. Съемки на 
всем их протѐжении сопровожда-
ли шумные кавказские застольѐ, 
иначе и быть не могло, ведь боль-
шаѐ часть актеров была из мест-
ных жителей: Зураб Кипшидзе 
(Ясон), Лика Кавжарадзе (Медеѐ), 
Теймураз Циклаури (Аэт, царь  
Колхиды) и др. Наравне с грузин-
скими артистами в работе над фи-
льмом принѐли участие и уже по-
лябившиесѐ всем кинозвезды — 
Александр Абдулов, Сергей Шаку-
ров, Леонид Ярмольник. 

Жанр ревя изобилует музыкой 
и танцевальными номерами, но 

в отличие от мязикла, диктует 
постановщикам свои условиѐ: 
в его действии отсутствует единаѐ 
сяжетнаѐ свѐзка и применѐетсѐ 
сатирический подход в трактовке 
характеров персонажей. Поэтому 
никого не должно удивлѐть то, 
что в фильме «Веселаѐ хроника 
опасного путешествиѐ» историѐ 
об аргонавтах превращаетсѐ 
в шутливуя импровизация с эле-
ментами клоунады. Например, 
Анатолиѐ Калмыкова, актера 
и каскадера с цирковой подготов-
кой, режиссер пригласил специ-
ально «длѐ хохмы». На съемках 
постоѐнно царило веселье, а за-
водил всех Александр Абдулов, 
по словам автора текстов песен 
к фильму, Юриѐ Рѐшенцева: «Там, 
где был Абдулов — там хохот был 
всегда. Саша был очень лучезар-
ный, весёлый». 

На съемочной площадке все 
происходило быстро, легко и ве-
село. Танцевальные номера, ис-
полнѐемые актерами, готовились 
балетмейстером Валентином Ма-
нохиным и, как он вспоминает: 
«…прѐмо на площадке, пока 
настраивалась камера, мы делали 
хореография. Основной танец на 
площади готовилсѐ буквально 
5 минут. Это невероѐтно, ѐ очень 
благодарен актёрам за то, что они 
так быстро схватывали движе-
ниѐ». 

Как уже говорилось, главной 
декорацией к фильму был естест-
венный природный ландшафт  

Кавказа, но и за архитектурными 
красотами не пришлось ехать 
в Греция: в армѐнском селе Гар-
ни нашелсѐ сохранившийсѐ и вос-
становленный реставраторами 
подлинный античный храм I века 
н. э. Единственной искусственной 
декорацией в фильме оказалась 
понтоннаѐ конструкциѐ с над-
стройкой в виде корпуса судна — 
имитациѐ «того самого «Арго». Ее 
оснастили мотором и настоѐщие 
морѐки, переодетые в аргонав-
тов, совершали на нем маневры. 

Кроме фильма «Веселаѐ хрони-
ка опасного путешествиѐ» извест-
ны еще две экранизации всем из-
вестного мифа, и обе американ-
ские. Перваѐ, кинолента 1963 го-
да «Ясон и аргонавты», мало чем 
примечательна на сегоднѐшний 
день. Втораѐ, снѐтый в 2000 году 
мини-сериал «Ясон и аргонавты», 
обращает на себѐ внимание глав-
ным образом спецэффектами 
и очень уж правдоподобными     
чудовищами. Но конечно же,          
самой запоминаящейсѐ длѐ нас 
версией остаетсѐ музыкально-
феерическаѐ «Веселаѐ хроника 
опасного путешествиѐ». А все бла-
годарѐ чудесному музыкальному 
оформления, поѐвившемусѐ на 
свет четырьмѐ годами раньше  
самой кинокартины. 

https://cutt.ly/4hbAYME 

Кадр из фильма «Веселаѐ хроника опасного путешествиѐ» 
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Мнзыиа Алеисандла Басжлан и фжльмн-левю 

«Веселан олйнжиа йкаснйгй кнмешесмвжн» 

Бiблiотерапевт 2020 № 11(74) 

