
  

ПОДІЯ

БУДЬ-ЯКА РЕФОРМА ПОТРЕБУЄ 
ЧАСУ, ЩОБ ВІДПРАЦЮВАТИ 

УСІ ЇЇ МЕХАНІЗМИ
10 квітня на базі Хар-

ківського національного ме-
дичного університету відбулася 
зустріч з першим заступни-
ком Міністра охорони здоров`я 
Р.О. Моїсеєнко у форматі кру-
глого столу з питання «Ре-
формування сфери охорони 
здоров`я та первинної медико-
санітарної допомоги». 

На зустрічі були присутні заступник голови Харківської 
облдержадміністрації І.М. Шур ма, заступник Харківського 
міського голови з питань охорони здоров`я та соціального захи-
сту населення С.О. Горбунова-Рубан, ректор ХНМУ В.М. Лі совий, 
керівництво та головні спеціалісти Головного управління охорони 
здоров`я Харківської облдержадміністрації та департаменту охо-
рони здоров`я Харківської міської ради, керівники закладів охо-
рони здоров`я обласного підпорядкування, центральних район-
них лікарень та ін.

Раїса Олександрівна розповіла про основні етапи реформу-
вання медичної галузі, зокрема про її первинну ланку. Вона звер-
нула увагу на відповідні зміни у законодавстві, які регламенту-
ють розвиток сімейної медицини, хоспісної допомоги, створення 
страхової медицини тощо. Детально були обговорені питання ре-
формування медицини в пілотних регіонах, відпрацювання нор-
мативних баз. Напрямок первинної допомоги працюватиме за 
умови впровадження екстрено-невідкладної допомоги та ство-
рення госпітальних округів. 

Реорганізація медичної галузі потребує інформаційного 
роз’яснення, перш за все серед лікарів та молодшого медичного 
персоналу – саме на цьому наголосила Раїса Олександрівна. 

Участь в обговоренні взяли завідувач кафедри соціальної 
медицини управління та бізнесу в охороні здоров`я ХМАПО 
О.І. Сердюк, головний лікар КЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр 
медичної допомоги та медицини катастроф» Б.С. Федак, на-
чальник Головного управління охорони здоров`я Харківської 
облдержадміністрації О.В. Галацан, лікарі сімейної медицини 
Харківського, Близнюківського, Золочівського та Дергачівського 
районів. Кожен із них звернув увагу на труднощі й ризики, а та-
кож позитивні моменти на шляху до реформування медици-
ни. Учасники обговорення дійшли висновку щодо необхідності 
урахування усіх перспектив у цьому напрямку, наголосили на 
важливості створення моделі єдиного медичного простору і його 
керування. Реформування впроваджуватимуться поступово, як 
підкреслила Р.О. Моїсеєнко: «Будь-яка реформа потребує часу, 
щоб відпрацювати усі її механізми». 

Вислови на тему
• Заплановано підвищення заробітної платні сільським 

лікарям у 2012 році на 50%. 
• Коли і як почнеться реформа, залежить від керування тих, 

хто впроваджує їх на місцях.
• Реформування медичної допомоги диктує саме життя.
• Фахівці зацікавлені у виборі такої моделі реформи, за якої 

лікарі реалізуються професійно, а люди отримують якісні медичні 
послуги.

• Реформа має впроваджуватися поступово, тому що меди-
цина не терпить поспіху.

АНОНС
Подборку материалов о событиях Великой отечественной 

войны читайте на стр. 6–7.6–7.

СОРОК ПЯТЫЙ
Блестят на солнце ордена,
Звенят торжественно медали,
Гордится ими вся страна,
Они свободу отстояли.

Все меньше остается их,
Седых защитников народа,
Что приближали счастья миг,
К победе шли четыре года.

Их украшает седина,
Сияют новые медали,
В долгу пред ними вся страна,
Тепла они не ощущали.

Я в форме на парад иду,
В душе царит благоговенье,
Гремят фанфары раз в году,
И продолжается забвенье.

Мы за свободу шли на бой,
Войны безусые солдаты,
Чтоб защитить страну собой.
Уводят мысли в сорок пятый...

Àíàòîëèé Áîëóòåíêî

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ 
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ!

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, 
СПІВРОБІТНИКИ Й СТУДЕНТИ!

9 травня – дійсно всенародний день, ми 
почуваємо себе причетними до цієї грандіозної 
події, відчуваємо відповідальність за майбутнє. 
Минають десятиліття, змінюються покоління, але 
День Великої Перемоги залишається символом 
національної гордості, військової слави та доблесті. 
Це священна дата в історії народу, його велич не 
мерхне з роками й знаходить глибокий відгук у серці 
кожного. На військовому фронті й в тилу наші предки 
віддавали всі свої сили, щоб сьогодні ми жили щас-
ливо й вільно! На жаль, роки линуть, і з кожним днем 
наших ветеранів стає усе менше – важливо завжди 
пам'ятати й виявляти повагу до них!

Дбайливе ставлення старшого покоління до долі 
своєї Батьківщини мусить стати для всіх яскравим 
прикладом патріотизму й сили народної віри!

Від усього серця вітаю Вас із великим святом! 
Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, радості й 

мирного неба над головою! 
З Днем Перемоги!

Â.Ì. Ë³ñîâèé, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó
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ВЧЕНА РАДА

ОСВІТА І КАР’ЄРА ЄВРО–2012

19 квітня Харківський національний медичний університет відвідали Народний 
депутат України, член Наглядової ради ХНМУ Валерій Писаренко, віце-мер Олександр 
Попов, начальник Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністра-
ції Роман Шаповал, голова Дзержинської районної ради Володимир Катковський.

Під час візиту почесні гості 
зустрілися з ректором ХНМУ профе-
сором Володимиром Лісовим, ознай-
омилися з історичним минулим і сьо-
годенням медичного університету, 
поспілкувалися зі студентами та взя-
ли участь у засіданні вченої ради. 

В урочистій обстановці Народ-
ний депутат України Валерій Писа-
ренко вручив грамоти, дипломи й почесні відзнаки студентам-переможцям науко-
вих форумів, творчих конкурсів та спортивних змагань. «Для мене велика честь бути 
присутнім на вченому засіданні й вручити відзнаки талановитим студентам, – зазна-
чив депутат. – Я впевнений, що вони стануть гідними лікарями, адже талановита лю-
дина має хист до всього».

ПОЧЕСНІ ГОСТІ ЗАВІТАЛИ ДО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НАШ УНІВЕРСИТЕТ – ЛІДЕР 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ВІТАЄМО ВІДМІННИКІВ 
ВОЛОНТЕРСЬКОГО НАВЧАННЯ!

29-31 березня відбулася Міжнародна виставка «Освіта і 
кар’єра – 2012», в якій взяв участь Харківський національний ме-
дичний університет. Захід проходив у приміщенні Національного 
центру ділового та культурного співробітництва «Український 
дім», у його рамках також відбулася виставка закордонних 
закладів «Освіта за кордоном».

З привітальним сло-
вом до учасників звер-
нулися:  Міністр освіти і 
науки, молоді та спорту 
України Дмитро Табач-
ник, Президент НАПН 
України Василь Кре-
мень, Надзвичайний і 
Пов новажний Посол 
Республіки Польща в Ук-
раїні Генрик Літ він, Над-
звичайний і Повноваж-
ний Посол Литовської 
Республіки в Україні  
Пятрас Вайтєкунас та 
Перший секретар Посольства Держави Ізраїль в Україні Влад 
Лернер.

За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із 
модернізації освіти України Харківський національний медичний 
університет отримав почесне звання «Лідер національної освіти». 
Університет також нагороджено Ґран-прі у номінації «Розвиток 
матеріально-технічної бази навчального закладу».

ДОВІДКА 

Виставка «Освіта та кар’єра – 2012» покликана допомогти 
випускникам навчальних закладів системи загальної середньої 
освіти 2012 року визначитися щодо здобуття подальшої освіти 
та працевлаштування. Близько 200 учасників представи-
ли виставкові стенди 70 вищих навчальних закладів України. 
Себе також презентували різні  міжнародні організації та освітні 
агенції, молодіжні видання та інтернет-проекти.

3 квітня о 16:00 у  конференц-
залі Харківського національ-
ного медичного університету 
відбулися збори щодо підбиття 
підсумків навчання волонтерів 
(помічників лікарів), яких за-
лучатимуть до медичного за-
безпечення підготовки та про-
ведення фінальної частини 
Чемпіонату з футболу Євро – 
2012 у м. Харкові.

Відкрив збори проректор 
з науково-педагогічної робо-
ти професор І.В. Летік і привітав 
волонтерів із важливою подією 
в житті, яка стане вдалим почат-
ком їх професійної діяльності.

