
  

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 

15-17 листопада в м. Києві в Палаці 
мистецтв «Український дім» відбулася 
XXII Міжнародна спеціалізована вистав-
ка «Освіта та кар’єра–2012». Харківський 
національний медичний університет взяв 
участь у виставці та здобув «ГРАН–ПРІ» 
в номінації «Розвиток студентського са-
моврядування у вищому навчальному 
закладі».

Міжнародний День студента об'єднує всіх, хто сьогодні осягає науки в стінах вищих навчальних закладів, готуючи себе 
до обраної професії. Адже студентів в усьому світі єднають прагнення до отримання знань, любов до волі й творчості, 
сміливість і рішучість, бажання змінити світ на краще.

Студентська пора – незабутній період у житті кожного з вас, у майбутньому ви неодноразово згадаєте своїх педагогів 
і наставників. Я бажаю вам зберегти в душі ці роки й завжди бути вдячними своїм учителям за отримані знання. Щиро 

сподіваюся, що на тривалому й непростому шляху опанування медичної 
науки ви обов'язково досягнете успіху, а щоденна копітка робота, 
найскладніша відповідальна практика, велика кількість підручників і 
конспектів, безсонні ночі перед іспитами не виявляться марними, і ви 
неодмінно відчуєте радість перших серйозних перемог.

У цей день ми всі стаємо студентами своєї аlma mater. Здоров'я, 
успіху й талановитих учнів хочеться побажати всьому професорсько-
викладацькому колективу нашого університету. Зі святом, шановні 
викладачі та студенти! Творчих вам успіхів, міцного здоров'я й вірних 
друзів! Ніколи не здавайтеся й всі мрії неодмінно збудуться!

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè,
ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

ЗІ СВЯТОМ, ДОРОГІ ДРУЗІ Й МАЙБУТНІ КОЛЕГИ!

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

ШЛЯХОМ ВЗАЄМНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
7 листопада Хар ківський націо нальний ме дичний універси тет від відала делегація 

Бєл городського державного національ ного дослідного університету в складі рек-
тора професора Олега Полухіна, декана медичного факультету професора Ніни 
Жернакової та помічника ректора Володимира Геращенка.

Представники БєлДУ зустрілися з 
ректором уні вер ситету професором Во-
лодимиром Лі совим й обговорили пи-
тання що до взаємного спів робітництва в 
галузі медичної освіти, спільної наукової 
та практичної діяль ності, зокрема об-
міну студентами та викладачами, про-
ведення майстер-класів і лекцій, уча сті у 
міжнародних ґрантах тощо.

Наприкінці ві зиту почесні гості завітали 
до музею історії ХНМУ, де ознайомилися з 
діяльністю видатних учених, становлен-
ням та розвитком медицини в Харкові від 
часів заснування університету.

ЛИСТ ВІД НАДЗВИЧАЙНОГО І ПОВНОВАЖНОГО ПОСЛА 
РЕСПУБЛІКИ ІРАК В УКРАЇНІ

На ім’я ректора Володимира Лі сового надійшов лист 
від Надзвичайного і Пов новажного Посла Республіки Ірак 
в Україні Шорша Халіда Саіда. У своєму листі пан По-
сол засвідчив високу повагу ректору та співробітникам 
Харківського на ціо нального медичного уні верситету, а 
також передав су венірний дарунок з Іраку для поповнен-
ня колекції музею історії, який він відвідав під час візиту у 
вересні цього року: «Щиро сподіваюся на продовження 
нашої важливої співпраці та конструктивного діалогу зад-
ля примноження її плодів. Посольство Республіки Ірак в 

Україні і я особисто користуємося нагодою, щоб поновити Вам запевнення у своїй вель-
ми високій повазі».

ДОВІДКАДОВІДКА
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Ірак в Україні подарував музею 

історії ХНМУ прапор Республіки Ірак та сувенірний дарунок із символічним зображенням 
золотої арфи – витвору ювелірного мистецтва славетних майстрів давнього шумерсько-
го міста Ур, яке знаходилося на території сучасного Іраку.

ВІТАЄМО!

Колектив Харківського 

національного медичного 

університету щиро вітає 

Олександра Миколайовича 

Біловола з обранням 

на посаду депутата 

Верховної Ради України!

Шановний Олександре Миколайовичу, 
переконані, що накопичений досвід і 
професіоналізм дозволять Вам плідно 
працювати на відповідальній державній 
посаді, а Ваш авторитет, організаторські 
здібності й знання сприятимуть подальшій 
розбудові нашої країни. Бажаємо Вам 
плідної, наполегливої праці, натхнення та 
вагомих здобутків!

Ціна договірна

Газета нагороджена срібною медаллю Всеукраїнського конкурсу «Вища школа»

Газета виходить з 24 червня 1928 року 
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ГАЗЕТА КОЛЕКТИВУ ХАРКIВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ



БЛАГОДІЙНІСТЬ

СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ
У травні цього року за підтримки 

Міністерства охорони здоров’я 
України спільно зі Всеукраїнським 
благодійним фондом «Серце до сер-
ця» пройшла акція допомоги дітям, 
хворим на цукровий діабет. 

У рамках цієї акції протягом 
року було зібрано 22 тис. грн для 
придбання медичного обладнан-
ня. Активну участь у проведенні 
заходу взяли представники вла-
ди Харківської області, працівники 
лікувально-про філактичних за кла дів, 
ви кладачі та студенти Хар ків  сько-
го національного медич ного уні вер-
ситету. 

8 листопада в Обласній дитячій 
клінічній лікарні голова Наглядової 
ради Всеукраїнського благодійного 
фонду «Серце до серця» Єжи Конік 
передав інсулінову помпу для авто-
матичного введення інсуліну хворій 
на цукровий діабет дитині та експрес-
аналізатор глікірованого гемоглобіну і 
глюкози до ендокринного відділення 
ДП «Інститут охорони здоров’я дітей 
та підлітків».

У заході взяли участь заступник 
начальника Голов но го управління охо-
рони здо  ров’я Харківської обл держ-
адміністрації Т.П. Єфіменко, прорек-
тор з науково-педагогічної роботи 
ХНМУ професор І.В. Летік, лікарі, во-
лонтери та батьки хворих дітей.

Наостаннє грамотами Все-
українського благодійного фонду 
«Серце до серця» були від значені во-
лонтери нашого університету: Вадим 
Дудник, Євген Соколов, Христина Потіхенська, Роберт Сурманідзе та Євген Жу-
равльов. 

ПОДЯКИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ
ЄВРО–2012

У червні в Україні відбулася наймасштабніша подія – свято футболу. Звичайно, 
мова іде про Євро–2012, у якому важливу роль відіграла допомога  волонтерів. Сту-
денти Харківського національного медичного університету взяли активну участь у 
проведенні чемпіонату, і саме найкращих із них 24 жовтня нагородили почесними 
грамотами.

Привітати волонтерів прийшли гості – директор молодіжного центру «Довіра» 
Дзержинського району Олександр Петровський та провідний спеціаліст центру На-
таля Маренич. Вони подякували студентам за їх важливий внесок у проведення 
спортивного заходу європейського рівня. Олександр Миколайович наголосив, що 
волонтерам-медикам притаманна надзвичайна енергія, завзятість та щире бажан-
ня допомогти. Найкращі з них отримали подяки за вагомий внесок у волонтерський 
рух та активну участь у проведенні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 
Євро–2012 у місті Харкові.

19 жовтня в м. Києві в Холі Чемпіонів НСК 
«Олімпійський» відбулася урочиста церемонія 
нагородження лауреатів «Національної Ме дич-
ної Премії» 2012 року. «Національна Медична 
Премія» – перший в Україні масштабний про-
ект, у межах якого відбувається нагородження 
найкращих медичних працівників та закладів 
системи охорони здоров’я. Переможців кон-
курсу обирають за результатами щорічного 
всеукраїнського до слід ження Реєстр «ТОП-
100 в медицині». 

Нагородження від булося за 14 но мі-
націями: практикуючі лікарі, адмі ністратори 
закладів охорони здоров’я, викладачі та 
ректори медичних навчальних закладів, 
середній медичний персонал, заклади охо-
рони здоров’я, медичні навчальні заклади, 
кращий лікар на думку колег, особливий вне-
сок в охорону здоров’я, соціальна корпора-
тивна відповідальність, медик столиці, ме-
дик регіону, за розвиток здорового способу 
життя, іноземний лікар, лікар приватного 
лікувального закладу.

У номінації «Прак ти куючі лікарі» лауреа том 
визнано члена-ко ре спондента НАМН Укра їни 
професора Володимира Лісового.

Колектив Хар ків сь кого націо наль ного 

ме  дич ного уні верситету щиро вітає Воло-

димира Миколайовича з найвищою гро-

мадською відзнакою нашої країни в галузі 

медицини та бажає подальших успіхів.

ВІТАЄМО!

• «Національна Медична Премія» – незалеж-
ний та безкоштовний для учасників конкурс, 
що проводиться серед медичних працівників та 
лікарняно-профілактичних закладів.
• Конкурс «Національна Медична Пре мія» був 
започаткований у 2008 р. першим медичним 
рекламним агентством «MARSMEDIA».
• Проект підтримало Міністерство охоро-
ни здоров’я України. Почесним головою 
оргкомітету є Віце-прем’єр-міністр – Міністр 
охорони здоров’я України Раїса Василівна 
Бога тирьова.
• До складу журі конкурсу входять видатні 
наукові діячі, академіки НАМН України, міністри 
та заступники міністрів охорони здоров’я Украї-
ни різних років, відомі фахівці й організатори 
охорони здоров’я та громадські діячі.
• Протягом 2009–2011 рр. в ан ке туванні взяли 
участь загалом понад 50 тис. лікарів.
• Здійснено понад 200 публікацій у 25 виданнях 
спеціалізованої медичної преси.
• Конкурс був представлений на 100 захо-
дах медичних організацій для понад 300 тис. 
закладів охорони здоров’я – учасників Реєстру 
«ТОП-100 в медицині».
• За результатами опитування практикую-
чих лікарів до Реєстру «ТОП-100 в медицині» 
2009–2011 рр. потрапили понад 700 лікарів, 180 
адміністраторів закладів охорони здоров’я, 100 
ви кладачів та ректорів.
• У складі Реєстру – більше 150 закладів охо-
рони здоров’я та 30 медичних навчальних 
закладів.
• За підрахунками кількості голосів, поданих за 
учасників Реєстру «ТОП-100 в медицині» у 2009–
2011 рр., визначені 135 медичних працівників та 
75 закладів сфери охорони здоров’я, які стали 
номінантами «Національної Медичної Премії».

ДОВІДКА
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ЗАСІДАННЯ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

26 жовтня відбулося перше засідання сформованої у червні 
2012 р. Ради молодих учених при Державному агентстві з питань 
науки, інновацій та інформатизації України. 

