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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СПІВРОБІТНИКИ ТА СТУДЕНТИ!
ПРИЙМІТЬ ЩИРІ ВІТАННЯ З НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Новорічні свята — особливі для кожного з нас. Так вже традиційно склалося, що в
ці дні ми підбиваємо підсумки року минулого, аналізуємо перемоги та досягнення.
2014 рік виявився часом складних випробувань, але ми маємо змогу досягти того,
щоб наступний рік став помітним кроком у напрямі поліпшення життя кожного
з нас і держави в цілому. Переконаний, що попереду – плідні трудові будні, які
принесуть університету вагомі та реальні здобутки.
Дорогі друзі! Нехай прийдешній Новий рік принесе у ваше життя тільки
гарні й позитивні емоції, а світле та прекрасне свято Різдва Христового
зігріє душу і подарує надію на краще майбутнє. Бажаю вам здійснення
всіх заповітних бажань, безмежної удачі у всіх ваших починаннях, вірних
і добрих друзів. Упевнений, що Новий рік принесе радість, благополуччя, мир і спокій у ваші родини, а для нашої суверенної держави
стане роком єднання й процвітання.

²ç íàéùèð³øèìè ïîáàæàííÿìè,
ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ МЕВЛЯНА
28–29 листопада напередодні реалізації
Програми академічної мобільності «Мевляна» відбувся візит офіційної делегації ХНМУ
до Чукурова Університету (м. Адана, Туреччина) у складі першого проректора з науковопедагогічної роботи професора Валерія Капустника та керівника Навчально-наукового
центру ХНМУ професора Ігоря Завгороднього.
Під час візиту представники делегації
зустрілися з керівництвом Чукурова Університету. У ході зустрічей були обговорені
питання організаційного та методичного забезпечення академічної мобільності викладачів обох університетів, а також пошук
можливостей для обміну студентами.
За результатами візиту досягнуто домовленостей щодо перспектив розвитку
співпраці з турецьким університетом у рамках Програми академічної мобільності
«Мевляна» та Угоди про співпрацю в
галузі освіти.
Протягом 2014/2015 навчального року буде здійснено обмін викладачами між обома університетами: 12
викладачів нашого університету, які
перемогли в конкурсі, та 5 викладачів
Чукурова Університету візьмуть участь
у Програмі «Мевляна» з метою викладання та обміну досвідом у навчальному закладі-партнері. Перші три
викладачі ХНМУ відвідали Чукурова
Університет у грудні цього року.

ÀÍÎÍÑ

ЧАС ПІДБИВАТИ ПІДСУМКИ
Добігає кінця
2014 рік. Так, це
був дійсно важкий
рік. Час підбивати
підсумки.
Нехай
усе погане залишається в минулому році, сьогодні
ми цього потребуємо як ніколи.
А який найлегший
спосіб зробити це?
Заповнити
свою
пам'ять хорошими
спогадами, тож давайте відволічемося від
депресивних думок і згадаймо, що ж для
нас з вами гарного приніс синій кінь.
Про підготовку до новорічних свят
читайте на стор. 8–9.

«ЯРМАРОК КУЛЬТУР»
В галереї мистецтв відбувся дивовижний захід «Ярмарок культур», на
якому були представлені Грузія, Нігерія, Гана, Індія,
Курдистан, Ямайка.

Читайте
стор. 15.

на
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МІЦНІЮТЬ ДРУЖНІ ЗВ'ЯЗКИ ХНМУ
Протягом грудня Харківський національний медичний університет відвідали
делегації посольств Республіки Таджикистан, Республіки Індія та Республіки Узбекистан.
Під час зустрічі з керівництвом університету почесні гості висловили щиру подяку
за теплий прийом і, зокрема, зазначили, що високо цінують співробітництво і міцні
дружні зв’язки з ХНМУ.
У ході спілкування були розглянуті питання щодо навчання в університеті іноземців – громадян цих країн, організації навчального процесу, дотримання дисципліни, а також відповідального ставлення до отримання знань студентами тощо.

НА ФОТО:
1. Зустріч Першого секретаря Посольства Республіки Індія в Україні Пана Шрі Ранбира Сінгха Санду з ректором Володимиром Лісовим.
2. Візит представника консульського відділу Республіки Узбекистан в Україні Пана
Азіза Аброровича Насирова.
3. Радник Посла Республіки Узбекистан в Україні Пан Алішер Нішанович Карімов
зустрівся з керівництвом ХНМУ.
4, 5. До університету завітали почесні гості з Республіки
Таджикистан – консул Хайрулло Толібов та третій секретар
посольства Мухіддін Джураєв.

Â²ÒÀªÌÎ ÏÅÐÅÌÎÆÖß ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÓ!
17 листопада цього
року врученням нагород
завершився
студентський конкурс електронних виставок-презентацій
«Харківський університет –
місту, Україні, світу!», який
проводив
Харківський
національний університет
ім. В.Н. Каразіна.
Серед 15 робіт, поданих на конкурс, друге місце
виборов студент ІV курсу ІІ медичного факультету Марк Адамський з проектом «Великие ученики
Каразина». Його робота
була присвячена всесвітньо відомим ученим, вихованцям Харківського університету і
діячам Харківського медичного інституту професорам М.С. Бокаріусу, В.П. Воробйову
та В.Я. Данилевському. Презентація Марка викликала жвавий інтерес і схвальні відгуки
присутніх. Вітаємо переможця з нагородою!

Ýïîíèìû â àíàòîìèè ÷åëîâåêà

Èç êíèãè «Ýïîíèìû â àíàòîìèè ÷åëîâåêà»
ïîä ðåä. ïðîô. Í.À. Âîëîøèíà

Macrophagus – макрофаг Мечникова
Илья Ильич Мечников (1845–1916) –
российский биолог. Является одним из
основоположников сравнительной патологии и отечественной микробиологии, создатель учения о фагоцитозе и теории иммунитета, член-корреспондент и почетный
член Петербургской АН. Позже работал в
Пастеровском институте. Удостоен Нобелевской премии.
Ventriculus laryngis – Морганиев желудочек
Джованни Морганьи (Giovanni Battista
Morgagni) (1682–1771) – итальянский анатом и врач. Получил степень доктора медицины в 19 лет. Работал профессором
анатомии в университете в Падуе. Также
занимался философией. Создал музей
уродств, аномалий и опухолей различных
органов.
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Â²ÒÀªÌÎ!

ПРІОРИТЕТИ Й МОЖЛИВОСТІ
СПІВРОБІТНИЦТВА

Співробітниками ХНМУ
одержано патенти
на такі винаходи та
корисні моделі:

З 19 по 21 листопада у
м. Берлін Німецькою службою
академічних обмінів (DAAD) були
проведені семінар «Міжнародна
співпраця у рамках програми Еразмус+» та конференція
«Міжнародний вимір програми
Erasmus+». У заходах взяв участь
керівник Навчально-наукового
центру ХНМУ, завідувач кафедри
гігієни та екології № 2 професор
Ігор Завгородній.
У ході семінару обговорювалися питання співпраці між
вищими навчальними закладами Німеччини та ВНЗ країн
східного партнерства: Вірменії,
Азербайджану,
Казахстану,
Молдови, Росії та України. Професор Ігор Завгородній виступив з презентацією проекту,
пов’язаного з модернізацією навчальних планів додипломної підготовки студентів-медиків у контексті клінічної медицини навколишнього середовища.
Проект розроблений кафедрами внутрішніх та професійних хвороб, гігієни
та екології № 2 ХНМУ у співпраці з кафедрою медицини праці Магдебурзького
університету. Клінічна медицина навколишнього середовища – інтегральна медикобіологічна дисципліна, що має профілактичний характер, її викладають студентам
німецьких університетів. Вона поєднує в собі знання з гігієни, екології і клінічної
медицині (внутрішні хвороби, дерматологія, захворювання лор-органів, нервової
системи). Це істотно відрізняє її від дисциплін профілактичної спрямованості (загальна гігієна, екологія, гігієна праці, гігієна харчування), які входять до структури
навчального плану підготовки лікарів в Україні. Реалізація проекту дозволить включити дисципліну «Клінічна медицина навколишнього середовища» до навчальних
програм українських медичних університетів. Це надасть змогу готувати медичних
фахівців, компетентних у питаннях безпеки навколишнього середовища. Велику
зацікавленість проектом виявили представники DAAD, Erasmus+ офісу Німеччини,
Національних Erasmus+ офісів і ВНЗ Вірменії, Казахстану, Сербії.
Актуальними темами конференції стали питання важливості стратегічного
партнерства для ВНЗ, особливо з країнами Східної Європи. Під час конференції
відбувся круглий стіл «Ринок можливостей: обмін досвідом та інформацією», корисний з точки зору спілкування та встановлення зв’язків між учасниками. На цьому заході професор Ігор Завгородній розповів про досвід співпраці з німецьким
університетом і перспективи розвитку взаємних відносин щодо участі у проектах
академічної мобільності, зокрема за напрямом «KА1. Навчальна мобільність» програми Еразмус+.
У рамках конференції пройшли інформаційні засідання робочих груп щодо подання заявок на участь у програмах міжнародного партнерства, зокрема у спільних
магістерських програмах, у програмі «Жан Моне» тощо.
Участь університету в заході надала можливість представити наш заклад
на високому європейському рівні, і це сприятиме подальшому впровадженню
інноваційних ідей у навчально-методичну та наукову роботу. Дуже важливою є
перспектива отримання фінансування представленого проекту Німецькою службою академічних обмінів, використання встановлених контактів з представниками
Німеччини, Вірменії та Казахстану для створення консорціуму ВНЗ щодо участі у
конкурсах програми Еразмус+.

