
ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВЛАСНА ДУМКАВЛАСНА ДУМКА

Любі жінки! 

Сердечно вітаю Вас з весняним 

святом краси та любові!

За доброю традицією зі святом 8 Березня приходить весна. І в 
цьому є певна закономірність, бо жінка, як і весна, несе у світ осо-
бливу й велику місію природи – життя і любов, ніжність і турботу, нат-
хнення і неповторність. У Міжнародний жіночий день прийміть слова 
вдячності за Вашу щирість, високе натхнення, яким Ви наповнюєте що-
денне життя і працю. Немає галузі в нашому житті, де б не працювали 
жінки, які є взірцем професійної майстерності, сумлінності, творчості й 
самовідданості.

Шановні жінки! Нехай цей день увійде у Вашу оселю з ніжним і про-
зорим ароматом перших квітів, з чистим подихом весняного повітря, з 
першими теплими сонячними променями. Щиро бажаю, щоб доля була 
до Вас доброю, усюди Вас супроводжували радість і удача, підтримка, 
розуміння, любов близьких людей та ніколи не оминала турбота 
чоловіків.

²ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè, 
ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

Дорогі чоловіки!
Вітаємо вас із Днем захисника 

Вітчизни! Ви – наша гордість, наша опо-
ра. Ви надаєте підтримку і приходите на 
допомогу в скрутну хвилину. Ми любимо, 
цінуємо й поважаємо Вас, постараємося 
прикрасити Ваше життя, зробити його 
яскравішим і світлішим. 

У це свято хочемо побажати Вам 
ніжності, спокою, тепла, щасливо-
го сімейного життя, щоб все це разом 
з Вашою силою і відвагою створювало 
гармонію та мир! Бажаємо Вам добро-
го здоров'я, успіхів на Вашому нелегко-
му шляху і міцного чоловічого духу, щоб 
втілити в життя все задумане й бажане.

25 лютого відбулася відкрита лекція 
для медичної спільноти країни в режимі 
онлайн Міністра охорони здоров’я України 
чл.-кора НАМН України професора 
Раїси Василівни Богатирьової. Понад 
7 тис. студентів старших курсів, інтернів, 
клінічних ординаторів, викладачів та 
керівників вищих медичних закладів мали 
змогу поспілкуватися з приводу актуальних 
питань подальшого розвитку вітчизняної 
медицини. Лекція була присвячена си-
стемним змінам в охороні здоров’я та об-
говоренню рішень стосовно сфери ре-
формування медичної галузі.

На початку лекції Р.В. Богатирьо-
ва зверну ла увагу на ті наявні про-
блеми, які дали поштовх до рефор-
мування системи охорони здоров’я, а 
саме: структурні перекоси, зруйнова-
на система профілактики захворювань, 
хронічний дефіцит фінансових та кадро-
вих ресурсів. «Для вирішення зазначе-
них питань необхідна воля, концентрація 
ресурсів, послідовність, наше розуміння, а 
найголовніше – не захоплюватися проце-

сом», – зазначила Раїса Василівна. У своїй 
лекції Міністр охарактеризувала певні про-
цеси, які відбуваються у світі та впливають 
на здоров’я громадян: негативні впливи 
зовнішнього середовища, демографічні 
показники, епідеміологічний стан в Україні, 
вплив соціальних чинників тощо. 

Раїса Богатирьова розкрила суть зако-
нодавчих змін, які започаткували впровад-
ження пілотних проектів у рамках рефор-
мування галузі. За один рік у регіонах було 
створено 179 центрів первинної медико-
санітарної допомоги, поновлена робо-
та фельдшерських, акушерських пунктів 
і кабінетів для лікарів сімейної практики. 
Також вона розповіла про реорганізацію 
швидкої екстреної допомоги, зокрема, за-
безпечення медичним персоналом, не-
обхідним обладнанням і медикаментами. 

На завершення промови Раїса Богати-
рьова підкреслила, що реформи й надалі 
набуватимуть свого змістовного і якісного 
наповнення протягом тривалого часу, тому 
важливо знайти елемент партнерства між 

Для нас, як для молодих фахівців, осо-
бливо корисно послухати із перших вуст 
про нові можливості й нововведення, будь-
які зміни в українській охороні здоров'я. Я 
вважаю, що для всієї медичної спільноти 
України такі дистанційні лекції в онлайн 
режимі – це чудовий прогресивний метод 
спілкування й обговорення всіх важливих 
для нас питань.

ßí³íà Áîðîäîâñüêà, ë³êàð-³íòåðí

Приємно, що наш університет на-
дав нам можливість дистанційно 
поспілкуватися з Міністром охорони 
здоров’я України Раїсою Богатирьовою. 
Це чудова можливість не тільки прослуха-
ти пізнавальну лекцію щодо майбутніх ре-
форм в охороні здоров'я, але й поставити 
питання, які хвилюють молоде покоління 
лікарів. Також було приємно побачити на 
лекції представників ВНЗ інших міст.

Êàòåðèíà Âîë÷åíêî, ë³êàð-³íòåðí 

пересічним громадянином та медичним 
працівником: «Якщо сьогодні суспільство 
не готове підтримати і повернути на висо-
кий соціальний щабель медика, то не вар-
то очікувати швидких змін в якості надан-
ня медичної допомоги і рівні професійних 
здібностей лікарів».

Наприкінці онлайн спілкування слухачі 
мали змогу отримати відповіді на питан-
ня щодо працевлаштування випускників, 
поліпшення якості навчання, фінансування 
молодіжної науки, створення дистанційних 
форм навчання, підпорядкування вищих 
медичних навчальних закладів та ін.
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ГАЗЕТА КОЛЕКТИВУ ХАРКIВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ



МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ВІЗИТ ПОЧЕСНИХ ГОСТЕЙ

ТРАДИЦІЇ СПІВДРУЖНОСТІ

1 лютого Харківський національний 
медичний університет із дружнім візитом 
відвідала делегація Посольства Республіки 
Таджикистан в Україні у складі радника По-
сольства Республіки Таджикистан в Україні 
Нематулло Емомовича Емомова, аташе По-
сольства Республіки Таджикистан в Україні 
Парвіза Сайфіддіна Назарзода, голови 
таджицької діаспори Харківської області Ну-
рулло Нурбобойовича Сайдалієва та його за-
ступника Шовки Дуктамовича Садикова.

Представники посольства та діаспори 
зустрілися з ректором університету профе-
сором Володимиром Лісовим, проректором 
з науково-педагогічної роботи професором 
Володимиром Марковським та помічником 
ректора з міжнародних зв’язків професором 
Ігорем Завгороднім. 

«Дуже приємно зазначити, що на сьогодні 
в ХНМУ навчається більше 90 студентів з Тад-
жикистану, адже підготовка фахівців у медич-
ному університеті має глибокі історичні корні 
та практичний досвід, – зазначив пан Емо-
мов. – Кращі з них мають можливість взяти 
участь у ІІ форумі студентів-таджиків, який 
відбудеться навесні в м. Одесі». У свою чер-
гу Володимир Лісовий висловив щиру под-
яку почесним гостям і наголосив на тому, 
що наш університет має 200-річний досвід у 
підготовці лікарів, за цей час створені медичні 
школи різного напрямку, широко розвинені 
міжнародні зв’язки. Серед випускників-
іноземців – видатні вчені, державні діячі, 
політики.

У ході зустрічі були обговорені питан-
ня щодо навчання в університеті студентів – 
громадян Республіки Таджикистан, розгляну-
ті проблеми в галузі поліпшення навчання і 
різних аспектів виховної роботи, двосторон-
нього співробітництва та розвитку дружніх 
відносин між нашими країнами. 

Наприкінці візиту почесні гості мали змо-
гу ознайомитися з історичним минулим на-
шого університету в Народному музеї історії. 
Після цікавої екскурсії, яку було організовано 
з нагоди їх візиту, пан Емомов залишив запис 
у книзі відгуків.

6 лютого відбулася 
зустріч ректора уні-
верситету професора 
Володимира Лісового з 
радником Посольства 
Туркменістану в Україні 
Чаримуратом Атаха-
новим.

Володимир Лісовий 
висловив почесним го-
стям подяку за візит до 
найстарішого навчаль-
ного медичного закла-
ду в України, відомого 
своїми багаторічними 
традиціями та кращи-
ми медичними школа-
ми. Ректор університету підкреслив, що між двома країнами склалися давні дружні 
відносини і наш заклад пишається знаними випускниками з Туркменістану, з якими 
ми підтримуємо зв'язок і сьогодні.

Під час зустрічі обговорювалися питання стосовно навчання студентів – гро-
мадян Туркменістану в ХНМУ, важливості взаємодії і співробітництва Посольства з 
адміністрацією університету. 

Програма візиту включала зустріч пана Атаханова зі студентами – громадяна-
ми Туркменістану, на якій обговорювалися нагальні проблеми щодо навчання і пе-
ребування в Україні.

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ СТАВ ДЛЯ НАС ДРУГИМ ДОМОМ»

7 лютого до Харківського національного медичного університету завітали почесні 
гості: Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Раджив Кумар 
Чандер, другий секретар Посольства Республіки Індія в Україні Аміт Верма та ви-
пускник нашого університету 1996 року Алок Бансал. 

Важливою складовою візиту стала 
зустріч з ректором університету Володими-
ром Лісовим, який підкреслив, що в нашому 
ВНЗ склалася добра традиція – з 1974 року 
в ХНМУ навчаються студенти – громадяни 
Індії, і виказав сподівання, що їх кількість 
щороку збільшуватиметься. Перший випуск 
студентів медичного університету відбувся 
у 1980 р., і з тих пір підготовлено більше 420 
фахівців для медичної галузі Індії.

Під час спілкування обговорювали-
ся питання навчання, співробітництва, 
післядипломної освіти, стажуван-
ня студентів, викладачів та клінічних 
ординаторів – громадян Індії тощо.

Наприкінці зустрічі пан Повноважний 
Посол подякував за теплий та дружній при-
йом і зазначив: «Харківський національний медичний університет став для нас дру-
гим домом, тому що тут навчається багато студентів – громадян Індії. Той факт, що 
наші студенти обирають саме ваш вищий навчальний заклад, свідчить про високий 
професійний рівень колективу університету».

У рамках візиту представники де ле гації зустрілися зі студентами з Індії та 
відвідали Народний музей історії ХНМУ.