У роботі Ради взяли участь 24 дослідники, які представили 
вищі навчальні заклади та академічні установи Києва, Полтави, 
Харкова, Львова, Донецька, Одеси, Тернополя, Чернівців, Хмель-
ницького, Луганська. Наш регіон був представлений головою 
Харківської обласної ради молодих учених С.В. Поповим і голо-
вою Ради молодих учених та фахівців Харківського національного 
медичного університету Н.С. Куфтеріною. 

Привітав учасників зібрання перший заступник голови Дер-
жавного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації 
України академік НАН України Б.В. Гриньов. Провів засідання 
Ради молодих 
учених її голова 
Ю.П. Кращенко.

Рада ухва-
лила план ро-
боти на 2013 рік 
за напрямами: 
консультативно-
дорадча ді яль-
ність, створен ня 
спільного ін фор -
маційно-ко му-
нікативного поля 
для молодих уче-
них та вирішення 
організаційних 
питань.

Заступник голови Ради Д.В. Чеберкус ознайомив учасників 
зібрання з детальною інформацією щодо постанови Уряду «Про 
заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам мо-
лодих учених для проведення прикладних наукових досліджень 
і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами роз-
витку науки і техніки» (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/835-
2012-п).

Проведення наступного засідання Ради молодих учених 
заплановано на 14-15 грудня 2012 р. на базі Національного 
університету «Львівська політехніка».

25 жовтня в Харківському 
національному медичному уні-
верситеті відбулася перша тематич-
на науково-практична конференція 
студентів та молодих учених 
«Коморбідні стани в клініці внутрішніх 
хвороб». На конференцію завітали де-
легати з декількох регіонів України: 
всього зареєстровано 57 осіб. 

Під час конференції були 
розглянуті найбільш важливі про-
блеми діагностики, профілактики і 
лікування захворювань у різних га-
лузях медицини, також проведені 
пленарне засідання і постерна сесія доповідей молодих уче-
них. Усі доповіді мали актуальний характер, були представлені 
з використанням найсучасніших технологій для вивчення ба-
гатьох аспектів коморбідних станів у клініці внутрішніх хвороб, 
матеріал доповідей мав гарну інформативну та ілюстративну 
базу. Приємно відзначити, що молоді вчені й студенти нашо-
го університету беруть активну участь у конференціях і кон-
гресах як нашої країни, так і за кордоном, що надає додаткові 
можливості обміну досвідом та співпраці з науковцями різних 
країн світу. Актуальність представлених на конференції науко-
вих досліджень молодих учених і студентів викликали жваву 
дискусію серед учасників. 

Результати конференції наглядно продемонструва-
ли важливість співпраці молодих учених, студентів, лікарів 
практичної охорони здоров’я, що працюють у різних галузях 
терапії, з метою посилення їх професійного, інтелектуального 
розвитку, дослідної праці та впровадження отриманих результатів 
у практику. Планується подальше регулярне проведення науково-

Дипломи за найкращі доповіді отримали: студен-
ти А.O. Суворов (I медфакультет) та Н.Ю. Гужва (II медфа-
культет), що представили доповіді від кафедри внутрішньої 
медицини № 2, клінічної імунології та алергології; 
молоді вчені – Д.В. Ємельянов (кафедра стоматології та 
терапевтичної стоматології ХМАПО), К.І. Терешкін, Д.В. Мо-
лодан, А.О. Андрєєва (кафедра внутрішніх хвороб № 1 та 
клінічної фармакології); Н.Г. Риндіна, П.П. Кравчун, О.І. Кади-
кова, Т.Н. Габісонія, А.С. Табаченко, В.І. Золотайкіна (кафедра 
внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології); 
І.Р. Вишневська, М.М. Удовиченко, Е.А. Гетман (співробітники 
ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»). Учасники 
конференції отримали збірники тез та сертифікати. Крім того, 
всі матеріали конференції розміщені на офіційних інтернет-
сайтах ХНМУ та ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН 
України».

ВІТАЄМО!

Співробітниками ХНМУ одержано патенти 
на такі винаходи та корисні моделі:

1. Спосіб відновлення резервної функції прямої кишки при передній 
резекції. Автори: В.В. Бойко, В.М. Лихман, А.О. Меркулов, 

Ш.Ш. Амонов. 

2. Спосіб програмованої санації черевної порожнини при аб-
домінальному сепсисі. Автори: І.А. Криворучко, В.В. Бойко, 

М.В. Красносельський, Ю.В. Іванова, А.В. Сивожелізов, К.А. Аж-

гібесов, М.С. Повеличенко, С.-К.Т. Гоні, Е.К. Федоренко, С.В. Пе-

репадя, А.С. Моісеєнко. 

3. Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на цукровий діабет 2 типу, 
ускладнений інсулінорезистентністю та артеріальною гіпертензією. Ав-
тори: О.І. Кадикова, П.Г. Кравчун.

4. Спосіб лікування токсоплазмозу центральної нервової системи у ВІЛ-
інфікованих осіб. Автори: В.М. Козько, О.П. Черкасов, К.В. Юрко, 

А.А. Кузнєцова, І.М. Кожевнікова, М.І. Краснов, Г.О. Соломенник. 

5. Спосіб лікування хронічного гепатиту С з генотипами вірусу 2 або 3 у 
ВІЛ-інфікованих осіб. Автори: В.М. Козько, О.П. Черкасов, К.В.  Юрко, 

А.А. Кузнєцова, Г.Л. Велікоданов, Г.О. Соломенник, М.І. Краснов.

6. Спосіб лікування термічних опіків. Автори: А.В. Александрова, 

Т.В. Звягінцева.

7. Спосіб оцінки ефективності лікування і профілактики післятравма-
тич ної проліферативної вітреоретинопатії. Автори: Л.І. Левченко, 

П.А. Бездітко. 

8. Універсальна суміш для наповнення порожнистих анатомічних 
препаратів. Автори: О.О. Лєрмонтов, В.Г. Дуденко, І.Я. Єв тушенко, 

М.А. Падалиця, Г.В. Горяїнова, Н.Ю. Кондрусик, Д.Г. Шуба, 

В.Ю. Вдовіченко, О.М. Ткаченко, А.Р. Васько.

9. Спосіб знеболювання постраждалих з травматичною хворобою. Ав-
тори: Є.М. Крутько, П.М. Замятін, А.М. Коваль, М.С. Копітько.

10. Спосіб міждрабинчастої анестезії при операціях в області надпліччя. 
Автори: Є.М. Крутько, П.М. Замятін, Д.П. Замятін, М.Ю. Сизий. 

11. Спосіб міждрабинчастої блокади плечового сплетення при операціях 
на верхній кінцівці та ключиці у потерпілих з травматичною хворобою. 
Автори: Є.М. Крутько, П.М. Замятін. 

12. Спосіб ранньої діагностики порушень функції нирок у хворих на 
хронічний кардіоренальний синдром ІІ типу. Автор: Ю.О. Михайлова. 

13. Спосіб патолого-морфологічної діагностики ступеня пошкоджен-
ня гепатобіліарної системи плодів та новонароджених від матерів, 
вагітність яких була ускладнена прееклампсією. Автор: О.С. Проценко. 

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

практичних конференцій молодих уче-
них та студентів з найбільш важливих 
питань сучасної терапії.

Висловлюємо щиру подяку всім 
організаторам, науковим керівникам 
і учасникам конференції та з 
нетерпінням чекаємо на результати но-
вих досліджень.

Ã.Þ. Òèòîâà, äîöåíò êàôåäðè âíóòð³øíüî¿ 
ìåäèöèíè ¹ 2,

êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ òà àëåðãîëîã³¿
Â.Â. Øêîëüíèê, äîöåíò êàôåäðè âíóòð³øíüî¿ 

ìåäèöèíè ¹ 1
òà êë³í³÷íî¿ ôàðìàêîëîã³¿

Сучасна молодь: активна професійна позиція

3



ЮВІЛЕЙНІ ПОДІЇ 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

УРОЛОГІЯ Й НЕФРОЛОГІЯ: УЧОРА, СЬОГОДНІ Й ЗАВТРА...
1-2 листопада відбулася 

науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Урологія 
й нефрологія: учора, сьогодні й 
завтра...», присвячена 45-річчю 
Харківського обласного клінічно-
го центру урології і нефрології 
ім. В.І. Шаповала.

У конференції взяли участь 
урологи, нефрологи, онкологи, 
андрологи, акушери-гінекологи, 
сімейні лікарі, дитячі хірурги, 
дитячі урологи, сексологи з 
України, Вірменії, Білорусі, Грузії, 
Казахстану, Росії, Туркменістану, 
Азербайджану та ін. Усього на 
конференцію завітало понад 350 
учасників.

Урочисте засідання відкрив 
директор КЗОЗ «Облас-
ний клінічний центр урології і 
нефрології ім. В.І. Шаповала», чл.-
кор. НАМН України професор Во-
лодимир Миколайович Лісовий, 
який розповів про історію ста-
новлення й розвитку харківської 
урології. З науково-практичними 
досягненнями центру присутніх 
ознайомив завідувач кафедри 
загальної, дитячої та онкоурології 
Харківської медичної академії 
післядипломної освіти доцент Ігор 
Михайлович Антонян. Привітали 
учасників конференції дирек-
тор ДУ «Інституту урології НАМН 
України», чл.-кор. НАМН України 
професор Сергій Олександрович 
Возіанов, головний уролог МОЗ 
України професор Сергій Петро-
вич Пасєчніков та голова Асоціації 
урологів Донбасу професор Петро 
Степанович Серняк, який звер-
нувся до науковців зі словами: «Не 
бійтеся розвиватися, удоскона-
люватися, запроваджувати нове 
для розвитку сучасної урології».

Під час конференції учасни-
ки ознайомилися з найбільш су-

часними науковими знаннями, 
лікувально-діагностичними ме-
тодиками, а також обмінялися 
досвідом із проблем онкоурології, 
андрології й сексології, нефрології 
й трансплантації нирок, дитячої 
урології, сечокам’яної хворо-
би та ін. На конференції були 
представлені доповіді з відео-
сесіями, проведений круглий стіл 
«Симптоми нижніх сечових шля-
хів – проблема чоловіків і жінок». 
Протягом заходу велася пряма 
трансляція із урологічного центру, 
де проводилися лапароскопічні 
втручання з видалення пухлини 
нирки та передміхурової зало-
зи «Хірургія on-line», яку викону-
вав провідний російський хірург 
професор Е.А. Галлямов. У рам-
ках конференції пройшли секційні 
засідання з онкоурології, дитячої 
урології, андрології й сексології 
та ін.

