
  

ПОДІЯ

КОЛЕКТИВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЩИРО ВІТАЄ!
України в галузі науки і техніки 2011 року за 
роботу «Допоміжні репродуктивні техноло-
гії лікування безпліддя» у складі колективу 
науковців присуджено докторо ві медичних 
наук, завідувачеві кафедри акушерства та 
гінекології № 2 Харківського національного 
медичного університету Юрію Степано-

вичу Паращуку.

Обласну стипендію імені Іллі Мечни-
кова за особисті досягнення в галузі нау-

Вибори ректора Харківського національного 
медичного університету

15 травня в Харківському національному медичному університеті відбулися вибори рек-
тора, якого обирала конференція трудового колективу ХНМУ. На дану посаду балотував-
ся в.о. ректора Харківського національного медичного університету, зав. кафедри урології, 
нефрології та андрології, д-р мед. наук, професор Володимир Миколайович Лісовий. 

На початку відкриття конференції під тримати 
представників трудового колективу у виборі по-
дальшого розвитку університету завітали голо-
ва Харківської обласної дер жавної адміністрації, 
голова Наглядової ра ди Харківського національ-
ного медичного університету Михайло Маркович 
Добкін та заступник Харківського міського голови 
з питань охорони здоров’я і соціального захисту 
населення Світлана Олександрівна Горбунова-
Рубан. 

Звертаючись до делегатів, Михайло Добкін 
зауважив: «Наша присутність – це бажання вис-
ловити повагу від багатомільйонної громади за 
підготовку висококласних фахівців, які працюють після одержання освіти у всіх куточках 
нашої країни й ще більш ніж у сімдесяти країнах. Сьогодні в житті університету непростий 
день – визначається ваша подальша доля. Хочу побажати, щоб університет міг і надалі 
впевнено йти вперед і відстоювати свій авторитет». Світлана Горбунова-Рубан від імені 
Харківського міського голови Геннадія Кернеса висловила впевненість у правильності ви-
бору трудового колективу, який, насамперед, цінує стабільність.

У роботі конференції взяли участь заступ-
ник Міністра охорони здоров’я України Олек-
сандр Костянтинович Толстанов та директор 
Департаменту кадрової політики, освіти, науки 
та запобігання корупції Міністерства охорони 
здоров’я України Володимир Васильович Воро-
ненко. 

Під час конференції делегати заслуха-
ли програму кандидата на посаду ректора 
університету Володимира Лісового, який окрес-
лив найважливіші завдання, що сьогодні стоять 

перед університетом, і ознайомив зі своїм баченням шляхів їх вирішення.
На завершення промови Володимир Миколайович відповів на питання делегатів сто-

совно створення кадрового науково-педагогічного резерву з числа випускників, розвитку 
гуртожитків університету, нарощування матеріальної 
бази стоматцентру завдяки придбанню фантомів, 
збереження статусу університету, перспективи роз-
витку університетських клінік тощо.

Наприкінці обговорення програми претендента 
відбулися вибори, під час яких делегати одностайно 
проголосували за кандидатуру Володимира Миколай-
овича Лісового. 

Після проголошення рішення конференції трудо-
вого колективу ХНМУ переможця у виборах поздо-
ровив заступник Міністра охорони здоров’я України 
Олександр Толстанов: «Хочу привітати Вас, Володи-
мире Миколайовичу, та колектив університету з гідним вибором. Таке обрання, з одного 
боку, надає Вам великих переваг, а з іншого – велику відповідальність».

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Цього року, як і в попередні роки, у 

чарівному травні ми відзначаємо День на-
уки – професійне свято людей, які присвя-
тили своє життя Науці, людей, обізнаних 
у великих та малих таємницях буття, лю-
дей, які щоденно здобувають Знання і 
спрямовують їх на користь людям.

Звертаючись до Вас – про фе-
сорів, доцентів, викладачів, науко вих 
співробітників, аспірантів, ма гістрантів, 
лаборантів, препара то рів – пред став ників 
медичної науки, хо чу привітати й подяку-
вати за наполегливий труд, відданість 
своїй справі, творчу наснагу.

Наші наукові здобутки сьогодні – це 18 
науково-педагогічних шкіл, 6 навчально-
наукових виробничих об’єднань, 2 науко-
вих інститути, це виконувані щорічно на за-
мовлення МОЗ України науково-дослідні 
роботи із обсягом фінансування понад 3 
млн грн, а також близько 10 докторських 
та 45 кандидатських робіт і багато інших 
досягнень. Однак головним надбанням, 
безперечно, є Ви – науково-педагогічні 
працівники і наукові співробітники, 
творці, трударі, ентузіасти – люди, зу-
силлями яких створюється історія нашої 
alma mater, славетного Харківського 
національного медичного університету.

Зі святом Вас, дорогі друзі! Нових Вам 
наукових досягнень, виконання творчих 
задумок, щастя Вам і Вашим родинам!

Â.Ì. Ë³ñîâèé, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó

23 травня на загальних зборах 
Національної академії медичних наук 
України обрано дійсним членом (акаде-
міком) НАМН України голову Спе ці-
алізованої вченої ради Д 64.600.04 про-
фесора кафедри внутрішньої медицини 
№1 та клінічної фармакології Олександра 

Миколайовича Біловола.
Указом Президента України від 18 трав-

ня 2012 року за № 329 Державну премію 

ки, вагомий внесок у вирішення науко-
во-технічних та соціально-економічних 
проб   лем Харківської області призначено 
чле ну-кореспонденту НАМН України, зав. 
кафедри медичної генетики Харківського 
національного медичного університету, 
професору Олені Яківні Гречаніній.

Почесною грамотою Харківської об-
ласної державної адміністрації за ваго-
мий внесок у розвиток вітчизняної науки, 
значні трудові здобутки, високий рівень 
професійної майстерності та з нагоди Дня 
науки нагороджено професора Володи-

мира Миколайовича Козька.

Грамотою Харківської обласної ради 
за багаторічну плідну працю, вагомий 
особистий внесок у справу підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів, значні 
наукові здобутки, багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм, актив-
ну громадську діяльність та з нагоди Дня 
науки нагороджено професора Ганну 

Михайлівну Кожину.

Ціна договірна

Газета нагороджена срібною медаллю Всеукраїнського конкурсу «Вища школа»

Газета виходить з 24 червня 1928 року 

№11-12 (2845-2846)
Вівторок,
29 травня 2012 року 

ГАЗЕТА КОЛЕКТИВУ ХАРКIВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ



ДЕРЖАВНІ ІСПИТИ – 2012

ПРАКТИЧНО ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ: ПЕРЕВІРКА 

ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСНИКІВ

Практично орієнтований державний іспит у медичному університеті має 2 ком-
плекси, кожен із яких проводиться у 2 етапи. Перший об’єднує такі дисципліни: 
внутрішні, професійні та інфекційні хвороби, хірургічні хвороби з дитячою хірургією, 
акушерство та гінекологія; другий включає дитячі хвороби з дитячими інфекційними 
хворобами, гігієну, соціальну медицину та економіку охорони здоров’я. Розділ 
невідкладних станів та маніпуляцій на фантомах і манекенах складається перш за 
все з того, що кожен випускник на сучасному етапі повинен володіти знаннями та 
уміннями щодо надання екстреної допомоги при різних критичних станах як дорос-
лим, так і дітям різного віку. Другий етап обох комплексів проводиться у клініках біля 
ліжка хворого і дає можливість виявити клінічне мислення кожного випускника та 
володіння методикою обстеження пацієнтів різного віку.

Підготовка до проведення прак-
тично орієнтованого державного 
іспиту у 2012 році проводилась чле-
нами робочих груп випускаючих ка-
федр під керівництвом навчально-методичного кабінету ХНМУ і включала наступні 
форми роботи:

– перегляд та доповнення типових задач згідно з матеріалами Галузевих 
стандартів, які суттєво змінені у 2010 р. зі спеціальності «Лікувальна справа»; 

– ретельний перегляд ситуаційних завдань із питань невідкладної допомоги (по 5 
видів завдань з кожної дисципліни) і достатня їх кількість з кожного профілю, особли-
во для англомовних іноземних студентів – складено електронну базу задач до ПОДІ 
з усіх спеціальностей; включення 
в ситуаційні завдання сучасних ла-
бораторних та інструментальних 
досліджень (згідно з ОКХ та ОПП);

– підготовка завдань до заповнення медично-облікової документації, яка прово-
диться під час роботи у відповідному з дисципліни відділенні;

– переглянуто перелік ліків, на які виписуються рецепти з профільних клінічних 
дисциплін;

– проведена підготовка фантомів та муляжів для відпрацювання практичних нави-
чок із невідкладних станів у фантомному класі на базі Навчально наукового центру;

– переглянуті та оновлені ме-
тодичні вказівки для студентів щодо 
організації та проведення ПОДІ з 
усіх дисциплін, на 3 мовах із кожної 
дисципліни (українська, російська, 
англійська), які видані типографським способом та направлені в бібліотеку і до 
відповідних кафедр;