Â. Çàõàðåâè÷

ÄÎÂ²ÄÊÀ
Кафедри внутрішніх та професійних хвороб, гігієни та екології № 2 нашого університету співпрацюють з кафедрою медицини праці Магдебурзького
університету ім. Отто фон Геріке у рамках Угоди про співпрацю, підписаної
у 2011 році.

1. Спосіб діагностики розвитку атеросклеротичного
процесу
у
хворих з гіпертонічною хворобою та тлі
абдомінального
ожиріння.
Автори:
А.О. Андрєєва, О.Я. Бабак, Н.В. Ярмиш, В.В. Школьник.
2. Спосіб ранньої діагностики характеру перебігу артеріальної гіпертензії у
підлітків з гіпоталамічним синдромом.
Автори: Н.В. Коновалова, М.О. Гончарь, Г.С. Сенаторова, О.І. Страшок.
3. Спосіб діагностики зростання ознак
серцевої декомпенсації у хворих на
хронічну серцеву недостатність з цукровим діабетом 2 типу. Автори: П.Г. Кравчун, А.В. Наріжна, Н.Г. Риндіна.
4. Спосіб
прогнозування
розвитку кардіоренального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність
на тлі цукрового діабету 2 типу. Автори:
П.Г. Кравчун,
А.В. Наріжна,
Н.Г. Риндіна.
5. Спосіб
профілактики
рубцевосклеротичних змін у післяопераційному
періоді у хворих на гідронефроз. Автори:
В.М. Лісовий, В.І. Савенков, С.Б. Павлов.
6. Спосіб лікування дисменореї в дівчат-підлітків.
Автори:
І.О. Тучкіна,
Л.А. Добровольська, Л.А. Вигівська,
М.Ю. Тучкіна.
7. Спосіб корекції порушень вигляду
зовнішніх статевих органів при статевому інфантилізмі. Автори: М.О. Щербина,
О.П. Ліпко, І.М. Щербіна, О.О. Диннік.
8. Спосіб лікування ускладнень післяпологових ушкоджень вульви. Автори:
М.О. Щербина, О.П. Ліпко, І.М. Щербіна, О.І. Скорбач.
9. Матеріал відбитковий силіконовий
«Стомасил» паста. Автори: Г.А. Коваленко, В.П. Голік, І.В. Янішен, Ю.І. Довгопол, С.В. Черняєв.
10. Стоматологічний відбитковий корегуючий силіконовий матеріал. Автори:
Г.А. Коваленко, В.П. Голік, І.В. Янішен,
Ю.І. Довгопол, С.В. Черняєв.
11. Спосіб діагностики стеатозу печінки
у хворих на хронічний гепатит С. Автори: В.М. Козько, Г.О. Соломенник, О.Є. Бондар, О.І. Могиленець,
К.В. Юрко, О.М. Винокурова, Н.В. Анциферова.
12. Спосіб підготовки незрілої або недостатньо зрілої шийки матки до пологів та
пологостимуляції. Автори: М.О. Щербина, О.П. Ліпко, І.М. Щербіна, Л.В. Потапова.

Ò.Ã. ªâòóøåíêî,
êåð³âíèê ñëóæáè ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³ ÕÍÌÓ
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ДНИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ В КИЕВЕ
Со времен Гиппократа известна огромная роль питания как для здоровых, так
и для больных людей. Современные достижения генетики позволили установить,
что абдоминальные признаки являются составляющими очень многих наследственных заболеваний. Это связано с основным свойством наследственных болезней – плейотропным действием генов, в результате которого фенотип больного складывается из одновременного патологического изменения разных органов
и систем.
Трудно найти среди 20 000 нозологических единиц наследственных болезней,
встречающихся у человека, такие, при которых отсутствуют те или иные изменения со стороны желудочно-кишечного тракта. Порой бывает крайне трудно отождествить яркие клинические проявления патологии ЖКТ с каким-то синдромом
множественных нарушений. Причина тому – отсутствие должных знаний. Профессор В.Г. Передерий основал Институт питания в Украине и руководит им много лет.
Именно ему и его ученице Е.Ю. Губской принадлежит приоритет в изучении целиакии в нашей стране.
В.Г. Передерий – ученый с уникальными знаниями не только клиники, но генетики и многих других наук. Поэтому логичным было проведение конференции, посвященной персонифицированной и геномной медицине в гастроэнтерологии, на
базе института и кафедры внутренней
медицины № 1 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, которые являются организаторами конференции. На пленарном заседании «Персонифицированная и геномная медицина в гастроэнтерологии – взгляд в будущее» Харьковский национальный медицинский университет представил свои научные исследования в докладах
члена-корреспондента НАМНУ профессора Е.Я. Гречаниной «Абдоминальные симптомы
как составляющая полиорганных поражений при метаболических болезнях», профессора
Г.Д. Фадеенко и Е.В. Колесниковой «Роль генетического полиморфизма в развитии ГЭРБ
и ожирения».
Неподдельный интерес аудитории к представленным работам, несомненно, важный
шаг к дальнейшему сотрудничеству. Об этом свидетельствует растущее число пациентов
из разных городов Украины, которые получили консультацию и остались под постоянным
наблюдением профессоров ХНМУ.

Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâèëà ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÍÀÌÍÓ
ïðîôåññîð Åëåíà Ãðå÷àíèíà

Ó ÁÎÐÎÒÜÁ² Ç ÅÁÎËÎÞ

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ, ЯКІ РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ
13 листопада на базі Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні відбулися
навчання, метою яких було відпрацювання тактики медичного персоналу в умовах появи випадків захворювання, викликаного вірусом Ебола (ХВВЕ). Навчання проходило
в режимі, максимально наближеному до реальної ситуації з виконанням усіх вимог і
положень, передбачених Міжнародними медико-санітарними правилами.
Тренувальне навчання щодо відпрацювання функціональних обов’язків та практичних навичок медичних працівників у випадку виявлення хворих з підозрою на це
висококонтагіозне захворювання стало перевіркою на готовність відповідних служб до
такої надзвичайної ситуації.
Під час практичної частини навчання було відпрацьовано схему оповіщення
відповідних підрозділів й етапи госпіталізації хворого з підозрою на ХВВЕ. Медичний
персонал бригад згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами працював
у засобах індивідуального захисту найвищого рівня (костюм І типу). Хворого та контактних з ним осіб з урахуванням підозри на висококонтагіозну інфекцію без огляду у
приймальному відділенні відразу госпіталізували до так званих Мельцеровських боксів
лікарні, оснащення й структура яких передбачають найвищий ступінь ізоляції хворих у протичумному костюмі. Після опитування та
огляду хворого лікарем-інфекціоністом медсестра проводить відбір необхідного біологічно потенційно небезпечного матеріалу за допомогою вакутайнера й пакує його у спеціальні контейнери з позначкою «Біологічна небезпека» для транспортування до місця проведення лабораторного дослідження.
Правильне одягання та знімання засобів індивідуального захисту, їх дезінфекція – важливий компонент роботи з хворими на ХВВЕ,
який зберігає життя медичному персоналу. Під час навчання практичним лікарям
було продемонстровано порядок одягання та знімання протичумного костюму,
відбору біологічного матеріалу від хворого та осіб з підозрою на ХВВЕ з його наступним знезараженням, методи й засоби індивідуального захисту медичного персоналу при роботі з такими пацієнтами, способи та засоби дезінфекції захисного
одягу, предметів медичного призначення та догляду за хворим багаторазового використання, правила гігієни рук і правила безпеки при проведенні парентеральних
маніпуляцій.
З огляду на надзвичайну небезпеку при роботі з хворими на ХВВЕ стає
зрозумілою необхідність ретельного дотримання всіх правил і заходів та застосування спеціальних навичок роботи з такими пацієнтами, а висловлювання «Знання та
вміння, які рятують власне життя та життя оточуючих» у цьому випадку як ніколи доречне.

Â.Ã. Òêà÷åíêî, àñèñòåíò êàôåäðè ³íôåêö³éíèõ õâîðîá
À.Â. Áîíäàðåíêî, ïðîôåñîð êàôåäðè
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РОДИНА – ГОЛОВНА ОПОРА ЛЮДИНИ
Сім'я – це суспільство в мініатюрі,
від цілісності якого залежить безпека
всього великого людського суспільства. (Ф. Адлер)

Кожен з самого дитинства
добре знає, що родина – головна опора будь-якої людини. Саме тут, в затишку і спокої
родинного кола можна забути про всі негаразди, знайти розуміння і захист, підтримку та
відчуття безпеки й впевненості у завтрашньому дні. Проте, на
превеликий жаль, трапляються випадки, коли зона найбільшого
психологічного комфорту перетворюється на джерело небезпеки, а поведінка найближчих людей стає загрозою здоров’ю та
навіть життю. Насильство в сім'ї не має жодних кордонів – існує
в усіх соціальних класах, культурах, віросповіданнях… Жодна країна, жодне суспільство, жодна людина не винайшли способу убезпечити себе від цього ганебного явища. Українське
суспільство також не є винятком.
Саме тому з метою поширення інформації щодо протидії
насильству в сім'ї, залучення громадськості до обговорення
шляхів його профілактики та створення умов для всебічної допомоги особам, що стали його жертвами, вже не вперше в усіх
регіонах нашої держави в рамках національної кампанії «Стоп
насильству!» проводиться щорічна Всеукраїнська акція «16 днів
проти насильства». З 25 листопада по 10 грудня кожен свідомий
громадянин може долучитися до розповсюдження знань або отримати нову інформацію, пов’язану із усіма видами побутового
насильства.