Напередодні проведення 
конференції 31 жовтня на фут-
больних полях дитячої академії 
ФК «Металіст» було відкрито пер-
ший чемпіонат з футболу серед 
урологів України «URO–2012». 
У змаганнях взяли участь 14 ко-
манд із різних регіонів країни. 
Після запеклої боротьби у фінал 
вийшли команди Харкова та До-
нецька. У важкому протистоянні 
перемогу здобули гравці Донець-
ка. Кращим гравцем чемпіонату 
та автором першого голу став 
капітан донецької команди Сергій 
Шамраєв. Привітати й вручити 
нагороди переможцям футболь-
ного турніру прийшли провідні 
гравці ФК «Металіст» Олександр 
Горяінов та Папа Гуйе (гравець 
збірної Сенегалу).

Â. Ðèìñüêà

Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології 
ім. В.І. Шаповала відзначає 45-річчя з дня заснування та 125 
років створення урологічної клініки. Сьогодні це найбільша 
в Україні спеціалізована установа практичної ланки, що 
надає висококваліфіковану медичну допомогу урологічного й 
нефрологічного профілю. Діяльність Центру – це невід’ємна ча-
стина історії розвитку вітчизняної урології, створення школи, 
на базі якої виховувалося не одне 
покоління лікарів і вчених, це сотні 
тисяч пацієнтів, яким було поверне-
но здоров'я.

Ідея створення й розви-
ток Центру нерозривно пов'язані 
з ім'ям професора Володими-
ра Івановича Шаповала. За його 
ініціативою, ціною колосальних зу-
силь у Харкові в 1967 році був ство-
рений перший у Радянському Союзі 
спеціалізований центр для на-
дання допомоги урологічним хво-
рим. Багаторічна практика великої 
вузькоспеціалізованої установи з 
потужною лікувально-діагностич-

ною базою, своєю школою висококласних фахівців-лікарів і вче-
них повністю виправдала себе, підтвердивши свою актуальність і 
в наш час, коли йде реформування системи охорони здоров'я на 
основі сімейної медицини.

Із перших днів відкриття завдяки високому професійному 
рівню всього медичного персоналу лікарні урологічний Центр 
надає медичну допомогу населенню не тільки Харківської обла-

сті, але й інших регіонів України, всьо-
го Радянського Союзу. За 45 років у 
Центрі проліковано більше 400 тис. 
хворих, виконано більше 120 тис. 
операцій.

Знаменною подією в історії Цен-
тру стала його реорганізація у квітні 
2001 року в самостійну лікувально-
профілактичну установу, досягну-
та зусиллями проф. В.М. Лісового за 
підтримки проф. В.І. Шаповала. Це, з 
одного боку, відкрило нові можливості 
для розвитку Центру, з іншого, значно 
розширило коло діяльності, підвищи-
ло відповідальність і збільшило обсяг 
обов'язків колективу клініки.
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ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Першого листопада відбулася урочиста церемонія відкриття 
меморіальної дошки професору Аполлінарію Григоровичу 
Подрєзу на будівлі кафедри клінічної фармації Національного 
фармацевтичного університету по вул. Пушкінській, 27. 

У цьому році ви пов-
нюється 160 років зі дня 
народження А.Г. Подрєза 
і 125 років з моменту зас -
нування першої самостій-
ної універ ситетської клі-
ніки урології в Російській 
Імперії. Професор Под-
рєз є одним із заснов-
ників вітчизняної уроло-
гічної школи, і саме його 
ім’я носить кафедра 
уро логії, нефрології та 
андрології Харківського 
національного медичного 
університету. 

Згадати про життя 
й досягнення відомого 
хірурга прийшли пред-
ставники влади області 
й міста, також завіта ли 
професори-урологи й 
прак тикуючі урологи з 19 областей України та Києва. Серед них 
директор ДУ «Інституту урології НАМН України», чл.-кор. НАМН 
України професор С.О. Возіанов, головний уролог МОЗ України 
професор С.П. Пасєчніков та ін. Урочистий захід відкрив ректор 
Харківського національного медичного університету професор 
Володимир Лісовий словами: «Сьогодні знаменний день у житті 
нашого міста та української урології – вшанування пам’яті видат-
ного вченого, засновника харківської наукової урологічної шко-
ли, який за своє коротке життя, всього 48 років, зробив чимало 
відкриттів».

Заступник Харківського міського голови з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-
Рубан зазначила, що пам'ять про Аполлінарія Григоровича буде 
завжди жити в серцях харків'ян, лікарів, які дотепер користуються 
його роботами, технологіями й методиками.

Про свою роботу над створенням художнього образу тала-
новитого лікаря та вченого розповів автор – народний художник 
України Сайфаддін Гурбанов.

Частину своєї душі й таланту залишив у серцях своїх учнів та 
послідовників Аполлінарій Григорович Подрєз, життя якого стало 
прикладом духовної і творчої відданості справі та Вітчизні.

ЖИТТЯ ЯК ПРИКЛАД 
ВІДДАНОСТІ СПРАВІ

ВРАЧ, УЧИТЕЛЬ, АЛЬТРУИСТ

В.З.: Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, 

чем знаменит Аполлинарий Григорьевич?

В.Н.: Прежде всего, следует напомнить, что Аполлина-
рий Григорьевич – наш земляк. Он родился в Купянском уезде 
Харьковской губернии, закончил медицинский факультет Им-
ператорского Харьковского университета, обучался несколько 
лет за рубежом и полученные знания применил в практической 
деятельности в Харькове. А.Г. Подрез был целеустремленным 
человеком, новатором в науке и практике. Он написал первый 
отечественный учебник по урологии, по которому многие годы 
обучались врачи Российской Империи, выполнил уникальные 
операции, которые в то время были сделаны впервые: про-
межностную простатэктомию, пересадку мочеточника в ки-
шечник, что и сегодня является вершиной хирургического ис-
кусства в урологии.

В.З.: Есть ли воспоминания современников о том, ка-

ким человеком был профессор Подрез?

В.Н.: К счастью, до наших дней сохранилась написанная о 
нем книга, которая так и называется «Аполлинарий Григорье-
вич Подрез». Ее автором стал декан медицинского факультета 
университета профессор М.А. Попов. По отзывам современ-
ников, Аполлинарий Григорьевич был замечательным челове-
ком и прекрасным учителем, достаточно тактичным, мягким в 
отношениях с людьми и приветливым. Он не просто объяснял 
учебный материал, а старался на практике обучить своих уче-
ников врачебному искусству. На его лекциях и занятиях был 
один недостаток – не хватало мест для всех желающих, среди 
которых были и врачи.

В.З.: Скажите, пожалуйста, используют ли сегодня в 

медицине его методику операций?

В.Н.: Да, в том или ином виде, с учетом возможностей со-
временного оборудования и фармации мы пользуемся его ме-
тодиками и сегодня.

В.З.: Правда ли что профессор Подрез подарил уни-

верситету клинику, которая находилась в здании по 

ул. Пушкинской?

В.Н.: Да, это так. Согласно завещанию, написанному 
А.Г. Подрезом в 1898 г., он все свое имущество, в том числе 
дом и частную лечебницу по улице Немецкой, ныне Пушкин-
ской, 27, «завещал Харьковскому университету, чтобы при 
университете основана была клиника мочеполовых болезней; 
если же учреждение такой клиники не состоится, то все день-
ги, полученные от продажи его имущества, должны поступить 
в пользу госпитальной хирургической клиники, которой он за-
ведовал в течение последних 6 лет».

В.З.: Как использовалось это здание на протяжении 

последних ста лет? 

В.Н.: Не берусь достоверно изложить всю историю, но могу 
с уверенностью сказать, что с момента передачи оно всегда 
числилось за медицинскими учреждениями. Некоторое вре-
мя здесь было медицинское училище, затем одно из зданий 
стоматологического института. На данный момент здесь на-
ходится кафедра клинической фармации Национального фар-
мацевтического университета.

Â. Çàõàðåâè÷

В Харькове сложилась замечательная традиция отда-
вать дань уважения памяти выдающихся харьковчан, сде-
лавших много для развития города и области. Среди них 
известные ученые-медики, вклад которых в науку и здра-
воохранение трудно переоценить. Одним из таких ученых 
был Аполлинарий Григорьевич Подрез. О некоторых фак-
тах его жизни мы узнали из беседы с ректором нашего 
университета профессором Владимиром Николаевичем 

Ле совым.

У 2002 р. колектив Центру нагороджений Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України. Згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України у 2003 р. Центру присвоєно ім'я його засновни-
ка – Володимира Івановича Шаповала.

На сьогодні Обласний клінічний центр урології і нефрології 
ім. В.І. Шаповала залишається найбільшою в Україні установою, 
в якій надається спеціалізована допомога пацієнтам з патологією 
сечовидільної системи. Очолює його заслужений лікар України про-
фесор Володимир Лісовий, талановитий учень і послідовник про-
фесора В.І. Шаповала, що змінив його на посту директора. Центр є 
клінічною базою 3 кафедр. До його складу входять 12 спеціалізова-
них відділень загальною кількістю 420 ліжок, 2 операційні блоки, 
відділення анестезіології й реанімації, приймально-діагностичне 
відділення, консультативна поліклініка, клініко-діагностична ла-
бораторія, рентгендіагностичне й фізіо терапевтичне відділення. 
Щорічно Центр надає допомогу 20 тис. мешканцям Харківської 
області та виконує 8 тис. оперативних втручань. Колектив Центру 
налічує понад 100 лікарів, серед яких 7 професорів та докторів наук, 
24 кандидати медичних наук та доценти.

Усе професійне життя багатьох лікарів і медичних сестер прой-
шло в стінах закладу. Тут вони залишили частину свого здоров'я, 
теплоту своєї душі, їх імена назавжди записані в славетній історії 
Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології 
ім. В.І. Шаповала.
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МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 75!

Медичний коледж ХНМУ – вищий навчальний заклад, який випускає кваліфікованих молодших спеціалістів для лікувальних уста-
нов. Заклад може пишатися своєю славетною історією, значними досягненнями в галузі медичної освіти, високим професіоналізмом 
викладачів та гідним рівнем підготовки студентів.

СВЯТКУЄМО ЮВIЛЕЙ

ЗУСТРIЧ З ВИПУСКНИКАМИ

19 жовтня Медичний коледж Харківського національного 
медичного університету відсвяткував 75-у річницю зі дня засну-
вання. У святковій залі зібралися ювіляри: директор коледжу, 
викладачі, ветерани, працівники та студенти.