– уперше складені методичні вказівки щодо організації та методики проведення 
кваліфікаційного тестового теоретичного державного іспиту для студентів, які навча-
ються за спеціальністю «Лабораторна діагностика» та комплексного кваліфікаційного 
державного іспиту для студентів за 
спеціальністю «Сестринська спра ва», 
освітньо-кваліфікаційний рівень – 
«бакалавр»;

– завідувачами кафедр зазда-
легідь проаналізовано перелік викладачів, які братимуть участь у прийманні іспиту, 
особливо в іноземних англомовних студентів, згідно з їх пропозиціями підготовлено 
та видано наказ № 113 із розподілом екзаменаторів на 2 частини іспиту;

 – окремо підготовлено наказ по ХНМУ № 114 щодо складу екзаменаційних комісій 
на кожному з факультетів;

 – підготовлено наказ по ХНМУ щодо голів ДЕК на кожному з факультетів.
Більшість студентів мали достатню теоретичну та практичну підготовку і знання 

з надання невідкладної допомоги згідно з вимогами ОКХ та ОПП, які необхідно на-
дати дорослим чи дітям. Під час проведення іспитів виявлено деякі питання, яки-
ми випускники недостатньо володіють. Стосовно невідкладних станів необхідним є 
відпрацювання питань транспортної іммобілізації, гемотрансфузій та алгоритму надання невідкладної допомоги дітям при наявності 

мозкової коми. Надалі більше уваги необхідно приділити викладанню гематологічної 
патології у дорослих та деяким іншим питанням, на яких було наголошено під час об-
говорення  викладачами та головами ДЕК.

НА ФОТО:

1. Голова ДЕК проф. М.А. Власенко приймає іспит у студентів І медфакультету.
2. Голова ДЕК проф. Ю.Б. Григоров (ліворуч) на іспиті випускників ІІ медфакультету.
3. Іспити у студентів ІІІ медичного приймає Державна комісія на чолі з головою 

проф. Г.І. Гарюком (праворуч).
4. Голова ДЕК проф. Т.О. Чумаченко приймає іспит у випускниці IV медфакультету.
5. Проф. О.М. Шелест (праворуч) на чолі Державної екзаменаційної комісії прий-

має іспит у іноземного студента.
6. У випускника стоматологічного факультету іспит приймає голова ДЕК проф. 

В.Ф. Куцевляк (у центрі).
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ДЕРЖАВНІ ІСПИТИ – 2012

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС – ОСНОВА ЛІКАРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Для студентів, які навчаються за на-
прямом підготовки «Сестринська спра-
ва», освітньо-кваліфікаційний рівень 
«бакалавр», проводиться комплек-
сний кваліфікаційний державний іспит 
(ККДІ) для бакалаврів та магістрів, який 
складається з таких етапів: тестового 
ліцензійного іспиту «Крок Б – сестрин ська 
справа», теоретичної частини – відпо віді 
на завдання із відповідних дисциплін та 
практичної частини – маніпуляції на фан-
томах. 

Цього року іспит складають бакалав-
ри, які мали дворічний термін навчання у 
ХНМУ та які навчалися протягом одного 
року. Навчальні плани у них були різними 
і кількість дисциплін на ККДІ становлять 
5 та 3 відповідно до років навчання. Ком-
плексний тестовий теоретичний дер-
жавний іспит (КТТДІ) проводили і для 
бакалаврів, які готувалися за напрямом 
підготовки «Лабораторна діагностика». 

Методологія проведення випускних 
іспитів для бакалаврів відпрацьована ще 
у попередньому році, обрані випускаючі 
кафедри та бази для ККДІ й КТТДІ 
ок ремо.

Для студентів-бакалаврів підго-
товлені методичні вказівки щодо струк-
тури та методики проведення кожного 
іспиту, які видані типографським спо-
собом. Такий методичний супровід є 
необхідним для студентів і дозволяє їм 
краще орієнтуватися під час проведення 
іспиту. Рівень підготовки бакалаврів як за 
напрямом підготовки «Сестринська спра-
ва», так і «Лабораторна діагностика» вия-
вився на достатньо високому рівні. Упер-
ше в 2012 році випускаються медичні 
сестри з освітньо-кваліфікаційним рів-
нем «магістр», які згідно з програмою за-
хищали свої науково-кваліфікаційні ро-
боти.

Таким чином, випускні державні 
іспити проходили для бакалаврів та 
магістрів за напрямом підготовки «Се-
стринська справа», бакалаврів за на-
прямом підготовки «Лабораторна ді-
агностика» та практично-орієнтований 
державний іспит для спеціалістів за на-
прямами підготовки «Лікувальна спра-
ва», «Педіатрія», «Медико-профілактична 
справа».

 Í.Ñ. Ò³òîâà, äîöåíò

КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ 

ДЛЯ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

ПРЕДСТАВНИКИ ХНМУ ВІДВІДАЛИ В ТЕРНОПОЛІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ

У Тернопільському державному ме-
дичному університеті ім. І.Я. Горбачев-
ського працює навчально-оздоровчий 
комплекс «Червона калина», розта-
шований неподалік від Тернополя, 
на базі якого 26-27 квітня була про-
ведена Всеукраїнська навчально-
наукова конференція з міжнародною 
участю «Впровадження нових тех-
нологій за кредитно-модульної систе-
ми організації навчального процесу у 
вищих медичних, фармацевтичних на-
вчальних закладах України III-IV рівнів 
акредитації». Це вже восьма освітянська 
конференція, на якій розглядали питан-
ня Болонської системи в навчальному 
процесі та представили аналіз результатів впровадження новітніх 
технологій, форм та методів навчання за цією системою, що ви-
користовують різні медичні ВНЗ України. 

Відкрив конференцію заступник директора Департамен-
ту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України професор 
О.П. Волосовець, який був головуючим на пленарному засіданні 
разом із ректором Тернопільського державного медичного 
університету професором Л.Я. Ковальчуком. На конференції 
було проведено 2 пленарних та 5 секційних засідань, на яких 
представлено 156 доповідей, 15 із них – на першому пленарно-
му засіданні.

Крім того, відбулися семінар-нарада проректорів з науково-
педагогічної роботи, начальників навчальних відділів і завідувачів 
лабораторій з питань медичної і фармацевтичної освіти та 
семінар-нарада проректорів з міжнародних зв’язків.

Від Харківського національного медичного університету усьо-
го було направлено 49 наукових робіт різних підрозділів і кафедр, 
12  були відібрані організаційним комітетом та представлені 
у програмі конференції для доповідей, 6 доповідались на 
відповідних секційних засіданнях. На конференції було під-
креслено, що рівень та обсяги підготовки фахівців вищих на-

вчальних закладів залишаються таки-
ми, що не повною мірою відповідають 
міжнародним стандартам підготовки 
медиків і сучасним проблемам галузі. 
Необхідним є питання створення 
мережі університетських лікарень на 
базі об ласних клінічних лікувально-
профілактичних закладів для підвищення 
практичної підготовки студентів та 
інтернів біля ліжка хворого. Важли-
вим є питання відкриття навчально-
практичних центрів первинної медико-
санітарної допомоги та реабілітації і 
догляду за людьми похилого віку на 
базі сільських амбулаторій для удо-
сконалення системи післядипломної 

підготовки лікарів. Була представлена університетська клініка 
м. Тернополя, особливості її фінансування й підпорядкування, 
та сільські амбулаторії, відкриті у віддалених населених пунктах 
Тернопільської області. На цьому у своїй доповіді наголосив про-
фесор О.П. Волосовець.

Другого дня відбулося засідання Координаційної науково-
методичної ради з вищої медичної освіти та Координаційної 
науково-методичної ради з післядипломної освіти МОЗ України, 
де розглядалися результати впровадження Наскрізної програ-
ми підготовки студентів медичних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів IV рівня акредитації й лікарів-інтернів для 
оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними 
для роботи на посадах лікарів за спеціальністю «Загальна прак-
тика – сімейна медицина».  

Обмін досвідом під час обговорення доповідей та дискусії, що 
відбувалися під час проведення круглих столів, мають позитивну 
направленість щодо подальшого впровадження організаційно-
методичних форм  кредитно-модульної системи в навчальний 
процес.

Â.Ä. Ìàðêîâñüêèé, ïðîðåêòîð ³ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè, ïðîôåñîð,
 Í.Ñ. Ò³òîâà, äîöåíò

Захист магістерської  роботи

Державний іспит у бакалаврів
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СТУДЕНТСТВО Й НАУКА

V Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція 
молодих учених і студентів�медиків

International Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC)

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2012»

КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

25-27 квітня 2012 року в Харківському національному медично-
му університеті відбулася V Міжнародна наукова міждисциплінарна 
конференція молодих учених і студентів-медиків 
International Scientific Interdisciplinary Conference 
(ISIC) з англійською мовою як офіційною. 

Конференція внесена до Реєстру з'їздів, 
конгресів, симпозіумів і науково-практичних 
конференцій 2012 року МОЗ України і є першим 
форумом такого рівня за час незалежності нашої 
держави. Основна мета – дати можливість сту-
дентам поділитися своїми ідеями та думками, 
познайомитися з науково-дослідною роботою 
і представити результати своїх наукових робіт у 
міжнародних аудиторіях. 