Слід нагадати, що побутове насильство не завжди передбачає фізичні ушкодження і побої, бо навіть відсутність слідів побиття на тілі може завдавати нестерпних психологічних страждань,
приниження людської честі й гідності, що призводить до тяжких
наслідків. Мова йде про психологічне, економічне та сексуальне насилля, які поряд із фізичним є повноправними та розповсюдженими варіантами насильницької поведінки в сім'ї. Зокрема, психологічне насильство в сім’ї – це насильство, пов’язане

з тиском одного члена сім’ї на психіку іншого через навмисні
словесні образи або погрози, переслідування, залякування,
які доводять постраждалого до стану емоційної невпевненості,
втрати здатності захистити себе і можуть заподіяти шкоду
психічному здоров’ю. Під економічним насиллям розуміють
навмисні дії одного члена сім’ї
щодо іншого, спрямовані на те,
щоб позбавити постраждалого
житла, їжі, одягу та іншого майна чи
коштів, на які він має законне право. Такі дії можуть заподіяти шкоду
фізичному чи психічному здоров’ю
або навіть призвести до смерті постраждалого.
Незважаючи на те, від якого
саме насильства страждає особа,
«насильство в сім'ї – це мовчазний
вбивця, а єдиний спосіб зупинити його – відкрито заявити про це і
дати своєму голосу бути почутим».
Тож першим і, можливо, найважливішим кроком на шляху подолання проблеми побутового насильства в суспільстві в цілому
має стати усвідомлення його наявності та розповсюдженості.
Особливості українського менталітету дозволяють й досі розглядати питання меж поведінки у родині багатьма стереотипами,
марновірством, незнаннями та почуттям сорому. Як наслідок,
проблема залишається прихованою, а ставлення суспільства до
неї – толерантним.
Колектив та студентство Харківського національного медичного університету активно долучилися до Всеукраїнського
флешмобу та підтримали ініціативу щодо поширення інформації
з приводу запобігання насильству в сім’ї, адже саме медична
спільнота краще за всіх розуміє, до яких наслідків для психічного
та фізичного здоров’я може призводити насильницька поведінка
в родині.
Розповсюдження правдивої та компетентної інформації –
найефективніший засіб допомогти тим, хто вже цього потребує,
та попередження для тих осіб, що можуть знаходитися у зоні
потенційного ризику.
Більше інформації можна отримати у районних центрах
соціальних служб для сімей, молоді та спорту, а також за телефоном безкоштовної гарячої лінії Міжнародного жіночого правозахисного центру «ЛаСтрада-Україна» 0800-500-335.
Не залишайтесь осторонь!

Êàòåðèíà Êàðïåíêî, ïðîôåñîð êàôåäðè ô³ëîñîô³¿,
äèðåêòîð Öåíòðó ãåíäåðíî¿ îñâ³òè ÕÍÌÓ,

Íàòàë³ÿ Çàâãîðîäíÿ, àñï³ðàíòêà êàôåäðè ïñèõ³àòð³¿,
íàðêîëîã³¿ òà ìåäè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿, ÷ëåí îðãàí³çàö³éíî¿ ðàäè ÖÃÎ

МОЛОДЬ ПРОТИ РАБСТВА
До участі в Міжнародній акції «16 днів проти насильства» долучилися й студенти ХНМУ. 10 грудня
Координаційна рада студентського самоврядування провела просвітницьку роботу серед студентів
і викладачів університету, щоб привернути увагу до таких актуальних проблем, як насильство та
торгівля людьми, а також формування суспільства,
вільного від жорстокості.
Для того щоб зацікавити студентів, активісти
запропонували цікаві образи людей, які тримали
таблички з написами застережливого змісту. Протягом перерви всі бажаючі мали змогу детально
ознайомитись з інформацією на стендах та прочитати брошури, в яких надавалася інформація про те,
як можна уникнути проблем та куди необхідно звертатися у разі їх виникнення.

Àíàñòàñ³ÿ Ï³ñêàðüîâà
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ÄÅÍÜ ÏÀÌ’ßÒ²

МИ – ЄДИНІ

«ЗАПАЛИ СВІЧКУ!»
Нещодавно село Новомиколаївка Слов'янського
району Донецької області
знаходилось у зоні бойових дій. Для підтримки та
підтвердження, що Харків і село на Донбасі – частини
єдиної
країни,
єдиного українського народу, у Харківському національному
медичному
університеті відбулася благодійна акція. В її організації
та реалізації взяли участь
представники студентського активу II медичного
факультету: Сергій Дубінін,

Дарія Молчанюк, Герман Бережний та Анна Таранова.
29 листопада студенти на чолі з деканом
II медичного факультету Максимом Хаустовим відвідали Новомиколаївську сільську
школу. Приїхали з подарунками, серед
яких були 2 ноутбуки Hewlett Packard для
комп`ютерного кабінету, де не вистачало обладнання. У збиранні грошей для підтримки
сільської школи брали участь як вітчизняні,
так й іноземні студенти університету, за що
висловлюємо їм окрему подяку.
Зустріч була дуже приємною, теплою
і щирою. Ми розповіли про наше місто та
університет, напрямки його діяльності. Діти
та вчителі з радістю вітали гостей, показали
школу та розповіли про найболючіше.
Разом з директором ми завітали до
кожного кабінету цієї затишної школи,
поспілкувались з її учнями та вчителями й з
гарним настроєм повернулися до міста.

ÀÊÖ²ß

НЕ ДАТИ СНІДУ ШАНСУ
27–28
листопада
в рамках Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом
Координаційною радою
студентського самоврядування була проведена
низка заходів у Харківській
гуманітарно-педагогічній
академії та Харківській
загальноосвітній
школі
№ 59.
Метою акції стало
підвищення обізнаності
молоді щодо питань профілактики
ВІЛ-інфекції.
Студенти нашого університету підготували цікаві
інтерактивні уроки, на
яких теоретичний матеріал доповнили науково-популярними відео та тематичними
іграми. На початку було проведено опитування та анкетування, де діти і студенти показали високий рівень знань стосовно заходів запобігання ВІЛ-інфекції. В академії
відбувся круглий стіл на тему: «Не дай СНІДу шанс!» та була організована виставка
плакатів, присвячена боротьбі з цією інфекцією. Всіх учасників запрошено на святковий концерт, де будуть нагороджені переможці конкурсу.

З 17 по 21 листопада в університеті
відбулися заходи щодо вшанування
пам’яті жертв голодоморів в Україні.
Так, кафедра суспільних наук провела для студентів уроки пам’яті «Голодомор 1932–1933 років. Україна пам’ятає!».
У залі гуманітарної підготовки Наукової
бібліотеки ХНМУ була організована розгорнута тематична виставка історичних
документів, художніх та публіцистичних
творів, наукових матеріалів, присвячених пам’яті жертв голодомору.

21 листопада студенти нашого університету відвідали кінотеатр
«Боммер», в якому відбувся перегляд
документальної кінохроніки, присвяченої
пам’яті жертвам голодоморів в Україні.
Цього ж дня відбулася церемонія
покладання квітів та вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання в
Молодіжному парку біля Пам'ятного знака – Хреста жертвам голодомору.
Завершенням тижня пам’яті стало
проведення Координаційною радою студентського самоврядування акції «Запали свічку!» на спомин, що пам'ять народу
про жертв голодоморів в Україні жива і
передається від покоління до покоління.
Студенти вишикувалися у вигляді Хреста та факельною ходою пройшли по
території університету до Пам’ятного
знаку лікарям, що загинули під час війн
та військових конфліктів.

Ñòîð³íêó ï³äãîòîâëåíî Êîîðäèíàö³éíîþ ðàäîþ ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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МЕДИЦИНА У СВІТОВІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Книга була й залишається джерелом духовного та культурного розвитку людини. Вона відіграє
важливу роль у формуванні світогляду молодого покоління, особливо тих, хто стає на шлях служіння
людям.
Кафедра суспільних наук спільно з Науковою бібліотекою в рамках викладання лекційного курсу «Історія української культури» започаткували курс бесід зі студентами на тему «Медицина у світовій
художній літературі». Співробітники Наукової бібліотеки Валентина Сєрпухова та Ольга Озеркіна підготували й презентували студентам ґрунтовний
та дуже цікавий огляд художньої літератури, в
якій висвітлено медичну тематику.
Особливу увагу акцентовано на написаних
лікарями художніх творах, у яких вони розкривають перед читачами свої спогади, враження та розмірковують над проблемними моментами в житті й професійній практиці. Приємно
відзначити, що надана інформація зацікавила
багатьох студентів, які після занять завітали до
читальних залів.
Усіх, кого зацікавила дана інформація, ми
запрошуємо до Наукової бібліотеки!