На свято були запрошені гості: ректор Харківського 
національного медичного університету професор Володи-
мир Лісовий, начальник відділу вищої освіти і науки Головного 
управління і науки Харківської облдержадміністрації Наталія Со-
ловйова, головний лікар ЦКЛ Укрзалізниці Михайло Афанасьев, 
голова профспілкового комітету ХНМУ Леонід Ющенко, директо-

ри медичних коледжів Харківської області та України.
Усіх присутніх привітала директор коледжу Тетяна Лебеди-

нець. Поздоровив ювілярів ректор Харківського національного 
медичного університету Володимир Лісовий, який вручив викла-
дачам почесні грамоти та подяки університету і подарував колед-
жу сучасний персональний комп’ютер. 

Музичні подарунки для гостей та ювілярів підготували дует 
«Вазуб’я», дитячий художній колектив Харківського обласного 
Палацу дитячої та юнацької творчості під керівництвом Наталії 
Миргородської, а також студенти Медичного коледжу ХНМУ.

З нагоди святкування 75-річчя Медичного коледжу Харківського національного медичного університету в навчальному закладі 
була організована зустріч із випускниками різних років. 
Прийняли запрошення й завітали до коледжу  дирек-
тор ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 
Національної академії медичних наук України» профе-
сор Микола Михайлович Коренєв, головний лікар кліні-
к и інституту Олена Михайлівна Носова, головна медич-
на сестра ДЗ «ДКЛ ст. Харків СТГО «Південна залізниця» 
Марина Юріївна Домбровська, завідувач відділен ням 
інтервенційної радіології і ендоваскулярної хірургії, 
чл.-кор. Україн ської Академії наук Валерій Павлович 
Коноз, медична сестра Центральної клінічної лікарні 
Укрзалізниці Ірина Демичева, студентка Харківського 
національного медичного університету Олена Чика-
люк. Гості з задоволенням пригадали роки навчання та 
висловили побажання студентам здобути глибокі знан-
ня і освоїти майбутню професію медика. Микола Михайлович Коренєв Олена Михайлівна Носова
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ІСТОРИЧНИЙ БЛОКНОТ

МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 75!

ТВОРЧIСТЬ – ЇХ ДРУГЕ ПОКЛИКАННЯ
Медичний коледж засновано у 

1937 р. як фельдшерсько-акушерську 
школу Південної залізниці.

У 1939 р. відбувся перший ви-
пуск сімдесяти медичних сестер, того 
ж року відкрилося фармакологічне 
відділення. 

У 1940 р. при школі почали діяти 
курси підвищення кваліфікації медич-
них працівників. 

З 1944 по 1956 р. коледж був 
розміщений на базі 1-ї дорожньої 
клінічної лікарні, а з 1956 по 1985 р. – 
по вулиці Мала Панасівка, 25.

У 1956 р. фельдшерсько-аку-
шерська школа Південної залізниці 
набула статус Медичного училища 
Південної залізниці.

У 2006 р. коледж переданий до 
сфери управління МОЗ, тоді ж він от-
римав назву Державний вищий на-
вчальний заклад «Харківське медичне 
училище».

У 2007 р. коледж як структур-
ний підрозділ увійшов до складу 
Харківського національного медично-
го університету.

У 2012 р. коледж отримав ліцензію 
на підготовку іноземних громадян за 
спеціальністю «Сестринська справа».

Навчально-методична робота 
Харківського медичного коледжу в 
1990 р. була відзначена срібною ме-
даллю Всесоюзної виставки досягнень 
народного господарства СРСР, двічі – 
перехідним прапором Міністерства 
шляхів сполучення СРСР.

Сьогодні коледж є навчаль-
ним закладом, який готує медичних 
працівників за такими спеціально-
стями: акушерська справа, лікувальна 
справа та сестринська справа. 

Щорічно коледж випускає 120 
медичних сестер, 30 фельдшерів 
та 30 акушерок. Всього за 75 років 
підготовлено більше 8 тис. медичних 
робітників, які успішно працюють в 
лікувально-профілактичних закладах, 
багато з них продовжили навчання 
у ВНЗ.

Творчість – процес людської 
діяльності, що створює якісно нові 
матеріальні й духовні цінності. «По-
треба у творчості закладена в людині 
самою природою – це особливий клас 
потреб особистості: у самореалізації, 
самоствердженні, творчості, бути 
особистістю», – писав А.С. Макарен-
ко. У процесі творчості беруть участь 
усі духовні сили людини, в тому 
числі уява, а також майстерність, яка 
набувається у навчанні й на практиці. 

До 75-річчя Медичного коледжу 
Харківського на ціо нального медично-
го університету 25 жовтня було прове-
дено виставку творчих робіт студентів. 
На виставці були представлені різні за жанром роботи: графіка, вишивка, вишивка бісером, 
аплікація, в’язання на спицях, гачком, роботи з природного матеріалу та ін.

 Ювілейна пісня

Мій коледж рідний, тебе ми вітаємо
З прекрасним цим святом, народження днем
І ніжні прекрасні слова промовляємо
З тобою працюємо, тобою живемо!

Вітаємо всіх, хто на благо працює!
У храмі науки зерно проросте.
І цей ювілей наші душі хвилює,
Бо віра в майбутнє у серці живе!

Ми любимо коледж!
Ми славимо місто!
Ми гордість країни і планети Земля!
І гімн наш сьогодні звучить урочисто,
Бо краще, ніж рідний наш коледж, нема!

Ганна Галат

Колаж вишивок та серветок 

Дар'я Коваленко Роботи з природного матеріалу

Анастасія Калашник
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

ВІД ШКОЛЯРА ДО СТУДЕНТА

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ГАЗЕТЫ 

Міжнародний День студента молодь традиційно святкує гучно й весело, адже цей день об'єднує всі 
покоління студентів. Творчо мислити, не падати духом, за будь-яких обставин ставити перед собою 
оптимальні цілі й досягати їх – таким має бути девіз студента сьогодні. Хай ваші студентські роки будуть 
незабутніми та сповненими веселих подій, бережіть спогади про студентське життя! Прийміть щирі вітання 
до Дня студента, а також побажання здоров'я, успіхів й активної життєвої позиції.

Дитинство, дитинство – 
чудова пора,

Чому нам немає туди
вороття?

Дитинство, школа, урок, шкільний 
дзвоник – безтурботна пора. З най-
улюбленіших предметів – співи, малю-
вання, фізичне та трудове виховання. 
Запам’яталися контрольні роботи та дик-
танти. Ми вдячні класному керівнику, який 
завжди був поруч, вчителям, які після сво-
го робочого дня допомагали розібратися 
у складному матеріалі слабшим учням.

Школа… Як давно і як недавно це 
було. Прочитання художньої літератури, 
вивчення віршів, пізнання стародавньої 
та сучасної історії, захоплюючі мандрівки 
з географії, рівняння з невідомими по 
математиці, формули та реакції з хімії… 
Розібратися із цим нам допомагали не 
лише вчителі, а й батьки.

І ось випускний… Це певний етап жит-
тя, перший місточок між дитинством та 
дорослістю. Тепер уся відповідальність за 
отримані знання лежить тільки на наших 
плечах. Тільки від нас залежать подальші 
дії. Із сумом згадуємо, що на уроках не 
дуже уважно слухали вчителя, не хотіли 
серйозно ставитися до його настанов!

Настали студентські роки! Вони 
зовсім відмінні від шкільних. Нас вва-
жають дорослими, дають можливість 
самостійно робити вибір: навчатися, от-
римуючи професійні знання, або займа-
тися чимось іншим. Багато з нас вибрали 
перше. Студентське життя відрізняється 
від шкільного. Зникли класи – з’явилися 
аудиторії та кафедри, уроки називаються 
парами, нами опікуються декани, профе-
сори, доценти. І ми вже не однокласни-
ки – одногрупники. Замість контрольних у 
нас модулі та сесії. Батьки не мають змо-
ги контролювати поточні оцінки, але ми й 
самі намагаємося вчитися краще. Колись 
у школі ми не звертали великої уваги на 
двійки, тепер намагаємося не отримувати 
їх або скоріше виправити. Так, дійсно, на-
вантаження набагато більше, ніж у школі, 
але воно того варте, бо ти сам обрав свій 
шлях. Ти студент, ти доросла людина, 
яка прагне досягти своєї мети. Дійсно, 
що школяр та студент – це різні поняття. 
Відрізняється мислення, сприйняття того, 
що відбувається, стає іншим відношення 
до навчання. До школи тебе привели бать-
ки, а студентом ти став із власного бажан-
ня, за власним покликом.

Нам потрібно пройти всі етапи жит-
тя: дитячий садок, школу, технікум, 
університет, трудову діяльність, бо саме 
на цьому базується життя.

Òåòÿíà Êóëèê, II ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, 
² êóðñ, 22 ãð.

ОБРАТИ СВІЙ ШЛЯХ

ПИСЬМО РОДИТЕЛЯМ

Знаю, знаю. Ты уже давно собирался написать письмо родителям, да все как-то не 
получалось. Думаешь, что так и не соберешься. Совесть уже замучила, а «воз и ныне 
там». Ну что ж, запоминай и высылай, устрой родителям праздник!

Дорогие папа и мама

Образец письма

Dorogaya mama! 
Dela u menya idut horo$ho.Uchu$ na otlichno, no eto $toit mne bolwih usiliy, osobenno 

finan$ovyh, t.k. nado horo$o pitat$ya.Tceny tut $uma$$ed$ie.Kruchu$ kak mogu. No v$e eto 
ni$to po $ravneniu $ va$ey lubovyu.

Va$ $yn

Ответ:

NЕnaglyadnyi synok!
Mama toboi gorditsya. Obrazovanie eto chest – vot moe mNEnie. Prodoljay idti k 

koNEchnomy rezultatu,NE vziraya ni na chto. Pomni, chto tvoy papa NEftyanoy magnat, NE 
pozor ego. NE skuchay!

Tvoya mama

1. Жизнь в университете – это

 а) сплошная учеба;
 б) сущий отдых;
 в) террор и массовые репрессии.

2. И я хочу

 а) заняться этим серьезно;
 б) взять от жизни все;
 в) бросить все и вернуться домой.

3. С завтрашнего дня я всерьез зай-

мусь

 а) учебой и активной деятельностью в 
различных кружках;
 б) поисками друга/подруги;
 в) изучением китайского языка.

4. Люди, с которыми я живу, весь 

день

 а) играют на гитаре;
 б) размышляют где и как заработать 
денег;
 в) сидят в интернете.

5. Каждый день мы ходим

 а) на пары;
 б) в деканат;
 в) к психологу.

6. Мои продуктовые запасы

 а) в норме;
 б) исчерпались 10 дней назад;
 в) осели в желудках моих соседей.

7. Все свободное время я провожу

 а) в компьютерном клубе;
 б) на дискотеках;
 в) в библиотеке.

8. Я написал эти несколько строк, что-

бы вы

 а) не волновались;
 б) не могли заснуть.

9. И знали, что ваше дитя

 а) очень счастливо;
 б) умирает с голоду;
 в) перебинтовано с головы до ног.