Помічник ректора з між-
народних зв’язків та розвитку і 
координації проведення Євро – 
2012 професор І.В. Завгородній 
представив до уваги присутніх 
презентацію з історії волонтер-
ства та його базових принципів, 
розповів про волонтерство 
в України, напрямки роботи 
волонтерів та вимоги до них.

Усього понад 350 студентів 
ХНМУ стали волонтерами (по-
мічниками лікарів), серед яких 
60 визнано кращими за резуль-
татами навчань із невідкладних 
станів у медицині та англійської 
мови. Декани медичних та 
стоматологічного факультетів 
урочисто вручили відмінникам 
навчання посвідчення волонте-
рів (помічників лікарів).

Эпонимы в анатомии человека Из книги «Эпонимы в анатомии человека» под ред. проф. Н.А. Волошина

Ligamentum supraspinale – связка Баркова 

Барков Ганс (Barkow Hans Karl Leopold) (1798-1873) – немец-
кий анатом. Родился на о. Рюрене (Балтийское море). С 1821 по 
1828 г. работал прозектором в Грейнсфальде. В 1821 г. получил ка-
федру анатомии в Бреславле, которой заведовал до конца жизни. С 
1845 г. – директор Анатомического института. Автор многочисленных 
работ по нормальной, сравнительной, патологической анатомии.

Ligamentum iliofemorale – Бертиниева связка

Жозеф Бертен (Joseph Exupere Bertin) (1712-1781) –  фран-
цузский анатом, физиолог и врач. Работал в Париже, был членом 
ассоциации анатомов и Французской академии наук. Занимался 
мочеполовой системой и остеологией, по которой и издал моно-
графию в трех томах.
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

20 березня відбувся візит американського фахівця з про-
грамного забезпечення охорони здоров’я. 

Цурікова Лана (Research 
Program Manager Partners 
Healthcare Systems, Inc., 
Clinical Informatics R&D, USA) 
зустрілася зі студентами, 
молодими науковцями та 
інтернами ХНМУ. Лекція під 
назвою: "Health IT today: role, 
components, and challenges" 
була присвячена історії роз-
витку програмного забез-
печення у сфері охорони 
здоров’я, огляду компаній та 
технічних продуктів сьогоден-
ня, перспектив упровадження 
новітніх технологій обробки даних тощо. 

Застосування даних програм, підготовка медичного пер-
соналу та підвищення рівня знань із медичної інформатики до-
зволять прискорити час постановки клінічного діагнозу та при-
значення коректного лікування пацієнтові. Єдина електронна 
база медичної документації (статус пацієнта, результати об-
стеження, проведене лікування) надає можливість пацієнту 
звертатися за медичною допомогою в будь-якій країні, у той 
же час медичний персонал має доступ до інформації про кож-
ного хворого незалежно від національної належності та країни 
проживання.

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини 
№ 1 О.М. Ковальова зазначила, що ця зустріч надає можливість 
розширити міжнародне співробітництво із закордонними 
спеціалістами у сфері охорони здоров’я, впровадити новітні 
технології в роботу лікарень.

15 марта в Областной клинической инфекционной боль-
нице на базе кафедры инфекционных болезней ХНМУ состоя-
лась научно-практическая студенческая конференция на тему 
«Корь у взрослых». На конференции присутствовали зав. ка-
федрой проф. В.Н. Козько, преподаватели О.В. Загороднева и 
В.Г. Ткаченко, врачи-интерны, клинические ординаторы, аспи-
ранты, а также все студенты VI курса, изучающие инфекционные 
болезни.

Данная тема выбрана не случайно – с 2011 года регистриру-
ется рост заболеваемости корью среди взрослых в Европейском 
регионе. С января текущего года отмечается высокий уровень 
заболеваемости и в Украине, особенно в западных областях, что 
делает актуальной данную тематику.

На конференции были освещены вопросы, касающиеся осо-
бенностей клиники, осложнений, диагностики, а также особо ин-
тересующие студентов проблемы вакцинации детей против кори 
и ревакцинации взрослых.

Подобные конференции кафедра инфекционных болезней 
проводит уже несколько лет. Студенты VI курса приобрели необхо-
димый опыт в оценке диагностических и клинических особенностей 
кори у взрослых, подготовке и проведении подобных мероприя-
тий. Надеемся, что студенческие конференции будут проводиться 
в дальнейшем, так как это интересно и познавательно для нас.

Å.À. Ëàïøèíà, Î.Ï. Îâåò÷èíà, Å.Ñ. Ìåùàíèíà, VI êóðñ, 11 ãðóïïà

15 марта в Москве состоялась VII Международная Пиро-
говская научная медицинская конференция студентов и моло-
дых ученых, в которой приняли участие представители из Рос-
сии, Украины, Беларуси, Казахстана, Сербии, Хорватии и других 
стран.

Формы участия включали в себя 
публикацию тезисов, устный доклад 
или постерную работу. Для всех 
участников проводились интерес-
нейшие мастер-классы от ведущих 
специалистов: «Пять шагов к жиз-
ни» (по сердечно-легочной реани-
мации с применением стимуляци-
онных технологий); «Клиническая 
ла бораторная диагностика в гепа-
тологии: от исследования функций 
к оценке морфологических изме-
нений. «Гистология печени без би-
опсии?»; «…не считать симптомы, а 
их взвешивать» (Джованни Морга-
ньи), по основам осмотра пациента 
и трактовке выявленных симптомов. Также состоялся круглый 
стол «Гранты и стипендиальная поддержка», посвященный про-
блемам финансирования научной и образовательной деятельно-
сти в медицине.

В конференции приняли участие студенты и молодые уче-
ные нашего университета. В секции «Общественное здоровье, 
экономика здравоохранения и гуманитарные науки» от кафед-
ры эпидемиологии с устными докладами выступили А.О. Исаева 
«Эпидемиологический надзор за бешенством в Украине» (науч-
ный руководитель – проф. Т.А. Чумаченко); Е.А. Лютая, В.И. Ма-
карова, И.И. Иванченко «Эффективность профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в крупном мегаполисе 
Украины в условиях пандемического распространения гриппа» 
(научный руководитель – проф. Т.А. Чумаченко). 

По итогам VII Международной Пироговской научной меди-
цинской конференции студентов и молодых ученых Е.А. Лю-
тую, В.И. Макарову, И.И. Иванченко за устный доклад награди-
ли дипломом III степени. Победителям были вручены дипломы 
и памятные подарки, а также все участники получили серти-
фикаты.

ЛЕКЦІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ 
УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ

КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В МОСКВЕ

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ

ДО ВСЕСВІТНЬОГО 
ДНЯ ЗДОРОВ’Я

5–6 квітня в Києві відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров'я. Під 
час заходу пройшли секційні засідання за 9-а напрямами. 
Найбільше представників Харківського національного медично-
го університету взяли участь у роботі соціально-гуманітарного 
напряму: Діана Фельдман (ІІ медичний факультет); Тетяна 
Петренко, Олександра Екзархова (ІV медичний факультет); 
Chancellor F. Nzenwa, Edema Sillo Toritseju (VІ медичний факуль-
тет), науковий керівник – доктор філософських наук, професор 
К.І. Карпенко.

За підсумками роботи конференції усі харківські учасники 
були нагороджені дипломами, а Діана Фельдман на урочистій 
церемонії закриття отримала диплом «За кращу наукову робо-
ту» і цінний подарунок від ректора Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця В.Ф. Москаленка.
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ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА

СТУДЕНТ РОКУ

В 2000 году состоялась первая игра «Брейн-ринг по сто-
матологии», и с тех пор чемпионат проводится ежегодно, при-
влекает все новых участников, расширяя свои границы, и уже 
стал хорошей весенней традицией. 

Куратор проек-
та – Украинская ас-
социация профилак-
тической и детской 
стоматологии, а бес-
сменный координа-
тор мероприятия – 
кафедра детской те-
рапевтической сто-
матологии и профи-
лактики стоматологи-
ческих заболеваний 
под руководством 
профессора Л.А. Хо-
менко. Бессменная 
ведущая, вдохновитель и организатор доцент кафедры детской 
терапевтической стоматологии и профилактики стоматологиче-
ских заболеваний Национального медицинского университета 
им. А.А. Богомольца Н.В. Биденко.

17 марта 2012 г. в конференц-зале Национального медицин-
ского университета им. А.А. Богомольца прошел полуфинал: ко-
манды Винницкого национального медицинского университета 
и Львовского национального медицинского университета встре-
тились с соперниками – командами Украинской медицинской 
стоматологической академии (г. Полтава) и Харьковского нацио-
нального медицинского университета.