Çà ìàòåð³àëàìè ïðåñ-ñëóæáè ÕÍÌÓ
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РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ГРАМОТА

ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ МІЖВУЗІВСЬКИХ ЗМАГАНЬ!

Почесною грамотою ХНМУ за багаторічну плідну роботу з підготовки та атестації 
науково-педагогічних кадрів нагороджено чл.-кора НАМН України, завідувача ка-
федри хірургії № 3 професора Володимира Івановича Лупальцова та завідува-
ча кафедри гістології, цитології та ембріології професора Сергія Юрійовича 

Мас ловського.

18 лютого в навчально-спортивному комплексі Національного університету 
цивільного захисту України відбулися міжвузівські змагання з військово-прикладних 
видів спорту, присвячені Дню захисника Вітчизни. Команда Харківського національного 
медичного університету посіла 9-е місце серед 22 команд-учасників вищих навчаль-
них закладів.

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА ПЕДІАТРА

26 січня на базі Харківського національного медичного університету за підтримки 
МОЗ України, Харківської обласної асоціації педіатрів та Харківської обласної 
державної адміністрації відбувся регіональний науково-практичний семінар «Безпе-
рервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» за темою «Проблемно-
орієнтований підхід до інфекційної патології у дітей». У роботі семінару взяло участь 
347 фахівців міста Харкова та Харківської області. 

Привітальне слово пролунало від проректора з наукової роботи В.В. М’ясоєдова 
та директора Департаменту охорони здоров’я і соціальних питань Харківської міської 
ради Ю.В. Сороколата. З теплими словами та побажаннями плідної роботи до 
учасників конференції звернувся головний спеціаліст-педіатр Головного управління 
охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації С.В. Дриль. 

Заступник директора Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки – на-
чальник відділу освіти та науки МОЗ України, член-кореспондент НАМН України про-
фесор О.П. Волосовець у своїй доповіді вшанував пам’ять видатних педіатрів, учених 
і вчителів – В.М. Сідельникова та В.С. Приходько. Далі у своїй доповіді він підкреслив 
значення безперервного професійного розвитку дитячих і сімейних лікарів для 
розв’язання актуальних проблем медицини дитинства та якісного виконання завдань, 
поставлених керівництвом держави та Міністерства охорони здоров'я, звернув увагу 
на питання впровадження досяг-
нень сучасної науки в практику.

Протягом семінару були 
прочитані лекції, проведені 
майстер-класи та заслухані до-
повіді провідних фахівців у галузі 
педіатрії.

З особливою увагою учас-
ники конференції прослухали 
доповіді професора С.П. Кри-
вопустова, присвячені питан-
ням діагностики, лікування та 
профілактики інфекцій верхніх 
відділів респіраторної системи, 
коморбідних станів при інфе к-
ціях. Професор О.П. Волосовець 
при ділив увагу диференційній 
діагностиці та лікуванню кашлю, 
стандартам лікування лихоман-
ки у дітей. Активно обговорювалася проблема зростання мікробної резистентності до 
сучасних антибіотиків та шляхи боротьби з нею. 

У ході семінару учасники обговорювали актуальні питання щодо гострих киш-
кових інфекцій у дітей, особливостей ведення пацієнтів із інфекційно-асоційованою 
патологією, розглядали основні аспекти патогенетичної та симптоматичної терапії 
гастроінтестинальних розладів, представили сучасний погляд на проблему глистової 
інвазії у дітей та запропонували відповідний алгоритм обстеження дитячого населен-
ня тощо.

Під час заходу професори використовували ситуаційні завдання, питання та відпо-
віді, що сприяло активній участі лікарів у обговоренні педіатричних проблем.

Після закінчення конференції слухачі отримали сертифікати з відповідною кількістю 
балів для урахування їх при атестації на присвоєння або підтвердження лікарської 
кваліфікаційної категорії.

Усі присутні наголосили на актуальності проведення таких семінарів, підкреслили 
необхідність продовжувати науково-практичні заходи щодо вивчення проблемних пи-
тань діагностики, лікування інфекційної патології у дітей

Ã.Ñ. Ñåíàòîðîâà, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹ 1 òà íåîíàòîëîã³¿, 
Î.Â. Îìåëü÷åíêî, äîöåíò êàôåäðè 

«ХИМИЯ. ЭКОЛОГИЯ. 
МЕДИЦИНА»

На кафедре медицинской и биоор-
ганической химии с 5 по 8 февраля тра-
диционно прошел первый тур IV ежегод-
ной межфакультетской конференции 
научных работ первокурсников «Химия. 
Экология. Медицина» по темам: вклад 
великих химиков мира в развитие хи-
мии, медицины, фармации; именные 
реакции в химии; минералы – сокрови-
ща земли. 

В первом туре конференции уча-
ствовали отечественные студенты I кур-
са медицинских факультетов. Победите-
лями стали: І медфакультет – Маргарита 
Проценко и Екатерина Пушкарь – I ме-
сто; Алексей Хабаль, Ирина Чепель, Яков 
Котлик – II место, Анастасия Бойцова и 
Анастасия Тараненко – III место. Рабо-
та Ильи Чернявского отмечена как луч-
шая за междисциплинарную интегра-
цию. Среди студентов ІІ медицинского 
факультета места распределились сле-
дующим образом: Олеся Плехова и Ни-
кита Маркевич – I место, Татьяна Кулык 
и Владислав Калюжка – II место, Сер-
гей Попенко и Кирилл Старов – III ме-
сто. Эльвира Орловская получила приз 
за лучшую презентацию своего докла-
да. На ІІІ медицинском победителями 
стали: Анастасия Королькова и Владис-
лав Гончар – I место, Денис Тиханский – 
II место, Нина Руденко – III место. 

Хорошей традицией стал выпуск те-
зисов студенческих работ, опубликован-
ных в сборнике материалов конферен-
ции, который каждый участник в этом 
году получит бесплатно. Иностранные 
студенты выбрали заочную форму уча-
стия в конференции в виде публикации 
тезисов.

Ñ.À. Íàêîíå÷íàÿ, àññèñòåíò êàôåäðû 
ìåäèöèíñêîé è áèîîðãàíè÷åñêîé õèìèè
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ЗУСТРІЧ З МИНУЛИМ

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

Засідання Асоціації 
фармакологів України

Навчальний процес: від якості 
підготовки до лікарської 

майстерності

23 січня відбулося засідання Харківського регіонального 
відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
фармакологів України», присвячене історії Імператорсько-
го Харківського університету в дореволюційний період 
(1805-1917). 

У засіданні взяли участь співробітники Харківського 
національного медичного університету, Національного фар-
мацевтичного університету та Державного наукового центру 
лікарських засобів. У своєму вступному слові голова Асоціації 
проф. Т.В. Звягінцева звернула увагу на те, що розвиток 
Харківської наукової фармакологічної школи дореволюційного 
періоду тісно пов'язаний з історією медичного факультету 
Імператорського Харківського університету. Учасники засідання 
відвідали Народний музей історії.

Директор музею Ж.М. Перцева розповіла про становлення 
медичного факультету університету, ознайомила присутніх з 
експонатами й фотоматеріалами з фондів музею. Її надзвичай-
но цікава розповідь про професорів М.П. Тринклера, В.Ф. Гру-
бе, братів Данилевських, Г.Г. Коррітарі, М.П. Болгаревсько-
го, Є.С. Гордєєнка, М.Л. Залесського та інших представників 
харківської школи фармакологів, їх внесок у науку й життя міста 
відкрила нові сторінки педагогічного й громадського життя цих 
видатних людей. Відвідання музею викликало жвавий інтерес, 
а також захоплення учасників і гордість за неоціненний внесок 
талановитих учених нашого університету у світову науку.

Покращання навчального процесу в Харківському 
національному медичному університеті є постійним і без-
перервним, адже саме від нього залежить рівень підготовки 
спеціалістів – випускників нашого навчального закладу. Саме 
це питання було обговорено 13 лютого під час круглого столу, 
ініціатором проведення якого став ІІ медичний факультет.

Напередодні круглого столу пройшло анкетування серед 
студентів різних курсів з наступних питань: «Навчальний процес 
з погляду студентів», «Рівень організації навчально-виховного 
процесу в університеті» та «Організація навчального процесу й 
бюджет часу студентів». За результатами опитування основни-
ми причинами труднощів навчального процесу студенти вважа-
ють недосконалість розкладу, занадто великий обсяг навчаль-
ного навантаження та особисту неорганізованість. Відповідно, 
підвищенню інтересу студентів до навчання, на їх погляд, спри-
ятимуть вдосконалення розкладу занять, краще забезпечення 
навчально-методичною літературою, самоорганізованість сту-
дента тощо. 

На засіданні були присутні декан В.О. Ольховський, заступ-
ники декана Н.О. Гордієнко та М.М. Хаустов, начальник на вчаль-
но-методичного відділу В.М. Прудіус, ви кла дачі – спів робітники 
кафедр і представники студентського самоврядування – старо-
сти груп. Учасники перш за все обговорили проблемні питання 
і практичні шля-
хи їх вирішення. 
З метою покра-
щання навчаль-
ного рівня серед 
студентів старо-
сти груп запро-
понували вне-
сти деякі зміни 
до навчального 
процесу, зокре-
ма до систе-
ми складання 
модулів, вве-
сти програму 
дистанційного 
навчання, забезпечити вільний доступ до мережі Wi-Fi, звер-
нули увагу на необхідність оновлення навчальної літератури, 
розміщення методичних вказівок кафедр на сайті ХНМУ, вдо-
сконалення розкладу лекцій та практичних занять тощо.

Поставлені питання були активно обговорені між пред-
ставниками деканату, викладачами та радою студентського 
самоврядування. Усі пропозиції, які обговорювали протягом 
засідання, були передані на розгляд до деканату ІІ медичного 
факультету. 

Â. Çàõàðåâè÷

ДИПЛОМАНТИ КОНКУРСУ 

«БІБЛІОТЕКАР РОКУ–2012»
У 2009 р. серед фахівців біб ліотек Харківського зонального 

методичного об'єднання був заснований конкурс «Бібліоте кар 
року» та «Бібліотека року». 