Конгрес складався з таких розділів: медико-
біологічних наук; терапії; хірургії та травматології; 
акушерства та гінекології; педіатрії та неонатології; медичної ге-
нетики; офтальмології; інфекційних захворювань; нейронаук; 
стоматології; гігієни та соціальної медицини.

Цього року на ISIC пролунали доповіді 233 молодих учених 
із Росії, Білорусі, Чехії, Сербії, Польщі, Болгарії, Азербайджану. 
Цікаві роботи були представлені студентами й молодими вчени-

ми із всіх регіонів України: Харкова, Києва, Донецька, Полтави, 
Сімферополя, Луганська, Ужгорода, Дніпропетровська, Тернопо-

ля, Львова, Чернівців, Одеси.
Активну участь у роботі конференції взя-

ли англомовні студенти-іноземці Харківського 
національного медичного університету, Укра-
їнської медичної сто матологічної академії й Лу-
ганського державного медичного університету.

У рамках конференції відбулися пленарні 
й сек ційні засідання, наукові лекції і майстер-
класи, соціальні програми. 

На пленарному засі данні проголосив 
онлайн-лекцію голова Ізраїльської Неврологічної 
асоціації, віце-президент Всесвітньої асоціації 
інсульту професор Натан Борнштейн (Ізраїль).

Кращі доповіді були відзначені дипломами й 
пам'ятними подарунками спонсорів конгресу – фармацевтичних 
фірм Egis, Фармастарт, Teva, Servier.

Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (ISIC) 
є однією із найвагоміших біомедичних конференцій в Україні та 
однією з важливих подій у стінах Харківського національного ме-
дичного університету.

С 15 февраля по 31 марта 2012 года в Москве состоялся IV 
Международный студенческий научный форум, где представи-
ли 3450 докладов по 21 научному направлению. С каждым годом 
студенческая электронная научная конференция привлекает все 
больше участников из разных уголков России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья: в этом году более 6000 студентов и препода-
вателей, около 27000 комментариев и вопросов на сайте. 

Студенты-кружковцы и молодые ученые кафедры фармако-
логии и медицинской рецептуры представили 22 работы, три из 
которых наградили дипломами в номинации «За лучшую студен-
ческую научную работу»: «Влияние никотина и слабоалкогольных 
напитков на свойства микрокристаллизации ротовой жидкости» 
Матвея Воловича (стомат. ф-т, IV курс); «Гепатопротекторы – путь 
к улучшению качества жизни» Надежды Христенко (IV мед. ф-т, ІІІ 
курс); «Влияние ранозаживляющих лекарственных средств разно-
го механизма действия на цитокиновый профиль крови при ожо-
говой ране» Юлии Яковенко (мед. ф-т, III курс).

В номинации «За лучшую студенческую научную работу», вы-
звавшую наибольший интерес участников (по числу просмотров 
в сети Интернет) награжден Михаил Гольденберг (стомат. ф-т, III 
курс): «Биохимические механизмы защитного действия полифе-
нолов винограда при сахарном диабете». 

Заведущая кафедрой фармакологии и медицинской рецепту-
ры проф. Т.В. Звягинцева, возглавлявшая секцию «Достижения со-
временной фармакологии и перспективы их применения», награж-
дена дипломом РАЕ «За руководство научно-исследовательской 
работой студентов Международной электронной научной конфе-
ренции «Студенческий научный форум 2012».

Лучшие студенты и руководители НИРС приглашены на Меж-
дународную научную конференцию «Актуальные вопросы науки и 
образования».

Материалы конференции будут опубликованы в центральных 
журналах Российской Федерации.

Å.Í. Ïèîíîâà, àññèñòåíò êàôåäðû ôàðìàêîëîãèè è ìåäèöèíñêîé ðåöåïòóðû 

21 березня в лекційній аудиторії 
ім. В.Ф. Войно-Ясенецького морфологічного 
кор пусу Київського НМУ ім. О.О. Богомоль-
ця відбулася підсумкова науково-практична 
конференція II туру Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт у галузі наук 
«Клінічна медицина». У конференції взяли 
участь студенти майже з усіх регіонів України. 
Секційні засідання проводилися за тера-
певтичним, хірургічним та педіатричним на-
прямками, де конкурсанти представили 21 
доповідь. 

Головою конкурсної комісії з терапевтич-
ного напрямку був член-кореспондент НАМН України проф. В.З. Не-
тяженко, з хірургічного – академік НАМН України проф. П.Д. Фомін, 
а конкурсну комісію з педіатричного напрямку очолив академік 
НАМН України проф. В.Г. Майданник. Ми отримали велику честь 
представити кафедру інфекційних хвороб у терапевтичній секції з 
науковою роботою «Клініко-лабораторна характеристика дорос-
лих хворих із ускладненим та неускладненим перебігом кору», яка у 
процесі обговорення та дискусії викликала загальну зацікавленість. 
Тема досить актуальна, оскільки сьогодні Україна та більшість країн 
Європи переживає нову хвилю підвищення захворюваності на кір. 

Співавтором та співдоповідачем стала сту-
дентка І мед. ф-ту, VI курсу Тетяна Зуб. Наша 
конкурсна робота була високо оцінена й наго-
роджена дипломом ІІ ступеня. 

На секції були представлені доповіді 
з кардіології, фтизіатрії, ендокринології, 
відбувалася дискусія між членами комісії 
та конкурсантами, обговорювалися най-
актуальніші питання сучасної медицини 
та матеріали доповідей. Диплом І ступе-
ня отримала робота з ендокринології «Про-
блеми симптоматичної та функціональної 
діагностики діабетичної полінейропатії», 

слід також відзначити доповіді «Діагностичне значення комплек-
су інтима-медіа для оцінки особливостей судинного ремоделю-
вання хворих на гіпотиреоз», «Досвід використання левосименда-
ну в хворих із гострою серцевою недостатністю», «Удосконалення 
візометрії у дитячій офтальмології». 

На урочистій церемонії закриття конференції всі учасники були 
нагороджені сертифікатами та дипломами. Хотілося б побажати їм 
успіхів, творчого натхнення і нових досягнень у науці та медицині! 

²ðèíà Êóï÷èê, Òåòÿíà Çóá, ² ìåäôàêóëüòåò, VI êóðñ, 1 ãð.  
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ДО ЮВІЛЕЮ М.А. КАСЬЯНА К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ ПОЭТА

НАРОДНОМУ ЛІКАРЮ – 75! ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
Я — люд цiлив. З людьми я був щоденно,
щоденно з ними жив i буду жить,
і з гордiстю я нiс життя знамено,
не зупиняючись нiде i нi на мить.

Його iм'я внесено до Книги рекордiв Гiннесу, на його честь 
названа вулиця полтавського містечка Кобеляки та встановле-
но пам’ятник. Про нього знають мiльйони. Тисячам вiн повернув 
здоров'я та радiсть життя.

10 квітня відомому остеопатові, академіку Української академії 
наук, народному лікарю СРСР, заслуженому лікарю УРСР Миколі 
Андрійовичу Касьяну виповнилося б 75 років. 

На честь ювілею видатного випускника університету 19 квітня 
в музеї історії Харківського національного медичного університету 
відбулася виставка, а  28 квітня у конференц-залі ХНМУ відбулася 
науково-практична конференція.

Серед експонатів виставки були представлені фотографії, до-
кументи й праці М.А. Касьяна, що прославився як родоначальник 
мануальної терапії в СРСР і Україні. Про кількість прийнятих ним 
хворих свідчить запис у Книзі рекордів Гіннеса: «Украина. Наи-
большее число костоправных операций провел народный врач 
Николай Касьян. В течение 1990 года он осуществил вправление 
позвоночных дисков 41 251 больному, среди них 19 359 детей».

Конференцію відвідали дружина й син Касьяна – Андріана 
Миколаївна та Ян Миколайович. Учасники заходу віддали данину 
пам’яті Миколі Андрійовичу, випускнику ХМІ 1960 року – чудово-
му лікарю, гуманісту, автору першої монографії СРСР «Мануальна 
терапія при остеохондрозі хребта» і патенту на винахід «Методика 
лікування дегенеративно-ди строфічних захворювань хребта».

На конфе ренції пролуна ли вірші, авто ром яких є видатний 
лікар. Його дружина й син подарували університету книгу «Що 
було – те було» і збірник матеріалів «Этот неистовый доктор» про 
життя та професійну діяльність Миколи Андрійовича. 

«У своїй ліку вальній практиці я зустрічаюся з долями сотень ти-
сяч людей, – у свій час писав Касьян, – Серед них – знаменитості, 
робітники й селяни, письменники та артисти, військові й науковці, 
багаті й бідні. Та всіх їх об’єднує одне – хвороба. І я працюю з кож-
ним. Завжди відчуваю себе щасливим хоча б тому, що можу допо-
могти будь-якому хворому позбутися отих страждань і мук, якими 
наділила їх доля». 

Урочистості на честь ювілею підтримав Центр мануальної 
терапії ім. академіка М.А. Касьяна, який влаштував у місті Кобеля-
ки вечір спогадів щодо праці, досягнень та творів свого заснов-
ника.