Î.Â. Òðîöåíêî, ñò. âèêëàäà÷ êàôåäðè
ñóñï³ëüíèõ íàóê

ÂËÀÑÍÀ ÄÓÌÊÀ

«ПОВОДИР, АБО У КВІТІВ Є ОЧІ»
В український прокат вийшов фільм «Поводир, або у квітів є очі» режисера Олеся Саніна. В
основі сюжету фільму – подорож американського хлопчика Пітера та українського сліпого музиканта Івана Кочерги по Радянській Україні. Події фільму відбуваються на початку 1930-х років
у СРСР у драматичні часи індустріалізації, колективізації, голодомору та знищення інтелігенції.
Студенти нашого університету після перегляду кінострічки поділилися своїми враженнями
щодо фільму.
«З часів Олександра Довженка кіномистецтво в України переживало занепад… Але в новій
історії українського кінематографу з’являються промені світла. Одним з таких став фільм Олеся Саніна «Поводир».
Я асоціюю цю кінострічку саме з грою світла і темряви. Цей фільм є поєднанням традиції
минулого і сучасного українського кінематографу.
Професійна гра акторів, вдале поєднання художніх прийомів і прийомів монтажу дає змогу
зробити висновки щодо високого рівня кінокартини.
Іван Кочерга – сліпий кобзар, його очима стає маленький хлопчик Андрій, життя якого
скалічила машина вбивств, репресій і злочинів Сталіна проти українського народу. Хлопець і
кобзар мають важливе завдання – доставити документи до Москви, щоб урятувати український
народ від голодомору. Але їм
це не вдається…
Деякі моменти фільму
схожі із фрагментами роману
І. Багряного «Тигролови», бо і
у творі, і в кінокартині «Поводир» зображується краса рідної України: в її побуті, звичаях, усмішках
жінки, малюнках на пічці, піснях сліпих кобзарів. Але це здається лише
на початку.
Я вважаю, що цю картину повинен подивитись кожен, бо вона доступно й шокуюче правдиво зображує дійсність 30-х років минулого
сторіччя України, по якій пройшовся голодомор, збираючи людські
життя, як жнива в серпні».

Àíàñòàñ³ÿ Ðåïí³êîâà, ²² ìåäôàêóëüòåò

«Сучасна індустрія українського кіно, на жаль, рідко створює
варті нашої уваги кінострічки, але все ж є шедеври, які дають надію
на розквіт та відродження цього мистецтва. «Поводир» – один з таких
кінофільмів.
Цікавий сюжет, неперевершена гра акторів, доречний музичний
супровід, гарні пейзажі та декорації – усе це робить «Поводир» значним фільмом у кіномистецтві не тільки України, а й усього світу.
Без сумніву скажу, що фільм навряд чи залишить когось байдужим, тому що режисер Олесь Санін висвітлив важливу сторінку
української історії, про яку необхідно говорити сьогодні й пам’ятати
завжди».

Ñâ³òëàíà Ñàºíêî, ²² ìåäôàêóëüòåò
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Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

ЧАС ПІДБИВАТИ ПІДСУМКИ
Добігає кінця 2014 рік. Так, це був дійсно важкий рік. Час підбивати
підсумки. Є такий гарний тост у святкову ніч: «Нехай усе погане
залишається в минулому році», сьогодні ми цього потребуємо як ніколи.
А який найлегший спосіб залишити все в минулому? Заповнити свою
пам'ять хорошими спогадами, тож давайте відволічемося від депресивних думок і згадаймо, що ж гарного нам з вами приніс синій кінь.
Цього року в нашому університеті
почало активно функціонувати студентське самоврядування. Починати довелось майже з нуля, було важко, але здається приємних результатів
ми досягли. Перші місяці року були
доволі активними: провели конкурс
«ЩО?ДЕ?КОЛИ?», допомогли організувати чергування біля дитячих гірок
на площі Харкова, відвідали Йосипа
Даниловича Гофмана, провели конкурс на найгарнішу пару університету,
а наші волонтери привітали мешканців
Хоспісу зі святами. Жагу дії не зупинили
ані канікули, ані холоднеча, що зустріла
нас у лютому.
Далі більше: гучно (з великою
кількістю преси та багатьма почесними
гостями) добігла свого кінця традиційна
акція «Від серця до серця», у рамках
якої ми зібрали гроші на слухові апарати для дітей. Нашу діяльність
помітили за межами ХНМУ – міський Департамент сім’ї, молоді та спорту зацікавився нами й влаштував зустріч зі студентами-активістами.
Провели перший в історії нашого університету англомовний дебатний
клуб, тепер і студенти-іноземці не залишаються поза суспільним життям. І, звичайно, наша наймасштабніша акція, що охопила майже все
місто, а в пресі згадувалась і на державному рівні. «Зупинити туберкульоз» – ось чому ми навчали школярів та студентів Харківщини, окрім
цього, були зібрані кошти для закупівлі діагностичного туберкуліну в
дитячі диспансери.
Сонячний квітень, окрім абрикосового квіту, приніс роботу для наших волонтерів – Міжнародний харківський марафон та зустріч призерів
параолімпійських ігор не пройшли без нашої участі. Не залишилась поза
увагою вже звична акція – прибирання могил відомих учених-медиків.
Шанувальників здорового способу життя ми здивували неймовірним
танцювальним флешмобом до дня здоров’я, прихильників медичного
гумору – «Кубком сміху» та усіх-усіх – двома феєричними конкурсами
«Місс» та «Містер ХНМУ». Травень пройшов під патріотичним гаслом.
Організація курсів з невідкладної допомоги та робота першого волонтерського загону у військовому шпиталі, прийняття до лав університету
колег з Криму, флешмоб «Україна єдина». Звичайно не оминули ми
й тему Великої перемоги – для студентів першого курсу організували
екскурсію на Меморіал Слави з покладанням квітів. Долучились до
міжнародної акції щодо підтримки нігерійського народу. А завершили
весняний місяць творчим конкурсом до Дня матері та виставкою робіт
переможців у центральному парку ім. М. Горького.
У червні ми завітали до наших підшефних – вихованців Куп’янської
школи-інтернату, аби привітати випускників із такою важливою для них
подією. Влітку Координаційна рада студентського самоврядування також не нудьгувала, кожного дня наші волонтери допомагали пораненим
хлопцям у Харківському шпиталі.
У новий навчальний рік студентське самоврядування поринуло із
новими силами. Одразу декілька цікавинок для наших спортсменів:
міський спортивний ярмарок та спеціальний проект «Здорові вихідні».
Не оминули ми своєю увагою дітлахів у Куп’янську, провели день сміху
з новачками КВНу. І знайшли неймовірного хлопця, що виявив бажання
безкоштовно навчати студентів грі на гітарі. Наша активна діяльність не
залишилась непоміченою, тому в листопаді найкращі волонтери-медики
отримали грамоти та подяки від різноманітних міських й обласних установ. А незабаром й керівництво ВНЗ виходило з головного корпусу не з
порожніми руками, а з подяками за плідну співпрацю зі студентами.
Щиро сподіваюсь, що й наступний рік буде не менш плідним для
активної студентської молоді, тому долучайтесь до наших лав.

Äàð’ÿ Êóçíºöîâà, êîîðäèíàòîð ³íôîðìàö³éíîãî ñåêòîðó ÊÐÑÑ

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

НОВЫЙ ГОД
С ЧИСТОГО ЛИСТА!
Существует у нас замечательная традиция: начинать
новую жизнь с понедельника. С понедельника начну учить
французский, с понедельника начну бегать по утрам, с понедельника все будет по-другому. Но, конечно же, самый
«шик» – это начинать все с чистого листа в Новый год, ну
уж очень это символично! Так вот, для тех, кто все же возьмет свою волю в кулак и решится что-то изменить, международная группа врачей, диетологов и психологов подготовила несколько советов, которые составляют основу
здорового образа жизни.

1 СОВЕТ: разгадывайте кроссворды, изучайте иностранные языки, считайте в уме – это тренирует головной
мозг. Таким образом замедляется процесс возрастной деградации умственных способностей, активизируется работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ.
2 СОВЕТ: работа – важный элемент здорового образа
жизни. Еще Григорий Саввич говорил, что работа должна
приносить радость. Займитесь тем, что вам нравится! Как
утверждают ученые, это поможет выглядеть моложе.
3 СОВЕТ: не ешьте слишком много. Вместо привычных
2500 калорий обходитесь 1500. Это способствует поддержанию активности клеток, их разгрузке. Также не следует
впадать в крайность и есть слишком мало.
4 СОВЕТ: имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь
поможет как можно реже впадать в депрессию и быть подавленным.
5 СОВЕТ: дольше сохранить молодость помогут любовь
и нежность, поэтому найдите себе пару. Укреплению иммунной системы способствуют эндорфины, которые вырабатываются в организме, когда человек влюблен.
6 СОВЕТ: спать лучше в прохладной комнате (при температуре 17–18 °С), это способствует сохранению молодости. Дело в том, что от температуры окружающей среды
зависят обмен веществ в организме и проявление возрастных особенностей.
7 СОВЕТ: чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже
восемь минут занятий спортом в день продлевают жизнь.
8 СОВЕТ: периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации касательно здорового образа жизни, иногда
позволяйте себе вкусненькое. Ключевое слово – ИНОГДА.
9 СОВЕТ: не всегда подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, даже злокачественным опухолям, более подвержены люди, которые постоянно ругают самого себя, вместо того, чтобы рассказать, что их огорчает, а
иногда и поспорить.
Будьте здоровы и счастливы в новом году!