У 2012 р. на конкурсі 
«Бібліотекар року» наша 
бібліотека представила 
ор ганізаторів семінарів 
для молодих учених, 
що проходять з 2006 
року, – заступника ди-
ректора з інформаційних 
технологій Т.Б. Павлен-
ко, зав. інформаційно-біб-
ліо графічним відділом 
С.А. Кравченко, зав. секто-
ром обслуговування англо-
мовних студентів О.О. Красюкову. Вони стали переможцями в 
номінації «За розробку та впровадження заходів з підвищення 
інформаційної культури користувачів» і отримали дипломи в 
урочистій обстановці в ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна. До речі, у 2010 
році заступник директора з інформаційних технологій Т.Б. Пав-
ленко стала переможцем у номінації «За кращу публікацію».

Ми вітаємо наших переможців і бажаємо подальшого успіху в 
професійній діяльності.

².Â. Êèðè÷îê, äèðåêòîð Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ÕÍÌÓ

ВІТАЄМО!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ÌÛ ÇÀÑÒÀÂÈÌ ÂÀÑ ÓËÛÁÀÒÜÑß!

9 февраля – Международный День 
стоматологов, покровительницей ко-
торых считается Святая Аполлония. 
Так как стоматологи Харьковского на-
ционального медицинского универси-
тета не только профессионалы свое-
го дела, но и очень талантливые люди, 
мы решили творчески отметить свой 
праздник.

8 февраля в актовом зале универ-
ситета под девизом «Ни одного пред-
ложения без стоматологического тер-
мина, мы заставим вас улыбаться!» 
состоялся І Международный Харьков-
ский стоматологический фестиваль. 
При входе в зал гости ознакомились с 
художественной медицинской выстав-
кой, где были представлены картины 
преподавателей и студентов. Седьмая 
городская стоматологическая поли-
клиника (главный врач Наталья Федак) 
представила ретро-экспозицию сто-
матологического кабинета. Для созда-
ния настроения и приятной 
праздничной атмосферы 
звучала живая музыка.

Праздник открыли по-
бедители зимнего кубка 
КВН ХНМУ – сборная ко-
манда стоматологическо-
го факультета. Затем слово 
было предоставлено рек-
тору университета профес-
сору Владимиру Лесовому, 
который поздравил всех с 
праздником и пожелал при-
сутствующим отличного на-
строения. 

Сюрпризы продолжи-
лись. На сцене приятно уди-
вил дуэт ведущих в составе 
декана стоматологического 
факультета Виктора Никоно-
ва и доцента кафедры ортопедической стоматологии Андрея 
Никонова. Также порадовали зрителей своими выступления-
ми танцевальный коллектив «Арт-денс» и клуб акробатиче-
ского рок-н-ролла «Саммит». 

Поздравить харьковских стоматологов приехали гости из 
ближнего зарубежья – города Белгорода. С праздничными по-
здравлениями выступили доцент кафедры стоматологии ме-
дицинского факультета НИУ БелГУ Александр Копытов и сту-

дент V курса Вадим Пивовар. Зарядили 
зрителей позитивными эмоциями гости 
из Полтавы: заведующий кафедрой хи-
рургической стоматологии, челюстно-
лицевой, пла стической и реконструк-
тивной хирургии профессор Давид 
Аветиков со своими сотрудниками ис-
полнили песни собственного сочинения 
на стоматологическую тематику. Наши 
коллеги с кафедры оториноларинголо-
гии выступили с веселой сценкой про 
врачей-оториноларингологов. 

Гостями нашего фестиваля были 
сотрудники Харьковской областной 
стоматологической поликлиники. С 
поздравлениями выступили главный 
внештатный стоматолог ГУОЗ Харьков-
ской области Евгений Волосов, член 
правления Ассоциации стоматологов 
Украины Олег Челяпин и молодые спе-
циалисты поликлиники.

От всей души с праздником по 
видео связи поздравила заслуженный 

профессор кафедры терапев-
тической стоматологии Галина 
Катурова. Заведующий кафе-
дрой хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хи-
рургии профессор Геннадий 
Рузин рассказал интересные 
случаи из своей стоматоло-
гической практики и пожелал 
молодым врачам успехов в 
освоении профессии. Победи-
тели «Брейн-ринга» – команда 
стоматологов «Девятый зуб» – 
озвучили видеоролик о сту-
денческой жизни стоматоло-
гического факультета.

Праздник подошел к кон-
цу, прозвучал гимн стома-
тологического факультета, 

фестиваль порадовал всех при-
сутствующих и подарил много положительных эмоций. Мы 
надеемся, что І Международный стоматологический фести-
валь станет доброй традицией стоматологического факуль-
тета нашего университета.

Ñ.Ô. Çàïàðà, çàìåñòèòåëü äåêàíà ñòîìàòôàêóëüòåòà, 

Í.À. Íàçàðåíêî, ïðåäñåäàòåëü
ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ñòîìàòôàêóëüòåòà
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14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

ALL YOU NEED IS LOVE

САМЫЙ НЕЖНЫЙ И РОМАНТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

День всех влю-
бленных – самое 
подходящее время 
для снятия любых за-
претов. В этот день 
уместно признаться 
в том, что давно та-
илось на сердце. А 
если ваша робость и 
нерешительность не 
позволяют сделать 
этот шаг в откры-
тую, отправьте сво-
им возлюбленным 
маленькую открытку 
– валентинку. Изо-
бретательность влюбленных в создании 
валентинок во все времена не знала пре-
дела: самые талантливые писали вален-
тинки в виде акростиха – это стихотвор-
ный размер, когда первые буквы каждой 
строфы составляют вместе осмыслен-
ное слово, в данном случае – имя воз-
любленного. Валентинки вырезали ма-
ленькими ножничками или прокалывали 
маленькими булавками в виде кружева, 

окрашивали через 
трафарет, создава-
ли валентинку-пазл 
или ребус, имити-
ровали средневе-
ковую рукопись с 
цветными рисунка-
ми. Но если ваши 
умения не позво-
ляют вам это по-
вторить, просто на-
пишите признание 
справа налево или 
левой рукой (если 
вы не левша) – это 
прибавит загадоч-

ности.
Помните: главное в этот день не 

сойти с ума от неземных чувств, ведь 
в Германии 14 февраля отмечают день 
психически больных. Считается, что 
святой Валентин был также покровите-
лем страдающих нервными расстрой-
ствами, впрочем, иначе и быть не могло, 
ведь любовь делает людей безумными.

Îëÿ Çàãîðà, ñòóäêîð (²²² ìåäôàêóëüòåò)

Это чувство объединяет всех влю-
бленных на планете, независимо от воз-
раста, национальности и места житель-
ства.

В самое холодное время года, в се-
редине февраля, отмечают праздник, ко-
торый способен своим зарядом тепла и 
любви растопить даже самые закрытые и 
замерзшие сердца – День святого Вален-
тина, самый нежный и романтичный день 
для всех влюбленных. Это отличный по-
вод признаться в любви, предложить руку 
и сердце.

Прочно закрепилась традиция имен-
но 14 февраля устраивать помолвки, вен-
чания или свадьбы. Считается, что это 
может стать залогом вечной и крепкой 
любви.

Классическая эмблема Валентино-
вого дня – красные розы и «валентин-
ки», которые появились еще в XV веке, а 
в XVI они стали очень популярны. Появ-
ление «валентинок» приписывают герцо-
гу Чарльзу Орлеанскому, который, сидя 
в тюрьме, сочинял любовные послания 
своей жене.

День святого Валентина – шутка, тра-
диция или чужой обычай – не имеет зна-
чения, если в душе робким огоньком те-
плится надежда.

Я думаю, что именно в этот день мож-
но признаться в любви, обрести люби-
мого или любимую и спасти то, что еще 
можно спасти, пусть это и кажется невоз-
можным.

А невозможное – прекрасно!
Влюбленные творят чудеса!
Если дарят розы, то… миллион.
Если объясняются в любви, то… ме-

тровыми буквами.
Если празднуют, то… празднуют всей 

планетой.
Каждый человек мечтает любить и 

быть любимым. Но не каждому это удает-
ся. Можно обрести все сокровища мира, 
но быть бесконечно одиноким, ведь серд-
цу без любви нелегко.

День влюбленных – не только празд-
ник для двоих, а и время, когда можно 
встретить свою половинку. А еще можно 
просто сказать теплые слова человеку, к 
которому Вы хорошо относитесь, ведь лю-
бовь может быть и к родителям, друзьям, 
преподавателям и даже к начальству.

Праздник любви! Как это возвы-
шенно и прекрасно! Любовь – великая и 
вечная искусительница! Как же хочется, 
чтобы о любви говорили всегда, каждый 
день в любое время суток и при любых 
обстоятельствах, не только в День влю-
бленных.

Òàòüÿíà Êóëûê, 
ñòóäêîð (II ìåäôàêóëüòåò) 

Любовь – это по-русски,
Love – на английском языке,

Liebe – по-немецки,
L-amour – по-французски,

Laska – на чешском,
Любов – на болгарском 

и украинском.
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10 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Пастернаку
Твой лоб, как у статуи, бел,
и взорваны брови.
Я весь помещаюсь в тебе,
как Врубель в Рублеве.
И сетую, слез не тая,
охаянным эхом,
и плачу, как мальчик, что я
к тебе не приехал.
И плачу, как мальчик, навзрыд
о зримой утрате,
что ты, у трех сосен зарыт.
не тронешь тетради.
Ни в тот и ни в этот приход
мудрец и ребенок
уже никогда не прочтет
моих обреченных...
А ты устремляешься вдаль
и смотришь на ивы,
как девушка и как вода
любим и наивен.
И меришь, и вяжешь навек
веселым обетом:
– Не может быть злой человек
хорошим поэтом...
Я стих твой пешком исходил,
ни капли не косвен,
храня фотоснимок один,
где ты с Маяковским,
где вдоволь у вас про запас
тревог и попоек.
Смотрю поминутно на вас,
люблю вас обоих.
О, скажет ли кто, отчего
случается часто:
чей дух от рожденья червон,
тех участь несчастна?
Ужели проныра и дуб
эпохе угоден,
а мы у друзей на виду
из жизни уходим.
Уходим о зимней поре,
не кончив похода...
Какая пора на дворе,
какая погода!..
Обстала, свистя и слепя,
стеклянная слякоть.
Как холодно нам без тебя
смеяться и плакать.

Б. Чичибабин, 1962 г.