Мязикл «Аргонавты» был со-
здан специально длѐ грузинского 
вокально-инструментального ан-
самблѐ «Ивериѐ» и записан им в 
1982 году. Автор произведениѐ, 
Александр Басилаѐ, одновремен-
но ѐвлѐетсѐ создателем коллекти-
ва (1968 г.), возглавлѐѐ его на про-
тѐжении нескольких десѐтилетий. 
Уже первый состав «Иверии» со-
стоѐл из опытных певцов и музы-
кантов, успевших поработать с 
другими коллективами, многие из 
них в будущем станут самостоѐ-
тельными исполнителѐми, как 
например, всем хорошо извест-
ный Сосо Павлиашвили. Основой 
репертуара «Иверии» стали 
народные грузинские песни в со-
временных аранжировках и ав-
торские песни А. Басилаѐ и других 
композиторов. Но коллектив 
вскоре показал, что ему по силам 
и музыка высокопрофессиональ-
ных западных исполнителей. Фир-
ма «Мелодиѐ» в середине семи-
десѐтых выпустила пластинки с 
композициѐми Кена Хенсли и 
группы «Uriah Heep» в исполне-
нии ВИА «Ивериѐ». В 1977 году 
ансамбль завоевал первуя пре-
мия на Всесоязном конкурсе со-
ветской песни. Популѐрность ВИА 
после такого признаниѐ была 
огромной, «Иверия» полябила 
всѐ страна. После распада СССР, к 
сожаления, многое изменилось: 
вновь образованные государст-
венные границы оказались серье-
зным препѐтствием длѐ дальней-
шего успеха, пришли новые поко-
лениѐ музыкантов, поѐвились но-
вые веѐниѐ в музыке и шоу-
бизнесе.  

Национальный колорит, прису-
щий исполнительской манере 
ВИА «Ивериѐ», оставил свой отпе-
чаток и на композициѐх, звучащих 
в фильме «Веселаѐ хроника опас-
ного путешествиѐ». В них переп-
лелись характерные греческие 

мотивы с легко узнаваемыми гру-
зинскими интонациѐми. Особен-
но это ощущуетсѐ  в самой извест-
ной композиции фильма, песне 
«Арго». Поэт Юрий Рѐшенцев,  
написавший русские тексты к пес-
нѐм длѐ фильма, поделилсѐ свои-
ми впечатлениѐми: «Это самаѐ 
моѐ лябимаѐ песнѐ из всех, кото-
рые ѐ переводил. Мне нравилась 
она задолго до того, как ѐ начал 
её переводить. И тут дело даже 
не в переводе. Эта фантастиче-
скаѐ, пленительнаѐ мелодиѐ 
Александра Басилаѐ. В ней чув-
ствуетсѐ и Грузиѐ, и старина, и что
-то греческое там есть, и аранжи-
ровка потрѐсаящаѐ. Песнѐ «Арго» 
доставлѐет мне наибольшее удо-
вольствие...». Поэт призналсѐ, что 
длѐ него «…на этой картине было 
огромным счастьем сотрудничать 
с совершенно замечательным ан-
самблем «Ивериѐ». Помимо 
«Арго» мязикл известен и други-
ми ѐркими композициѐми: ариѐ 
Медеи, дуэт Ясона и Медеи , ариѐ 
Аэта, танец Сиртаки и другие. 

Та органичность, с которой му-
зыканты ВИА «Ивериѐ» вписались 
в греческий стиль, не должна ни-
кого удивлѐть. Традиции грузин-
ской национальной музыкальной 
культуры насчитываят более трех 
тысѐчелетий. Исторически одно-
временно развивались как ин-
струментальнаѐ музыка, так и во-
кальное искусство, представлен-
ное в первуя очередь многого-
лосным пением. В 2001 году Юне-
ско признало их шедевром устно-
го нематериального наследиѐ. 
Полифониѐ, характернаѐ длѐ мно-
гоголосьѐ, поѐвилась в нацио-
нальной грузинской музыке го-
раздо раньше, чем в Западной 
Европе. С древних времен яжно-
европейские культуры сообща-
лись между собой, обогащаѐ друг 
друга своими лучшими достиже-
ниѐми и музыка не осталась в сто-

роне от этих процессов. Таким 
образом, в греческой народной 
музыке можно услышать грузин-
ские мотивы, а в грузинской — 
греческие. 

Мужское хоровое пение, такое 
привычное длѐ грузинского вока-
льного искусства нашло свое воп-
лощение и в песне «Арго», вели-
чественном гимне аргонавтов, 
мужественных покорителей яж-
ных морей. 