Òàòüÿíà Ìàëüêî, III ìåäôàêóëüòåò
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ВЕРИТЬ В ЧУДО
Встреча Нового года стала для нас довольно милой и
родной традицией. Мамочки и бабушки готовят праздничный стол, папочки и дедушки привозят домой елку, ребятишки ждут Деда Мороза, кучу приятных сюрпризов и подарков.
А ведь Новый год воспринимается одним и тем же человеком в разные периоды его жизни совершенно по-разному.
Когда тебе 5 лет, ты веришь в чудо, пишешь письма Деду
Морозу, стараешься вести себя хорошо, ведь подарки под
елкой находят только послушные детки. Когда тебе 15, ты
хоть и понимаешь, что Деда Мороза не существует, но, все
же, в новогоднюю ночь чувствуешь таинственное волшебство и, наряжая елочку, веришь, что чудо обязательно произойдет. Когда тебе 35, у тебя уже свой семейный очаг, и ты
стараешься создать эту чудесную новогоднюю атмосферу
для своих детей.
А кто-нибудь задумывался о том, как
давно начали отмечать этот чудесный
праздник? 1 января как начало нового
года было установлено римским правителем Юлием Цезарем
в 46 г. до н.э., а месяц
Январь был назван в
честь бога всех начал
Януса. Интересно, что
этого бога изображали с двумя лицами:
одно смотрело назад,
а другое вперед. Забавно, но ведь в этом
весь смысл встречи
Нового года, вся суть
существования человека. Мы все любим
повторять: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Но это совершенно
не означает, что одна ночь изменит всю нашу жизнь. Изменить ее можем только мы сами, приложив к этому немало
сил и упорства. Человек должен подобно богу Янусу принимать свое прошлое, видеть в нем ошибки и достижения, при
этом уверенно смотреть в будущее, стремиться достигнуть
тех целей, которые когда-то поставил перед собой. Главное
– верить… Не важно, что это будет за вера. Возможно, вера
в чудо, а может быть в собственные силы, или возможность
бороться с проблемами.
Главное, что этот праздник, праздник Нового года, дает
нам веру и возможность на одну ночь забыть обо всех проблемах и невзгодах, обрести душевное равновесие, почувствовать, как весь мир ликует и предвкушает встречу чего-то
нового вместе с тобой. Когда одновременно зажигаются тысячи огней, каждый считает секунды, наполняются миллионы
бокалов, миллионы сердец бьются в унисон… Это уже чудо!
А мне хочется верить в новогодние чудеса, вести себя хорошо, чтобы это чем-то вознаграждалось и поощрялось, загадывать планы на будущий год, словно писать письмо Деду
Морозу и знать, что все написанное обязательно сбудется.
Так пусть празднование Нового года будет для всех нас не
просто какой-то очередной традицией, а верой в наше светлое будущее, возможностью начать все сначала, радостью
для детей и беззаботным временем для взрослых, поводом
собраться родным и близким, единственной ночью, когда и
взрослые, и дети верят в чудеса, стимулом вести себя так,
чтоб Дед Мороз подарил нам мешок счастья, улыбок, хорошего настроения, вдохновения, мира и добра! С Новым годом!

Êàòåðèíà Áûêîâà, IV ìåäôàêóëüòåò
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ
2015 ГОД – ГОД КОЗЫ
Наступающий 2015 год – это год Синей Деревянной Козы, которая смогла прославиться своим неуемным гостеприимством и, конечно, терпимостью. Именно поэтому, не зависимо от того, где и как
встречать Новый год, самое важное – провести его весело, но в то
же время без каких-либо излишеств, ведь этого не любит сдержанная хозяйка года.
Новый год Синей Деревянной Козы обещает быть очень интересным и вполне успешным для всех зодиакальных знаков, но очень
важно правильно его встретить, так как от этого будет зависеть, окажется ли покровительница года благосклонной, или вы окажетесь у
нее в немилости.
Лучше всего встречать
2015 год Козы с родственниками или близкими друзьями
дома, а вот шумные вечеринки в дорогих ресторанах или
клубах лучше оставить на потом. Также не рекомендуется
в новогоднюю ночь находиться в кругу незнакомых людей.
Стоит помнить, что Коза любит
оригинальность и неординарность, поэтому можно придумать какой-то необычный новогодний сценарий, благодаря
чему праздничная ночь запомнится на весь год.
Не стоит забывать о том,
что Коза, хозяйка 2015 года,
является очень скромным животным, поэтому и не любит разнообразных пышных и шумных праздников в больших компаниях, ведь
не зря принято считать, что Новый год – семейный праздник. Важно,
чтобы за праздничным столом не только собрались самые близкие
люди, но и царила уютная и душевная атмосфера.
Встречая Новый 2015 год под бой курантов, по уже давно сложившейся традиции, надо загадать самое сокровенное желание,
которое обязательно сбудется в будущем году, главное – пожелать
его от всего сердца. Надо не просто поздравить всех собравшихся
за праздничным столом, но и пожелать им самого лучшего в новом
году. После этого можно будет обменяться заранее подготовленными подарками, которые не обязательно должны быть дорогими, но
нужными и душевными.
Символ Нового года является коренным жителем загорода, поэтому и встречать новый год можно будет где-то в деревне либо на
даче, подальше от уже порядком надоевшей городской суеты. Если
нет возможности выбраться в деревню, можно остановить свой выбор на какой-то туристической базе, расположенной в живописном
месте, что придется хозяйке года по душе. Это просто идеальное место для того, чтобы встретить новый год, а также покататься на санках, лыжах и коньках, не только провести весело время, но и с пользой для собственного здоровья.
При встрече Нового года надо постараться окружить себя тем,
что действительно приносит радость – к примеру, любителям пляжного отдыха и солнца лучше всего на новогодние каникулы отправиться в какую-то экзотическую страну и почувствовать истинное
волшебство этого необыкновенного праздника.
Стоит позаботиться и о праздничном столе, на котором непременно должны оказаться самые разнообразные молочные продукты, что обязательно оценит хозяйка года – это могут быть различные
салаты, для заправки которых используется сметана, два либо три
вида сыра или какое-то вкусное и необычное блюдо из творога. Каждое блюдо стоит украсить веточками свежей зелени и поставить на
стол посуду из дерева.
В обязательном порядке Новый год надо встречать в хорошем
настроении и с искренней улыбкой на губах, в компании близких и
родных людей, тогда и весь год пройдет легко и без проблем.
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В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ УЧЕНОМ И
ПРЕКРАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Даниил Евсеевич Альперн родился 15 декабря
1894 года в г. Харькове.
После окончания гимназии поступил на медицинский факультет Харьковского университета, где под
руководством проф. А.В. Репрева начал свою научную
деятельность.
В 1921 г. защитил докторскую диссертацию на
тему «Материалы к физиологии и патологии мозгового придатка» и стал
работать на кафедре патофизиологии Харьковского
медицинского института. В
1922 г. был командирован на
год в Германию, где работал
в Берлине и Кельне. В 1923 г. избран на должность доцента кафедры патофизиологии и одновременно заведовал отделом патофизиологии Украинского психоневрологического института. В 1929 г. его избрали заведующим кафедрой патофизиологии Харьковского медицинского института, и на этой должности Даниил
Евсеевич пребывал до конца своих дней.
Вначале научные исследования Д.Е. Альперна были продолжением начатых
у Репрева выяснений роли гипофиза в регуляции обмена веществ, системы крови и кровообращения. Впервые было показано значение одного из экстрактов
гипофиза при аллергии и десенсибилизации. Затем Даниил Евсеевич исследовал функции вегетативной нервной системы, в частности, ее влияние на химизм
тканей. Были получены интересные факты, свидетельствующие о роли вегетативной нервной системы в регуляции химических и физико-химических процессов в различных органах.
Далее началось углубленное исследование «химических факторов нервного возбуждения» в патологии. Под этим термином понимали ацетилхолин и
симпатические адреналиноподобные вещества, поскольку химическая передача нервного импульса еще не была общепризнанной. Термин «медиатор» был
введен позже, и в наше время его употребляют не только для обозначения посредников нервного импульса, но и для многих биологически активных веществ.
Результаты этих исследований обобщены в книге «Химические факторы нервного возбуждения в организме человека». Профессор Д.Е. Альперн обосновал концепцию нейрогуморальных расстройств: состояние нейрогуморальной компенсации, субкомпенсации, декомпенсации.
Даниил Евсеевич был удивительно трудолюбивым – всегда сам выполнял
техническую работу. На отзыв ему присылали много законченных научных исследований, авторефератов и др. Он много работал дома, на кафедру приносил
массу листочков, исписанных довольно крупным подчерком и обязательно карандашом. Эти материалы диктовал машинистке и по ходу вносил немало исправлений, дополнений, уточнений. Все подготовленные материалы тщательно проверял и только после этого отправлял адресату. От своих сотрудников он
требовал самостоятельного выполнения всех видов работы. Аспиранты должны
были абсолютно все выполнять своими руками. Альперн запрещал лаборантам
и препараторам помогать в постановке экспериментов. Такие требования воспитывали у его учеников и трудолюбие, и ответственность за качество получаемых результатов.
В 1938 году Даниил Евсеевич издал учебник «Патологическая физиология», а
в дальнейшем постоянно его перерабатывал и дополнял в соответствии с достижениями науки и медицины. Последнее, шестое издание, увидело свет в 1965
году. Более 30 лет студенты изучали патологическую физиологию по его учебнику. Эта книга получила широкое распространение в странах Восточной Европы
(ГДР, Болгария, Румыния), в Китае и странах Латинской Америки, переведена на
украинский, грузинский, немецкий, болгарский, румынский, китайский, английский языки.
Д.Е. Альперн создал большую школу патофизиологов. Его ученики возглавили кафедры и отделы патофизиологии научно-исследовательских институтов в Харькове, Курске, Москве, Тернополе, Донецке, Благовещенске и других
городах.
В Харьковском национальном медицинском университете и на кафедре патофизиологии хранят память о Данииле Евсеевиче как ученом и человеке.