Февраль. Начало нового семестра, счастли-
вые дни каникул подошли к концу. Конечно, все 
мы, и студенты, и преподаватели, отдохнули, на-
брались сил перед очередным марафоном дли-
ною в 5 месяцев. Но уж очень не хочется снова 
вставать в 6 утра, допоздна зубрить теорию, да 
и вообще задумываться о каких-то серьезных 
вещах, тем более, что второй семестр обещает 
быть очень напряженным: кроме привычной всем 
борьбы за стипендию, третьекурсников ожидают 
КРОКи, шестикурсников – экзамены. 

Как будто специально для нас история под-
готовила маленькие передышки. Сначала День 
святого Валентина, потом День защитника Оте-
чества, ну а там уже и до Международного жен-
ского дня недалеко. Если с 23 февраля и 8 марта 
уже давным-давно все понятно, то вот 14 февра-
ля для нас дата относительно новая. 

Традиция признаваться в любви в середине 
февраля пришла к нам из западной Европы. Но 
о самом празднике мы почти ничего не знаем, 
кроме того, что в V веке н. э. священник Валентин 
несмотря на императорский запрет тайно венчал 
римских легионеров с их возлюбленными. Тем 

не менее, расширяя свои границы, праздник обрастал все новыми обычаями. Так, на-
пример, в США в этот день принято дарить любимым марципаны, в Японии женщинам 
преподносят шоколад, а мужчины получают всяческие аксессуары вроде бумажника, 
бритвы или лосьона. У страстных французов в День святого Валентина принято дарить 
драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые 
цветы. 

К слову сказать, большинство из этих традиций появились благодаря фирмам, про-
изводящим все эти «сувениры». В Украине же в преддверии праздника активно скупают 
открытки в форме сердечек, мягкие игрушки и сладости. 

Те, кто уже встретили свою вторую половинку, конечно же знают, что самый глав-
ный атрибут Дня святого Валентина – это поцелуи влюбленных. 14 февраля целующие-
ся влюбленные парочки можно встретить везде: в парке на лавочке, в кафе, магазине и 
даже в университете. Но мы, медики, народ консервативный и ко всему должны подхо-
дить с точки зрения науки, поэтому не стоит забывать, что зима, тем более с такой по-
годой, как в этом году – самый сезон вирусов гриппа и ОРВИ. Да и вообще с поцелуями 
передается огромное множество всяких микроорганизмов, начиная от герпеса и закан-
чивая хеликобактериями. Любовь любовью, но о своем здоровье надо заботиться даже 
по праздникам.

А вообще, признаваться в любви и делать приятные сюрпризы можно в любой день. 
Но если вам уж так нужен повод, то у наших предков, древних славян, существовал свой 
праздник влюбленных – Ивана Купала, так что летом, 24 июня, смело берите свою вто-
рую половинку за руку и бегом прыгать через костер.

Äàðüÿ Êóçíåöîâà, ñòóäêîð (III ìåäôàêóëüòåò)

ТРАДИЦИЯ ПРИЗНАВАТЬСЯ В ЛЮБВИ

АФОРИЗМ – ЭТО ЖЕМЧУЖИНА МЫСЛИ

• Женщины способны на все, мужчины – 
на все остальное. 

Анри Ренье

• Мужчины создают законы, женщины 
нравы.

Франсуа Гибер

• Настоящий мужчина всегда добьется 
того, что хочет женщина.

Геннадий Малкин

• Мужчина озабочен тем, что о нем дума-
ют; для женщины важнее, что о ней гово-
рят. 

Теодор Готлиб Гиппель

• Мужчины всегда правы, а женщины ни-
когда не ошибаются.

Эльзасское изречение

• Женщины без мужского общества блек-
нут, а мужчины без женского глупеют.

Антон Чехов

• Женщины большие оптимистки, чем 
мужчины, оттого они и живут дольше.

Янина Ипохорская

• Настоящего мужчину видно по жен-
щине.

Владислав Гжещик

• Тому, кто ни во что не верит, все-таки 
нужна женщина, которая верила бы в 
него.

Ойген Розеншток-Хесси

• Можно доказать женщине, что она не 
права, но нельзя убедить ее в этом.

Джон Чертон Коллинз.

• Мужчина всегда хочет быть первой лю-
бовью женщины. Женщины более чутки в 
таких вопросах. Им хотелось бы стать по-
следней любовью мужчины.

Оскар Уайльд.

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

СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ЖЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Во второй половине XIX века в российском обще-
стве появилось новое движение – за права женщин на 
получение высшего образования. Университетский 
устав 1863 года, предусмотревший категорию воль-
нослушателей, дал женщинам надежду на осущест-
вление их мечты.

В 1870 г. 165 харьковских женщин обратились с 
ходатайством к министру народного просвещения о 
разрешении на слушание лекций и посещение заня-
тий медицинского факультета Харьковского универ-
ситета, но получили отказ на том основании, что «для 
государственных целей в высшем женском образова-
нии нет никакой надобности».

В 1872 г. в Медико-хирургической академии в Пе-
тербурге были открыты первые в России высшие жен-
ские медицинские курсы, по окончании которых жен-
щины получали звание «ученая акушерка» и право 
лечить только женщин и детей, но спустя 10 лет эти 
курсы были закрыты распоряжением министра.

Женщины устремились в заграничные универси-
теты, многие учились в Швейцарии. По действовав-
шим тогда правилам лица, получившие врачебные 
дипломы за границей, должны были сдать экзамены в России 
на право медицинской практики, это касалось и мужчин, и жен-
щин. Принимали также экзамены и в Харьковском университете: 
в 1897 г. звания лекаря была удостоена 1 женщина, в 1898 г. – 2, в 
1901 – 11, в 1903 – 18, в 1904 – 7.

Неравноправие зримо проявилось в значках, которые полу-
чали выпускники высших медицинских учебных заведений. На 
значке, вручаемом женщинам, в отличие от лекарского (мужско-
го) значка, стояли буквы «ж-в» (женщина-врач), т.е. как бы стави-
ли под сомнение уровень компетенции такого врача.

Только в 1898 году вышло распоряжение министра о присво-
ении права государственной службы женщинам-врачам. В сле-
дующем году был подготовлен проект об уравнивании в правах 
женщин-врачей и мужчин-лекарей.

Медицинский факультет Харьковского университета не от-
казался от мысли о приеме женщин вольнослушательницами. 
В 1901 г. проф. А.К. Белоусов выступил в Совете профессоров 
с обоснованным докладом о свободном доступе женщин в уни-
верситет. Он отверг распространенное тогда представление, что 
якобы женщины не способны усвоить знания на уровне высше-
го образования. С возмущением А.К. Белоусов опроверг мнение, 
что совместное обучение может привести к нарушениям морали: 
«Это возражение должно быть совершенно игнорируемо, как не-
достойно обидное для целой половины рода человеческого».

В 1905 г. под влиянием революционных событий Совет Харь-
ковского университета принял решение о приеме женщин на все 
факультеты в качестве вольнослушательниц. Прием на медицин-
ском факультете состоялся в 1905, 1906 и 1907 гг., но последо-
вавшая реакция закрыла перед женщинами двери высших учеб-
ных заведений: в 1908 г. циркуляром Министерства народного 
просвещения прием женщин в университеты был прекращен. 
Начавшие учиться вольнослушательницы подали коллективное 

прошение оставить их в университете до окончания кур-
са обучения. Совет профессоров активно поддержал 
ходатайство женщин, указав, что вольнослушательницы 
учатся лучше студентов-мужчин и прекрасно усваивают 
все предметы. Разрешение было получено, и вольнос-
лушательницы окончили университетский курс.

Возросшим стремлением женской молодежи к по-
лучению медицинского образования воспользовалась 
влиятельная госпожа Н.И. Невиандт, которая в 1908 г. 
открыла медицинское отделение на учрежденных ею 
высших женских курсах. Преподавали на них профес-
сора и приват-доценты Харьковского университета. С 
начала 1910 г. курсистки и преподаватели начали при-
влекать общественное внимание к ненормальному по-
ложению на курсах. В харьковских газетах были опу-
бликованы открытые письма к начальнице курсов, 
выявившие серьезные недостатки в учебном процессе: 
клиники, необходимые для третьего курса, не открыты, 
лаборатории находятся в жалком состоянии, ассистен-
там по полгода не выплачивается жалованье. Ответа от 
учредительницы курсов не последовало.

Убедившись, что надеждам на получение врачеб-
ного диплома не суждено осуществиться, курсистки обратились 
к такой авторитетной организации, как Харьковское медицин-
ское общество, с просьбой взять в свои руки дело высшего жен-
ского медицинского образования. Ходатайство курсисток было 
скреплено 343 подписями, к которым впоследствии добавилось 
еще 50.

Медицинское общество горячо поддержало женщин: на 
многолюдном собрании 8 мая 1910 г. было принято единодуш-
ное решение – немедленно приступить к организации Женского 
медицинского института. Работу по созданию института возгла-
вил проф. В.Я. Данилевский (будущий академик АН УССР). Ме-
дицинскому обществу предстояло составить и утвердить устав 
ЖМИ, получить согласие на открытие сразу трех курсов, постро-
ить анатомический театр, приспособить собственные помеще-
ния и арендованные здания для занятий, сформировать препо-
давательский состав и, главное, преодолеть такое препятствие, 
как противоборство чиновников учебного округа и министерства, 
которые всячески затягивали решение вопросов по организации 
института. И все-таки менее чем за 6 месяцев был создан Жен-
ский медицинский институт Харьковского медицинского обще-
ства (таково было его полное название) с числом слушательниц 
на каждом курсе вдвое и втрое превышающим число студентов-
медиков университета. 1 ноября 1910 г. новый институт начал ра-
боту. За 10 лет своей деятельности ЖМИ подготовил около 2000 
женщин-врачей.

В 1920 г. вследствие объединения Женского медицинского 
института с медфакультетом университета была создана Харь-
ковская медицинская академия, реорганизованная в 1921 г. в 
Харьковский медицинский институт (ныне Харьковский нацио-
нальный медицинский университет).

Ç.Ï. Ïåòðîâà

ВІТАЄМО!

Співробітниками ХНМУ одержано патенти на такі винаходи та корисні моделі:

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

О.Ф. Майборода, Ю.В. Криворотько. 

2. Спосіб лікування екскреторно-токсичної чоловічої безплідності. 
Автори: В.М. Лісовий, А.В. Аркатов, О.В. Кнігавко, Ю.В. Криво-

ротько. 

3. Спосіб антеградної інтубації тонкої кишки. Автори: В.В. Бойко, 

Д.О. Євтушенко. 