Полуфинал был напряженным. Уровень эрудиции команд до-
вольно высок, а на кону стоял титул лучшей команды Украины. 
Команда Винницкого национального медицинского университе-
та одержала нелегкую, но, без сомнения, заслуженную победу.

Наша команда, отличающаяся непревзойденным артистиз-
мом и креативностью, заняла третье место. По окончании игры 
всем участникам вручили дипломы международного интеллекту-
ального конкурса «Брейн-ринг по стоматологии» и призы от офи-
циального партнера чемпионата «Colgate–Palmolive Украина».

Ò.Â. Êàìèíà, äîöåíò êàôåäðû òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè,
Ï.È. Äåìèäîâà, Í.Ï. Áîáðîâñêàÿ, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò, IV êóðñ

Вітаємо студентку ІІ медично-
го факультету IV курсу Харківського 
національного медичного університету 
Анастасію Введенську із перемогою в 
конкурсі «Студент року – 2011. Харків», 
який відбувся за підтримки молодіжної 
громадської організації «Молодые ре-
гионы» та Харківської профспілки сту-
дентів.

Конкурс стартував 1 грудня 2011 р. й 
тривав до 30 березня 2012 р., складався 
з двох турів, за підсумками яких відбуло-
ся нагородження студентів-учасників. 
Під час визначення кращого студента 
бралися до уваги лідерські якості, ділова та особиста репутація, 
успішність у навчанні, спортивні досягнення, участь у студентсь-
кому житті, активна життєва та громадська позиція, таланти 
та здібності студента, художня і наукова діяльність, перемоги в 
інших незалежних конкурсах тощо. 

За Інтернет-версією конкурсу звання кращого студента 
2011 року також здобула Анастасія Введенська, яка отримала 
601 голос з 3028. Анастасію нагороджено дипломом, почесним 
званням та грошовим призом. Таким чином, студентка нашого 
університету стала володаркою двох почесних дипломів!

«БРЕЙН-РИНГ ПО СТОМАТОЛОГИИ» 

СОБРАЛ ДРУЗЕЙ

ВІТАЄМО 

ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ!

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХНМУ

28 березня відбувся черговий семінар «Інформаційно-
бібліотечне забезпечення досліджень молодих науковців», 
який було вже в одинадцятий раз організовано Науковою 
бібліотекою університету. У програмі – презентація власних 
традиційних й електрон-
них ресурсів бібліотеки,  
собливості доступу до 
світових баз даних біо-
медичного профілю та з 
питань доказової меди-
цини (заст. директора 
бібліотеки Т.Б. Павленко, 
зав. сектора О.О. Кра-
сюкова, зав. відділу 
С.А. Кравченко).

Відкрила зустріч і 
привітала присутніх директор бібліотеки І.В. Киричок. Традиційно 
з вітальним словом до учасників звернувся проректор з наукової 
роботи професор В.В. М’ясоєдов, який зазначив: «Семінари до-
помагають лікарям, які обирають шлях наукових досліджень, 
орієнтуватися в мережевих інформаційних системах, знайомлять 
з новими можливостями доступу до них, навчають орієнтуватися 
в інформаційному просторі».

Професор А.Я. Циганенко презентував національний 
підручник «Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія» (за 
редакцією акад. НАНУ В.П. Широбокова, 2011), серед авторів 
якого є він та проф. В.В. Мінухін. 

Крім того, учасники семінару та всі бажаючі могли ознайо-
митися з виставкою нових надходжень до фонду НБ ХНМУ за 1-й 
квартал цього року.

У роботі семінару взяли участь понад 80 гостей – аспірантів, 
студентів-членів СНТ, клінічних ординаторів, викладачів.

Незмінно такі семінари викликають живий інтерес у всіх 
учасників і сприяють активній співпраці бібліотеки з молодими 
науковцями.

СЕМІНАР ДЛЯ МОЛОДИХ 

НАУКОВЦІВ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХНМУ

СПІВПРАЦЯ В РАМКАХ 

МЕМОРАНДУМУ

5–6 квітня в рамках підписаного меморандуму про 
взаєморозуміння та співпрацю відбувся візит делегації Курсь-
кого державного  медичного університету до Харківського 
національного медичного університету.

Перший день ві-
зиту був присвячений 
відвіданню баз кафе-
дри фтизіатрії та пуль-
монології. Проведено 
круглий стіл з питань 
особливостей викла-
дання фтизіатрії в Росії 
та Україні, визначення 
різниці робочих про-
грам і методологічних 
підходів до викладан-
ня. Гість зазначив, що 
в Росії було ухвалено 
рішення не залучати 
медичні ВНЗ до Болонської системи викладання.

6 квітня професор Владислав Михайлович Коломієць про-
читав лекцію студентам IV курсу I медичного факультету, при-
свячену питанням профілактики туберкульозу. На зустрічі з 
адміністрацією були обговорені питання подальшого розвитку 
взаємовідношень, обміну спеціалістами та студентами.  Профе-
сор відвідав музей історії ХНМУ, де Жаннета Миколаївна Перце-
ва провела цікаву екскурсію, під час якої розповіла про видатних 
вихованців і науковців Харківського національного медичного 
університету.

4



НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕМА

Ц

З 3 по 31 травня в Україні відбудуться такі з’їзди, конгреси, симпозіуми та 
науково-практичні кон ференції:
1. III конгрес Української асоціації фахівців із ультразвукової діагностики 
(14–16 травня, АР Крим, м. Євпаторія).
2. II українсько-російський конгрес анестезіологів-реаніматологів «Актуаль-
ні проблеми анестезіології та інтенсивної терапії» (24–26 травня, м. Одеса).
3. Науковий симпозіум із міжнародною участю «Малоінвазивна та 
інструментальна хірургія хребта» (10–11 травня, м. Харків).
4. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасна діагностична та 
лікувальна ендоскопія» (23–24 травня,  м. Скадовськ).
5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Озон в біології 
та медицині» (3–4 травня, м. Одеса).
6. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтегративна 
медицина на стопах медико-санітарної допомоги: теоретичні аспекти та 
лікувальні практики» (10–11 травня, м. Маріуполь).
7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління 
якістю в фармації» (14 травня, м. Харків).
8. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«YouthNanoBioTech-2012. Молодіжний форум з нанобіотехнології» (15–16 
травня, м. Київ).
9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичні 
бібліотеки України в сучасному світі науки, культури та освіти» (16–17 травня, 
м. Полтава).
10. Науково-практична конференція «Внесок молодих спеціалістів у розвиток 
медичної науки і практики», присвячена Дню науки (17 травня, м. Харків).
11. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні клінічні 
і теоретичні аспекти артикуляції і оклюзії в ортопедичній стоматології (17–18 
травня, м. Полтава).
12. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Спортивна ме-
дицина, лікувальна фізкультура та валеологія-2012» (17–18 травня, м. Оде-
са).
13. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Євразійський 
форум із лікування хворих пухлинами шлунково-кишкового тракту» (за 
пропозицією Євразійської федерації онкології (EAFO) та при підтримці 
Всесвітньої організації охорони здоров’я) (17–18 травня, м. Київ).
14. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні про-
блеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу» (17–18 травня, 
м. Львів).
15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні про-
блеми клінічної хірургії» (17–18 травня, м. Київ).
16. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтервенційні та 
медикаментозні підходи до ведення хворих із порушеннями ритму серця» 
(17–18 травня, м. Київ).
17. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Карпатські чи-
тання» (17–18 травня, м. Ужгород).
18. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська шко-
ла ендокринології» (17–18 травня, м. Харків).
19. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питан-
ня променевого і комбінованого лікування онкозахворювань та профілактика 
ускладнень» (21–22 травня, м. Харків). 
20. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні мето-
ди діагностики і лікування хронічних запальних захворювань ЛОР-органів» 
(21–22 травня, АР Крим, м. Судак).
21. Науково-практична  конференція  з  міжнародною участю «Вейновські чи-
тання в Україні» (23–24 травня, м. Луганськ).
22. Науково-практична конференція «XI читання ім. В.В. Підвисоцького» (23–
24 травня, м. Одеса).
23. Науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної 
безпеки» (восьмі Марзєєвські читання) (23–24 травня, м. Київ).
24. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Філатовські чи-
тання» (23–24 травня, м. Одеса).
25. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні про-
блеми кардіохірургії» (23–24 травня, м. Харків).
26. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні пи-
тання діагностики, лікування та профілактики основних кардіологічних та 
гастроентерологічних захворювань» (24 травня, м. Хмельницький).