Êîëëåêòèâ êàôåäðû ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè
èì. Ä.Å. Àëüïåðíà

ÊËÓÁÍÅ ÆÈÒÒß

«SPEAKING CLUB – БІЛЬШЕ
МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
Для того щоб упевнено розмовляти будьякою іноземною мовою, потрібно спілкуватися
з тими, для кого вона рідна. На сьогодні
найрозповсюдженішою мовою для вивчення є
англійська. Говорити нею буває нелегко, бо ми
турбуємося про вимову, правильність використання часів, слів тощо. Часто потрібна неабияка
сміливість, щоб просто говорити перед публікою,
а англійською мовою це іноді здається взагалі неможливим. Для того, щоб вільно спілкуватися,
треба якомога частіше бувати в англомовному
середовищі. Саме для цього існує розмовний
клуб.

На сьогоднішній день розмовні клуби дуже
популярні: вони є в багатьох мовних школах і
університетах Харкова. Регулярне відвідування таких занять розвиває і закріплює навички слухання
та говоріння. Спілкування на зустрічах розмовного клубу відбувається виключно іноземною мовою,
тому студенти можуть почувати себе вільно при
висловленні думок. Усі учасники відчувають себе
комфортно, намагаються зрозуміти, що говорять
інші та не бояться підтримувати бесіду. Тому кафедра іноземних мов вирішила створити "Speaking
Club" у нашому університеті. Його учасники – студенти, для яких англійська мова є іноземною або
другою.

3 листопада на кафедрі іноземних мов
відбулася перша зустріч "Speaking Club" на тему:
«Мальдіви – рай на землі». У ній взяли участь студентки першого курсу VI факультету, які приїхали
до нас з цих чудових островів: Мауріша Айшатх,
Сана Саїд Абдулла і Шада Ібрахім. Вони поділилися
цікавою інформацією про свою країну, її культуру
та традиції. Була підготовлена гарна презентація й
захоплюючі відеоматеріали, які допомогли глядачам поринути в надзвичайну культуру Мальдівів.
Усі присутні студенти з ентузіазмом ставили питання, коментували подані матеріали і ділилися
своїми знаннями про країну.
Наступне засідання "Speaking Club" буде присвячено екзотичній Ямайці. Всі учасники зможуть
познайомитися з унікальною культурою країни,
скуштувати страви національної ямайської кухні та
отримати масу позитивних емоцій. Запрошуємо
вас відвідати нашу зустріч. Слідкуйте за нашими оголошеннями та інформацією на сайті:
http://vk.com/medical_english_speaking.

Ê.². Øåðñòîâà, âèêëàäà÷ êàôåäðè ³íîçåìíèõ ìîâ
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Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÀ ÑÏÀÄÙÈÍÀ

ЧАРОДІЙ СМІХУ
(до 125-річчя зі дня народження)
Лагідна усмішка, мудрі очі… У них випромінюється добра й весела душа життєлюба, гуманіста,
бійця. Це Павло Михайлович Губенко (літературній
псевдонім – Остап Вишня). Остап Вишня – один із
зачинателів і найвизначніших представників української сатирично-гумористичної літератури. Він
мав надзвичайну популярність в народі. Вогненні
стріли неперевершеного майстра гострого сміху
смертельно уражали бюрократів й окозамилювачів,
перестрахувальників і підлабузників, хабарників і
чваньків, п’яниць й винищувачів природи.
Справжній письменник і справжній чародій сміху
народився 13 листопада 1889 року на Полтавщині в
незаможній багатодітній родині. Батьки були письменниками, любили жарти, щиро кохались у піснях.
У гуморесці «Моя автобіографія» Остап Вишня
підсумовує: «А взагалі батьки були нічого собі люди.
Підходящі. За двадцять чотири роки спільного їхнього життя послав їм Господь
усього тільки сімнадцятеро дітей, бо вміли вони молитись милосердному». Після
закінчення сільської школи хлопець навчався у військово-фельдшерській школі в
Києві. А з 1 вересня 1917 р. Губенко – студент
історико-філологічного факультету Київського
університету.
Друкуватися почав 1919 року. «Про велике
Чортзна-що», «Антанта», «Демократичні реформи Денікіна» – перші політичні фейлетони сатирика. У них помітне самобутнє художнє мислення Павла Грунського (так підписував свої ранні
твори Остап Вишня), яскравий індивідуальний
стиль. Уперше літературний псевдонім Остап
Вишня з’явився 22 липня 1921 року в газеті «Селянська правда», де був опублікований фейлетон «Чудака, їй-богу!», в якому автор устами
наївного, щирого й кмітливого пастуха Остапа
дотепно викриває подвійну людську мораль.
Пише Остап Вишня натхненно, швидко, дотепно. Тільки за два роки (1923–1924) сатирик
опублікував понад п’ятсот творів. Фейлетони й гуморески виходять окремими книжками:
«Діли небесні», «Вишневі усмішки (сільські)»,
«Кому веселе, а кому й сумне», «Ану, хлопці, не
піддайсь», «Вишневі усмішки літературні», «Вишневі усмішки закордонні» та ін.
Переважна більшість їх перевидавалася по чотири–п’ять разів на рік. У процесі
натхненної праці народився й розквітнув створений Остапом Вишнею новий
жанр – усмішка. Секрет дивовижної популярності письменника – у його єдності з
рідним народом. За особливостями природи свого рідкісного обдарування письменник тонко відчував комічне, глибоко осягнув його закони. Невипадково Павло
Михайлович підкреслював: «Скажу тільки – працював чесно!». І це народ відчув,
оцінив і нагородив чародія сміху щирою любов’ю.
У творчій спадщині Остапа Вишні «Мисливські усмішки» посідають значне
місце. У цих маленьких шедеврах особливо яскраво виявилося органічне злиття
двох граней незвичайного таланту письменника – гумору й лірики. Кожне дерево одухотворене, наділене рисами й почуттями живої людини. Вихоплені з природи «мисливські» картини Остапа Вишні «пахнуть», вони ласкаві, ніжні. Глибокого ліризму пейзажам надають вмонтовані в художню тканину з народних пісень,
віршів, що стали піснями, влучні вислови.
У своєму щоденнику Остап Вишня писав: «Так-от: що треба, щоб посміятися
не з ворога, а з друга? Треба любити людину. Більше, ніж самого себе. Тоді тільки
ти маєш право сміятися… із себе, із своїх якихось хиб, недоліків, недочотів і таке
інше. І буде такий дружній, такий хороший сміх...».
У цих словах – ідейно-естетичне кредо неперевершеного сатирика, визначного гумориста. У наступних – патріотичне: «Оті дурні, що кричать: «Націоналіст!»,
не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з
любов’ю до всіх народів світу!».
Доречно буде згадати сьогодні слова Остапа Вишні, що звучать так актуально:
«Я вважаю за українця не того, хто вміє добре співати «Реве та стогне» та садити
гопака, і не того, в кого прізвище на «ко», а того, хто бажає добра українському
народові, хто сприяє його матеріальному та духовному розвиткові».

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

Одно другому не мешает!
Театр – это одно из проявлений прекрасного, к чему человек тянется душой, сознательно
и бессознательно. Ведь даже просто проходя
мимо уличных музыкантов, к примеру, мы так
или иначе хоть на секунду обратим на них свой
взор. Наблюдая за актерами на сцене, каждый человек может увидеть что-то общее с
самим собой, распознать друзей, увидеть то,
что в обычной жизни не привлекает внимания.
А жаль…
Будучи студентом высшего медицинского
учебного заведения, а особенно ответственным студентом, сложно выкроить время на сон
– что уж говорить о культурной программе развития. Но это так необходимо молодой, еще
только формирующейся личности! На помощь
студентам приходит доцент кафедры философии Леонид Александрович Гончаренко. Уже
не впервые его эрудиция и понимание тонкостей восприятия молодого поколения помогают студентам в выборе того или иного представления.

12 ноября студенты I, II медфакультетов, а
также стоматологического и факультета иностранных студентов ХНМУ посетили спектакль
«Верная жена» по пьесе английского драматурга Сомерсета Моэма, который состоялся
в театре драмы им. А.С. Пушкина. Спектакль
вызвал бурю положительных эмоций, и мы
вдоволь насмеялись. Несмотря на очень интересный сюжет, мне все-таки удалось понаблюдать за реакцией моих однокурсников. В
глазах каждого наблюдалось сопереживание,
понимание, проницательность и, безусловно,
пылкий интерес к действу на сцене. Хочется
также отметить прекрасный подбор и эмоциональную игру актеров. Каждый жил своим героем, начиная от главной героини Констанс,
которая практически не покидала сцену, заканчивая горничной, представшей перед нами
один раз. Также хочется обратить внимание на
музыкальное оформление, которое создавало
нужный эффект в определенных эпизодах, усиливало ощущения, и при этом было почти незаметным, что не отвлекало от сюжетной линии.
Мы получили огромное удовольствие от
просмотра спектакля! Почти на три часа в стенах театра нам удалось укрыться от всех проблем повседневности, что дало новые силы и
вдохновение. А количество студентов нашего вуза доказывает, что люди даже самых серьезных профессий тянутся к искусству. И это
радует.