4. Спосіб лікування спайкових конгломератів тонкої кишки. Автори: 
В.В. Бойко, Д.О. Євтушенко. 

5. Спосіб діагностики інфільтративно-виразкового раку шлунка. 
Автори: О.В. Харченко, В.Д. Марковський, В.М. Балацький. 

6. Спосіб реабілітації хворих на гіпотиреоз, як наслідок тиреої-
дектомії. Автори: С.І. Шевченко, Р.С. Шевченко, О.С. Цига-

ненко. 

7. Спосіб діагностики розвитку діастолічної дисфункції у хворих на 

цукровий діабет типу 2 з підвищеною масою тіла та ожирінням. Ав-
тори: Н.В. Сокольнікова, Л.В. Журавльова. 

8. Спосіб прогнозування розвитку бронхіальної астми у хворих з 
ожирінням. Автори: Т.М. Пасієшвілі, Т.С.  Оспанова, М.С. Кише-

ня. 

9. Спосіб лікування рецидивуючих маткових кровотеч у дівчат в пу-
бертатному періоді. Автори: І.О. Тучкіна, Ж.О. Гиленко. 

10. Спосіб лікування маткових кровотеч на фоні постгеморагічної 
анемії у дівчат в пубертатному періоді. Автори: Ж.О. Гиленко, 

І.О. Тучкіна. 

11. Спосіб ультразвукового дослідження підшлункової залози у 
дітей з супутньою алергічною патологією. Автори: Ю.В. Карпу-

шенко, О.Ю. Бєлоусова, Л.Л. Адарюкова. 

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

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА 
В ДЕНЬ 8 МАРТА?

В наше время взгляды на жизнь значительно поменялись, все празд-
ники стали чуть ли не обыденными. Люди поздравляют друг друга, по-
рой даже не испытывая никаких эмоций, так называемое поздравление 
по «факту». Чтобы узнать, чего же на самом деле хотят женщины в день 
8 Марта, мы решили провести небольшой опрос среди студентов наше-
го университета.

8 Марта – международный женский день, в который все жен-
щины ожидают, что мужчины упадут к их ногам и будут засыпать 
подарками. Но истина гораздо проще. Нам нужно, прежде всего, 
внимание. Естественно, сложилось общепринятое мнение, что 
чем подарок дороже, тем больше внимания проявляет человек. 
Но это не так.

Тюльпаны – маленькая ве-
сенняя женская радость. Вни-
мание + тюльпаны = базовое 
трогательное поздравление. 
Не помешает и плиточка шо-
колада, чтобы подсластить 
этот чудесный миг.

На самом деле, нет у нас 
никаких требований к по-
здравлениям или подаркам, 
которые было бы неплохо получить именно в этот праздник. В 
каждом поздравлении должна поучаствовать фантазия. Главное 
с проявлением искреннего внимания и чувственностью, ведь от 
эмоционального фона тоже зависит многое!

Þëÿ Áàáåíêî, I ìåäôàêóëüòåò, 1 ãð.

Девушки нуждаются в любви, ласке, внимании, чего они за-
служивают и в любой другой день.

На самом деле невозможно 
сказать, чего хотят женщины – в 
этом и заключается вся их пре-
лесть.

Íèêèòà Áåëîêîíü, III ìåäôàêóëüòåò, 2 ãð. 

Чого бажає жінка на 8 Березня? 
Мабуть, кожній жінці приємно про-
вести це свято з коханою людиною 
десь у тихому затишному місці, де 

можна було б вільно спілкуватися і насолоджуватись цими хви-
линами, бо увага – це найголовніше, а як її проявити – то справа 
інша.

Àë³íà, I ìåäôàêóëüòåò, 2 ãð.

Я считаю, что на данный вопрос невозможно ответить, тем 
более мужчине. Известно, что у мужчин и женщин несколько от-
личается склад ума, следовательно, окружающий мир и различ-
ные события воспринимаются по-разному, и это не учитывая 
индивидуальных особенностей каждого человека. Каждый год 
многие мужчины задаются этим вопросом. Я верю, что внимание 
все еще важнее цены подарка. Так что лучше просто выбрать по-
дарок, символизирующий любовь и внимание.

Àíòîí Ðàòèé, I ìåäôàêóëüòåò, 1 ãð.

Признаюсь, что для себя в день 8 Марта я не желаю ничего. 
Зачем счастливому человеку ждать какой-то особенный день, 
чтобы получить какой-то подарок? Я считаю, что если мы кого-
нибудь любим, то отдаем свою любовь, не ожидая ничего вза-
мен, и именно это помогает нам чувствовать настоящее счастье. 
Конечно, я буду безумно рада, если кто-то меня поздравит, проя-
вит внимание и заботу, но все-таки для меня самое главное – это 
сделать приятное моей маме. Я хочу подарить ей цветы и пойти с 
ней на прогулку, чтобы мама чувствовала себя счастливой и нуж-
ной, и даже без мужа ощущала себя настоящей женщиной!

Þëèÿ Áàòðàêîâà, III ìåäôàêóëüòåò, 1 ãð.

Что нужно женщине на день 8 Марта?
7 марта многих мучает вопрос.
И все мужчины впопыхах и в давках,
Будут скупать букеты белых роз.
Но мой мужчина оказался прагматичней,
И попросил меня ему помочь.

Я с радостью, конечно, согласилась
И стала думать очень уж всерьез!
Любимый, не нужны мне шоколадки,
И алых роз букеты не дари.
Ты в этот праздник сделай мне подарок,
Ты просто день со мною проведи.
Ты говори мне много комплиментов,
Целуй меня, не злись по пустякам.
Ты можешь приготовить вкусный завтрак,
Помыть посуду тоже можешь сам!
Давай мы будем делать что-то вместе,
Смотреть кино или гулять вдвоем.
8 Марта будь со мною рядом
Ну а подарок – это уж потом!

Îôåëèÿ Ïåòðîñîâà, I ìåäôàêóëüòåò, 1 ãð. 

Февраль–март – пора самых «легендарных» праздников: 
мужского – 23 февраля и женского – 8 марта. Причем, если нам, 
мужчинам, приходится напрягатся лишь в женский день, то у жен-
щин обычно голова болит и о том, и о другом. Напрашивается во-
прос: почему? Казалось бы, зачем тревожиться? Придет мужчи-
на, подарит шикарный подарок, устроит романтический ужин… 
Но не тут-то было! Женщины из всего умудряются сделать если 
не скандал, то хотя бы маленькую ссору. «Он подарил мне кни-
гу… Намекает на то, что я недостаточно умна для него!» – думает 
одна. «Подарил цветы! Намекает на мою заурядность», – говорит 
вторая. «А мой написал в открытке, что ждал меня всю жизнь! На-
мекает, что я слишком старая», – размышляет третья.

Получить подарок и не гадать о его значении, скрытом под-
тексте не способна ни одна женщина. Выбирая подарок, мужчи-
на прежде всего ориентируется на практические потребности, 
увлечения, предпочтения и интересы своей половинки. В подар-
ках может и не быть скрытого смысла. Женщина может задать 
вопрос «А когда же свадьба, милый?» после того, как он подарил 
ей кольцо. А ведь мужчина всего лишь хотел сделать приятное 
своей любимой после того, как увидел ее взгляд на это кольцо, 
которое лежало на витрине какого-нибудь бутика.

Но если подумать, то дело совсем не в подарке. И это знает 
каждый. Женщине нужно, чтобы ты просто был рядом, а если не 
ты – будет кто-то другой!

Îëåã Íåñòåðîâ, I ìåäôàêóëüòåò, 1 ãð.

На мою думку, кожна жінка хоче хоч 
один раз в житті помінятися з чоловіком 
ролями: щоб він готував їсти, приби-
рав у квартирі, збирав дітей до школи, а 
вона в цей чудовий день відвідала СПА-
салон, зробила певні зміни в собі, купи-
ла щось новеньке, адже гардероб дав-
но не змінювався. Жінкам хочеться, щоб 
чоловіки розуміли, як їм важко виконува-
ти хатні клопоти.

Äàøà Â³òåð, I ìåäôàêóëüòåò, 6 ãð.

Международный Женский день еще почти сто лет назад при-
думала немецкая революционерка Клара Цеткин. Но тогда муж-
чины особо не заморачивались насчет подарков и сюрпризов. 
Прошло много лет, мир давно поменялся, и требования женщин 
стали совершенно другими. Например, каждой женщине прият-
но получить букет цветов, флакон духов или набор косметики. 
Ведь каждая женщина – королева, а королева должна бать кра-
сивой!

Þëèÿ Áåðäèêîâà, ²²² ìåäôàêóëüòåò, 3 ãð.

От редакции: Дорогие мужчины, наш опрос показал, что са-
мым ценным подарком для прекрасных дам было, есть и будет 
ваше ВНИМАНИЕ! 
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НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ПОВІДОМЛЯЄ:НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ХНМУ

«LIBRARY LESSONS FOR 
ENGLISH MEDIUM 

STUDENTS»