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ПОВІДОМЛЯЄ:

Двери нашего университета всегда открыты гостям из раз-
личных учебных заведений. Общение со студентами других спе-
циальностей позволяет по-иному взглянуть на знакомые вещи, 
углубить свои знания и расширить кругозор.

14 марта 2012 
года на кафедре 
философии про-
шла конференция с 
участием студентов 
Национального уни-
верситета «Юриди-
ческая академия 
Украины имени Яро-
слава Мудрого», ко-
торый представили 
студенты ІV факуль-
тета (Подготовки 
кадров для Министерства юстиции Украины и судебной админи-
страции) в составе Павла Романюка, Елены Моргослип, Светла-
ны Марищук, Марка Опанасюка, Натальи Голубевой, Ольги Ющик, 
Анастасии Чайковской, Дмитрия Бондаренко, Валентина Граси-
менко и Ольги Бондарь. Они активные участники кружка консти-
туционного права Украины под руководством доцента кафедры 
конституционного права С.Ю. Лукаша, который также принял уча-
стие в конференции.

В свою очередь, наш университет представляли доктор фи-
лософских наук, профессор А.П. Алексеенко и студенты I медфа-
культета, ІІ курса, 1 и 2 гр. 

Тема конференции достаточно актуальная и спорная – речь 
шла об абортах. Ольга Бондарь представила свой доклад на дан-
ную тему. Будущие служители Фемиды осветили юридические 
аспекты проблемы. В частности, обсуждались вопросы о сроках 
приобретения человеком прав и законах, регулирующих право-
вой статус людей, еще не рожденных на свет.

Естественно, были затронуты нравственные и моральные сто-
роны вопроса, поскольку проблема абортов прежде всего связа-
на с этическими, духовными и социальными аспектами. Именно 
вопросы духовности и нравственности искусственного прерыва-
ния беременности на сегодняшний день наиболее спорные и об-
суждаемые. 

Студенты ХНМУ осветили и медицинскую сторону проблемы: 
на обсуждение были вынесены такие состояния и ситуации, при 
которых, с медицинской точки зрения, проведение аборта рас-
сматривается как необходимая, вынужденная мера.

Таким образом, взглянув на столь серьезную и острую проб-
лему как лишение жизни человека до его рождения, участники 
конференции в процессе обсуждения почерпнули немало новых 
сведений и тем для размышлений. Одни изменили свое отноше-
ние к проблеме, другие сохранили прежнее мнение, но главное 
никто не остался равнодушным.

Àíàñòàñèÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ, I ìåäôàêóëüòåò, ²² êóðñ, 2 ãð. 

О ДУХОВНОСТИ 

И НРАВСТВЕННОСТИ

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Ежегодно в начале весны стартует всеукраинский благотво-

рительный проект «Неделя добрых дел». Международный еврей-
ский студенческий культурный центр Гилеля стал инициатором 
проекта уже в шестой раз. С 25 марта по 1 апреля 8 крупнейших 
городов Украины (Киев, Харьков, Севастополь, Симферополь, 
Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов) приняли участие в этой 
акции. 

Харьковский национальный медицинский университет не 
остался в стороне, ведь нести добро и помогать людям – девиз 
каждого врача. 29 марта в нашей alma mater открыли филиал 
офиса Добрых дел, в котором студенты смогли собрать средства 
для детей с онкологическими заболеваниями. 

ВІТАЄМО!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Співробітниками ХНМУ одержано патен-
ти на такі винаходи та корисні моделі:

1. Спосіб лікування жінок, хворих на зовнішній генітальний 
ендаметріоз. Автори: М.В. Самойлова, В.О. Бенюк, О.П. Тань-

ко, Г.В. Мальцев.

2. Спосіб прогнозування прогресування зовнішнього генітального 
ендометріозу. Автори: М.В. Самойлова, В.О. Бенюк, О.П. Тань-

ко, Я.М. Вирнярський.

3. Спосіб лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у 
хворих на ревматоїдний артрит. Автори: Л.М. Пасієшвілі, А.А. За-

здравнов, Г.В. Паровіна.

4. Крем для фіксації знімних зубних протезів «Стоматофікс 1». Ав-
тори: О.В. Мовчан, В.П. Голік, С.В. Черняєв, Ю.І. Довгопол, 

І.В. Янішен. 

Ò.Ã. ªâòóøåíêî, êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!

67 років ми слухаємо тишу, яку подарували нам солдати Вітчизняної, солдати-переможці. Вона завойована дорогою ціною, 
отже ми повинні сильніше зберігати пам’ять про неї. Свій внесок у велику боротьбу за честь і незалежність нашої держави зро-
били і медики – представники 1-го та 2-го Харківських медичних інститутів. Не було жодної битви тієї війни, в якій би не брали 
участь харківські медики: від рядових санітарів до провідних хірургів госпіталів, від армійського терапевта до заступника головно-
го хірурга Червоної армії з питань переливання крові, від керівників санепідзагонів до фізіотерапевтів і рентгенологів. Випускники 
нашого ВНЗ воювали в партизанських загонах і в харківському підпіллі, будучи в’язнями фашистських таборів смерті, надавали по-
сильну допомогу пораненим радянським бійцям.

Ми пропонуємо підбірку матеріалів про події тих років, про славних медиків, що своїм самовідданим служінням справі Гіппо-
крата наближали жадану Перемогу.

СВЯТУ ПЕРЕМОГИ 67 РОКІВ!

Медичний факультет Харківського уні-
верситету, а згодом і Харківський медичний 
інститут, став колискою багатьох видатних 
учених і лікарів. Дехто з них набував тут знань, 
а інші відточували професійну майстерність, 
одночасно передаючи ії студентам.

Святкуючи 67-у річницю Перемоги, тре-
ба нагадати деякі з прізвищ, що були добре 
відомі на фронтах. Це люди, які у свій час на-
вчалися або працювали в нашому університе-
ті. Інформацію про них знаходимо в літературі, 
архівних документах, деякі з них збереглися і в 
музеї історії ХНМУ.

Під час війни заступником головно-
го хірурга Радянської Армії був Володи-

мир Семенович Левіт, який ще у 1906 році 
закінчив медичний факультет Харківського 
університету. Коли почалася війна, він був уже 
відомим вченим-хірургом, заслуженим діячем 
науки, генерал-майором медичної служби. Від початку бойових 
дій він організовував і налаштовував поетапне лікування пора-
нених у медсанбатах, армійських і фронтових шпиталях. Уперше 
запропонував метод активної обробки самої кістки при ії вогне-
пальному пошкодженні.

Другим заступником головного хірурга Радянської Армії був 
заслужений діяч науки, професор, генерал-лейтенант медичної 
служби Володимир Миколайович Шамов, який очолив ро-
боту з організації нейрохірургічної допомоги та служби пере-
ливання крові. В 1923-1939 роках він був завідувачем кафедри 
факультетської хірургії 1-го ХМІ, директором створеного ним 
інституту переливання крові та невідкладної хірургії.

Велику увагу приділяв В.М. Шамов удосконаленню спеціа-
лізованої медичної допомоги, використовуванню крові у воєнно-
польових умовах.

До речі, перша пересувна станція заготівлі крові була 
організована в армії Другого Прибалтійського фронту, де голов-
ним хірургом служив полковник медичної служби, професор Ми-

кола Миколайович Мілостанов, теж наш випускник і колишній 
викладач.

У 1940-1941 н.р. кафедрою воєнно-
польової хірургії воєнфаку 1-го ХМІ керував 
Станіслав Йосипович Банайтіс. З перших 
днів війни він став на чолі хірургічної служби 
найбільш небезпечного Західного фронту.  
Станіслав Йосипович проявив себе видат-
ним організатором хірургічної допомоги по-
раненим. У 1942-у році вийшла його праця 
«Короткий курс воєнно-польової хірургії» у 
співавторстві з П.О. Купріяновим. Цьому пи-
танню були присвячені ще 4 посібника для 
фронтових лікарів-хірургів.

Головним хірургом ВМФ став Юстин 

Юліанович Джанелідзе, видатний учений, 
дійсний член АМН СРСР. Ще на початку ХХ 
століття він набував медичну освіту у нашому 
університеті, але не закінчив його, бо у 1905 
році був виключений за участь у революцій-
них студентських виступах. Ю.Ю. Джанелід-

зе – автор багатьох робіт із найважливіших проблем воєнної та 
невідкладної хірургії. Зокрема, він запропонував засіб лікування 
аневризм великих судин.

Головним епідеміологом ВМФ було призначено випускника 
нашого ВНЗ 1922 року Андрія Яковича Алімова – видатного ра-
дянського епідеміолога, мікробіолога та імунолога.