Àííà Êëèìåíêî, I ìåäôàêóëüòåò
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â âîñïîìèíàíèÿõ ïðîôåññîðîâ è âûïóñêíèêîâ
ê 210-é ãîäîâùèíå îñíîâàíèÿ ÕÍÌÓ

ВОСПОМИНАНИЯ, НЕ ПРЕДАННЫЕ
ЗАБВЕНИЮ
«И сейчас, как никогда, в условиях, когда столь затруднены прямые
связи между учеными различных уголков бывшего союза, мы должны объединиться для совместных усилий в борьбе с сепсисом».
Академик В.Г. Бочоришвили (2002 г.)
Вахтанг Гаврилович Бочоришвили – академик, профессор, один из величайших клиницистов современности, соединивший в себе
особенности опытного и умелого врача, выдающегося ученого и талантливого организатора.
Вахтанг родился в семье учителя в кахетинском грузинском селе, с детства был воспитан
на классических произведениях как национальной, так и русской прозы и поэзии. Огромное
влияние на Вахтанга оказала семья и артистическое окружение: старшая сестра была профессиональной певицей, младшая – актрисой.
Вахтанг Гаврилович выбрал театральный институт, так как всецело желал посвятить жизнь
искусству, связать ее с театром. Однако встреча
в Тбилиси со старым другом Вахтангом Саганелидзе, предложившим поступать в медицинский институт, изменила его планы, и Бочоришвили поехал в Харьков.
Благодаря блестящим лекциям талантливого профессора И.Р. Брауде, в институте В.Г. Бочоришвили заинтересовала инфекционная патология. На последних курсах он был старостой научного кружка, и студентавыпускника рекомендовали на научную работу на профильной кафедре.
Однако облздравотдел направил Вахтанга Гавриловича в Казахстан (Чимкент). Через некоторое время его перевели в Москву, и в дальнейшем его
жизненную позицию определяли Военно-медицинская академия, госпиталь Балтийского флота в Таллине, и снова Ленинград.
Но, пробыв на чужбине 24 года, он мечтал о возвращении на Родину.
Тбилиси, несмотря на разразившуюся в то время эпидемию холеры, тепло встретил его как специалиста. И вскоре после участия в борьбе с особо
опасной инфекцией В.Г. Бочоришвили назначили Министром здравоохранения Грузии!
Благодаря неиссякаемой энергии Вахтанга Гавриловича в 1979 г. в Грузии был создан противосепсисный центр, что послужило началом интеграции в его работу врачей различных специальностей, изучающих сепсис,
а затем и созданию новой научной дисциплины и отрасли медицинской
науки.
Неоднократно мне довелось встречаться с Вахтангом Гавриловичем.
1988 год… Тогда я впервые познакомился с ним. Будучи главным врачом
инфекционной больницы города Стаханов Луганской области, я проходил
курсы повышения квалификации в Тбилисском ИУВ и Республиканском
противосепсисном центре. Вахтанг Гаврилович был замечательным преподавателем, прекрасно владел даром слова, покорял и очаровывал аудиторию.
Выпускник Харьковского медицинского института, Вахтанг Гаврилович
до конца своих дней сохранил самые теплые воспоминания о преподавателях ХМИ и, конечно же, прежде всего – об учителе-профессоре Илье Рафаиловиче Брауде, большой портрет которого мы видели в его кабинете.
Это было единственное украшение рабочего места директора противосепсисного центра.
Вахтангу Гавриловичу, тонко ценящему юмор, я сделал подарочный вариант дружеского шаржа. Он оценил удачный рисунок в Тбилиси, повторив
это уже при встрече в Луганском медицинском институте, где я защищал
кандидатскую диссертацию. Узнав бывшего слушателя в большой аудитории, просто так, улыбчивым кивком и поднятой рукой с трибуны он ясно дал
понять залу, что встретил знакомого. Таким был В.Г. Бочоришвили!
Профессор В.Г. Бочоришвили является автором более 300 научных работ и 7 монографий. В моей домашней медицинской коллекции книг хранится его знаменитая монография «Сепсисология с основами инфекционной патологии». Теперь это семейный раритет.
Сердце ученого перестало биться 11 сентября 2002 года. Похоронен
Вахтанг Гаврилович в Тбилисском пантеоне государственных деятелей
Грузии.

À.Â. Ìÿêèíà, äîöåíò êàôåäðû ñîöèàëüíîé ìåäèöèíû, îðãàíèçàöèè è
ýêîíîìèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ êóðñîì «Èñòîðèÿ ìåäèöèíû»

ÇÀÏÎÁ²ÃÒÈ, ÂÐßÒÓÂÀÒÈ,
ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ И НА ОБЪЕКТАХ
ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ!
Железная дорога – удобный и востребованный
вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый день. Повышение скоростей решило
множество проблем, сократив время пребывания
пассажиров в пути и доставки грузов, и в то же время породило множество опасностей.

Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током контактной сети являются незнание
и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться
переходными мостами, тоннелями и настилами, а
порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.
Для сохранения жизни при пользовании железнодорожным транспортом необходимо соблюдать
элементарные правила техники личной безопасности:
– Переход через железнодорожные пути осуществлять только по специальным пешеходным дорожкам.
– Категорически запрещается перебегать через
пути перед движущимся подвижным составом. Необходимо помнить, что при скорости 120 км/ч поезд
за 10 сек проходит 330 м.
– Переходить через железнодорожные пути надо
только под прямым углом, убедившись, что по пересекаемому вами пути не движется поезд.
– Обращайте внимание на световые и звуковые
сигналы, на предупредительные знаки и плакаты,
вывешенные на видных местах в районе перехода и
на платформах.
– Не подходите к краю платформы, так как может
сбить воздушной волной, зеркалом обратного вида
на кабине машиниста или подножкой.
– При пропуске поезда необходимо находится
не ближе 5 м от крайнего рельса.
– Категорически запрещается находиться в
междупутье при проходе поездов.
– Запрещается ходить вдоль железнодорожных
путей. Необходимо помнить, что железная дорога —
зона повышенной опасности!
– Нельзя бежать по платформе – можно оступиться, поскользнуться и попасть под колеса поезда!
– Запрещается прыгать с платформы на путь!
– Не допускайте выход на железнодорожные
пути детей дошкольного возраста.

Ï.Í. Áîäíèê, ÌÏÎ ãîðîäñêèõ êóðñîâ ÃÎ ã. Õàðüêîâà
Í.Ì. Âîëîùóê, íà÷àëüíèê øòàáà ÃÎ ÕÍÌÓ
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Первый научный опыт
12 декабря
кафедра
внутренней медицины № 3 провела
студенческую научную конференцию.
Это
мероприятие собрало в лекционной
аудитории весь
коллектив кафедры и студентов,
которые активно
занимаются научной деятельностью. Участников студенческого форума
поприветствовала заведующая кафедрой
Лариса Журавлева, которая назвала конференцию настоящим праздником, поскольку подобный опыт является началом
научного пути каждого студента.
В конференции приняли участие отечественные и иностранные студенты, которые совместно с преподавателями
провели научные исследования. Их результаты были представлены на конференции. Особенно порадовал тот энтузиазм, с которым докладывали некоторые
студенты.
В целом мероприятие прошло на высоком уровне, все участники получили дипломы и альбомы с картинами профессора Владимира Хворостинки.

Ïî ìàòåðèàëàì êîíôåðåíöèè

ÃÎÐÒÀÞ×È ÑÒÎÐ²ÍÊÈ ÃÀÇÅÒÈ…

ЛЕКСИКОН ПРОПИСНИХ ІСТИН
• Одиниця – єдиний бал, від якого
міцно застрахований студент.
• Підказка – передача думок на
відстані.
• Розклад (занять) – складаючи
його, не думають ні про студентів, ні про
викладачів: у центрі уваги – аудиторний
фонд.
• Серце – сердечними справами
рекомендується займатися виключно у
вільний час або в час, який звільнюється
від занять.
• Тиждень – для студента складається
з суботи, неділі і п’яти днів активної
підготовки до них.
• Фізики і лірики – щось лірики не ті,
то ж бо фізики на висоті!
• Хвіст – атавізм, особливо розповсюджений серед студентів. Для ліквідації
такого іноді потрібне хірургічне втручання
з боку деканату.
• Цитата – значно вигідніше цитувати чужі мудрі думки, виявляючи ерудицію,
ніж силкуватися сказати щось цінне своє,
демонструючи недоумство.
• Четвірка (добре) – оцінка. Ставиться за відмінну відповідь при поганому
настрої екзаменатора і за посередню при
доброму.
• Шпаргалка – малогабаритний конспект підручника.
• Язик – даний студентові для того,
щоб приховувати прогалини у своїх знаннях.

Ç ãàçåòè «Çà ðàäÿíñüêîãî ë³êàðÿ» ¹ 33
(2193) 1990 ð.

ÎÁÌ²Í ÄÎÑÂ²ÄÎÌ
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3 грудня профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів ХНМУ з метою обміну досвідом роботи провела конференцію разом з делегацією із Сумського
державного університету.

У конференції взяв участь проректор з навчально-виховної роботи професор
Іван Летік. Іван Васильович відповів на запитання делегатів щодо співробітництва
адміністрації університету з органами самоврядування в особі профспілкової
організації студентів. Не менш цікаву інформацію надали й наші колеги із Сум. Гості
презентували свою унікальну систему економії енергії в гуртожитках і навчальних корпусах університету, поділилися досвідом впровадження її в роботу.
Після презентації був проведений круглий стіл, під час якого в дружній атмосфері
представники профкому й делегати із Сум обговорили найважливіші аспекти своєї
діяльності. Особливо зацікавив гостей досвід нашої роботи з іноземними студентами,
організація земляцтв та умов проживання для студентів з інших країн.