Слушать песню «Арго» в исполнении 
грузинского вокально-инструментального 

ансамбля «Иверия» 

Использованная литература: 

1. Басилаѐ А. А. *Электронный ресурс+. – Режим 
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2. «Весёлаѐ хроника опасного путешествиѐ», 
или 30 лет с «Арго» *Электронный ресурс+.              
– Режим доступа : https://nastroenie.tv/
episode/103612 

3. ВИА «Ивериѐ» [Электронный ресурс+.               
– Режим доступа : https://abrgen.ru/muzika/
luchshie_otechest/iveriya/ 

4. Греческий миф о Золотом руне перестал быть 
мифом – это реальное прошлое *Электронный 
ресурс+. – Режим доступа : http://
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5. DomBusin Аргонавты в кино *Электронный 
ресурс+ / DomBusin. – Режим доступа : https://
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6. Какой бывает грузинскаѐ музыка 
*Электронный ресурс+. – Режим доступа : https://
speelogroup.com/blog/kakoy-byvaet-gruzinskaya-
muzyka/ 

7. Немировский А. И. Золотое руно 
*Электронный ресурс+ / А. И. Немировский.             
– Режим доступа :  https://
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8. Федорова Е. В. Имеет ли миф об аргонавтах 
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Е. В. Федорова. – Режим доступа : https://ulli-
u.livejournal.com/96234.html. 
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Співпраця студентства і Наукової бібліотеки 
з наповнення Української Вікіпедії  

Бiблiотерапевт 2020 № 11(74) 

4 листопада відбулась перша 
онлайн зустріч студентів нашого 
університету зі співробітниками 
Наукової бібліотеки ХНМУ длѐ об-
говореннѐ співпраці з наповненнѐ 
Вікіпедії (26 учасників, в тому чис-
лі — 4 співробітники бібліотеки). 

Голова сектору громадського 
вихованнѐ та волонтерства Сту-
дентського самоврѐдуваннѐ Кате-
рина Тополяк представила ко-
манду «вікіписьменників» і відпо-
відального за зв'ѐзок з бібліоте-
коя Ліну Конопля. 

Так, Наукова бібліотека разом 
зі студентами започаткувала про-
юкт «Харківська вища медична 
школа в Українській Вікіпедії». 

Вікі-команда ХНМУ ставить за 
мету наповненнѐ Української Вікі-
педії статтѐми про відомих діѐ-
чів — вихованців Харківської ви-
щої медичної школи. За основу 
длѐ статей взѐті виданнѐ про ви-
датних науковців і вихованців уні-

верситету «Вчені Харківського 
державного медичного універси-
тету» (2003), «Видатні вихованці 
Харківської вищої медичної шко-
ли» (2015), «Скарбницѐ харків-
ської медицини. Постаті» (2015) та 
інші. Робота триваю. 

Редакція 
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Хлйніиа кйдіз 

ВИСТАВКА HEALTH & ART: МАЛЮНКИ ДІТЕЙ-ПАЦІЄНТІВ 

Вже четвертий рік поспіль ХНМУ 
долучаютьсѐ до організації виставки 
малянків дітей-паціюнтів. 

Щорічно виставка проходить за 
ініціативи міжнародної фундації 
HEART — Health & Art одночасно 
у більш ніж 30 містах світу, де-
монструячи малянки яних худож-
ників із різних країн, ѐкі мали дос-
від госпіталізації та стали номінан-
тами на приз фундації HEART у різ-
них вікових категоріѐх. ХНМУ орга-
нізую виставку за сприѐннѐ локаль-
ного офісу Міжнародної науково-
дослідницької освітньої мережі, 
відділу міжнародних зв’ѐзків, сту-
дентського самоврѐдуваннѐ та    
Наукової бібліотеки ХНМУ. 



ДІАГНОЗ — ОСІНЬ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 

Бiблiотерапевт 2020 № 11(74) 

10 листопада у не звичному 
режимі, а саме — дистанційно, 
відбувсѐ літературний вечір під 
назвоя «Діагноз — осінь», органі-
зований сектором медіа-простору 
студентського самоврѐдуваннѐ 
ХНМУ спільно з нашоя бібліоте-
коя. До поетичного заходу приюд-
налисѐ й студенти інших вишів 
Харкова. 

Ociнь — цe мpiї... А мpiѐти 
мoжнa пpo вce нa cвiті, та 
нaйпaлкiше – пpo кoxaннѐ… Про-
никливо й тепло звучали з вуст 
учасників заходу слова про красу 
та загадковість ціюї незвичайної 
пори, про натхненнѐ й почуттѐ... 

Не зраджуячи своїм традиці-
ѐм, поцінувачі поезії — студенти 
та співробітники бібліотеки чита-
ли поетичні твори ѐк відомих, ав-
торів, так і свої власні. 