10. Я с нетерпением жду

 а) встречи с вами;
 б) денежного перевода;
 в) возможности покинуть это место.

11. До свидания,

 а) ваш сын;
 б) ваша дочь;
 в) ваш…

8



ЗАПИСКИ СТУДЕНТА ИЗ ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСТВА

НЕПРОСТАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТА-МЕДИКА

Ни для кого не секрет, что жизнь студента-медика нелег-
ка, но почему-то вокруг нашей учебы витает столько легенд и 
мифов, что до тех пор, пока ты лично не попадешь в компанию 
белых халатов, разобраться что к чему практически невоможно. 
В принципе, ничего удивительного. Представьте на минуточку, 
как вы выглядите со стороны для близких людей. В 7 утра халат, 
сменку и стопку учебников в руки: «Мам, я в универ!» В то же 
время, но уже вечером, с тарелкой супа и той же стопкой книг, 
закрывая дверь в свою комнату: «Родители, ко мне не входить, 
я учусь». А для друзей студенты-медики вообще загадка, они 
слышат нас исключительно по телефону и в основном с фра-
зами: «Не, я сегодня не могу идти гулять, у меня череп, завтра 
тоже не получится – сальмонеллы. В четверг? Ты что, там же 
ФАР МАКОЛОГИЯ!» Вот и приходится им все додумывать само-
стоятельно. 

Наверное, именно поэтому друзья абсолютно уверены, что 
наши пары проходят где-нибудь в холодном страшном морге, 
вокруг органы, брызги крови, дефибриляторы и скальпели. А на 
первой же паре мы сделали трепанацию черепа (причем, конеч-
но же, без наркоза!). С первого курса мы обязательно знаем, что 
может болеть «вот здесь вот», как прооперировать бедную без-
домную кошечку и что троюродной бабушке нужно пить «от голо-
вы». А на все заверения в том, что ну не могу я на II курсе знать 
всю симптоматику, фармакологию и тем более ветеринарию, 
в ответ всег-
да один и тот же 
железный аргу-
мент: «Как? Ты 
же ВРАЧ!»

С родителя-
ми дело обсто-
ит совсем по-
другому: они, 
насмотревшись 
«Доктора Хау-
са», представля-
ют себе огром-
ные лаборатории 
с тысячью непо-
нятных и жутко 
дорогих прибо-
ров, а мы, скло-
нившись над 
электронным ми-
кроскопом, обязательно обнаруживаем никому неизвестный ви-
рус. И, кстати, ответ на вопрос, почему же чадо до сих пор не 
получило нобелевскую премию, у родителей тоже есть. Препо-
даватели во всем виноваты, именно они! Не ценят дитятко, не 
дают в полной мере доказать свою гениальность. К слову, сами 
студенты не спешат переубеждать родителей. Пусть лучше мама 
с папой считают, что двойка по патоморфологии поставлена не-
справедливо. Зачем огорчать и объяснять, что накануне вечером 
было ну очень лень!

Ну а что же на самом деле? Действительно нам тяжело учить-
ся: много информации, большая ответсвенность. Действительно 
мы занимаемся не только теорией, как во многих других вузах, 
но и практикой. Но при этом конечно же у пациентов все органы 
остаются на месте. По ночам мы корпим над самыми обычными 
конспектами, а никак не над сверхсекретными разроботками в 
области генной инженерии. Электронные микроскопы мы точно 
так же видели только в кино. Хотя новые виды вирусов открываем 
регулярно, только вот преподаватели почему-то, насмеявшись 
вдоволь, не спешат звонить в нобелевский комитет. 

В общем, мы обычные студенты. Разве что первокурсникам 
снится височная кость, второкурсники каждую неделю пугают 
семью новой бактерией, для третьекурсников самое страшное 
слово КРОК, четверокурсники находят у себя все существующие 
психические отклонения, на пятом курсе в метро всем окружаю-
щим ставят диагнозы, а на шестом ребята живут исключитель-
но циклами. Что, впрочем, не мешает им искренне радоваться 
жизни.

Äàðüÿ Êóçíåöîâà, ñòóäêîð (²²² ìåäôàêóëüòåò)

Харьковская высшая медицинская школа с давних пор сла-
вится своими выдающимися выпускниками, которые оставили 
заметный след в истории не только отечественной, но и мировой 
медицины. Среди них Леонард Леопольдович Гиршман –извест-
ный офтальмолог, талантливый педагог, активный обществен-
ный деятель второй половины XIX – нач. XX в. Жизнь этого неор-
динарного человека стала ярким примером служения обществу, 
как видно из его высказываний: «Если бы я выбирал лозунг для 
жизни, я выбрал бы «быть, а не казаться». Не словами, а поступ-
ками можно доказать свою правоту, а в сущности ее можно дока-
зать только своей жизнью», что он с успехом и делал на протяже-
нии долгих лет своей врачебной и общественной деятельности. 

За свою жизнь Л.Л. Гирш-
ман принял около миллиона 
больных; именно благода-
ря ему в Харькове появилась 
офтальмологическая клиника 
и училище (ныне гимназия-
интернат) для слепых детей. 
Значение его деятельности 
трудно переоценить.

Но сегодня, в преддверии 
одного из самых любимых 
студенческих праздников – 
Дня студента, хотелось бы 
больше узнать о Гиршмане-
ученике, представить его та-
ким, каким он был в самом 
начале своей самостоятель-
ной жизни. Сделать это нам 
позволят воспоминания вну-
ка Леонарда Леопольдови-
ча – Александра (1910), не-
давно переданные в музей 
истории его родственниками 
из Парижа. Вот основное со-
держание документов, кото-
рые касаются периода учени-
чества Гиршмана.

Леонард Леопольдович 
обладал блестящими способностями, которые проявлялись в 
нем с детства и сочетались с трудолюбием, общительностью 
и добросовестностью. В 1849 г. Леонард поступил во 2-й класс 
1-й Харьковской гимназии, где он оказался самым юным по воз-
расту и самым маленьким по росту. Во втором классе вместе с 
ним были и взрослые парни 23–24 лет, ежедневно брившие бо-
роду и усы. «Посмотри, как вырождается гимназия!» – закричал 
один из них другому, когда Леонард в первый раз вошел в класс, 
схватил его на руки и посадил к себе на плечи.

В гимназии в то время свирепствовали железная дисципли-
на и порка за самые ничтожные провинности. Большинство учи-
телей относились к ученикам бесчеловечно, некоторые били их 
линейками по рукам за невнимание. Но попадались среди них 
и прекрасные гуманные люди, которые приглашали учеников к 
себе домой, читали им классиков, внушали любовь к науке.

С Леонардом однажды произошел такой случай: во время 
урока французского языка, повторяя за учителем слово attribut 
(сказуемое), случайно свистнул. Удивившись неожиданному 
свисту, он повторил слово и опять свистнул. «Кто свистит?» – за-
кричал учитель. – «Я», – ответил незадачливый ученик и объяс-
нил, как это случилось. – «Останьтесь после уроков!». По оконча-
нии занятий пришел новый инспектор проверить оставленных и 
записанных в кондуиты: «А, свистнул на уроке…выпороть!» Слу-
жители схватили Леонарда и потащили. Он вцепился руками за 
ручку двери, начал отчаянно кричать и отбиваться. «Я бы их ис-
кусал, если бы они меня не оставили…» – вспоминал через 50 лет 
Гиршман о том ужасе, который его тогда охватил. На счастье, по-
доспел классный наставник, добрый старичок, который энергич-
но заступился за своего ученика и с трудом вымолил у свирепого 
инспектора замену порки оставлением без обеда.

В 1855 г. 16 лет от роду Леонард окончил гимназию с золотой 
медалью и поступил на медицинский факультет. Первоначально 
Гиршман хотел поступить на математический факультет, чтобы 
подготовить себя к карьере артиллериста. 

БЛЕСТЯЩАЯ  ПЛЕЯДА
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ПАМ’ЯТАЄМО

Но отец отговорил его от этого: «Для 
того, чтобы составить военную карьеру, 
необходимы деньги, связи и знатное про-
исхождение. Ничего этого у тебя нет, и 
ты обречешь себя на жалкую жизнь в за-
холустном гарнизоне. Почему бы тебе не 
поступить на медицинский факультет? 
Вот тебе и прекрасная деятельность!».

По словам академика В.Я. Дани-
левского, в университете Л.Л. Гирш-
ман, А.Я. Данилевский, А.Х. Кузнецов, 
М.Е. Мандельштам (более молодой, поз-
же присоединившийся к ним по курсу) со-
ставляли ядро группы студентов, которые 
благодаря исключительности своих спо-
собностей получили как от профессоров, 
так и от студентов название «блестящей 
плеяды». В дальнейшем эти студенты ста-
ли профессорами, академиками и при-
несли много пользы своей стране.

В Императорском Харьковском уни-
верситете в те времена блистали слав-
ные имена профессоров: Каченовско-
го, Пахмана, Станиславского, Бекетова. 
Наибольшее влияние на Леонарда Лео-
польдовича оказал Грубе, «который (по 
словам Гиршмана) дал более серьезное 
и более научное направление студенче-
ским занятиям» и вызвал в нем желание 
стать хирургом.

Медицинский факультет Гиршман 
окончил в июне 1860 г. Осенью того же 
года выдержал теоретические и часть 
практических экзаменов на звание док-
тора медицины. Но полученные в универ-
ситете знания Л.Л. Гиршман посчитал не-
достаточными, поэтому он решил поехать 
за границу для восполнения пробелов по 
основным медицинским наукам. Там про-
вел более 2 лет, слушал лекции и работал 
в клиниках у выдающихся европейских 
профессоров. Именно тогда Леонард 
Леопольдович увлекся офтальмологией, 
которой и посвятил свою жизнь, вернув-
шись на родину.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí ê ïóáëèêàöèè 
ñîòðóäíèêàìè ìóçåÿ èñòîðèè ÕÍÌÓ

Світлої пам’яті 

Валентини Семенівни Приходько 

(14.05.1926 – 22.10.2012)

22 жовтня 2012 року 
на 87-му році пішла з жит-
тя Валентина Семенівна 
Приходько – відомий ра-
дянський та український 
педіатр, справжня легенда 
вітчизняної науки.

Валентина Семенівна 
була яскравою, непере-
вершеною особистістю, 
незаперечним авторите-
том у галузі медицини, на-
ставником та вчителем з 
великої літери.

Валентина Семенівна 
Приходько народилася 14 
травня 1926 р. в селищі 
Буди Харківської області в 
сім'ї робітників. Її трудова діяльність по-
чалася в роки Великої Вітчизняної війни 
та все життя була пов’язана з Харківським 
медичним університетом, де вона прой-
шла шлях від клінічного ординатора до 
завідувача кафедри. За роки керівництва 
кафедрою В.С. Приходько стала провід-
ним педіатром, висококваліфікованим пе-
дагогом і вихователем, відомим науковим 
діячем. 