Â. Ãóëüêî

Помните времена, когда поэты были кумирами, а попасть на 
поэтический вечер было невозможно? Старшее поколение, ко-
нечно, помнит – и очереди за билетами, и переполненные залы, и 
единение слушателей в порыве взаимопонимания…

Сегодня вряд ли возможно, во всяком случае, повторение 
этого явления, но, как оказалось, вполне реально повторить ат-
мосферу предельного накала внимания, взаимного обмена энер-
гетикой выступающих и слушателей. Именно такая атмосфера 
объединила аудиторию присутствующих на Пушкинских чтениях.

Здесь не было случайных людей. Кроме организаторов (кафе-
дры языковой подготовки иностранных граждан ХНМУ), присут-
ствовали гости – филологи родственных кафедр Харькова, Киева 
и других городов Украины, а также представители разных подраз-
делений нашего университета – любители русской поэзии.

Каждый юбилей великого поэта (в этом году исполнилось 175 
лет со дня гибели А.С. Пушкина) знаменуется всплеском интереса к 
его творчеству и личности. Для кафедры языковой подготовки ино-
странных граждан этот интерес оправдан тем, что Пушкин является 
одним из главных авторов, творчество которых позволяет оказы-
вать влияние на формирование личности молодого человека.

Результатом работы в аудитории и в кружке «Любителей рус-
ской словесности» стала подготовка для участия в конференции 
двух научных докладов студентами Мохамаду Абдулом Траоре 
(Мали) и Зухрой Мактеримовой (Туркменистан), которые вызвали 
немалый интерес слушателей.

Следует отметить и творческий подход преподавателей, 
представивших на конференции незнакомый массовому читате-
лю контекст творчества Пушкина, в частности, «Пушкин в араб-
ском мире», «Пушкин и медицина».

«Поэзия является высшей формой речи», – говорил И. Брод-
ский. Сегодня, когда писатели и поэты перестали быть «властите-
лями дум» молодежи, эти слова звучат особенно актуально. Тем 
важнее становится работа над поэтическим произведением, ко-
торая выводит преподавателя и студента на новую ступень обще-
ния, способствующую формированию высокого уровня духовной 
и языковой культуры.

То, что эта работа оправдана, подтверждают слова выпускни-
ка ХНМУ 1982 года доктора Ахмада Рашида, кардиолога, руково-
дителя отдела здоровья семьи Сирийского филиала ООН: «Я до 
сих пор помню уроки русского языка, которые открыли во мне 
душу поэта. И хоть я не пишу стихов, но поэзию люблю, многое 
помню наизусть. Мои дети, которые родились в Советском Сою-
зе и, более того, мои внуки знают и любят Пушкина. Вы можете 
быть уверены, выпускники советских вузов так же, как и я, пере-
дали своим детям любовь к русской литературе, к русской куль-
туре». Так наш выпускник приветствовал участников Пушкинских 
чтений.

Конференцию посетили проректор по научной работе проф. 
В.В. Мясоедов, проректоры по научно-педагогической рабо-
те проф. В.Д. Марковский и проф. И.В. Летик, а также деканы по 
работе с иностранными студентами доц. Д.И. Маракушин и доц. 
Д.В. Кацапов.      

Шестая ежегодная Всеукраинская научно-практическая кон-
ференция «Методология и практика лингвистической подготовки 
иностранных учащихся», в рамках которой прошли Пушкинские 
чтения, успешно завершила свою работу.

È.Â. Çàïîðîæåö, ñò. ïðåïîäàâàòåëü 
êàôåäðû ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêè èíîñòðàííûõ ó÷àùèõñÿ ÕÍÌÓ

5



ВИПУСК – 2012 

МАЛЕНЬКАЯ ВСЕЛЕННАЯ ХНМУ

НАС ЖДЕТ УСПЕХ!

Странно и непривычно осознавать тот факт, что шесть 
лет обучения, которые вначале казались невероятно длин-
ными, прошли, просто закончились – и все! Как в фильме – 
финальные титры. И что дальше? Прошло шесть лет – и где 
же наш приз? Хотя бы плюшевый мишка, как в тире. 

Пребываем в состоянии неопределенности, ведь окон-
чание VI курса – это не только завершение учебы в универ-
ситете, но и подведение итогов определенного этапа жиз-
ни: молодость закончилась именно сейчас, детство – после 
окончания школы, а сейчас начинается постепенная пере-
стройка для подготовки к зрелости, остепененности. Мно-
гие уже завели детей, кто-то только готовится или планиру-
ет это на будущее. Хотя впереди еще интернатура, но и она 
промчится подобно этим шести годам. 

Мы пообещали каждую первую-вторую пятницу или суб-
боту сентября собираться и обсуждать впечатления за год. 

Но верится в это с трудом, ведь отбросить все дела и заботы, приехать из разных уголков 
страны и зарубежья сложно. Может и теперь старосте составлять списки отсутствующих 
с указанием причины? Хотя мысль о сохранении зарожденных в университете знакомств 
согревает и умиротворяет. 

От себя могу точно сказать: буду скучать. Особенно по нашему умению дружно решать 
проблемы. Вспомнить хотя бы подготовку к КРОК-2, напоминающую викторину «Позвони 
другу, если увидел новые вопросы на сайте», где призом был звонок в первом часу ночи с 
сообщением о следующем блоке свежайших вопросов.

 Было здорово, есть о чем грустить. Но жизнь движется вперед, мы несемся в ее по-
токе навстречу неизвестному и новому, но, несомненно, положительному. Все будет хоро-
шо, нас ждет успех! Университету же говорим большое спасибо, что сделал нас организо-
ваннее, старше, мудрее.

Àëåêñàíäð Êîðîëåâ, ²²² ìåäôàêóëüòåò, VI êóðñ 

Omnium perfecto atrium medicina nobilissima est 
(Из всех искусств медицина – благороднейшее)

Для каждого студента момент окончания вуза нео-
писуемо счастливый – это не просто торжественная це-
ремония вручения диплома, а итог прожитой маленькой 
жизни! В сентябре 2006 года нынешние выпускники, а тог-
да – первокурсники-«позвонки», окунулись из беззабот-
ной жизни под крылом родителей в абсолютно реальный, 
сложный медицинский мир. Тогда еще не все осознавали 
важность сделанного выбора – быть источником блага, 
надежды и веры для других людей в тот момент, когда они 
теряют самое ценное – здоровье. За эти годы мы не раз 
приходили в уныние, считая дни до окончания универси-
тета, сколько раз в сердцах сказано: «Господи, когда это 

все закончится?!». Так почему же сейчас, когда действительно все закончилось, хочется 
кричать: «Эй, кто-нибудь, остановите время! Как это «все»? Как же мы теперь?».  Ведь 
только спустя шесть лет мы поняли, как много получили в стенах alma mater и как дорого 
нам каждое мгновение, проведенное здесь!

Какая коварная штука – время! Ведь совсем недавно боялись лишний раз вздох-
нуть на лекциях проф. С.Ю. Масловского, проф. И.В. Завгороднего, доц. И.Я. Евтушен-
ко, создавали шедевры импрессионизма в альбомах по гистологии на занятиях у доц. 
Л.А. Зайченко, учились «не верить глазам своим» и искали в недрах своего сознания 
«клиническое мышление» на практических занятиях у доц. И.А. Черняковой, исписыва-
ли «ненужными» конспектами тетради на парах доц. И.Н.          Поддубной. Ну и, естествен-
но, пары по дерматовенерологии – казалось, что наизусть можешь цитировать целые 
абзацы из книг. А первые походы к больным! Все толпятся у палаты, пока мальчики не 
начинают проявлять чудеса невиданного доселе джентльменства, пропихивая девчонок 
вперед. А эти МХАТовские паузы между вопросами пациенту, во время которых, каза-
лось, слышно, как скрипят шестеренки в 12 головах, мучительно пытающихся приду-
мать следующий вопрос…

И вот сегодня мы идем уверенным шагом на курацию, с расправленными плечами 
и гордо поднятой головой, вооруженные знаниями и клиническим мышлением. А как же 
всем к лицу фонендоскопы!

Шесть лет в университете – это маленькая Вселенная, созданная из наших побед 
и разочарований, друзей и завистников, успехов и неудач, приятных моментов и не 
очень. 

Спасибо ХНМУ, что стал частью нашей жизни. Мы горды, что носили почетное зва-
ние «студент», а теперь и «выпускник»! Приложим все усилия, чтоб и ты гордился нами, 
своими воспитанниками! Настолько разными, но едиными в осознании особого места 
медицины среди других видов деятельности.

                                                             Íàòàëüÿ Ïàøêîâà, I ìåäôàêóëüòåò, VI êóðñ

Все, що мріялося – збулося!
Роки навчання 

в університеті ли-
шили приємні спо-
гади у серці кожно-
го з нас. Особливо 
лекції улюблених 
викладачів, що да-
ли нам ґрунтовні 
знання з медицини 
та допомогли опа-
нувати лікарську 
діяльність, навчи-
ли цінувати життя, 
поважати людину. 