З 1 по 29 березня в Україні відбудуться такі з’їзди, конгреси, симпозіуми та науково-
практичні конференції:
1. Конгрес Української асоціації спеціалістів конвенційної рентгенодіагностики, 
комп’ютерної та магніторезонансної томографії (20–22 березня, м. Київ).
2. Національний конгрес «Клінічна фармація: 20 років в Україні» (21–22 березня, 
м. Харків).
3. Конгрес з міжнародною участю «Всеукраїнський форум нейрореабілітації та 
медико-соціальної експертизи» (28–29 березня, м. Київ).
4. I всеукраїнський конгрес «Молекулярна алергологія та імунологія» (28–29 березня, 
м. Одеса).
5. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Коморбідні стани в кардіології та 
функціональна діагностика серцево-судинних захворювань» (1 березня, м. Київ).
6. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної педіатрії» 
(14–15 березня, м. Київ).
7. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Нетрадиційні методи лікування з 
позицій доказової медицини» (15 березня, м. Київ).
8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології 
дерматокосметології в різні вікові періоди» (1 березня, м. Донецьк).
9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Неврологічні читання 
пам’яті Д.І. Панченка» (1 березня, м. Київ).
10. Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної кардіології» (читання, 
присвячені пам’яті академіка М.Д. Стражеска) (5–6 березня, м. Київ).
11. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні  підходи до виход-
жування глибоко недоношених дітей: міжнародний досвід і реалії України» (5–6 березня, 
м. Харків).
12. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Розбудова системи кон-
тролю якості клінічних лабораторних досліджень в країні» (12–13 березня, м. Київ).
13. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтегративні підходи 
в діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних хвороб» (14 березня, 
м. Вінниця).
14. Науково-практична конференція «Попередження, діагностика, лікування і 
профілактика гострого пошкодження нирок», присвячена Всесвітньому дню нирки 2013 
року (14 березня, м. Київ).
15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Отохірургія: погляд у 
майбутнє» (14–15 березня, м. Івано-Франківськ).
16. Науково-практична конференція «Коморбідність і системність уражень органів при 
ревматичних хворобах» (14–15 березня, м. Київ).
17. Науково-практична конференція «Нейродегенеративні захворювання (діагностика, 
лікування)» (14–15 березня, м. Харків).
18. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспекти-
ви експериментальної і клінічної ендокринології» (дванадцяті Данилевські читання) (14–
15 березня, м. Харків).
19. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання 
травматології та остеосинтезу» (14–15 березня, м. Вінниця).
20. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні 
та практичні аспекти клінічної медицини» (для молодих учених) (14–15 березня, 
м. Одеса).
21. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтернаціоналізація вищої 
медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медич-
них навчальних закладах України» (14–15 березня, м. Полтава).
22. Міждисциплінарна науково-практична конференція «Гостре ураження нирок», при-
свячена Всесвітньому дню нирки (15 березня, м. Київ).
23. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медико-соціальні пробле-
ми туберкульозу в Україні» (18–19 березня, м. Київ).
24. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Терапія – 2013: досягнен-
ня та перспективи» (19–20 березня, м. Вінниця).
25. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Телемедицина – досвід та 
перспективи» (19–20 березня, м. Донецьк).
26. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні новітні технології 
в комплексному санаторно-курортному лікуванні та медичній реабілітації дорослих та 
дітей» (20–21 березня, м. Київ).
27. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в 
сучасній стоматології» (21–22 березня, м. Івано-Франківськ).
28. Науково-практична конференція «Методичні основи викладання української мови 
за професійним спрямуванням та інших гуманітарних наук у вищих навчальних закладах 
України» (21–22 березня, м. Львів).
29. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Людина та ліки – Україна: 
мультидисциплінарний підхід при наданні спеціалізованої медичної допомоги» (21–22 
березня, м. Київ).
30. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні підходи до 
діагностики та лікування сучасних інфекційних хвороб», присвячена 130-річчю з дня на-
родження Б.Я. Падалки (21–22 березня, м. Київ).
31. Науково-практична конференція «Концепція комунікативного вивчання іноземних 
мов у немовних вищих навчальних закладах» (25 березня, м. Харків).
32. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Від клінічних до 
уніфікованих протоколів діагностики та лікування в дерматовенерології» (26–27 берез-
ня, м. Київ).
33. Науково-практична медико-фармацевтична конференція з міжнародною участю 
(для молодих учених та студентів) (27–28 березня, м. Чернівці).
34. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики 
і лікування злоякісних пухлин» (для молодих учених) (28 березня, м. Київ).

19 и 20 декабря Научная библиотека 
впервые организовала и провела мероприя-
тие под названием «Library Lessons for English 
Medium Students» для первокурсников, об-
учающихся на английском языке в рамках 
методической работы по повышению ин-
формационной культуры пользователей би-
блиотеки. Целью было ознакомить студентов 
с работой Научной библиотеки, рассказать о 
ее ресурсах, возможностях поиска и доступа 
к информации, как научного характера, так и 
в помощь учебному процессу. 

Библиотечные уроки для студентов-
иностранцев прошли на английском языке. 
Открывала уроки директор Научной библио-
теки И.В. Киричок, со вступительным словом 
выступили заместители декана VI факультета 
Е.В. Крайненко и О.В. Васильева.

Сотрудники отдела литературы на ино-
странных языках подготовили две презента-
ции. Первая – «Getting to know the Library», в 
которой была представлена общая инфор-
мация о научной библиотеке, ее структуре 
и традиционных ресурсах (подготовила и 
представила библиограф II категории Т.А. Ба-
бак). Заведущая сектором обслуживания ан-
глоязычных студентов О.А. Красюкова высту-
пила с презентацией «Electronic and On-line 
Information Resources of the Scientific Library 
for English Medium Students», рассказав об 
электронных и on-line ресурсах библиотеки, 
в том числе об электронном каталоге и ин-
струментах пользования им, а также возмож-
ностях доступа к научной и учебной литера-
туре.

Библиотечные уроки посетили около 70 
студентов. Научная библиотека благодарит 
сотрудников деканата VI факультета за по-
мощь в организации встречи со студентами и 
проведении этого мероприятия и надеется на 
дальнейшее сотрудничество.

Мы приглашаем студентов, которые еще 
не записались в библиотеку, посетить ее и за-
регистрироваться для получения учебной ли-
тературы.

Научная библиотека планирует ежегод-
но проводить библиотечные уроки «Library 
Lessons for English Medium Students» для пер-
вокурсников, обучающихся на английском 
языке, и всех желающих. 

Мы всегда рады видеть вас и готовы ока-
зать помощь в учебном процессе.

Î.À. Êðàñþêîâà, 
çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì îáñëóæèâàíèÿ 

àíãëîÿçû÷íûõ ñòóäåíòîâ 
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НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВІД ЯКОСТІ НАВЧАННЯ – ДО ЯКОСТІ ЛІКУВАННЯ

12 февраля 2013 года состоялась 
отчетно-выборная конференция профсоюза 
Харьковского национального медицинского 
университета. Поводом для созыва делега-
тов стали выборы нового состава профбюро 
университета, а также нового лидера Пер-

вичной профсоюзной организации сту-

дентов, аспирантов, докторантов и кли-

нических ординаторов ХНМУ. 

Новым председателем профсоюзной ор-
ганизации студентов Харьковского нацио-
нального медицинского университета был 
единогласно избран Александр Шапарен-

ко, студент V курса II медицинского факуль-
тета, член Харьковского областного комитета 
профсоюзов работников здравоохранения. 
Также был выбран состав нового профбюро. 

В ходе заседания были заслушаны от-
четные доклады председателей профбюро 
факультетов и глав комитетов ППОС ХНМУ 
о работе подшефных им структур за отчет-
ный период. Деятельность каждого комите-
та, профбюро всех факультетов и профкома в целом признаны 
удовлетворительной. Самых активных представителей коман-
ды профбюро университета наградили почетными грамотами 
Харьковского областного комитета профсоюза работников 

здравоохранения Украины.
На конференции выступил проректор 

по учебно-педагогической работе про-
фессор Иван Летик, который поделился 
своими пожеланиями в работе ППОС в 
следующем отчетном периоде и поставил 
перед делегатами новые задачи.

Кроме того, выступила председатель 
Харьковской областной организации про-
фсоюзов работников здравоохранения 
Украины Алена Благовещенская, которая 
рассказала о том, как выглядит работа 
профсоюзной организации нашего уни-
верситета с точки зрения областной ор-
ганизации. Было приятно услышать, что 
наш университет занимает высокие пози-
ции среди других медицинских профсо-
юзных организаций. 

Поздравляем Александра Шапаренко 
с новой должностью, желаем ему творче-
ских успехов, верных соратников, удачи в 
новых начинаниях. 

Ìàðãàðèòà Ìàéîðîâà, ÷ëåí ïðîôáþðî 
è Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ñàìîóïðàâëåíèÿ ÕÍÌÓ, 

ïðîôîðã IV ìåäôàêóëüòåòà

«Навчити можна лише тому, чим насправді захоплюєшся»
Іоганн Вольфганг Гете

На кафедрі внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології 
та алергології багато років працює студентський науковий гур-
ток під керівництвом завідувача кафедри професора П.Г. Крав-
чуна. Основними напрямками роботи гуртка є клінічні обходи 
та їх розбори; поглиблення знань студентів із сучасних методів 
діагностики; проведення наукових досліджень з проблемати-
ки кафедри: вивчення нейрогуморальних, гемодинамічних, 
імунологічних, запальних аспектів атеросклерозу, артеріальної 
гіпертонії, ішемічної хвороби серця, недостатності кровообігу.

17 грудня 2012 року студенти-гуртківці брали активну 
участь у засіданні Студентського наукового круглого столу 
«Без вакцинації не буде майбутнього». Традиційно, підсумки 
роботи гуртка були підбиті на щорічній студентській науковій 
конференції «Актуальні проблеми діагностики та лікування 
внутрішніх хвороб», що відбулася 10 січня. Доповіді студентів 
були присвячені питанням діагностики та лікування патології 

внутрішніх органів, коморбідній патології. Належна увага та-
кож була приділена питанням сучасної клінічної імунології та 
алергології. Кращі доповіді студентів А. Введенської, Н. Гужви, 
А. Суворова були представлені на щорічній конференції ХНМУ 
«Медицина ІІІ тисячоліття».

На сьогодні колектив кафедри займається підготовкою 
гуртківців до участі в міжнародній конференції ISIC (2013) 
та участі в кафедральних, університетських, всеукраїнських 
олімпіадах з терапії та клінічної імунології.

Співробітники кафедри розглядають науково-дослідницьку 
роботу студентів, визначаючи студентський науковий гурток 
невід'ємною частиною навчально-виховного процесу, бо саме 
дослідницька робота допомагає майбутнім фахівцям опанува-
ти різні етапи організації та виконання експериментальних по-
шукових науково-дослідних робіт, спрямованих на вирішення 
нагальних завдань медичної галузі.

À. Îìåëü÷åíêî, V êóðñ, II ìåäôàêóëüòåò
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ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

Як уникнути травм під час ожеледиці

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

Ми не звикли цінувати своїх геніїв за 
життя. Якась жорстока закономірність: 
час палить, нищить генія невблаганни-
ми вироками, а коли розуміємо, що дух 
його – безсмертний, схиляємося в пошані 
й каятті. Таким генієм для сучасної України 
став Василь Стус.

Талант – категорія громадська. Він по-
винен бути збережений для спільноти. Ва-
силь Стус недооцінював себе, вважав, що 
в екстремальних умовах буття потрібен не 
збережений талант, а самопожертвування 
для народу. Буде жити народ – будуть і та-
ланти. А насправді, це не так. Література, 
мистецтво, духовність – це ті цінності 
націй, які не дадуть зникнути народам, 
що об’єднують нас, сповнюють гордості, 
національної гідності.