Терапевтичною службою 28-ї армії Сталінградського, а зго-
дом 2-го Українського фронтів керував Роман Іванович Шар-

лай, вихованець і майбутній директор Харківського медичного 
інституту.

Завдяки самовідданій праці всіх медиків на фронтах і в тилу, 
а також, без сумніву, і тим людям, про яких йдеться у цій статті, їх 
організаційним здібностям, процент повернення на фронт після 
поранень у нашій армії був дуже високим. За офіційними даними 
він складав 73 %, що сприймалося європейськими представни-
ками як диво в галузі медицини.

Ми згадали ці прізвища, щоб ще раз подякувати тим, хто на-
ближав Перемогу у Вітчизняній війні, і відчути гордість за те, що 
помітний слід в долях цих людей залишив наш рідний універси-
тет, наша alma mater.

ВОНИ НАБЛИЖАЛИ ПЕРЕМОГУ

Бои за Харьков, февраль 1943 г. Освобождение Харькова, август 1943 г.
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З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!

Був початок 1945 року. Війна приближалася 
до завершення. Виконуючи свою інтернаціональну 
місію, Червона армія била фашистів за межами 
нашої країни. 228-й окремий медико-санітарний 
батальйон 88-ї стрілецької дивізії розташував-
ся у Грюнвальді (нині м. Зелениця, Польща). Над 
будівлями, де розмістився медсанбат, вираз-
но виділялися білі прапори з червоними хреста-
ми. У перев’язочних та операційних йшла нелег-
ка напружена робота. Серед медпрацівників був і 
дивізіонний лікар, майор медичної служби Дми-

тро Дмитрович Арнольді – випускник 1941 року 
військово-медичного факультету 1-го Харківського 
медичного інституту.

Раптом тишу палат порушило пострілами угру-
пування німців у складі 10 самохідних гармат із де-
сантом автоматників, що змогло пробитися з ото-
чення й вдерлося до Грюнвальда.

Фашисти бачили червоні хрести на прапорах, але, грубо по-
рушивши всі міжнародні узгодження, почали нещадно громити 
приміщення медсанбату й знищувати людей. Усі, хто вцілів і міг 
якось пересуватися, почали виповзати з палат, шукаючи поря-
тунку на вулиці, у стайнях, дворі. Німецькі автоматники впритул 
розстрілювали їх поодинці й групами. У цій складній та загрозливій 
обстановці військові медики сміливо й мужньо встали на захист по-
ранених.

Усю ніч із 5 на 6 лютого захисники медсанбату стримували 
ворога, відбиваючи атаки. Зі шпиталю вдалося вивезти більше 
200 поранених. Та 6 лютого фашисти посилили свій натиск – вже 
до завершення дня хворих та їхніх захисників було вбито. Але в 
Грюнвальді залишився будинок (точніше, його руїни), який німцям 

захопити ніяк не вдавалося. У льоху будинку теж 
були поранені, захист яких очолив Д.Д. Арнольді, 
організувавши кругову оборону разом із команди-
ром медсанбату й провідним хірургом. Очевидці 
розповідали, як у вирішальний момент Д. Арнольді 
звернувся до медпрацівників із закликом: «Захищати-
мемо поранених до останньої краплі крові!».

Наштовхнувшись на стійкість і мужність медиків, 
фашисти озвіріли. Вони почали наповнювати 
приміщення задушливим газом крізь проломину в 
стіні комори за допомогою шлангу, що був з’єднаний 
із вихлопною трубою самохідки. Відчуваючи смер-
тельну загрозу, Д. Арнольді з криком: «Помремо, але 
не здамося!» – першим кинувся до рукопашного бою 
з ворогом. Цей клич дивізіонного лікаря підняв усіх 
на останній бій. У нерівній сутичці з фашистами він та 
його бойові друзі загинули смертю хоробрих.

Це трапилося 7 лютого 1945 року. Д. Арнольді 
палко любив свою надскладну роботу військлікаря, був винятково 
скромним і простим у стосунках із підлеглими, турботливим і уваж-
ним до поранених. Він виконав свій лікарський обов’язок, зали-
шившися до кінця життя вірним клятві Гіппократа. 

У газеті «Червоноармійська правда» від 24 лютого 1945 р. 
була надрукована стаття «Грюнвальдський злочин» відомого по-
ета О.   Твардовського, присвячена подвигу Д. Арнольді та його 
товаришів. 

У музеї історії є й інші публікації про нього, що використані при 
підготовці цього допису.

Нехай пам’ять про справжнього лікаря Д.Д. Арнольді навіки за-
лишиться у наших серцях!

Після закінчення спецшколи, яка готувала ка-
дри для ВВС, Григорій Євтушенко вступив навча-
тися до ХВАТУ. Це сталося якраз перед війною.

Він був одним із тих, хто останню ніч перед 
капітуляцією Харкова знаходився у місті. Наступ-
ного ранку училище було підняте по тривозі. Пе-
ред курсантами поставили завдання: перешкоди-
ти танковому прориву в районі Лісопарку, однак, їх 
швидко зняли з бойових позицій і в товарних ваго-
нах відправили в м. Душанбе, де вони продовжу-
вали навчання за скороченою програмою. Випуск 
відбувся в травні 1942 року, але випускники відразу 
ж були направлені в розпорядження Калінінського 
фронту, який проводив захист Москви.

Григорій Іванович працював протягом війни 
механіком-авіаційником. У цей період панівне ста-
новище займала ворожа авіаційна техніка. Наші 
літаки з завдань поверталися із серйозними по-
шкодженнями, базувалися на польових аеродро-
мах, без бетонних злітних поліс, які дуже важко 

було підготувати за таких умов.
Наскільки нелегкою й відповідальною була робота Г. Євтушенка, можна судити 

з такого факту. Коли 1943 року почала поступати нова техніка, він та його товариші 
підвішували на кожен штурмовик по 240 бомб (вагою 2,5 кг кожна). Попередні були 
вагою до 100 кг і більше. У кожну з них треба було загвинтити підривник. При цьому 
найменший неточний рух міг привести до вибуху.

І все ж таки наша авіація перемогла у битві при Курській дузі. Важкими дорогами 
йшов Г. Євтушенко у складі 2-ї повітряної армії, яка звільняла Харків, брала участь в 
Корсунь-Шевченківському угрупованні, звільняла Будапешт, Вену, і закінчив війну на 
чехословацькій землі.

За заслуги в боях за Вітчизну і трудові успіхи Г. Євтушенко нагороджений ордена-
ми «Знак Пошани», Великої Вітчизняної війни II ступеня і 10-а медалями.

Закінчивши Дніпропетровський медінститут, в 1951 році Г.І. Євтушенко працював 
у ХМІ спочатку асистентом, потім доцентом, з 1962 р. по 1985 р. очолював Інститут 
гігієни праці і профзахворювань, завідував кафедрою гігієни праці ХМІ.

 Ì. Ñèäîðåíêî

ТУТ ОБЕЛІСКІВ ЦІЛА РОТА... 
Тут обелісків ціла рота.
Стрижі над кручею стрижуть.
Високі цвинтарні ворота
високу тишу стережуть.
Звання, і прізвища, і дати.
Печалі бронзове лиття.
Лежать наморені солдати,
а не проживши й півжиття!
Хтось, може, винен перед ними.
Хтось, може, щось колись забув.
Хтось, може, зорями сумними
у снах юнацьких не побув.
Хтось, може, має яку звістку,
які несказані слова…
Тут на одному обеліску
є навіть пошта польова.

Ë³íà Êîñòåíêî

ВІРНІСТЬ КЛЯТВІ ГІППОКРАТА

НЕЛЕГКІ ВОЄННІ ДОРОГИ

Участники трудового фронта

Воины-десантники 

на Киевских маневрах, 1939 г.
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ДО ДНЯ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ – 
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДУШИ

Первым моим звездным спутником 
был Капустный Яр, где я проходил в учеб-
ной части начало службы. Это полигон пер-
вого спутника и первых неудачных пусков с 
участием человека.

Затем город Ле-
нинск (Байконур) – 
основной наш кос-
модром. Он не был 
в Среднеазиатском 
военном округе, а 
прямо подчинял-
ся Москве. Там мне 
пришлось стол-
кнуться с непри-
вычными для себя 
строевыми подраз-
делениями: группа, 
команда. И, конечно 
же, первые радости, 
буквально через два 
дня – пуск ракеты 
Союз (совместно с 
Апполоном). Первое 
дежурство у ракеты 
(служил я при мед-
пункте на прапор-
ской должности), 
первые встречи с космонавтами…

А далее – обыденные дни службы: 
дежурства в МИКе по сбору корабля, до-
ставки ракеты на площадку, встречи с ин-
женерами в белых халатах (и, конечно же, 
харьковчанами), со многими космонавта-
ми. Последних часто можно было увидеть 
даже в части, поговорить с ними, полу-
чить автографы. Затем встречи публич-
ные: приезжали генсек Л. Брежнев, аме-
риканские астронавты и др.