Майстерність викладачів подарувала нам 
натхнення до медичної справи, допомог-
ла побачити нові шляхи самореалізації 
лікаря майбутнього.

Не менш приємно згадуємо про сту-
дентське середовище, де ми знайоми-
лися, спілкувалися в навчальний і поза-
навчальний час, гуртувалися для спільної 
праці. Саме тут відчули підтримку, 
взаємодопомогу з боку викладачів та 
одногрупників, зрозуміли, що успіх прихо-
дить до тих, хто працює разом, товаришує, 
доброзичливо ставиться до інших. Ми 
ділилися конспектами, підказували 
один одному, хвилювалися під час скла-
дання модулів та екзаменів, долали всі 
труднощі. 

Дякуємо університету за чудову 
організацію навчального процесу й сти-
мулювання до праці, турботу й розуміння. 
Бажаємо вдячних студентів, творчого нат-
хнення, успіхів у професійній справі та 
особистому житті!        

Ìàð³ÿ Êîòåëþõ, ²² ìåäôàêóëüòåò, VI êóðñ

Казалось бы, 
еще вчера, мы, 
бывшие школьни-
ки, впервые несме-
ло переступили по-
рог университета 
(теперь такого род-
ного), не зная, что 
ждет в его стенах: 
радости или разо-
чарования, успе-
хи или трудности. 

Постепенно, неспешно окунались в мир 
медицины, познавали новые истины и се-
креты, открывали для себя массу неиз-
вестного, шаг за шагом шли к цели – стать 
Врачами. И вот пять лет студенчества уже 
позади, и сегодня мы с гордостью несем 
имя выпускников Харьковского нацио-
нального медицинского университета.

Безусловно, в будущем предстоит 
столько всего познать, многому научить-
ся, столкнуться с неисчислимыми труд-
ностями. Ведь перед нами непростая 
задача – принимать самостоятельные ре-
шения, правильные и неоспоримые. Воз-
можно, будет сложно, но уверены, что 
оправдаем надежды и доверие, не рас-
тратим попусту клад знаний, который пе-
редали преподаватели, сделаем все, что-
бы нами всегда гордилась alma mater.

Åâãåíèÿ Âëàñåíêî, ñòîìàòôàêóëüòåò, V êóðñ

ПЕРЕД НАМИ НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА – 
ПРИНИМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ПЕРВОКУРСНИК

По окончании университета вспоминаются моменты лекций, сокурсники, общение с 
преподавателями, которые пытались «научить нас учиться», превратить из «гадких утят» в 
прекрасных «лебедей в белых халатах». 

Поступление в период реформ образования в Украине, введение Болонского процес-
са было тяжело принять, ведь количество учебных часов сокращалось, а объем инфор-
мации увеличивался, причем большая часть материала отводилась на самостоятельное 
обучение, пугала новая система тестирования. Тогда, на первом курсе, все это казалось 
непосильным, сейчас же понимаешь – не бывает ничего непреодолимого. 

И вот – выпуск. Теряя статус студентов, мы приобрели не менее важное звание – врач, 
однако его еще предстоит доказывать в интернатуре, профессионально совершенство-
ваться, ведь наша специальность обязывает учиться всю жизнь. Единственное, что беспо-
коит нас на этом новом пути – реформа санитарно-эпидемиологической службы, которая 
предполагает сокращение срока службы вдвое с полным изменением функций отдельных 
ее подразделений. Но, несмотря на это, выпускники настроены на дальнейшую работу, 
свершения в медицинской науке.

Благодарим всех медицинских сотрудников, задействованных в нашей подготовке, 
за прекрасную теоретико-практическую базу, воспитание достойных качеств и моральных 
ценностей. Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и терпения с поколениями бу-
дущих врачей. 

Покидая стены института,
Мы грустим сегодня почему-то:
Хоть нам хочется жизнь новую начать,
Но об этой не желаем забывать!
Годы лучшие ученья и веселья
Навсегда запомним, без сомненья,
Станем настоящими спецами,
Чтоб профессора гордились нами!

Èâàí Ìàêñèìåíêî, IV ìåäôàêóëüòåò,VI êóðñ 

ПОКИДАЯ СТЕНЫ ИНСТИТУТА...

СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН

Волнение в сердце и трепет в душе – 
Ну что? Поступили? Скажите уже!
Мир целый для нас открылся тогда,
И в белых халатах пришли мы сюда.

Все ново, величественно и непривычно
Так непохоже, так все отлично,
Но потихоньку втянулись мы в такт.
Игра в докторов. Итак, первый акт.

И вот мы за партами, кто где сидит
Кто внемлет, кто пишет, а кто просто спит,
Мозги на подносе, скелет на оси,
В шкафу экземпляры – бери и смотри.

Мгновения мчатся, время летит,
«Крок» первый, как коршун, над нами парит. 
Мы сдали его, горды мы собой,
Медсестры, медбратья. Акт второй.

Кто внутримышечно делал инъекции,
Кто ставил клизмы, а кто ждал протекции.
Круги под глазами, желание спать,
Все не преграда, ведь надо вставать!

На практиках нового что-то узнать
И лектору сотню вопросов задать! 
Вот, кажется, глазом только моргнул, 
А с базами «кроков» опять занырнул.

Теперь все серьезно, последний рывок,
Ведь стали на жизни суровой порог.
Что ждет впереди, мы скоро узнаем.
От мысли прощанья уже все скучаем…

Студенчество, юность – все это красиво!
От имени нас – говорю ВСЕМ спасибо!

Ìèõàèë Íîâîõàòñêèé, I ìåäôàêóëüòåò, VI êóðñ

Каждый в жизни играет определенную роль – мы, студенты-
иностранцы, придя на первый курс, исполняли партии взрос-
лых. Но настоящая взрослая жизнь началась сейчас, после по-
лучения диплома выпускника ХНМУ. 

На первом курсе нас объединила мечта – стать врачами. 
Для ее исполнения пришлось преодолеть немало трудностей. 
Годы в университете дали бесценный и многогранный опыт, 
который так необходим в дальнейшей работе и учебе, сдела-
ли нас более раскрепощенными и самостоятельными, научи-
ли общаться с окружающими, ведь человека лечит и доброе 
слово.

Медицинский также дал возможность проявить себя с раз-
ных сторон. Я, например, была членом команды КВН и женской 
сборной по гандболу. Даже изменилась мечта стать гинеколо-
гом: пройдя множество кафедр и получив определенный объ-
ем знаний, решила посвятить себя онкологии. 

Признаюсь честно, за эти прекрасные и короткие шесть лет университет стал практи-
чески моей второй семьей.

От имени студентов-иностранцев выражаю искреннюю благодарность преподавате-
лям Харьковского национального медицинского университета, которые помогали нам в 
учебе.

Спасибо за ведущие роли, сыгранные в нашем спектакле!

Åëåíà Îñèïÿí, V ìåäôàêóëüòåò,VI êóðñ

ВСЕМ СПАСИБО!

УДАЧИ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Незаметно пролетел еще один учебный год, для некоторых по-

следний, проведенный в кругу родных одногруппников, друзей-
товарищей по ремеслу. Но не обольщайтесь, дорогие выпускники! 
Вчерашние друзья завтра станут вашими конкурентами по устрой-
ству на работу. Естественно, это меньше всего касается категории 
бюджетников, которая, сияя от счастья, желая покорять новые вер-
шины медицинской науки и в предвкушении успешной карьеры, 
поедет в какой-нибудь элитный поселок городского типа на спе-
циально отведенное заботливым государством рабочее место се-
мейного врача! А что? Начинать нужно с малого…

Но давайте лучше вспомним чудесные моменты студенческой 
жизни, о которых скоро будем рассказывать детям. Будучи на І кур-
се, я не могу в полной мере представить, что чувствует человек, 
покидающий стены высшего учебного заведения. У каждого вы-
пускника свои воспоминания: любимые учителя, друзья, лекции и 
занятия. В Интернете в известной социальной сети я нашел мно-
го постов, посвященных коронным фразам наших преподавателей, 
жизни в общежитиях и многому другому. Доверять всему написан-

ному не стоит, поэтому расскажу о том, что лично я пережил в тече-
ние первого курса. 

Настоящее испытание силы воли, выдержки, организованно-
сти, умения находить общий язык со своими новыми товарищами. 
Это время, когда каждый определяет свое место в студенческом 
обществе, окончательно формирует убеждения, характер и каче-
ства, расставляет приоритеты, нацеливается на будущее.

Первые сессии – огромный стресс для «вчерашнего школьни-
ка», привыкшего к заботе учителя о сдаче его контрольной или са-
мостоятельной работы. Ведь сильный шок испытывают те, кто все 
делает в последний момент, за ночь до модуля. Думаю, вы все это 
помните, «вчерашние студенты»? Постоянные чередования депрес-
сивных и эйфорических состояний – вот, что такое первый курс!

Надеюсь, сумел вызвать в людях, покидающих стены ХНМУ, но-
стальгию, заставить перелистать в голове страницы воспомина-
ний! 

Удачи, дорогие выпускники!