Не зважаячи на онлайн-
формат зустрічі, вечір пройшов, ѐк 

завжди, в дружній, теплій та не 
вимушеній атмосфері! І навіть ка-
рантинні обмеженнѐ не стануть 
на заваді лябителѐм вишуканої 
словесності зустрітисѐ знову! Тож 
готуюмосѐ до наступного літера-
турного вечора.  
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Хлйніиа кйдіз 

ЗАСІДАННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ РАДИ ХНМУ 

12 листопада відбулось засі-
даннѐ Бібліотечної ради ХНМУ на 
чолі з проректором з наукової  
роботи проф. Валеріюм М’ѐоюдо-
вим — вперше в дистанційному 
форматі. Обговорявали питаннѐ 
інформаційного забезпеченнѐ 
освітнього і наукового процесів 
університету з переходом вишів 
на дистанційну форму роботи       
в умовах пандемічних викликів, 
організація віддаленої роботи 
працівників Наукової бібліотеки 
та її онлайн-послуг в умовах ка-
рантинних обмежень, викорис-
таннѐ освітніх і наукових онлайн-
ресурсів.  

Члени Бібліотечної ради висо-
ко оцінили роботу колективу біб-
ліотеки і зазначили, що бібліоте-
карі завжди оперативно реагуять 
на соціальні зміни й потреби уні-

верситету. Рекомендували й нада-
лі продовжувати моніторинг ін-
формаційних потреб академічної 
спільноти, інформувати про мож-
ливості доступу до різноманітних 
онлайн-ресурсів, проводити робо-

ту щодо підвищеннѐ цифрової 
грамотності користувачів — ѐк 
студентів, так і професорсько-
викладацького складу універ-
ситету. 



ЛІТЕРАТУРНІ ОГЛЯДИ В ОНЛАЙН-ФОРМАТІ 

Бiблiотерапевт 2020 № 11(74) 

У 2020 році Наукова бібліотека 
продовжила цикл оглѐдів із пре-
зентаціѐми, спрѐмованих на озна-
йомленнѐ студентської молоді з 
найкращими зразками світової 
художньої літератури про меди-
цину і лікарів. 

Але час вносить свої корективи, 
і ось вже наші зустрічі з майбутні-
ми медиками відбуваятьсѐ в он-
лайн-форматі. І хоч при цьому ми 
майже не бачимо облич наших 
слухачів, не спостерігаюмо їхніх 
емоційних реакцій — віримо: по-
чуте на наших лекціѐх стане їм у 
нагоді в подальшому житті, ѐк 
професійному, так і особистому. 
Проживаячи життѐ літературних 
героїв, позитивних і не дуже, сту-
денти отримуять необхідні життю-
ві уроки, вчатьсѐ розуміння по-
чуттів та вчинків інших лядей, від-
точуять власний характер та на 
ѐскравих прикладах поповняять 
багаж знань з професійної етики.  

А ми, бібліотекарі, завжди раді 
допомогти майбутнім лікарѐм у 
цьому. Тож 13 та 16 листопада у 
рамках занѐть кафедри суспільних 
наук студентам-першокурсникам 
II та IV факультетів нашими співро-
бітниками в режимі онлайн про-
ведено оглѐди із презентаціюя 
«Талант писати про медицину». 
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Хлйніиа кйдіз 



(відповідальний редактор) 

(головний редактор) 

ЗАПРОШУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЬ З ВИСТАВКАМИ: 

Книжкові виставки (традиційні): 

«Правова свідомість суспільства» 

(до Днѐ захисту прав лядини) – з 10 грудня 

«України славний син» 

(180 років від днѐ народженнѐ Михайла Петровича Старицького, 

українського письменника) – з 14 грудня 

 

Віртуальні виставки: 

 

«Толочинов Микола Пилипович (1840 – 1908) 

(180 років з днѐ народженнѐ доктора медицини, завідувача кафедри акушерства та  

жіночих хвороб медичного факультету Харківського університету (1885 – 1903)» 

           

З цією та іншими віртуальними виставками пропонуємо ознайомитися на сайті НБ ХНМУ 

http://libr.knmu.edu.ua/ 

А
нйнс 
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пр. Науки, 4 

тел. (057)7077209 
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e-mail: biblio-t@ukr.net 

Редакційна колегія:  

Киричок І.В. 

Русанова О.А.  

Кустова К.М. 

Гаюва Н.Д. 

 

Вімаємй сківлйбімнжиів Нанийвйї бібліймеиж   
з ювілеєм ма днем налйдженнн 

н лжсмйкаді! 

Бiблiотерапевт 2020 № 11(74) 

Мжмлйфанйвн Свімланн! Бйлжсйвн Оисанн! 
Пйвалнєвн Янн! 

Маніс Олеисандлн! 

http://libr.knmu.edu.ua/