Василь Стус – це світлий образ лю-
дини, який став символом незламності 
духу, людської та національної гідності. 
Це самобутній поет, схильний до 
філософського поглиблення поетичного 
слова. Поезія Стуса прийшла до нас не 
так давно і далі доходить як світло далекої 
зірки. Його ім’я увійшло в життя нашої 
країни на потужній хвилі національного 
відродження і державного утвердження 
України, у час руйнування ідеологічних 
табу, час відкриття нових знань про мину-
ле і сучасне України. 

Немало люблячих тебе, народе мій!
А я не можу й слова проронити,
А я не можу підійти і звіритись.
Освідчуватися не вмію.
Та й як хвалить? І як сказать — люблю?
І як промовить, що люблю — тебе я?
І як між кабінетів, між антеїв
Я підійду і словом прохоплюсь?
Ні, не скажу, що небо ти моє.
Що я увесь до грана — тільки твій лише.
Не панегіритиму карамельним віршем.
Ти ж муж єси! Ти воїн! Ти боєць!
Не гнівайся, коли тобі я мовлю
Синівськи-чесно. І прости мені:
Анініколи. До останніх днів
Я не навчусь звірятися в любові.
Мені здається, я ще не пізнав,
Як прагне думка чистоти і звершення.
Дозволь же йти з тобою у позавтра
З любов'ю в серці і в труді. Найперше.

Ðóáðèêó âåäóòü âèêëàäà÷³ êàôåäðè
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè 

Î.Â. Ñàìîëèñîâà, 
Ñ.À. Óíêîâñüêà

Узимку статистика травмування людей на вулицях міста невтішна. Для того, 

щоб уникнути травм під час ожеледиці, дотримуйтесь деяких рекомендацій:

• обирайте взуття на підошві 
з мікропористої чи іншої м’якої 
основи без високих підборів;

• натріть підошву вашо-
го взуття картоплею – крохмаль 
на морозі добре скріплюється з 
льодом;

• вкрутіть у підошву шуруп-
чики (саморізи) і можна сміливо 
виходити на лід;

• прикріпіть на носок і ка-
блук шматок лейкопластиру або 
поролону;

• натріть наждаковим папе-
ром підошву перед виходом, а 
краще прикріпіть його на підошву;

• намажте підошви клеєм (краще типу «Момент») та поставте взуття на пісок.

Поради пішоходам
• ходіть не поспішаючи, ноги 

розслабте і трохи зігніть у колінах 
та ступайте на всю підошву;

• не тримайте руки в кише-
нях – це збільшує імовірність не 
тільки впасти, але й отримати 
важкі травми, особливо перело-
ми та струс мозку;

• не соромтеся «човгати» 
ногами, ступайте на всю підошву 
і, коли робите крок, не підіймайте 
високо ногу;

• якщо відчуваєте, що не 
можна уникнути падіння, при-
сядьте, щоб знизити висоту, в 
момент падіння стисніться, напружте м’язи, а доторкнувшись до землі, обов’язково 
перекотіться – удар, спрямований на вас, розтягнеться і втратить силу при 
обертанні;

• при порушенні рівноваги відразу присядьте – це реальний шанс утриматись на 
ногах, при ходьбі спрямовуйте центр тяжіння тіла вперед;

• найбезпечніше падати на бік, тому якщо відчуваєте, що падаєте, згрупуйтеся, 
напружте м’язи і намагайтеся приземлитися на бік;

• спускаючись чи підіймаючись по сходах, тримайтеся за поручні;
• якщо ж ви впали і через деякий час відчули головний біль, нудоту, біль у сугло-

бах, з’явилися набряки або різкий сильний біль у місці забиття – терміново зверніться 
до лікаря в травмпункт, щоб уникнути ускладнень;

• обходьте металеві кришки люків, вони вкриті льодом, до того ж можуть бути по-
гано закріплені;

• стоячи на зупинці, тримайтеся подалі від краю;
• очікуючи електричку, відійдіть подалі від краю платформи;
• будьте уважні й на тротуарі: автомобіль може занести або водій вчасно не змо-

же загальмувати;
• коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на 

слизькій дорозі збільшується в 4–5 разів, машину не можна зупинити миттєво;
• небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані, під впливом алкого-

лю сповільнюється реакція;
• людям похилого віку краще в «слизькі дні» взагалі не виходити з будинку, в 

разі крайньої необхідності не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або 
з шипом. 

Будьте уважні та обережні!

Запропоновані вам прості поради допоможуть уникнути значних 

неприємностей у період ожеледиці. 

Á.Ì. Ãðèãîð'ºâ, çàñò. çàâ³äóþ÷îãî ì³ñüêèõ êóðñ³â ÖÇ ì. Õàðêîâà

Ì.Ì. Âîëîùóê, íà÷àëüíèê øòàáó ÖÇ óí³âåðñèòåòó

«З ЛЮБОВ'Ю В СЕРЦІ І 
В ТРУДІ..»
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В СТРАНЕ СИМПТОМОВ И СИНДРОМОВ

ПРИНЦИП ПОЛЛИАННЫ

Начало XXI века по праву можно на-
звать эпохой позитивного мышления. 
Модная тенденция, перекочевавшая к 
нам из стран Востока, прочно укрепилась 
в повседневной жизни огромного коли-
чества молодых работоспособных укра-
инцев. И казалось бы, что плохого, ведь 
позитивное мышление – это путь к успе-
ху. Адепты такого подхода к жизни уверя-
ют, что позитивное мыш-
ление меняет качество 
жизни, т.к. лежит в осно-
ве нашего личностно-
го роста. Будущее – это 
всего лишь мысленный 
образ, не существующий 
в материальном мире. У 
каждого из нас есть все 
необходимые ресурсы, 
чтобы иметь успех в жиз-
ни и быть счастливым, 
создавая это будущее 
уже сегодня!

Возможно, будущая 
реальность и похожа на 
чистый лист. Но, по мне-
нию ученых, использо-
вание одной только по-
зитивной палитры для 
создания картины жиз-
ни чревато, в том чис-
ле и развитием патоло-
гического состояния, 
получившего свое на-
звание в честь главной героини романа-
бестселлера Элеонор Поттер «Поллиан-
на». 

На страницах романа 11-летняя Пол-
лианна придумала необычайно простую 
и веселую игру. Девочка пыталась в лю-
бом событии найти повод для радости. И 
чем хуже несчастье, тем сложнее, инте-
реснее было находить в нем положитель-
ное. А началось все с костылей, которые 
прислали девочке вместо куклы. После 
смерти матери Поллианна жила вдвоем 
с отцом-пастором, и единственным ис-
точником существования для них были 
пожертвования прихожан. Однажды папа 
попросил женщину, которая собирала 
пожертвования, подыскать для девочки 

какую-нибудь куклу, так как у нее совсем 
не было игрушек. Но вместо куклы добрая 
женщина прислала Поллианне маленькие 
костыли, написав, что и костыли тоже мо-
гут им пригодиться… Девочка обрадова-
лась и костылям – Поллианна была счаст-
лива, что они ей все же не понадобятся. 

Безусловно, подобная «игра» может 
оказаться весьма полезной для тех, кто 
находится в депрессии, грустит или про-
сто переживает сложный период. Но, 
как оказалось, превращение позитивной 
установки в жизненное кредо приводит не 
только к положительным результатам…

Психологи называют подобное пове-
дение принципом Поллианны. Впервые 
в психологической сфере научного зна-
ния концепция принципа Поллианны была 
описана в 1978 году психологами Матли-
ном и Стангом. Они обратились к архети-
пическому литературному образу девочки 
Поллианны, которая отличалась специ-
фической формой оптимистического ми-
ровоззрения, приучив себя (точнее, свое 
сознание) к радости и восторгу по пово-
ду каждого негативного события, проис-
ходившего в ее жизни.

Психологические исследования про-
демонстрировали, что ум человека на 
бессознательном уровне прямо ориенти-
рован на восприятие исключительно по-
ложительных сообщений, как будто ка-
сающихся его, равно как и положительно 

окрашенных обращений 
в свой адрес. Парадокс 
же заключается в том, 
что на уровне деятель-
ности сознания челове-
ческий ум акцентирует 
внимание на сугубо не-
гативных аспектах (со-
общениях, новостях, 
утверждениях и обра-
щениях с отрицательной 
характеристикой в свой 
адрес). Таким образом, 
путем научного наблю-
дения может быть выяв-
лено прямое противоре-
чие между тенденциями 
рецептивной деятельно-
сти в бессознательном 
и сознательном планах. 
Принципом Поллиан-
ны психологи именуют 
именно бессознатель-
ный уклон в сторону по-

ложительных моментов.
Зачастую подобная форма поведе-

ния вырабатывается у людей, лишенных 
в детстве безусловной любви родителей, 
они пытаются восполнить ее недостаток 
во взрослой жизни. Страх быть отвергну-
тым делает для них невозможным прояв-
ление любых негативных чувств – ненави-
сти, гнева, несогласия…

И, возможно, не такими уж метафо-
ричными на фоне всего вышесказанного 
покажутся слова английского поэта и дра-
матурга Джона Драйдена: «Есть радость 
в сумасшествии самом, она лишь сумас-
шедшему известна». 

Íàòàëüÿ Çàâãîðîäíÿÿ

ОГОЛОШЕННЯ

СВЯТКУЙМО 125-РІЧЧЯ 
А.С. МАКАРЕНКА РАЗОМ!

Харківська обласна орга ні-
зація (ХОО) Національної спіл-
ки журналістів України, ХОО 
Національної спілки письменників 
України спільно з педагогами-
наставниками Гуманітарно-літе ра-
турної асоціації Г.С. Сковороди (ГЛА-
Су), членами Асоціації українських 
письменників, націо нальної спілки 
театральних діячів оголошують набір 
усіх бажаючих на 2013 рік до студій 

письменників (1), журналістів 

(2), акторської майстерності (3), 

малярства (4), фотомайстер но -

сті (5).

В основі занять лише екс-
клюзивні, на рівні вищої школи 
розроблені програми й методики, 
майстер-класи найдосвідченіших 
спеціалістів-практиків; це певні шан-
си здобути творчу професію, близь-
ко познайомитися з творчою елітою 
України. 

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ – 1 березня 
2013 р.

Тел. для довідок: 097-541-68-42 
(дирекція ГЛАСу, педагогічна ка-
федра).