Ìàðê Àäàìñêèé, ñòóäêîð (²² ìåäôàêóëüòåò)
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ДОБРА ТРАДИЦІЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

З 6 по 28 вересня в Україні відбудуться такі з’їз-
ди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні 
конференції:
1. IV з’їзд ангіологів і судинних хірургів України 
(12–14 вересня, м. Ужгород).
2. XV з’їзд гігієністів України (20–21 вересня, 
м. Львів).
3. V з’їзд спеціалістів із соціальної медицини та 
організаторів охорони здоров’я «Реформа си-
стеми медичної допомоги населенню: кроки 
реалізації, проблеми та шляхи вирішення» (20–21 
вересня, м. Житомир).
4. Український стоматологічний конгрес із між-
народною участю (24–26 травня, м. Одеса).
5. VI український конгрес радіологів «УКР’2012» 
(17–19 вересня, м. Київ).
6. Конгрес гастроентерологів України «V укра-
їнський гастроентерологічний тиждень» (19–21 
вересня, м. Дніпропетровськ).
7. Міжнародний медичний конгрес «Впроваджен-
ня сучасних досягнень медичної науки в практику 
охорони здоров’я» (25–27 вересня, м. Київ).
8. XIII національний конгрес кардіологів України 
(26–28 вересня, м. Київ).
9. Науковий симпозіум із міжнародною участю 
з біомеханіки опорно-рухової системи (13–14 ве-
ресня, м. Дніпропетровськ).
10. Науковий симпозіум «Неінтенсивна інфузійна 
терапія у фтизіопульмонології та інших галузях ме-
дицини» (27–28 вересня, м. Донецьк).
11. Науковий симпозіум «Когнітивні порушення у 
дітей та підлітків: сучасні підходи до діагностики і 
терапії» (28 вересня, м. Харків).
12. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Актуальні питання нейрохірургії, 
судинної нейрохірургії, нейроонкології, хірургії 
хребта та спинного мозку» (6–7 вересня, м. Київ).
13. Науково-практична конференція з міжнарод-

ною участю «Актуальні питання формування здо-
рового способу життя та використання оздоров-
чих технологій» (6–7 вересня, м. Херсон).
14. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Актуальні питання педіатрії» (XIV 
Сідельніковські читання) (12–14 вересня, АР Крим, 
м. Судак).
15. Науково-практична конференція «Медичні 
аспекти безпеки дорожнього руху» (13–14 верес-
ня, м. Одеса).
16. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Патоморфоз захворювань нервової 
системи» (13–14 вересня, м. Харків).
17. Науково-практична конференція «Актуальні пи-
тання підготовки кадрів із екстреної медичної до-
помоги і медицини катастроф» (13–14 вересня, 
м. Тернопіль).
18. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Сучасні аспекти практичної нев-
рології» (Yalta NeuroSummit) (13–14 вересня, АР 
Крим, м. Ялта).
19. Науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми гастроентерології та абдомінальної 
хірургії» (14 вересня, м. Хмельницький).
20. Науково-практична конференція «Стандарти 
діагностики, лікування та профілактики внутрішніх 
захворювань згідно з доказовою медициною» 
(18 вересня, м. Вінниця).
21. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Фармакологія, фізіологія і патологія 
нирок» (18–19 вересня, м. Чернівці).
22. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Сучасні досягнення ядерної медици-
ни» (18–19 вересня, м. Вінниця).
23. Науково-практична конференція з міжна-
род ною участю «Інноваційні технології в 
морфологічних дослідженнях» (19–20 вересня, 
м. Івано-Франківськ).

24. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Нові технології та методи – їх 
раціональне використання в лабораторній 
діагно стиці інститутів НАМН» (19–20 вересня, 
м. Київ).
25. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Актуальні питання вроджених вад 
серця» (20–21 вересня, м. Київ).
26. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Невиношування вагітності. Сучасні 
технології в акушерстві та гінекології» (20–21 ве-
ресня, м. Миколаїв).
27. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Сучасні аспекти медичної реабілітації 
дітей з інвалідизуючими захворюваннями» (20–21 
вересня, АР Крим, м. Алупка).
28. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Лікувально-профілактичні заклади в 
період реформування сфери охорони здоров’я» 
(25–26 вересня, м. Київ).
29. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Епідеміологічні та клінічні аспекти 
профілактики, діагностики та лікування розпов-
сюджених інфекційних хвороб сучасності» (26–27 
вересня, м. Харків).
30. Науково-практична конференція з міжнарод -
ною участю «Азаровські читання. Нейроофталь-

моло гія. Патологія сітківки» (27–28 вересня, АР 
Крим, м. Судак).
31. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Актуальні питання діагностики та 
лікування онкогінекологічних захворювань» (27–28 
вересня, м. Івано-Франківськ).
32. Науково-практична конференція з міжнарод-
ною участю «Прискорене старіння: механізми, діа-
гно стика, засоби профілактики» (27–28 вересня, 
м. Київ).

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ПОВІДОМЛЯЄ:

В современной медицине поменялись многие предпочтения, направления, цели, по-
этому корифеям нелегко трудиться в мире медицинских реформ и нововведений, осо-
бенно зарубежных. Один из представителей «старой гвардии» – известный ревматолог, 
профессор кафедры внутренних и профессиональных болезней Петр Павлович Гуйда, 
который подготовил не один десяток трудолюбивых и талантливых докторов, продолжа-
ющих благородную профессию врача. 

Петр Павлович – автор 253 научных ра-
бот, в том числе 2 монографий, 3 учебни-
ков, 8 научных пособий, 35 научных раз-
работок, 51 рационального предложения, 
патента на способ диагностики системной 
склеродермии и др. Впервые в Украине 
провел длительные (продолжительностью 
около 40 лет) клинические наблюдения и 
обследования более полутысячи пациен-
тов с системной склеродермией, лечебно-
консультативную работу больных стран СНГ 
на базе организованного им центра по диа-
гностике и лечению ревматических болез-
ней. И в этом далеко не все заслуги одарен-
ного врача.

Петр Павлович проводил с нами занятия с IV по VI курс, на которых мы разбира-
ли интересные клинические случаи, исследовали пациентов, изучали искусство диф-
ференциальной диагностики различных болезней. Профессор использовал пословицы, 
поговорки, метафоры, что превращало лекции в занимательные беседы. Он очень тре-
бователен к знаниям студентов, уважает в них образованность, терпение, способность 
к самоорганизации, воспитывает творческое отношение к работе, зажигает интерес-
нейшими научными идеями, всегда понимает своих студентов, помогает в учебе, под-
держивает наш моральный дух. Как нельзя лучше о душевной щедрости этого человека 
говорят слова одного древнего индийского лекаря: «Идя к пациенту, успокой свои мыс-
ли и чувства, будь добр и человечен и не ищи в своем труде выгоды. Пусть гуманность 
станет твоей религией».

П.П. Гуйда – гуманист, прекрасный врач, пример для подражания молодым специа-
листам. Огромное спасибо от всего медико-профилактического факультета за бесцен-
ный опыт на непростом поприще врачевания!

Èâàí Ìàêñèìåíêî

ОТ УЧИТЕЛЯ К УЧЕНИКУ
«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян»

 Д. Менделеев

ЗБЕРЕЖЕМО ВЕТОГРАД 

СКОВОРОДИ
27 квітня студенти Харківського 

національного медичного університету 
взяли участь у проекті «Збережемо вето-
град Сковороди». 

Профспілковий комітет студентів 
разом зі студентським самоврядуван-
ням  підтримали ініціативу Національ-
ного літературно-меморіального му-
зею Г.С. Ско вороди і організували 
екс курсійну подорож до музею філософа 
в с. Сковородинівка Золочівського рай-
ону Харківської області. Після екскурсії 
студенти посадили алею з 25 дерев на 
території  музею, у ландшафтному парку. 

Студентство започаткувало до-
бру традицію – навесні проводити тру-
дові десанти на території похован-
ня Григорія Савича Сковороди, де 
створений літературно-меморіальний му-
зей філософа.

Геніальний філософ-гуманіст Григо-
рій Савич вбачав однією із категорій 
людського щастя «сродну працю», що 
приносить задоволення, формує ви со-
кокваліфікованого спеціаліста й справ-
жнього майстра.
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ЗІ СВЯТОМ!

БЛАГОДІЙНІСТЬ

АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ

18 ТРАВНЯ  МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗЕЇВ

ДЕНЬ ДОНОРА В ХНМУ

О б г о в о р е н н я м 
проблеми ген дерної 
рівності в укра їн-
ському су спільстві 
на вряд чи можна ко-
гось здивувати. Проте 
скільки б не говори-
ли про це, проблема 
реальної рівності жі-
нок та чоловіків все 
одно залишається 
на часі. Саме питан-

ню впровадження засад законодавства 
із гендерним забарвленням у щоденне 
суспільне життя і був присвячений тренінг 
Програми сприяння Парламенту ІІ, який 
відбувся цими днями у Харкові. 

Як відомо, основними законодавчи-
ми актами, що регулюють питання рівних 
прав і можливостей чоловіків та жінок в 
Україні є стаття 24 Конституції України, 
міжнародні договори, Закон України «Про 
забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків» і Закон України «Про 
попередження насильства в сім'ї» . Однак 
загальнодержавні нормативні документи 
часто не мають втілення у регіонах.