Валентина Семенівна була чудовим 
організатором, вимогливим до себе і 
оточуючих, якому притаманні зібраність 
і підтягнутість, працездатність і разом з 
тим жіночність. Бувши принциповою, ви-
нятково чесною, скромною, порядною і 
доброю людиною, вона очолювала ко-
лектив однодумців, здатних до вирішення 
важливих державних завдань.

В.С. Приходько була блискучим лекто-
ром, талановитим педагогом-клініцистом, 

що високопрофесійно фор-
мувала клінічне мислення у 
студентів, аспірантів, моло-
дих лікарів. Її учні успішно 
працюють на різних кафе-
драх вищих навчальних ме-
дичних закладів і науково-
дослідних інститутах країни 
та інших держав.

Славний трудовий шлях 
у науково-педагогічній та 
лікувальній діяльності Ва-
лентин Семенівни отримав 
високе громадянське виз-
нання: в 1968 році їй надали 
звання відмінника охорони 
здоров'я, в 1971 р. вона була 

нагороджена орденом Тру-
дового Червоного Прапора, в 1991 р. от-
римала почесне звання заслуженого діяча 
науки і техніки України, у 1993 р. її обра-
но академіком Академії наук вищої школи 
України. 

Співробітники Харківського націо-
нального медичного університету, все 
медичне товариство та лікарі-педіатри 
України сумують через втрату Валентини 
Семенівни Приходько, що була символом 
вітчизняної науки.

Коли від нас уходять Вчителі,
Ті, чия зоря сяяла так ярко,
Стаєм немов без моря кораблі
І сонце вже не світить жарко.
Але у зміні поколінь
Їх досвід нас наповнить духом
Для нових видатних творінь.
Нехай земля їм буде пухом.

Ñâ³òëà Âàì ïàì’ÿòü, Âàëåíòèíî Ñåìåí³âíî!
Âè íàçàâæäè çàëèøèòåñÿ ó íàøèõ âäÿ÷íèõ ñåðöÿõ!

Ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì.

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

ПІДСТУПНИЙ І НЕБЕЗПЕЧНИЙ
У холодну пору року з початком опа-

лювального періоду зростає небезпека 
отруєнь чадним газом. 

Чадний газ (окис вуглецю) – без-
барвний газ без запаху. Головна не-
безпека полягає в тому, що він че-
рез легені швидко проникає в клітини 
крові, заміняє кисень, що міститься 
в еритроцитах. Внаслідок цього в 
організмі виникає кисневе голодування 
(гіпоксія).

Отруєння може статися під час ро-
боти бензинових двигунів, при горінні 
природного газу, при пожежах та на 
деяких промислових об’єктах. Ве-
лика кількість смертельних випадків 
відбувається в закритих приміщеннях з відсутньою вентиляцією, 
наприклад, у гаражах.

Ознаки та симптоми отруєння чадним газом:

- головний біль, нудота;
- задуха;
- потьмарення свідомості;
- м’язова слабкість;
- почервоніння обличчя.

Тривала дія чадного газу може при-
звести до смерті.

Перша допомога при отруєнні 

чадним газом:

- Дотримуйтесь принципів надан-
ня медичної допомоги при інгаляційних 
отруєннях.

- Негайно викличте машину 
«швидкої медичної допомоги».

- Постраждалого необхідно вине-
сти на свіже повітря.

- Рятівники не повинні перебува-
ти під дією чадного газу тривалий час, 
пам’ятаючи, що звичайний протигаз не 
захищає від цього газу. Для надійного 

захисту потрібний гопкалітовий патрон або ізолюючий протигаз.
- Кращий засіб лікування – тривале дихання киснем.
- При зупинці дихання та кровообігу – серцево-легенева 

реанімація.

Ï.Ì. Áîäí³ê, ÌÂÍ ì³ñüêèõ êóðñ³â ÖÎ ì. Õàðêîâà,
Ì.Ì. Âîëîùóê, íà÷àëüíèê øòàáó ÖÎ óí³âåðñèòåòó

БЛЕСТЯЩАЯ  ПЛЕЯДА
Начало на стр. 9
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АКТУАЛЬНО ДЕНЬ ДОНОРА

Первого декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом, который впервые был 
провозглашен ВОЗ в 1988 г. В 1996 г. нача-
ла действовать Объединенная программа 
ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), цель кото-
рой – оказание содействия в укреплении 
и поддержке широкомасштабных меро-
приятий по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, стимулирование объедине-
ния усилий различных секторов и партне-
ров из государственных структур и граж-
данского общества в борьбе с опасным 
заболеванием.

• По результатам статистиче-
ской обработки данных в Украине на 
01.09.2012 г. на диспансерном учете 
ВИЧ-инфицированных состоит 124 222 
человека (в АР Крым – 7 275 человек), а 
больных СПИДом – 218 131 человек (в АР 
Крым – 891 человек). Общее количество 
людей с диагнозом ВИЧ-инфекция с 1987 
по 2012 г. составляет 216 371 человек (в 
среднем 1% населения).

• По оценочным данным ВОЗ, в 
Украине около 400 тыс. инфицированных 
людей. 

• Наша страна занимает второе ме-

сто в Европе и пятое в мире по распро-
странению ВИЧ-инфекции.

• На Украину и Россию приходится 
90% всех случаев инфицирования в Ев-
ропейском и Центрально-Азиатском ре-
гионе. Украина и Россия — единственные 
страны в мире, где продолжает распро-
страняться СПИД. 

• Согласно докладу «Уровень рас-
пространения ВИЧ» Министерства здра-
воохранения Украины за отчетный период 
2010-2011 гг. в Украине отмечают пятерку 
лидирующих городов, по количеству ин-
фицированных ВИЧ, потребления инъек-
ционных наркотиков. В этот список попа-
ли Николаев, Днепропетровск, Чернигов, 
Хмельницкий, Одесса, Львов. В Украине 
наряду с повышением численности ВИЧ-
инфицированных возрастает количество 
смертей от СПИДа.

• С 2002 по август 2012 г. на терри-
тории Украины умерло 27 262 человека с 
установленным диагнозом СПИД.

• На распространение эпидемии 
ВИЧ/СПИД у нас в стране влияют раз-
нообразные факторы: увеличение по-
требления инъекционных наркотиков, 
низкий общий уровень культуры среди 
населения, неблагоприятная социально-
экономическая ситуация, недостаточ-
ное внимание к проблеме со сторо-
ны государства, отсутствие в обществе 
моральных ценностей и религиозных 
убеж дений.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèë âðà÷-èíòåðí êàôåäðû 
èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé

Èâàí Ìàêñèìåíêî

Всемирный день борьбы со СПИДом – 
это возможность реально оценить масштабы 

угрозы ВИЧ-инфекции всему человечеству
МИ ВСІ ОДНІЄЇ КРОВІ

Колись А. Вольф, тоді ще моло-
дий акушер із Санкт-Петербурга, дуже 
успішно провів переливання крові жінці-
породіллі, в якої почалася акушерська 
кровотеча. Якби ця процедура не вдала-
ся, жінка б померла, а завдяки грамотній 
роботі лікаря її життя було врятоване.

Життя, як і на-
ука, стрімко ле-
тить уперед, про -
грес досяг нечу-
ваних висот, але 
переливання до-
норської крові та 
її компонентів що-
річно потребу ють 
все більше і біль-
ше хворих. Хоча 
б раз у житті ко-
жен третій житель 
Землі мав потре-
бу в донор сь кій 
крові. Можли вість 
залишитися жи ти цій третині подарували 
благородні лю ди, які добровільно і без-
коштовно віддають частинку себе. 

6 листопада студенти Харківського 
національного медичного університету 
мали змогу подарувати надію на одужан-
ня тяжкохворим дітям гематологічного 
відділення дитячої клінічної лікарні №16 
м. Харкова. «Це проблема, яку ми, як 
лікарі, не можемо залишити без уваги. 
Бути чуйними і милосердними – наш пря-
мий обов’язок» (Фаїна Фатьянова, ІІІ мед-
факультет, 2 гр.).

На жаль, замінників людської 
крові не існує, тому організатори акції 
Координаційна рада студентського само-
врядування і профком ІІІ медичного фа-
культету закликають і надалі не залиша-
тися байдужими до чужої біди. Ініціатори 
вдячні тим, хто взяв участь у проведено-
му заході, проявивши найкращі риси май-
бутнього педіатра: бути готовими до са-
мопожертви заради маленької людини, 
що кожного дня мужньо бореться за жит-
тя. «Найважливішим є не кількість зданої 
крові, а єдність студентів-медиків з тими, 
хто потребує допомоги» (Олексій Троцен-
ко, заст. декана ІІІ медфакультету). 

День донора пройшов під гаслом 
«Ми всі однієї крові». Давайте назавжди 
закарбуємо ці слова у своєму серці, щоб 
дарувати радість життя тим, хто цього 
потребує.

Îëÿ Çàãîðà, ñòóäêîð (²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

ХРАМЫ И ЦЕРКВИ ХАРЬКОВА

Еще в начале XVIII ст. в Харькове построили 
деревянную Троицкую церковь, 27 июля 1758 г. 
была заложена каменная, строительство кото-
рой окончено в 1764 г. В том же году она была 
освящена. 

С ростом населения Харькова Троицкий 
храм, расположенный в многолюдной части го-
рода, уже не вмещал прихожан. Существовала 
еще одна причина, вызывающая неудобство. С 
течением времени городские улицы стали воз-
вышаться от мощения, а площадь вокруг хра-
ма незаметно стала ниже уровня улиц, так что 
Троицкий храм напоминал древнюю катаком-
бу. Бывало и так, что в зимнее время и ранней 
весной при внезапной оттепели и дожде вода с 
крыши храма и улиц, не находя для себя удоб-
нейшего стока, вливалась в саму церковь. По-
явилась необходимость в строительстве ново-
го храма, так как исправить или перестроить 
прежний, из-за низменной местности, не было 
возможности.

Начало строительства задержала Крымская война 1854–1856 гг. Сначала новую 
церковь хотели построить рядом со старой, но семья прихожанки М.Ф. Першиной пре-
доставила для служб этаж своего дома, и это позволило разобрать старую церковь. Но-
вый храм построили за два года по проекту архитектора А.А. Тона. Работы выполнялись 
под наблюдением корпусного инженера А.И. Подьякова и были в основном завершены к 
1859 г. В 1902 г. церковь отремонтировали и обновили иконостас.

После революции 1917 г. долгое время в здании на улице Дубового, 9 размещался 
хлебозавод, и только в 1992 г. храм вернули верующим и возобновили службы.