У березні 
2013 року під 
егідою ЮНЕСКО 
світ відзначатиме 
125-річчя з дня на-
родження видат-
ного педаго га-но -
ватора, пре кра с -
ного пи сь мен ни-
ка Антона Семе-
 новича Ма карен-
 ка. У Харкові створений Орга ні зацій-
ний комітет зі святкування ювілею. 
Організатори запрошують усіх взяти 
участь у цій важливій для України події. 
Ініціатори святкування макаренківського 
ювілею планують проведення між-
народної конференції, круглих столів, 
публікацій в пресі та ін. 

Телефонуйте: 
097-541-68-42 (Валерій Петрович 

Дяченко); 
097-881-02-94 (Анатолій Дмитрович 

Кашпур)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС!

Уважаемые преподаватели, сту-
денты и сотрудники нашего универ-
ситета! Редакция газеты объявляет 
конкурс среди студкоров на лучшую 
статью. В конце года будут названы 
победители конкурса, итоги которого 
будут опубликованы в газете. Звони-
те в редакцию (тел. 707-73-60) или ис-
пользуйте ящик для заметок и статей 
(5 этаж, ком. № 7).
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НА ЗАМЕТКУ

☺
Парни правят с 23 февраля по 8 марта, 

а девушки – с 8 марта по 23 февраля. Ясно, 
кто главный?

☺
Желание девушки: Хочу, чтоб на 8 мар-

та мне звонил Брэд Питт, а я такая спала и 
сбрасывала.

☺
Люблю 8 марта – хоть один день поко-

мандовать можно!

☺
Встаньте сегодня пораньше, затейте 

генеральную уборку, приготовьте празд-
ничный обед, пошлите мужа за цветами 
для мамы (!), подойдите к зеркалу и ска-
жите: «С 8 марта тебя, дорогая!».

☺
– Дорогая, что бы ты хотела на 

8 марта?
– Хотелось бы яблочко... надкусан-

ное... и желательно на задней стороне но-
вого телефончика....

☺
8-е марта – это волшебный день, пре-

вращающий самую обыкновенную гвоз-
дику в прекрасную розу, по крайней мере, 
по цене.

☺
Муж с утра признался, что мои 90 кг – 

самые любимые на свете, и подарил в 
честь 8 марта огромный торт. Придется 
отдать абонемент в тренажерку подруге – 
нельзя же расстраивать любимого!

☺
8 марта, утро – муж кричит жене: Иди 

спать быстро! Я тебе сейчас кофе в по-
стель принесу!!

☺
Как 23 февраля встретишь, так 8 мар-

та и проведешь...

☺
Ни в коем случае не разрешай жене на 

8-е марта мыть посуду!!! У нее же празд-
ник!!! Пускай помоет 9-го…

☺
Мне ничего не нужно от тебя на 8 мар-

та – приходи сам и не забудь свою кре-
дитку.

☺
7-е марта. 23.00. Ваш любимый, 

уставший, вваливается домой? Не ругай-
те его – просто завтра он подарит пода-
рок, который сегодня так долго искал.

☺
Дорогой, ты купил мне на 8 марта по-

дарок?
 – Конечно, дорогая.
 – А он мне понравится?
 – Если не понравится, отдашь мне, я о 

таком спиннинге давно мечтал.

УЛЫБНИСЬ!

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ?

16 ШАГОВ К ИДЕАЛУ

Конечно же, возраст здесь не при чем, и все зависит от того, есть ли у тебя соб-
ственный взгляд на вещи. Ну-ка, проверь себя: сколько раз ты кивнешь, соглашаясь с 
утверждением, находя таким образом в себе признаки взрослой женщины…

Казалось бы, идеальное тело – это несбыточная мечта, для своего воплощения 
требующая титанических усилий. Однако это не так. К идеалу вполне можно прибли-
зиться легкой походкой, если…

• Ты смирилась с тем, что у тебя нет 
никаких шансов поближе познакомиться с 
Бредом Питом, Леонардо ди Каприо или 
Сергеем Безруковым.

• Ты больше не обгораешь на солн-
це нечаянно.

• У тебя обуви больше, чем по паре 
на каждый сезон.

• Тебе удалось выработать в себе 
хотя бы одну хорошую привычку.

• Тебе доводилось одной обедать в 
шикарном ресторане.

• Тебе приходилось пить шампан-
ское в джакузи.

• Ты получала букет цветов от муж-
чины, который пожелал остаться неиз-
вестным.

• Ты умеешь прервать затянувший-
ся телефонный разговор, не обидев собе-
седника.

• Тебе доводилось есть лягушачьи 
лапки.

• Ты в совершенстве владеешь ис-
кусством накладывать тени и подводить 
глаза.

• У тебя был хотя бы один настоя-
щий роман.

• Тебя тянет перечитать произве-
дения классиков, которые ты терпеть не 
могла в школе.

• Ты не станешь кокетничать со слу-
чайным знакомым.

• Ты стала покупать меньше, но до-
роже.

• Ходить по ступенькам.
• Качать пресс.
• Есть сухофрукты.
• Питаться регулярно.
• Чаще смеяться.
• Подружиться со спортом.
• Не ругать себя.
• Носить каблуки.
• Ходить в бассейн.
• Изучать этикет.
• Никогда никуда не спе-
шить.
• Пить как можно больше 
воды.
• Ухаживать за кожей.
• Не забывать про массаж.
• Держать выше грудь.
• Поддерживать высокую 
самооценку.
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ІДЕАЛЬНА ПАРА НАШИ ВЫПУСКНИКИ

РОМАНТИЧНЕ СВЯТО ЗАКОХАНИХ ВЫСТАВКА
У сірі зимові будні ніщо не зігріває серце так, як тепле, 

радісне і романтичне свято усіх закоханих – День свято-
го Валентина. Завітало воно і до нашого університету, в 
актовому залі якого відбувся святковий концерт. Голов-
ною метою цього дня було обрання ідеальної пари – тих 
людей, чиє кохання та щирість почуттів зачарує не лише 
зал, а й журі.

У конкурсі брали участь 7 закоханих пар, які на шля-
ху до жаданої перемоги мали пройти декілька випро-
бувань. Першим конкурсом була фотовізитка, де були 
представлені фото кожної пари учасників та коротка 
розповідь про них, що дало можливість зрозуміти харак-
тери, вподобання та життєві позиції учасників, розкри-
ти романтику їхніх стосунків. Другим був творчий кон-
курс, де закохані могли проявити свої здібності, вміння 
спільними зусиллями так обіграти номер, щоб заворо-
жити кожного глядача в залі та стати його фаворитом. Він 
найбільше розкрив учасників і, мабуть, був вирішальним 
при виборі переможця. І останнім, фінальним, конкур-
сом було коротке спонтанне опитування від ведучих.

Поки журі визначалося з номінаціями та перемож-
цями вечора, до привітання з нагоди свята долучилися 
активісти Молодіжного центру ХНМУ. У цей день не міг не 
порадувати глядачів своїм емоційним виступом колектив 
народного танцю «Радість». Ніжністю співу привернув до 
себе увагу колектив іноземних студентів. А експресії та 
жвавості додав до свята виступ «Троянди».

Коротка інтрига – і переможці вже відомі, а номінації 
розподілені між парами.

Зі своїм вітальним словом до конкурсантів звернув-
ся І.В. Летік і оголосив номінації, які журі розподілило та-
ким чином:

«Романтична пара» – Вікторія Ковальчук та Дмитро 
Кормилець.

«Гармонійна пара» – Христина Снєгірьова та Андрій 
Вергелес.

«Мелодійна пара» – Лачін Бегмурадова та Тойли 
Іллієв.

«Чарівна пара» – Наталія Дурноп’ян та Богдан Хау-
стов.

«Неймовірна пара» – Юлія Астапова та Олександр 
Ткаченко.

«Приз глядацьких симпатій» – Ганна Браславська 
та Руслан Кобзар.

Титул ідеальної пари 2013 року отримали Анастасія 

Косарєва та Євген Кири ленко (II медфакультет).
Усі пари отримали сувенірні подарунки, а глядачі – 

заряд бадьорості, позитиву та романтичний настрій.
День закоханих промайнув, та хотілося, щоб кохання 

жило в серці кожного з нас, незалежно від дня та пори 
року. Кохайте і нехай ваше кохання буде взаємним!

Åì³ë³ÿ Ïðèáèëüñüêà, ñòóäêîð,
(IV ìåäôàêóëüòåò)

8 февраля в Доме Архитекторов от-
крылась персональная выставка твор-
ческих работ выпускника Харьковского 
медицинского института Аднана Абду-
льахадовича Альяса. Аднан Абдульа-
хадович приехал в Харьков в 1961 г. из 
Багдада (Ирак). После обучения на под-
готовительном факультете поступил в 
Харьковский медицинский институт, ко-
торый окончил в 1968 г., работал в раз-
ных странах Ближнего Востока. В 1980 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. 

Любовь к рисованию проявилась с 
детства. На протяжении жизни он никог-
да не забывал о своем увлечении, кото-
рое стало вторым призванием. В 1994 г. 
Аднан Альяс стал членом Национально-
го союза художников Украины.

Айва

Алжир берег

Балерина

Гранаты
«Гармонійна пара»

«Мелодійна пара»
«Приз глядацьких симпатій»

«Ідеальна пара»

«Чарівна пара» 

«Неймовірна пара»

«Романтична пара»
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ЮВІЛЯРИЮВІЛЯРИ

МОВОЮ ФОТОМОВОЮ ФОТО

У лютому свій ювілей відзначають: професор кафедри патологічної анатомії Ірина Вікторівна Сорокіна, доцент ка-
федри дерматології, венерології і медичної косметології Світлана Геннадіївна Ткаченко, асистент кафедри радіології 
та радіаційної медицини Олена Олексіївна Заможська, лаборант кафедри ортопедичної стоматології Ірина Іванівна 

Піддубна, лаборант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки Тетяна Василівна 

Архіпова, провідний фахівець відділу з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи Наталія Олександрівна 

Котенко; професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Вадим Михайлович Сінайко, доцент кафедри 
інфекційних хвороб Андрій Володимирович Бондаренко.

Шановні ювіляри!
Колектив університету щиро вітає Вас 

з днем народження!
Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я і щастя, 

енергії, оптимізму та творчих звершень! 

«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 27.02.2013. 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 2/25.

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
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