На практиці місцеві програми роз вит-
ку формуються, виходячи з національних 
програм, без урахування місцевих про-
блем, а лише на формальному виконанні 
тексту, виписаного для всієї країни. Це 
призводить до того, що дуже часто місцеві 
програми просто дублюють положен-
ня національних, навіть тоді, коли в силу 
різноманітних обставин таке дублювання 
просто неможливе. Отже, метою подібних 
тренінгів є подолання існуючого розри-
ву та допомога при складанні подібних 
місцевих програм на майбутнє.

11 квітня 2012 року на базі 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки відбувся черговий 
відкритий тренінг «Інтегрування прин-
ципу рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків в діяльності органів місцевої вла-
ди – гендерний аналіз програм місцевого 
розвитку». 

У рамках шестигодинної плідної праці 
під керівництвом пані Олени Суслової (ко-
ординатор з гендерних питань Програ-
ми сприяння Парламенту ІІ) та Оксани 
Ярош (Луцьк) представники вишів Хар-
кова, органів управління освітою, пси-
хологи та педагоги не тільки долучили-
ся до обговорення нагальних проблем у 
реалізації принципів рівних прав і можли-
востей в освіті, охороні здоров’я, культурі 
та суспільному житті, а й на практиці 
перевірили отримані знання. Надзвичай-
но корисним та цікавим було виконання 
практичних завдань, для роботи над яки-
ми учасників розділили на групи. 

Долучитися до роботи подібних 
тренінгів можуть усі охочі. Крім того, 
більше інформації та корисних медійних 
матеріалів можна отримати на сайті Про-
грами сприяння Парламенту ІІ за адре-
сою: http://www.pdp.org.ua/

Íàòàë³ÿ Çàâãîðîäíÿ

НА ШЛЯХУ ДО РІВНОСТІ
Наближається кінець навчального року, незабаром шестикурсники проголосять кля-

тву лікаря і рушать у самостійне життя. Проте пам'ять про свою alma mater вони залиша-
ють із собою, і в цьому їм допомагає музей історії університету. 

15 травня студенти VI курсу педіатричного 
факультету вже зібралися тут, щоб згадати історію 
розвитку Харківської медичної школи, імена тих, 
хто зробив свій внесок у зміцнення її авторитету, 
тих, хто навчав студентів святій справі лікування 
людей. Ця пам'ять зберігається в музеї, де завжди 
раді зустрічі зі студентами. 

Користуючись нагодою, вітаємо співробітни-
ків музею історії ХНМУ з Міжнародним днем 
музеїв, бажаємо творчої наснаги, успіхів і нат-
хнення в нелегкій та кропіткій музейній справі.

В Харьковском национальном медицинском уни-
верситете ежегодно проходят дни донора, где студенты 
сдают кровь для детей-пациентов с заболеваниями кро-
ветворной системы 16-й детской клинической больницы 
г. Харькова. 

В преддверии мероприятия студентов информиро-
вали о процедуре донорства в таких аспектах:

• Что такое донорство и его цель.
• В чем состоит польза этой процедуры для донора.
• Правила поведения до, после и во время процедуры.
• Кто может стать донором.

Перед началом акции были составлены предвари-
тельные списки студентов, желающих участвовать в сдаче крови. 

День донора состоял из 5 этапов, с 3 по 19 апреля, поскольку желающих было дей-
ствительно много. После процедуры каждого угощали сладким чаем и вкусными булочка-
ми для улучшения самочувствия и поднятия настроения.

 Работа принесла свои результаты: на І медицинском кровь сдали 55 человек, на ІІ – 47, 
на ІІІ мед. ф-те – 33, на ІV – 46, а на стоматологическом – 54 человека. Процедура проходи-
ла организованно, быстро и даже весело.

Донорство – добровольный акт дарения жизни. Дарите жизнь, дарите надежду – при-
соединяйтесь к нам в следующем году. 

Ìàðãàðèòà Ìàéîðîâà, IV ìåäôàêóëüòåò, II êóðñ, 
 Îëüãà ×àéêà, ² ìåäôàêóëüòåò, ²² êóðñ 

«Иметь и не дать иной раз хуже, чем украсть». 
Мария фон Эбнер-Эшенбах

ХРАМЫ ХАРЬКОВА

ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА
Церковь Петра и Павла основана в 1866 г. в предместье 

Харькова на Журавлевке (сейчас ул. Шевченко). Решение о 
строительстве храма появилось у жителей в 60-х годах XIX 
века в связи с быстрым ростом города и включением терри-
тории Журавлевки в состав города.

Общим решением приходского собрания было опре-
делено построить храм в честь апостолов Петра и Павла, 
поскольку тогда еще не было храма, посвященного этим 
святым. После соответствующего прошения, поданного 
прихожанами в Консисторию, был утвержден проект буду-
щего храма, сделанный епархиальным архитектором. 

Каменное здание заложено в 1871 г., строительство завершено в 1875 г. Церковь Пе-
тра и Павла на Журавлевке построена в русско-византийском стиле по проекту архитекто-
ров Ф. Данилова и В. Небольсина. Храм однокупольный, с тремя престолами. 

В 1902 году на территории Петропавловского храма возникло приходское училище, 
которое в последствии отошло городу. А уже в 1907 году Церковно-приходской Совет ре-
шал вопрос о постройке женской церковно-приходской школы, где образование было 
бесплатным.

Даже во времена гонений и гитлеровской оккупации церковь не прекращала работу. 
Перемены по отношению государства к церкви, последовавшие в 40-х годах ХХ века, от-
разились и на Петропавловском храме, который был зарегистрирован органами власти 25 
апреля 1945 года, и с этого момента в нем снова начали проводить службы.

К 130-летнему юбилею храм Петра и Павла был отреставрирован, открыта воскресная 
церковная школа Василия Великого, где прихожанам преподаются основы вероучения и 
искусство церковного песнопения. 

Ë. Ñèëàåâà
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КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

КОНКУРС КРАСОТЫ

ОСТОРОЖНО, ХМЕЛЬНИЦКИЙ!Май
Ты примчался утром прохладным,
Солнцем ярким, веселым ветром,
И мороженым шоколадным,
Новой песней и новым концертом,
Мини-юбкой, шелковой блузкой,
В демонстрациях и парадах,
И вдоль речки тропинкой узкой,
Ароматным цветеньем сада,
Беззаботным, как мирное небо,
Суетливым: смотри, не зевай,
Целый год ты в гостях у нас не был,
Ты пришел, теплый май, милый май.

Кубок Евро-2012

Все подруги болеют футболом,
Я же вся занята рок-н-роллом,
Но потряс меня, надо признаться,
Кубок Евро-2012!
Он сияющий, светлый, лучистый, 
Полон звонкой энергии чистой,
Я готова стоять до победы,
Лишь бы счастье почувствовать это.
И на фото с ним запечатлеться,
И теперь я – футбола частица!
А своим дорогим футболистам
Этот кубок прекрасный, искристый
Я хочу пожелать всей душою
Потрясти над своей головою!

Òàòüÿíà Ïåòðåíêî, 
IV ìåäôàêóëüòåò, II êóðñ, ² ãð.

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

род на западной Украине, а для сборной 
команды КВН «Осторожно, Харьковча-
не» – 3-й тур Студенческой Лиги, который 
проходил в г. Хмельницкий, где ребята шу-
тили и удивляли своей находчивостью. 
Наша команда выбрала из своих архивов 
лучшие шутки, ведь на кону был выход 
в финал. Второй раз «Осторожно, Харь-
ковчане» играли на уровне студенческой 
лиги, но в финал, увы, снова не прошли. 
Команды «Отдыхаем вместе» (г. Хмель-
ницкий), «С большой буквы» (г. Луганск), 
«Программа защиты принцесс» (г. Пол-
тава), «Хлеба и зрелищ» (г. Ровно), «Одна 
на всех» (г. Переяслав-Хмельницкий), 
«Банкомат» (г. Киев) оказались сильнее. 
В связи с этим «Осторожно, Харьковча-
не» решили взять творческий тайм-аут и 
вплотную заняться учебой.

В следующем году состав коман-
ды планируют расширить, поэтому все 
желающие могут обращаться в штаб по 
тел. 066-15-81-540, 093-69-03-022 или 
оставлять заявки на странице команды:
 vk.com/kvnhnmu.

От лица штаба команды желаю всем 
успешно сдать сессию, приобрести биле-
ты на футбол и наслаждаться атмосферой 
Евро–2012. 

☺  

- Дорогой у меня для тебя две ново-
сти: хорошая и плохая. С какой на-
чать?
- Давай с плохой.
- Я разбила твою машину.
- А какая хорошая?
- Вначале я ее помыла!

ШУТКИ ОТ КОМАНДЫ:

Какие ассоциации вызывает у Вас 
слово «Хмельницкий»? Для кого-то это 
Богдан, казацкий гетман, для кого-то го-

Весна – прекрасная пора года, когда при-
рода пестрит красками и пейзажами, сияет под 
лучами теплого солнца. Это лучшее время для 
радости, вдохновения, любви, очарования и 
красоты. 