Дважды работа в МИКе свела меня с 
Волыновым, Жолобовым, Рождествен-
ским и Зудовым, где я как медик отправ-
лял их с небольшой площадки в испытуе-
мую камеру.

Климат в Кзыл-Ординской области  
резко континентальный: лето знойное, 
зима холодная. Дуновение весны за-
помнилось ароматным запахом желтых 
тюльпанов, когда степь, покрытая ими, 

стелилась до горизонта ковром. Люби-
ли погулять в эту пору скорпионы. Часто 
в поле зрения попадались стада верблю-
дов и других животных.

В основном служ-
ба проходила с мо-
сквичами, порой с 
детьми руководите-
лей стран. Служили с 
нами и моряки – ра-
ботали на своей пло-
щадке для пуска.

При пуске воз-
никали и неординар-
ные ситуации, но их 
последствия упре-
ждались эвакуацией. 
Уже через несколь-
ко часов, при успеш-
ном старте и полете, 
программа «Время» 
оповещала нас о бла-
гополучном исходе 
работы.

За время служ-
бы был в Таджикиста-
не, Душанбе, Москве, 
Сыктывкаре, но о ро-

дине не забыл.
Вот что значит для меня 12 апреля! 

Разве можно забыть темное небо с ярки-
ми звездами, утреннее огромное горя-
щее солнце на востоке, одинокий ряд то-
полей?! За два года ни одного дождя...

День космонавтики для меня – боль-
шой праздник души. Дома работает при-
митивный музей с альбомом. Общаюсь 
с харьковскими ветеранами Байконура. 
Руководит обществом харьковчанин – 
отставной полковник Юрий Алексеевич 
Гагарин. В 1961 году он служил на кос-
модроме и его родители думали, что он 
полетел в космос.

Как бы ни было хорошо там, а весна 
вместе с гудком мотовоза унесла меня 
навсегда на родину, оставив лишь шлейф 
добрых насыщенных воспоминаний о 
временах, когда мы отдавали свой сол-
датский долг Родине…

2010 год напомнил нам о юбилее Байконура – ему было 55 лет. Это мой ро-

весник. И не вспоминать о годах службы на космодроме невозможно – это моло-

дость, впитавшая в себя впечатления незаурядных дней жизни, о которых буду 

повествовать ниже.

Как неожидан старт – творец 
сонеты,

Пуск поражает каждого взахват:
Вмиг у подножия ракеты
Огонь рождает звездопад.
И прикипев к земле струей,
Вобрав в себя начало – жизнь,
Корабль замедленной струей
Уносит с треском ввысь…
… Космическим гигантам суждено,
По млечным плавать рекам,
Парить над вспышкой радуги дано,
Проторив путь вчерашним веком.

À.Â. Ìÿêèíà, 12 àïðåëÿ 2012 ã.

КАТАСТРОФА 
СТОЛІТТЯ

26 квітня 1986 року сталося те, що 
змінило світогляд та долю багатьох лю-
дей. Опівна другу ночі стався вибух на 
Чорнобильський атомній електростанції. 
Аварія мала велике суспільно-політичне 
значення: це був виклик всьому людству, 
перевірка його сили волі та згуртованості. 
Кожна катастрофа забирає багато життів, 
та й кожен подвиг вимагає самопожерт-
ви. Ті, хто не зважаючи на все, кинувся 
змагатися з бідою – стали ліквідаторами 
аварії.

ДОВІДКА 

Загалом близько 600 тис. чоловік, 
з яких майже 60 тис. загинули, а 170 
тис. стали інвалідами: пожежники, мі-
ліціонери, військові, лікарі й навіть 
шахтарі.

Із зони катастрофи евакуювали біля 
130 тис. мешканців. Радіоактивного 
ураження зазнали майже мільйон 
осіб, насамперед ліквідатори ката-
строфи. Навколо ЧАЕС була створе-
на 30-кілометрова зона відчуження, з 
сільськогосподарського користування 
було виведено більше 5 млн гектар зе-
мель.

У результаті аварії лише се-
ред ліквідаторів померли десятки ти-
сяч чоловік, зафіксовано більше 10 
тис. випадків вроджених патологій у 
малюків, більше 12 тис. випадків раку 
щитовидної залози, очікується ще 
50 тис.

Планується збудувати так зва-
ну «Арку», яка накриє сучасний об'єкт 
«Укриття», для цього на міжнародному 
саміті було зібрано близько 600 млн 
доларів від інших країн. 

Зараз особливої популярності на-
бувають екскурсійні поїздки в 30-кіло-
метрову зону.

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàâ Àðòåì Õîäîðîâñüêèé, 
² ìåäôàêóëüòåò, ²² êóðñ, 7 ãð. 
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НАШИ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Отражение мира в лужах...
Отражение мира в лужах
Улыбнуться пыталось мне.
Дух весны уж почти разбужен,
Искупавшийся в солнца вине.

А дорога к метро была влажной
От растаявших зимних грез.
Я надеюсь, что мир не бумажный –
Не размокнет от снежных слез.

Вот тугие стеклянные двери
Под напором подались вперед.
Внутри тускло немного и серо.
Вот мирок. И он тоже живет.

Прибыл поезд. Зашла. Где-то села.
Вот смыкаются створки дверей.
Друг до друга почти что нет дела
У сидящих в вагоне людей.

Попытаюсь всмотреться в их лица 
И хоть что-то за маской прочесть.
У нас общая в жизни страница...
Или строчка. Мы тут и мы здесь.

Поезд уж подъезжает лениво.
Гул сменяется стуком колес.
На душе почему-то счастливо
От растаявших зимних грез.

День пройдет... Иль неделька-другая.
И весна станет чудо творить.
Чье-то сердце, быть может, растает,
Обретая способность любить.

Àëüôèÿ Àêæèãèòîâà, ²² ìåä. ô-ò, ²² êóðñ, 12 ãð.

Минутный сон
Я возьму твою руку, ты закроешь глаза,
И в долине зеленой мы Вечной Весны.
Под ногами босыми вся свежесть 

в слезах,
Пробуждается тихо от видений цветных. 

Над рекой мягкий ветер разгонит туман,
И багровый скиталец нам подарит свой 

свет,
С ним приникнем блаженно к твоим 

волосам.
В один миг проживем сотню сказочных 

лет!

Ты игриво промчишься над зеленью трав,
Ярких красок добавишь этим дивным 

местам,
Я пойду за тобою, счастливый, поняв – 
Ты единственно знаешь путь к сердца 

вратам.

Когда день пролетит, как минута одна,
Я возьму твою руку, чтоб вернуться назад.
Мы откроем глаза. Нами дышит Весна,
И мы прыгнем забвенно в любви водопад.

Ôèëèïï Ëàâðîâ, ²² ìåä. ô-ò, ²² êóðñ, 13 ãð.

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

Ведь дело не только в материально-
жилищных условиях, воспитании челове-
ка, его восприятии окружающего, но и в 
традиции народа, уходящей корнями глу-
боко в историю нашей страны. Образ жиз-
ни, образование, быт и досуг существуют 
отдельно для каждого индивидуума и в 
то же время только действуя сообща, ис-
пользуя общие ресурсы ума и силы, чело-
вечество как вид занимает господствую-
щее положение и стремится к прогрессу.

С одной стороны, молодая семья хо-
чет отличаться от других, быть самодо-
статочной и оригинальной. С другой –  
молодые родители стремятся учиться, 
работать и воспитывать ребенка при по-
мощи своих родителей. В свою очередь, 
пожилые родители (особенно когда один 
из них навсегда уходит) тоже нуждаются 
в поддержке, уходе и заботе. Это и есть 
традиция нашего народа – в благодар-
ность невестка ухаживает за престарелой 
свекровью.

Да, у каждого свой путь и приоритеты, 
но воспитание мировоззрения начинает-
ся с самого раннего возраста.

Липкая почка раскрывается и нежные 
листики тянутся к свету и теплу, превра-

щаются в тоненькую веточку с нежными 
листочками, и однажды она станет самой 
главной, самой плодоносящей веткой на 
дереве жизни.