Ë. Ñèëàåâà

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
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ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

АФОРИЗМ – 
ЭТО ЖЕМЧУЖИНА МЫСЛИ

Усі ми добре знаємо, що особистістю стають не відразу, на її формування впливає 
багато зовнішніх факторів, важливе місце серед яких належить мові. Потреба в мовленні 
та спілкуванні є визначальною у становленні людини. 

Формування гармонійно розвиненої 
особистості без інтелектуально-есте-
тичного впливу мови неможливе, в якій би 
сфері не реалізувала себе сучасна люди-
на. Уміння побудувати розгорнутий моно-
лог і гарно його виголосити, аргументо-
вано дискутувати, природно вести цікаву 
бесіду, не відчуваючи браку слів, знай-
ти своє місце в полілозі, не нав’язливо 
підтримувати розмову, доречно зауважи-
ти чи просто шляхетно звернутися й по-
шанувати співрозмовника, при цьому не 
тільки відчувати задоволення, а й дарувати 
його іншим, маючи тонке чуття та смак до 
мови, – ось у чому полягає справжня шана 
до мови.

Отже, шануймо рідну мову, бережімо 
рідне слово! Необхідно надавати осо-
бливого значення словесному визначен-

ню мови, тобто роботі над словом і зі словом, розумінню образності, збагаченню слов-
ника. Ми маємо бути сприйнятливими до краси рідного слова. І чим глибше будемо 
пізнавати тонкощі рідної мови, тим виразніше відчуємо гру відтінків слова, тим більше 
буде підготовлений наш розум до оволодіння мовами інших народів, тим активніше буде 
сприймати наше серце справжню красу. А такою красою за всіх часів і народів було по-
етичне слово.

Ðóáðèêó âåäóòü âèêëàäà÷³ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, 
îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè Î.Â. Ñàìîëèñîâà òà Ñ.À. Óíêîâñüêà.

ШАНУЙМО РІДНЕ СЛОВО

***
Щасливий, хто уміє дивуватись
Промінням сонця в крапельці роси,
Хто може до нестями наслухатись,
Як гомонять пташині голоси
В досвітній тиші ранку молодого,
Що за собою новий день веде,
Хто вміє усміхатись до людей,
Мов не стрічався з ними довго-довго.
Ранкова свіжість – сприйняття людини,
Дитячий усміх чистий і невинний.
Їх зберегти – старінню не піддатись.
Щасливий, хто уміє дивуватись.

²âàí Ñêëàäàíèé, ì. Êè¿â

ДОВІДКА
Іван Петрович Складаний – член 

Спілки письменників України, ав-
тор поетичних збірок «На зламі осені 
й зими», «Покинуте гніздо», «Де 
живе Ойойко» (для дітей), закінчив 
Київський університет ім. Т.Г. Шевчен-
ка (філологічний факультет). Іван Пе-
трович – світла людина, де б він не пра-
цював – у сільській чи столичній школі, 
у видавництві, журналі, газеті, – ніде, 
ні за яких обставин не зраджує своєму 
життєвому кредо: дарувати людям теп-
ло. Власне, себе…

• Настоящая слава – это когда ваше имя 
ценится дороже, чем ваша работа. 

Дэниэл Бурстин

• Тот, кто действительно имеет автори-
тет, не боится признать свою ошибку.

Бертран Рассел

• Я еще не встречал кота, которого забо-
тило бы, что о нем говорят мыши. 

Юзеф Булатович

• Единственной мерой времени являет-
ся память. 

Владислав Гжегорчик

• Прошлое, хранящееся в памяти, есть 
часть настоящего. 

Тадеуш Котарбиньский

• Забытая мысль всегда кажется значи-
тельной. 

Эмиль Кроткий

• Память – единственный рай, из кото-
рого нас не могут изгнать. 

Жан Поль

• Слабая память поколений упрочает ле-
генды. 

Станислав Ежи Лец

• Если бы все на земле было бы превос-
ходно, то и не было бы ничего превосхо-
дного. 

Дени Дидро

• Скрытый талант не создает репутации. 
Эразм Роттердамский.

Èç êíèãè «Àçáóêà àôîðèçìîâ îò À äî ß»  
À.Í. Òóðåíêî

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

Trigonum subcostale – треугольник Волынского 

Федор Андреевич Волынский (1890-1970) – украинский анатом. Работал помощни-
ком прозектора у профессора В.П. Воробьева. Был заведующим кафедрой анатомии 
Воронежского медицинского института, затем – профессором Харьковского медицин-
ского института. Позже заведовал кафедрой нормальной анатомии Одесского меди-
цинского института. Занимался вопросами макромикроскопической анатомии нервов.

Falx inguinalis – связка Генле

Фридрих Генле (Friedrich Gustav Jacob Henle) (1809-1885) – работал профессором 
анатомии, а позже – и физиологии в университете в Цюрихе. Он был великолепным лек-
тором, поэтом и прекрасным музыкантом: играл на скрипке, виолончели и альте.

Saccus caecus retrosternocleidomastoideus – карман Грубера

Венцеслав Леопольдович Грубер (1814-1890) – заведующий кафедрой анатомии 
Медико-хирургической академии в Петербурге. Был суров на вид, откровенен до резко-
сти в выражении своих мнений, необыкновенно трудолюбив и предан своему делу.

Canalis cruropopliteus – канал Грубера

Canalis adductorius – Гунтеров канал

Джон Гунтер (John Hunter) (1728-1793) – шотландский анатом и хирург. Был членом 
Британского хирургического товарищества. Во время семилетней войны был хирургом 
английского флота, когда и изучил огнестрельные ранения и разработал методы их ле-
чения. Платил ворам, чтобы получать трупы казненных, так как в Британии в то время 
осуждалось использование их в научных целях.

Утренний  обход

☺
Подвыпивший хирург отказался 

делать пластическую операцию жен-
щине, сославшись на опасения испо-
ртить ее красоту…

☺
– Алло, это психбольница?
– Нет, это квартира. Но я могу по-

звать к телефону тещу…

☺
– Больной, проснитесь! Вы забыли 

принять снотворное.

☺
– Доктор, у меня стул регулярно в 

шесть утра. 
– Да? Я вас поздравляю. Завид-

ная стабильность в работе желудка.
– Но я просыпаюсь всегда в 

семь!..

☺
– Доктор, мне нужно эффектив-

ное средство для похудения.
– Я вам пропишу уголь.
– В порошках или в таблетках?
– В мешках. Вагоны будете раз-

гружать…

Юмор
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ДО 290-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г.С. СКОВОРОДИ

Выписки  из 
«историй  болезни»

☺
Привезли ребенка в больницу с тя-

желой формой ангины. Медсестра, ре-
шив успокоить родителей, выдала:

 – Да вы не волнуйтесь, у нас тут 
долго не живут.

☺
Знакомый стоматолог посовето-

вал:
– Пореже пользуйся зубными паста-

ми со фтором. Фтор укрепляет эмаль 
зубов, но ослабляет дёсны. То есть 
зубы будут крепкие, но выпадут…»

☺
Сижу в кресле стоматолога, тря-

сусь перед бормашиной, пока врач 
раскладывает свои жуткие инструмен-
ты. Взгляд мой скользит по кабинету 
и вдруг останавливается на названии 
бормашины  – TERMINATOR…

☺
Веду прием. Дед-пациент на во-

просы о жизни и здоровье жалуется, 
что ничего хорошего от жизни не ждет, 
так как женился в третий раз, а каждая 
последующая жена хуже предыдущей. 
Но вдруг веселеет и говорит, что не-
давно отдохнул в санатории. Спраши-
ваю:

– Ну и как? Танцульки хоть были?
– Ой, доктор, какие танцульки! 

Взглянуть не на кого было – вокруг 
одно старье!

☺
Читаю в больнице надпись на лиф-

те: «Лифт в аварийном состоянии. 
Разрешается перевозить тяжелоболь-
ных».

☺
Женщину по фамилии Небаба по-

ложили в роддом. Коллеги звонят, что-
бы узнать о здоровье роженицы:

– Алло, у вас Небаба есть?
Медсестра задумчиво отвечает:
– Да у нас вроде одни только 

бабы…

Улыбнись!

ДОБРА ТРАДИЦІЯ
Протягом багатьох 

років у межах виховної 
роботи студенти нашого 
університету беруть ак-
тивну участь у щорічних 
Сковородинівських чи-
таннях. Вони проходять 
у с. Сковородинівка, де 
знаходиться національний 
музей Г.С. Сковороди. У 
цьому році VII студентські 
Сковородинівські читання 
були присвячені 290-річчю 
зі дня народження видат-
ного філософа. 

Тема читань «Дух сво-
боды внутрь нас родит»: 
мудрість Григорія Ско-
вороди у ХХI сто літті», 
привернула увагу наших 
студентів. В обговоренні 
взяли участь студенти 
університету різних курсів 
та факультетів: Н. Багіров, 
Ю. Пушкаренко, Р. Арта-
монов, Т. Петренко, Ахмед 
Кобт Садек Абоуеленін, 
Еккот Нікеабассі, В. Хо-
лодова, О. Барсукова, 
К. Сав ченко, Д. Ульвансь-
кий, Д. Любарець. Студен-
ти ознайомились з музеєм 
Г.С. Сковороди, перед по-
чатком конференції покла-
ли квіти до його могили. 
Там же пройшов молебен.

Програма читань була дуже насиченою. Наші студенти не тільки виступили на 
пленарному засіданні, але й викликали особливу зацікавленність в аудиторії. Се-
рйозну доповідь представив студент V курсу медичного факультету Н. Багіров, яскра-
во представила свою поетичну творчість студентка III курсу медико-профілактичного 
факультету Т. Петренко, яка виступила з поетичною присвятою Г. Сковороді. 

Серед багатьох учасни-
ків також були два студенти-
іноземці з англійською мо-
вою навчання Ахмед Кобт 
Садек Абоуеленін та Еккот 
Нікеабассі (II курс, VI медич-
ний факультет), яким допо-
могла підготувати виступ 
професор кафедри філософії 
К.І. Карпенко.

У межах Сковоро ди нів-
ських читань її учасники та 
громадські організації прове-
ли акцію «Збережемо верто-
град Сковороди» і посадили 
290 дубів до 290-річчя з дня 
народження Г.С. Сковороди. 

Погода в цей день теж 
порадувала всіх учасників 
конференції: було соняч-
но й тепло на відміну від 

попередніх днів. Здавалося, начебто дух Сковороди створив таку благодатну атмос-
феру й супроводжував нас протягом всього дня. 

Хочеться висловити подяку всім студентам, які взяли участь у цих читаннях, а та-
кож викладачам кафедри філософії, що підготували студентів: проф. К.І. Карпенко, 
доц. Л.О. Гончаренко, викл. В.В. Дейнекі. 