30 апреля в ККЗ «Украина» состоялся VII об-
ластной конкурс «Мисс студенчество – 2012», 
в котором приняли участие 29 девушек из всех 
вузов Харькова. В жюри конкурса собрались 
хореографы, директора модельных агентств, 
фотографы, организаторы конкурсов красоты, 
популярные ведущие, а также «Мисс Студенче-
ство – 2009» и «Мисс Харьков – 2009» Марьяна 
Таласимова и начальник управления культуры 
и туризма Харьковской облгосадминистрации 
Дмитрий Кузнецов. Почетным гостем фестиваля 
стала «Мисс Харьков – 2011» Елена Берестюк.

Харьковский национальный медицинский 
университет представляла Эльвира Лыганова, 
студентка ІІІ медфакультета ІІ курса, победитель 
конкурса «Мисс Университет – 2012». 

В конкурентной борьбе за титул «Мисс студенчество – 2012» Эльвира Лыганова 
была удостоена звания «Мисс фото» и, без сомнения, оваций зрителей. 

Этот конкурс в очередной раз напомнил об одной из могущественных сил на пла-
нете, во имя которой даже разыгрывались войны и примирялись народы, слагались 
поэмы и серенады – женской земной красоте.

МИСС  СТУДЕНЧЕСТВО  – 2012

1. Рахманський. 2. Проводи. 3. Кри-
вий. 4. Всеношна. 5. Петро. 6. Посвіт. 
7. Паска. 8. Навбитки. 9. Чорний. 
10. Чистий. 11. Скакалки. 12. Берегиня. 
13. Медівка. 14. Писанкарство.

У горизонтальному рядку: 

Христос воскрес!

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

Tendo calcaneus – Гиппократово сухожилие

Гиппократ (Hippocrates) (460-377 до н.э.) – древнегрече-
ский врач, «отец медицины». В своих книгах собрал сведения о 
строении человеческого тела, имевшиеся на тот период. В его 
«Сборнике» имеются разделы, в которых приводятся описания 
различных внутренних органов, костей, мышц, суставов, сосу-
дов и нервов.

Canalis carpi ulnaris – канал Гюйона

Феликс Гюйон (Felix Jean Casimir Guyon) (1831-1920) – 
французский уролог. Был профессором хирургической пато-
логии на медицинском факультете Парижского университета. 
Также был членом Медицинской академии и президентом Ака-
демии наук. Предложил хирургические методы лечения забо-
леваний почек, уретры, простаты.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
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ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ МОЯ ПРИСЯГА

СПОВІДЬ СОЛДАТСЬКИХ 
СЕРДЕЦЬ...

7 травня в Харківському національному медичному університеті відбулися уро-
чистості з нагоди Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Вшанування ветеранів 
роз почала зустріч у Народному музеї 
історії ХНМУ з керівниками, виклада-
чами та студентами університету. Зі 
святом фронтовиків привітав ректор 
Володимир Лісовий: «Дозвольте по-
здоровити Вас із 67-ю річницею Пе-
ремоги у Великій Вітчизняній війні! 
Чим далі від нас славетний 1945-й, 
тим сильніше усвідомлюємо велич 
подвигу народу-переможця, який 
навіть через сторіччя буде яскра-
вим символом непохитної мужності 
й стійкості».

Святкування Дня Перемоги 
про довжив театралізований вечір 
«Сповідь солдатських сердець...», у 
якому взяли участь Народний театр 
естради «Діалог», колектив народ-
ного танцю «Радість», хореографічна 
група «Арт-Денс», фольклорний ан-
самбль «Чарівниці» ЦРБ м. Любо -
тин та ін.

На заході були присутні почесні 
гості Народний депутат України, 
член Наглядової ради ХНМУ Валерій 
Писаренко та начальник Головного 
управління освіти і науки Харківсь-
кої облдержадміністрації Роман Ша-
повал.

Із урочистим словом звернувся 
до ветеранів депутат Валерій Пи-
саренко: «Саме в цей день краще 
розумієш справжню цінність людсь-
кого життя. Героїзм та самовідданість 
переможців вимагає належного 
ставлення та пошани».

Уже 67 років минуло зі славет-
ного дня підписання угоди про по-
вну та беззастережну капітуляцію 
нацистської Німеччини, з Дня Пере-
моги. Щиро вдячні ветеранам за со-
нячне небо й низько схиляємо голови 
перед їхньою звитягою та мужністю. 
Нехай вічно живим полум’ям горить 
свячений вогонь людської пам’яті.

Урочисті пісні, дзвін медалей та орденів, червоні жоржини та рожі в руках. 
На обличчях цих людей похилого віку одночасно радість і гордість, біль і смуток. 
Вони – значимі люди, ветерани Великої Вітчизняної війни. 

Ритуал клятви на вірність рідному 
народові існує з давніх-давен. Громадя-
ни України, які призвані або добровільно 
вступили на військову службу, прийма-
ють Військову присягу на вірність наро-
ду України, яку складають в урочистій 
обстановці.

4 травня в Харківському національно-
му медичному університеті біля пам’ят ного 
знаку студентам та співробітникам ХМІ, які 
загинули в роки Великої Вітчизняної війни, 
відбулися урочисті збори з нагоди прий-
няття Присяги на вірність народу України 
студентами IV курсу стоматологічного фа-
культету, V курсу медичних факультетів 
Харківського національного медичного 
університету та Національного фармацев-
тичного університету.

Церемонію відкрив зав. кафедри ме-
дицини катастроф та воєнної медицини 
полковник м/с С.Г. Дем`яник. Перед сту-
дентами виступив ректор ХНМУ проф. 
В.М. Лісовий, який зазначив: «Сьогодні 
один із найзнаменніших й пам’ятних днів, 
коли кожен із вас особисто дає клятву й 
бере на себе велику відповідальність – 
завжди бути вірним Батьківщині». 

Студентів також привітали почесний 
ректор академік А.Я. Циганенко та про-
ректор з науково-методичної роботи 
НФаУ К.А. Іванова. Від імені випускників 
вітальне слово проголосили відмінники 
військово-медичної підготовки Вален-
тина Лозінська та Олексій Шафрано-
вич, які наголосили на важливості події у 
новій ролі захисників Вітчизни, подяку-
вали керівництву університету за навич-
ки роботи в екстремальних ситуаціях та 
пообіцяли берегти мирне небо України. 

Присяга – це клятва захищати укра-
їнську державу, непохитно стояти на сто-
рожі її свободи та незалежності. Кожен 
студент цього дня урочисто заприсягнув 
дбати про здоров`я та благополуччя своїх 
співвітчизників, охороняти мир та спокій 
рідної країни. 

ПРИСЯГА НА 
ВІРНІСТЬ НАРОДУ 

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

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

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

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

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 28.05.2012. 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 05/24.

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

ВЧЕНА РАДАВЧЕНА РАДА

У травні свій ювілей відзначають: доцент кафедри ОХТА Маргарита Анатоліївна Падалиця, старший викладач ка-
федри анатомії людини Ганна Іллівна Полякова, методист вищої категорії методичного кабінету Наталiя Семенiвна 

Тітова, провідний бухгалтер бухгалтерії Тамара Герасимiвна Нiкiтiна, асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 
Ольга Володимирівна Ткачова, лаборант кафедри загальної практики – сімейної медицини Олена Вікторівна Куче-

ренко, прибиральник службового приміщення учбово-лабораторного корпусу Галина Василівна Тищенко; завідувач ка-
федри радіології та радіаційної медицини Микола Іванович Пилипенко, професор кафедри офтальмології Станіслав 

Федорович Зубарєв, доцент кафедри радіології та радіаційної медицини Микола Єгорович Слабодчиков, доцент ка-
федри онкології Ігор Анатолійович Сенніков, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини Віктор Ми-

колайович Ковальов, викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Микола Васильович Катрич, 

сторож учбово-лабораторного корпусу Борис Вікторович Штадченко.

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!

ЯРМАРОК НАУКОВИХ ГУРТКІВ ХНМУ

За ініціативи Ради 
студентського науко-
вого товариства та 
її голови Христини 
Потіхенської на по-
чатку засідання був 
відкритий Ярмарок на-
укових гуртків ХНМУ, 
на якому представ-
лено інформацію, що 
відображає головні на-
прямки роботи, основні 
досягнення, діяльність 
активних учасників, 
повсякденну наукову 
роботу гуртків кафедр 
університету. 

Провідною метою 
Ярмарку стало визна-
чення активності сту-
дентської науки на 
кафедрах, складан-
ня рейтингу науко-
вих кружків, оцінка 
результатів участі 
в конференціях та 
олімпіадах. 

У заході взяли 
участь 36 кафедр, усі 
представники яких от-
римали сертифікати 
учасників.

17 травня в університеті відбулося засідання вченої ради. На порядку денному розглядалися здобутки, проблеми та пер-
спективи молодіжної науки в Харківському національному медичному університеті, які представила у своєму докладі куратор 
Студентського наукового товариства і Ради молодих учених професор Ганна Кожина.
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