Дом родной, ты для меня причал,
Пристань, гавань для моей души.
В жизни есть начало из начал
Компас, чтобы верить, петь и жить.
Если хочешь жить своим умом,
То совсем неважно с кем живешь,
С кем ты споришь ночью или днем,
Главное – чего от жизни ждешь.
И не надо жизнью жить моей,
Я сама решу как поступить,
Как решить проблему поскорей
И кого забыть, кого любить.
И не видя многих из подруг,
И не зная нрав друзей моих,
Моя мама точно скажет вслух
Всю характеристику о них.
Отдохнула и опять живу
И полна надежд и доброты,
Я опять бегу, лечу, плыву,
Раскрывая паруса мечты!    

Òàòüÿíà Ïåòðåíêî, 
²V ìåäôàêóëüòåò, ²² êóðñ, 1 ãð. 

Темы передач «Родительское Собрание» 

на 7-м канале всегда актуальны и привлека-

ют внимание представителей разных поко-

лений. Особенно затронула общественность 

тема совместного или раздельного прожива-

ния с родителями. 

КАК СВЯЗАТЬ СЛОВА 
«СЕССИЯ» И «КВН»?

10 апреля, дабы поддержать весен-
нее настроение, КВНщики ХНМУ собра-
лись в актовом зале и согрели зрителя 
лучами юмора в игре за Кубок Смеха, 
которая стала последней в нынешнем 
учебном году. 

В форме юмористической сессии 
сдавали экзамены «4 студента»: команды 
КВН «Дети хирурга», «Вскрытие покажет» 
(I мед. ф-т), «Мама не горюй», «Эпиде-
мия Смеха» (IV мед. ф-т). Ребята прошли 
три «обязательных экзамена»: привет-
ствие, разминку с участием зала и видео-
конкурс, и, к счастью, никого не отпра-
вили на пересдачу. Сдала «сессию», но 

осталась без стипендии (3-е место) мо-
лодая команда I медицинского «Вскры-
тие покажет». Хорошистами (2-е место), 
по подсчетам комиссии, стали двое: 
«Дети хирурга» и «Мама не горюй». А на 
«отлично» сессию закрыла команда КВН 
IV медицинского «Эпидемия Смеха». 

Всем ребятам пожелаем успехов в 
настоящей летней сессии и написании 
КРОКа.

Команды других факультетов – при-
соединяйтесь! Играйте в КВН и разви-
вайтесь!

Åâãåíèé Æóðàâëåâ, 
IV ìåäôàêóëüòåò, III êóðñ, 2 ãð.

«Дети хирурга»

1. Вчера папа пришел домой пья-
ный – Ватикан был в шоке!

2. Гостеприимный сторож заряжает 
ружье хлебом и солью.

3. Китайские дети делают зарядку, а 
вечером несут ее в «Евросеть». 

«Вскрытие покажет»

1. Студент нашего вуза после под-
готовки к модулю по анатомии попросил 
свою девушку познакомить его с ее ма-
мой. Mamma, Mammae, femininum.

2. Разговор блондинок:
– А ты знаешь, что конца света не бу-

дет?
– Ну как? Почему?
– Я просто календарь уже на 2013 ку-

пила!

«Мама не горюй»

1. Спонсор нашего выступления ян-
варская стипендия. Январская стипен-
дия – моя последняя стипендия.

2. Судя по последним новостям в 
университете,  –  я иду в армию.

 «Эпидемия Смеха»

1. Олег Андреевич Билык купил себе 
желтые ботинки, теперь в деканате он 
самый четкий.

2. Высшая степень доверия – это ког-
да тебе говорят: «Потом с моей странич-
ки выйдешь».

3. В общежитии:
– А мне мама вчера целую бочку бор-

ща передала!
– Ого, ты так много ешь?
– Да нет, это чтобы посуду не мыть.

 КВНщики шутят:
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ТРАДИЦИИ ХНМУХРАМЫ ХАРЬКОВА

ГОЛЬБЕРГОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Храм Трех Святителей на Заиковке 

(ул. Конной армии, 101) сооружал В.Н. По-
кровский. Эта церковь известна под на-
званием «Гольберговская», в память о тех, 
кто внес самые большие пожертвования на 
построение храма, – купце Г.О. Гольберге 
и его супруге.

Проект сооружения выполнил в 1907 
году архитектор М.И. Ловцов, задумавший 
ее в формах Владимиро-Суздальских и 
Московских храмов XVI–XVII веков. В то же 
время  конструктивная схема была прин-
ципиально новой. Прообразом послужила 
церковь Киево-Печерского подворья в Пе-
тербурге, построенная архитектором Ко-
сяковым.

Особенностью Гольберговского хра-
ма является отсутствие в нем внутренних 
столбов. Его обширный зал перекрыт пар-
ными перекрестными железобетонными 
арками, на пересечении которых высится 
центральный световой барабан с куполом.

На первом этапе строительства 
М.И. Ловцов умер, и продолжал его дело 
на протяжении семи лет В.Н. Покровский. 
Храм был освящен в конце 1914 года.

Церковь Трех Святителей украша-
ют прекрасные росписи кисти художни-
ка А.Я. Соколова – ученика И.Е. Репина и 
В.А. Серова, а также оригинальный рез-
ной иконостас, выполненный по рисунку 
В.Н. Покровского.

Ë. Ñèëàåâà

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – 
ФУНДАМЕНТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Харьковском националь-
ном медицинском университе-
те существует добрая традиция 
приведения в порядок могил из-
вестных ученых-профессоров 
университета в преддверии хри-
стианских пасхальных праздни-
ков. Под руководством прорек-
тора по воспитательной работе 
И.В. Летика и представителей 
студенческого самоуправления 
студенты и преподаватели еже-
годно приводят в порядок более 
70 могил на кладбищах г. Харь-
кова.

В этом году, 4 апреля, сту-
денты ухаживали за могилами, 
где похоронены известные уче-
ные Л.А. Утевская, О.И. Файнш-
мидт, Д.Е. Альперн, Л.Л. Гирш-
ман, Д.П. Гринев, В.А. Татарен ко, 
Н.С. Бокариус, Н.Н. Бокариус, Н.П. Марченко, С.Я. Шаферштейн, П.А. Грицай, М.Н. Со-
ловьёв, Б.В. Алешин. Отыскав захоронения, ребята покрасили ограды, проредили на-
саждения, вскопали участки и высадили на них цветы, протоптали дорожки, возложи-
ли венки взамен старых. 

Узнав о проделанной работе, заведующий кафедрой судебной медицины, меди-
цинского правоведения, декан ІІ медицинского факультета проф. В.А. Ольховский от 
коллектива кафедры поблагодарил за доброе дело, которое совершили доброволь-
цы: «Мы должны чтить память о тех, кто отдавал все силы во благо медицинской нау-
ки, ведь сегодня основу наших знаний составляют их научные труды. Пока эти люди 
живы в наших сердцах – их души бессмертны».

По приглашению Василия Алексеевича студенты посетили музей истории кафе-
дры судебной медицины, где детально узнали о богатой истории одной из старейших 
кафедр постсоветского пространства, руководителях Харьковской судебной меди-
цинской школы, ознакомились с трудами, фотографиями, восковыми скульптурами в 
особенности тех научных деятелей, за могилами которых ухаживали. 

Роль гида музея взял на себя ассистент кафедры В.В. Бондаренко, который по-
ведал также о предмете судебной медицины, препаратах, мумиях, орудиях престу-
плений, уникальных экземплярах старинной мебели, книгах, микроскопах, храня-
щихся в коллекции музея. Кафедру судебной медицины и Харьковского областного 
бюро судебно-медицинской экспертизы украшают мемориальные доски профессо-
рам Н.С. Бокариусу и Н.Н. Бокариусу, доценту Л.Н. Наместниковой, аудитория назва-
на в честь известного проф. Ф.А. Патенко, одна из учебных комнат – в честь проф. 
Н.П. Марченко, а сама кафедра носит имя Заслуженного профессора Н.С. Бокариу-
са – что еще раз подчеркивает неразрывную связь поколений ее сотрудников.

Ñ óâàæåíèåì, ñòóäåíòû I êóðñà III ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà  
Ä. Áðà÷êîâà, Å. Øàêîäåé, Î. Çàãîðà, Ð. Èâàùåíêî, Ì.Âîñêðåñåíñêèé 

Студенты І курса ІІІ медицинского факультета 

во время экскурсии по музею истории кафедры 

судебной медицины (в центре – 

ассистент В.В. Бондаренко)

КРОСВОРД «ВЕЛИКДЕНЬ»
У виділеному горизонтальному рядку ви прочитаєте Вели-

коднє вітання.