À.Ï. Àëåêñåºíêî, 
çàâ. êàôåäðè ô³ëîñîô³¿, ïðîôåñîð 

Григорію Сковороді

Григорію, філософ вічний,
Чи зможу бути так, як ти,
Щоб кожен образ феєричний
У віршах ніжно донести?
Розповідати вдало людям
Про них самих, про їх життя, 
Про погляди і пересуди,
Про подвиги і забуття.
Ти – вільнолюбець справедливий,
Усе своє життя хотів,
Щоб кожен в світі був щасливий, 
Знав свою справу і любив.
І я між гілочок найтонших,
Серед дубів і ясенів
Складаю в помислах найдовших
Свої вірші із щирих слів.

Òåòÿíà  Ïåòðåíêî  
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КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ПО-МЕДИЦИНСКИ»

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫКУБОК РЕКТОРА

ХIХ международный фестиваль команд КВН «Жемчужина у моря» по традиции 
принимал курортный городок Затока, который расположен на берегу Черного 
моря. Сборная команда КВН ХНМУ «Осторожно, харьковчане!» была приглашена 
на «Кубок КВН-Газеты», ко-
торый ежегодно открыва-
ет фестиваль. Кроме харь-
ковчан, в игре принимали 
участие луганская коман-
да «С большой буквы», хо-
зяева фестиваля из Одес-
сы «Кислород» и команда 
«А.П.К.» из Симферопо-
ля. Ребятам было предло-
жено сыграть 4 конкурса: 
приветствие, разминка, 
биатлон и КОП (конкурс 
одной песни). «Осторож-
но, харьковчане!» «зажгли» 
зал на биатлоне и КОПе, но 
по итогам всех конкурсов 
уступили луганчанам. Ито-
гом фестиваля стало при-
глашение нашей команды 
в Студенческую Лигу Ассо-
циации КВН Украины.

Главный редактор АКУ 
Игорь Урбанский сообщил, 
что в студенческой лиге 
КВН будут играть коман-
ды:

• «Animal Planet» (Полта-
ва)
• «Тяп-ляП» (Ужгород)
• «ДТП» (Луганск)
• «Отдыхаем вместе» 

(Хме ль ницкий)
• «Соседка Дмитрий» 

(Ровно)
• «220 на всех» (Жито-

мир)
• «Осторожно, харьков-

чане!» (Харьков)
• «Одна на всех» 

(Переяслав-Хмельницкий)
• «Сборная НТУУ «КПИ» 

(Киев)
• «А.П.К.» (Симферо-

поль)
• «ВИНС» (Винница)
• «Контраст» (Полтава)

(информация взята с официального сайта Ассоциации КВН Украины – 
www.kvn.org.ua)

Команда выражает благодарность руководству Ха рьковского национального 
медицинского университета, а также лично президенту КВН ХНМУ и руководите-
лю команды «Осторожно, харьковчане!».

Åâãåíèé Æóðàâëåâ, 
êàïèòàí êîìàíäû  «Îñòîðîæíî, õàðüêîâ÷àíå!»

1. Диспансеризация. 2. Ланцет. 3. Хирургия. 4. Стрихнин. 5. Абсцесс. 6. Грыжа. 
7. Сип. 8. Аорта. 9. Десна. 10. Врач. 11. Витамины. 12. Осанка. 

1’. Шина. 2’. Парез. 3’. Перхоть. 4’. Патронаж. 5’. Гигиена. 6’. Лепра. 7’. Биопсия. 
8’. Гематома. 9’. Ссадина. 10’. Гипс. 11’. Аспирин. 12’. Аптечка. 13’. Нёбо.

Загаданное слово: ШАЛИМОВ

И вновь двери актового зала Харьков-
ского национального медицинского уни-
верситета были открыты для любителей и 
профессионалов юмора. 16 октября этого 
года прошел ежегодный розыгрыш Куб-
ка Ректора. Лучшие из лучших КВНщиков 
встретились на 
одной сцене и 
дарили улыб-
ки зрителям, а 
также жюри, в 
котором собра-
лись знакомые 
всем люди: Ва-
дим Дудник – 
председатель 
союза молоде-
жи ХНМУ, Игорь 
Телещевский – 
чемпион в со-
ставе команды 
« А к в а м а р и н » 
ХОГМЛ КВН–
2010, Алек-
сандр Сердюк, 
Василий Байдак – участники команды 
«Воробушек», обладатели Кубка Кубков, 
Кубка Смеха и победители Фестиваля 
Харьковской открытой городской моло-
дежной лиги – 2012. Ну что ж, жюри пред-
ставлено – команды на сцену. Открыва-
ли сезон уже опытные бойцы – команда 
«Эпидемия смеха». 

Продолжали вести нить юмора коман-
ды «Мама не горюй», «Ума палата», «Доза 
наркоза», «Вскрытие покажет», «Сборная 
несобранных людей». Все ребята хорошо 
справились с заданием первого конкурса. 
Вторым этапом в этой  игре стала размин-
ка с залом. Прозвучали вопросы различ-
ного характера, были музыкальные, в сти-
хотворной форме и классические. С этим 
этапом лучше всех справилась команда 
КВН «Эпидемия Смеха», за что получила 
диплом «За лучшую разминку». При под-
ведении итогов залу не пришлось скучать, 
так как КВНщики устроили импровизиро-
ванный танцевальный батл. 

По окончании на сцену был приглашен 
Вадим Дудник, который огласил номина-
ции: «Лучшим актером» стал Александр 
Кислов («Сборная несобранных людей»), 
«Мисс КВН» – Анастасия Мучник («Мама 
не горюй»). После личных успехов для на-
граждения команд вышел президент КВН 
ХНМУ Андрей Юрьевич Никонов, который 
вручил командам диплом участника Кубка 
Ректора–2012. 

III место заняли команды – «Мама не 
горюй» (IV медфакультет) и «Ума пала-
та» (II медфакультет),  ІІ место – команда 
«Сборная несобранных людей» (III мед-
факультет), I место – «Эпидемия смеха» 
(IV медфакультет).

Все команды приглашены в сезон. 
Шутите и будьте находчивы во всем.

Åâãåíèé Æóðàâëåâ 
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

СПОРТ

ТОРЖЕСТВО СТУДЕНТСЬКОЇ ЮНОСТІ

За доброю традицією у цей день проводилося на-
городження найактивніших студентів, які за рік досяг-
ли чималих успіхів, у номінаціях: «Кращі досягнення в 
навчанні», «Кращі наукові досягнення», «Лідер студент-
ського самоуправління», «Кращі спортивні досягнення» 
та «Краща творча молодь». Дипломи вручали ректор 
університету В.М. Лісовий, проректор з наукової роботи 
В.В. М’ясоєдов, проректор з науково-педагогічної робо-
ти В.Д. Марковський, проректор з науково-педагогічної 
роботи І.В. Летік та зав. кафедри фізичної реабілітації та 
спортивної медицини А.Г. Істомін.

Учасники Молодіжного центру вітали студентство 
університету різноманітними концертними номерами. 
Неодноразово радував глядачів та налаштовував на 
святковий лад запальний ансамбль народного танцю 
«Радість», а пристрасні «артденсівці» зачарували всіх 
бальним танцем. Хотілося б також відзначити новоутво-
рений колектив «Імпульс», що добре запам’ятався ще з 
Дебюту першокурсника. 

Силу та мелодійність свого голосу продемонструва-
ли всім Єлизавета Думчева, вокальний колектив «Тро-
янда» та «Експресія». Незабутнім став і виступ чарівних 
студенток з вокального ансамблю «Іасса»та вокального 
колективу «Вазуб’я». 

Студентство, мабуть, є найбільш прогресивним про-
шарком суспільства і професійне свято – ще одна наго-
да не забувати про це. Бажаю усім студентам успіхів у 
навчанні, здоров'я та наполегливості.

Åì³ë³ÿ Ïðèáèëüñüêà, ñòóäêîð (²V ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

Міжнародний день студента – особливе свято для Харкова, адже наше місто є студентською столицею, де у ви-

щих навчальних закладах навчається близько 250 тис. студентів. Одним із найстаріших ВНЗ України є Харківський 

національний медичний університет, де щоденно близько 7 тис. студентів занурюються у вир вивчення медичної 

науки, серед них – більш ніж 2 тис. іноземних громадян із 60 країн світу. 15 листопада ми мали чудову нагоду на 

власні очі побачити дружність та енергійність студентства нашого університету на святковому концерті, присвяче-

ному Міжнародному дню студента.

Наталя Корнілова – призер чемпіонату 

світу з карате-до!

Володаркою двох золотих та 
бронзової нагород стала студент-
ка VI курсу IV медичного факуль-
тету Наталя Корнілова, яка брала 
участь у IX Чемпіонаті світу серед 
клубів по карате-до, що проходив 
з 9 по 11 листопада у Римі (Італія). 
Вона показала високі спортивні ре-
зультати, стала золотим призером 
у категорії «ката», золотим призе-
ром у категорії «куміте абсолют» 
та бронзовим призером у категорії 
«куміте». Бажаємо подальших успі-
хів та перемог!

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ХНМУ
презентует выставку-продажу фирменной продукции 
медицинского университета для студентов и сотрудников 
в вестибюле корпуса УЛК
тел.: (066) 791 96 21

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ХНМУ»

презентует выставку-продажу фирменной продукции медицинского 

университета для студентов и сотрудников в вестибюле корпуса 

УЛК.   Тел.: (066) 791 96 21
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ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

У листопаді свій ювілей відзначають: доцент кафедри біологічної хімії Тетяна Вікторівна Горбач, доцент кафедри 
психіатрії, наркології та медичної психології Галина Олександрівна Самардакова, асистент кафедри патологічної 
фізіології Лілія Гаррієвна Огнєва, асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 Наталія Петрівна Сухіна, приби-
ральник службових приміщень господарчого відділу Зінаїда Олексіївна Сіденко; завідувач кафедри онкології Володи-

мир Іванович Старіков, завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології В’ячеслав Борисович Давиденко, 
доцент кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Борис Євгенович Сігаєв. 

Шановні ювіляри!

Колектив університету щиро вітає Вас з днем народження!

Зичимо Вам щастя і здоров’я, успіхів у роботі, родинного затишку 

і любові ваших рідних, близьких та друзів. Нехай здійсняться Ваші творчі 

задуми та плани, а усі починання супроводжує надія та успіх!

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

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

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

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

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 27.11.2012. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.

Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.-âèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 11/12.

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, ª. Ðóáöîâà

Автор картин Вячеслав Давиденко,

профессор, зав. кафедрой детской хирургии

и детской анестезиологии

Египетские барханы

Сен-Поль

Карельский уголокОгонь

Зимние тени

Лунный пейзаж

Багровый закат
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