1. Наступний по Великодню четвер. 
2. Наступний по Великодню тиждень. 
3. Танець, який виконувала молодь на Великдень. 
4. Ніч на Великдень у святому храмі. 
5. Учень Христа, який був при його розп'ятті. 
6. Вогник, який запалювали в суботу, напередодні Великодня. 
7. Обрядовий хліб. 
8. Гра, в яку грались діти крашанками. 
9. Тиждень, пов'язаний з розп'яттям Ісуса Христа. 
10. Четвер, у який намагалися очиститися від гріхів.
11. Дівчача гра, що відроджувалася на Великдень. 
12. Давня писанка, виготовлена в IX ст. 
13. Традиційний напій, яким на Великдень хлопці частували 
дівчат. 
14. Мистецтво розфарбування або розмальовування яєць.

КРОСВОРД

Свої відповіді надсилайте за адресою: 
redakt@knmu.kharkov.ua або приносьте до редакції 
на 5-й поверх головного корпуса.

Ï³äãîòóâàëà Íåëÿ Øïèëüîâà, ì. Ñì³ëà ×åðêàñüêî¿ îáë.
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НАШИ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

«Осторожно, Харьковчане!» 

в Остроге

Для начала несколько 
слов о самом проекте. «Им-
перия ВУЗов» – это новое те-
лешоу, главной задачей кото-
рого является объединение 
студентов высших учебных за-
ведений города Харькова. 

В первом сезоне принимали участие 9 вузов, среди которых 
и наш университет. Командам предложили сыграть полуфина-
лы, состоящие из 4 этапов: интеллектуальный, юмористический, 
спортивный и шоу талантов. Все действо проходило в клубе «Бо-
леро». Наш полуфинал проходил 15 марта, когда встретились 
ХНМУ и ХНУРЭ. Действие началось с зажигательного танца-
открытия 2-го полуфинала. Капитаны подавали пример своим 
командам. ХНМУ возглавил Вадим Дудник, и уже в первом кон-
курсе оправдал свое звание лидера. Первый раунд – «интеллек-
туальный» – начался с блиц-опросов капитанов, впоследствии 
к капитанам подключились и команды. Наш ВУЗ представляли 
чемпионы Украины «Что? Где? Когда?»: Роман Елисеев (IV курс, IV 
мед. ф-т), Дмитрий Дымшиц (VI курс, II мед. ф-т), Роберт Сурма-
нидзе (IV курс, І мед. ф-т). Во втором конкурсе сошлись КВНщики 
университетов. От ХНМУ выступала сборная команда КВН «Осто-
рожно, Харьковчане!»: Андрей Счастливцев (сотрудник кафедры 
ортопедической стоматологии), Кирилл Маслов (клин-ординатор 
кафедры ортопедической стоматологии), Евгений Журавлев (III 
курс, IV мед. ф-т.), 
Вугар Аллахвердиев 
(II курс, стоматологи-
ческий ф-т), Максим 
Фурниченко (ІІ курс, 
стоматологический 
ф-т), Виктор Сидько 
(II курс, IV мед. ф-т), 
от ХНУРЭ  – команда 
КВН «R2D2». Третий 
раунд заставил ко-
манды оставить свои 
интеллектуальные 
способности, как говорится, отбросить «шутки в сторону», так 
как начался спортивный этап «Империи ВУЗов». Он состоял из 
двух частей: женский армреслинг: Ольга Чайка (ІІ курс, І мед. ф-т) 
и Мария Почернина (преподаватель кафедры физической куль-
туры), а также мужской этап на ловкость и смекалку. Этот этап 
легче дался ХНУРЭ. Завершающий этап вечера – талант-шоу. 
Класс показали коллективы «Art-dance» и «Вазубья», вокалист-
ки Анастасия Смешко (І курс, ІІІ мед. ф-т) и Елизавета Думчева 
(ІІІ курс, ІІІ мед. ф-т), танцевальная пара Дарья Ченцова и Иван 
Матвеев, и просто красавица – «Мисс ХНМУ» по версии портала 
057.ua  Екатерина Котелевец. После этого этапа можно было и не 
объявлять результаты полуфинала, так как ребята действитель-
но объединились и сдружились, но, по решению жюри, в финал 
вышла команда ХНУРЭ. Видеозапись полуфинала можно посмо-
треть в группе Координационного студенческого совета ХНМУ в 
контакте: http://vk.com/koordradakhnmu. 

Финал состоялся  в том же клубе «Болеро» 12 апреля, в 
нем победила команда Харьковской академии городского хо-
зяйства.

Âàäèì Äóäíèê, ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ìîëîäåæè
Åâãåíèé Æóðàâëåâ, ÷ëåí ÊÑÑÑ ÕÍÌÓ,

Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

20 марта 2012 года город Острог, Ровенской области стал 
эпицентром II тура студенческой лиги Ассоциации КВН Украины. 
Во второй раз (первый раз команда поехала в Острог в мае 2011, 
когда выиграла полуфинал Кубка Веселого Народа) «Осторожно, 
Харьковчане!» поехали покорять Острожского зрителя. Ребята 
попали во вторую игру с самими хозяевами – сборной командой 
Острожского края «Полигон», поэтому зал был полон и поддер-
живал как свою, так и приезжие команды.

Тема игры «Юби-
лей» на протяжении 
всего 2012 года пре-
следовала АКУ. За 
этот короткий три-
местр года АКУ может 
похвастаться тремя 
юбилярами, отпразд-
новавшими свое 50-
летие. Но вернемся 
к игре. Первый кон-
курс – приветствие – 
«Осторожно, Харьковчане!» закончили на ІІ месте, далее была 
разминка, которую наша команда выиграла и догнала по бал-
лам лидеров, команду КВН «Послезавтра» (Днепродзержинск). 
Следующий конкурс, 
импровизационный 
(тема дается за не-
сколько часов до вы-
ступления, и коман-
ды должны показать 
свою находчивость), 
команда закончи-
ла также на ІІ месте, 
уступив только своим 
одесским коллегам –  
команде «Кислород». 
А с домашним заданием у наших ребят возникли некоторые про-
блемы, и игру они закончили на V месте. Напомню, что студен-
ческая лига – это рейтинговый турнир, и после двух туров наша 
команда находится на IV месте из 12 команд, приглашенных в се-
зон. Следующий тур обещает быть очень боевым, так как на кону 
выход в финал. Тур пройдет в г. Белая Церковь. Пожелаем удачи 
нашим ребятам из команды «Осторожно, Харьковчане!». 

ШУТКИ ОТ КОМАНДЫ:

☺ Шеф-повар суши-бара лучше всех сворачивает матрасы в 
поезде.

☺ Человек, который курит кальян со вкусом арбуза, после 
каждой тяги выплевывает семечки.

☺ Всем тем, кто на Facebook’e зарегистрировался, но все 
равно ВКонтакте сидит.

☺ Студент по фамилии Взятка ходит в университет в кон-
верте.

☺ Жили у бабуси два веселых гуся, один Гоги, другой Гиви – 
нелегалы были.

Åâãåíèé Æóðàâëåâ, ²²² êóðñ, ²V ìåä. ô-ò
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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  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 25.04.2012. 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 04/23.

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, Â. Ãóëüêî,
ª. Ðóáöîâà

ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

У квітні свій ювілей відзначають: доцент кафедри медичної та біологічної фізики та медичної інформатики Ніна 

Олександрівна Гордієнко, доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології Людмила Василівна 

Масляєва, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Світлана Леонідівна Матвєєва, лаборант кафедри судової ме-
дицини та медичного правознавства Наталія Андріївна Курська, кухар 5 розряду їдальні Ірина Вікторівна Морєва, 
пiдсобний робiтник їдальні Нiна Федорiвна Рожнова, прибиральник службового приміщення господарчого відділу Ірина 

Дмитрівна Кругова; заступник ректора з кадрових питань ректорату Олександр Євгенович Зубарев, завідувач ка-
федри оториноларингології Анатолій Семенович Журавльов, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини 
№ 1 Олександр Михайлович Ледовський, доцент кафедри суспільних наук Валерій Іванович Кравченко, провiдний 
iнженер експлуатацiйно-технiчного вiддiлу Микола Тимофійович Лисенков, оператор газової котельні гуртожитку № 2 
Олександр Романович Сумський, сторож учбово-лабораторного корпусу Ігор Анатолійович Степаненко.

Шановні ювіляри!

 Прийміть від колективу ХНМУ щирі вітання й побажання 
міцного здоров'я, добробуту та стабільності, вірних друзів, 

втілення в життя всіх благородних задумів та заповітних мрій! 
Нехай у вашій оселі завжди панують любов, 

щастя, злагода та сімейне благополуччя!

МОВОЮ ФОТОМОВОЮ ФОТО

В ОБЪЕКТИВЕ – ПЛАКАТЫ ВРЕМЕН ВОЙНЫ
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