Ìàðãàðèòà Ìàéîðîâà

ÎÒ ÑÅÑÑÈÈ ÄÎ ÑÅÑÑÈÈ
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Декабрь. Первый снег и новогодняя реклама Coca-cola
дарят предпраздничное настроение, а впереди… сессия. И
вот, если вы находите у себя тахикардию, на лбу выступает
пот, ваши сенситивные периферические нервы возбуждают
вегетативные периферические нервные окончания с развитием пиломоторного рефлекса и отчаянно пытаетесь вспомнить
то, чего даже не знаете – значит, вы на зачете.
Как известно из расхожей притчи, настоящими студентами
становятся только после успешной сдачи первой сессии. Но,
не важно, на I или VI ты курсе – экзаменационный период является одинаково пугающим и безрадостным событием. У студентов паника: они узнают имена-отчества преподавателей,
пишут шпаргалки и молятся всем известным богам. Большинство студентов говорят, что сложно и порой просто невозможно выучить все вопросы, но если сравнить студентов Средневековья и современного XXI века, то требования уже не будут
казаться такими строгими. К примеру, у средневековых вагантов, как и сейчас, был список вопросов к билетам. Разница состояла в том, что в наше время студент на экзамене отвечает
на два-три вопроса, а в то время отвечал на все. А если не мог
ответить хотя бы на один вопрос, сразу шел на отчисление без
права на восстановление. Экзамен принимали не менее семи
профессоров, и поэтому списать со шпаргалки было практически невозможно. Каникулы в университетах были всего один
раз за шесть лет обучения, а в свободное время обучающиеся
переписывали книги – ведь кто-то должен был пополнять библиотечные фонды. В наши дни студенты, конечно, не срисовывают 4 тома «Атласа анатомии человека» Р.Д. Синельникова,
но о сессии рассказывают, как о самом интенсивном и напряженном времени размеренной студенческой жизни. На этот период студент становится сверхчеловеком, который без остановки загружает в свой мозг гигабайты информации, практически не спит и не ест. Но все становится на свои места, когда в зачетке
появляется положительная отметка напротив очередного экзамена.
Отличных всем зачетов и добрых преподавателей, ведь для студента самое главное – не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него!

Îëÿ Çàãîðà, ñòóäêîð
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Поздравляем чемпионов!
Сотрудничество профкома ХНМУ с кафедрой физического
воспитания нашего университета приносит плоды!
В этом сезоне прошел ряд соревнований по различным видам спорта, в частности и по настольному теннису. В турнире
принимали участие студенты всех факультетов. Каждый из них
показал игру на достойном уровне, но побеждают сильнейшие, и
на этот раз победа досталась студентам I медицинского факультета, с чем мы их и поздравляем!

29 ноября состоялся первый заплыв наших студентов на соревнованиях по плаванию на базе спорткомплекса «Пионер».
Среди участников были как новички, так и профессиональные
пловцы, кандидаты в мастера спорта и даже мастера. Огромную благодарность хочется выразить организаторам этого мероприятия – спортивно-массовой комиссии ХНМУ и тренерампреподавателям Александру Ивановичу Грищенко и Оксане
Николаевне Федоровой.
Особенно радует своими успехами наша футбольная команда, которая принимает участие в турнире Metalist Student League
между сборными вузов города Харькова. Согласно результатам
прошлого сезона наши ребята уже сыграли 7 матчей, в 4 из которых одержали победу. Особенно хотелось бы отметить матч, который состоялся 5 ноября. Команда ХНМУ разгромила соперников из ХарРИ НАГУ, выиграв со счетом 12:2! И сейчас в турнирной
таблице мы занимаем почетное III место.
Поздравляем Ларису Жалкину с успешными выступлениями на кубке Одессы по трейл-ориентированию и темпориентированию, которые состоялись 4 октября (г. Одесса). Она
заняла два вторых места. Ярослав Нестерук принимал участие
в кубке области по кемпо-карате (весовая категория 68 кг) и в
кубке Украины (весовая категория 70 кг) и стал безоговорочным чемпионом, заняв два первых места! Илья Вознюк на кубке
Украины WPKA привлек внимание не одного десятка зрителей.
Он выступал в весовой категории 85 кг в стиле семи-контакт и
лайт-контакт и занял І место! Лилия Петренко на кубке Украины
(весовая категория 55 кг) заняла два третьих места. Эта отважная девчонка занимается арм-спортом. Есть чемпионы и среди
нашего преподавательского состава. Владимир Поручиков на
кубке Украины по гиревому спорту занял І место. Желаем нашим
спортсменам дальнейших успехов и побед!

«ХНМУ має талант!»
Талановита людина – талановита у всьому…. Цей відомий
вислів нещодавно знову показав свою правдивість в стінах аlma
mater. Наші студенти дійсно виявляють свою талановитість не
лише у навчальному та науковому, але й в мистецько-естетичному житті.
Приємно відзначити, що в стінах ХНМУ творча молодь має
змогу реалізовувати свої найсміливіші ідеї та проекти. Протягом листопада-грудня Координаційною радою студентського
самоврядування вперше в історії нашого університету проводився міжнародний мистецький фестиваль «ХНМУ має талант!».
Ініціатором та головним ідейним натхненником фестивалю виступив студент II курсу VI медичного факультету з підготовки
іноземних студентів Джозеф, який звернувся по допомогу до
студентського самоврядування нашого університету і отримав всебічну підтримку. Координатор проекту Дарія Молчанюк
згуртувала численну команду перекладачів та ведучих з числа студентів, що зробило можливим проведення такого масштабного заходу. Крім того, даний проект зацікавив компанію
"BobTradeeducationalgroup" та її директора, пана Хардіпа Сінгха,
який виступив головним спонсором фестивалю.
Організатори заходу прагнули, щоб проект увібрав у себе
якомога більше представників різних національностей. Навіть
до складу журі увійшли представники різних національностей, як
викладачі, так і студенти нашого університету. Фестиваль проходив у 3 етапи, кожен з яких давав шанс учасникам виявити свої
таланти та визначав найкращих серед них
Заключний етап, що проходив 12 грудня, зібрав велику аудиторію глядачів, не зважаючи на те, що це відбувалось у
п’ятницю після занять. Головною окрасою вечора стали виступи
наших конкурсантів – надзвичайно різні, але також і надзвичайно
вражаючі. Боротьба була гострою, журі прискіпливо оцінювало
виступи конкурсантів. У підсумку І місце фестивалю посів дует
Катерини Малишевої і Романа Ткаченка, ІІ місце – танцювальний
гурт з Індії і ІІІ місце отримав гурт "NewSound".
Усі призери отримали цінні подарунки від спонсора.
Спеціальним і почесним гостем заключного етапу фестивалю
став Андрій Запорожець, відомий в Україні як виконавець SunSay,
який представив кілька своїх найвідоміших композицій. Після завершення фестивалю глядачі та учасники вирішили продовжити
даний проект і провести наступний фестиваль навесні 2015 року.
Отже, запрошуємо всіх бажаючих до участі у фестивалі «ХНМУ
має талант – 2015!».

Êîîðäèíàö³éíà ðàäà ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÕÍÌÓ

Ðîìàí Èâàùåíêî, Ìàðê Àäàìñêèé,
Àëèíà Ãðàíêèíà, Àëåêñàíäð Êîáåö

ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÈÕ ÒÀ ÊÌ²ÒËÈÂÈÕ

Гумор без кордонів
3 грудня в актовому залі Харківського національного медичного університету відбувся перший Міжнародний фестиваль гумору.
На сцені були представлені відразу 4 країни. Воєдино злилися культури гарячої Нігерії, сонячного Узбекистану, яскравої
Індії та мужнього Азербайджану. Компетентне журі оцінювало
команди у двох конкурсах: вітання й розминка. Для підведення
підсумків фестивалю на сцену був запрошений проректор з
науково-педагогічної роботи Іван Летік, який вручив дипломи
командам «Узбек Узіга Бек» (Узбекистан), «Збірна Нігерії», «Без
Аладдина» (Індія).
Переможцем і володарем Кубка фестивалю стала команда
з Азербайджану «На чотирьох одна прописка».

ªâãåí Æóðàâëüîâ
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«ЯРМАРОК КУЛЬТУР»
16 грудня в галереї мистецтв
під
керівництвом
Координаційної ради студентського самоврядування Кароліна
Інгінова організувала дивовижний захід «Ярмарок культур», на
якому були представлені Грузія,
Нігерія, Гана, Індія, Курдистан та
Ямайка.
«Ярмарок
культур»
відвідав проректор з науковопедагогічної роботи Володимир Марковський, який дуже
уважно та зацікавлено слухав
представників кожної країни.
Присутні відвідали церемонію коронації вождя у Гані, скуштували делікатеси Нігерії, побачили приголомшливий танець у виконанні студентів з Індії, почули дивовижну грузинську
пісню, станцювали разом з дівчатами з Ямайки та посмакували особливу кухню Курдистану. Усі учасники були в національних костюмах, що надало заходу
особливої урочистості. Потрібно підкреслити, що атмосфера ярмарку була напрочуд дружньою, теплою,
веселою, приємною та невимушеною.
Головна мета заходу полягала у розкритті культурного надбання представлених держав, об’єднанні
іноземних та вітчизняних
студентів. Студенти різних
країн та національностей
танцювали, фотографувались та співали разом,
не відчувалось жодних
кордонів. Разом ми створили свою інтернаціональну
дружню країну.

Àíàñòàñ³ÿ Ï³ñêàðüîâà

²ÍÒÅÐÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ² ÒÐÀÄÈÖ²¯

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБИ НАРОДІВ
20 листопада за підтримки
Координаційної ради студентського самоврядування в Харківській
загальноосвітній школі № 59 відбувся перший «Фестиваль дружби
народів».
Школа інтернаціональна, в
ній навчаються корейці, азербайджанці, вірмени, роми, турки. Родини хоч і мешкають у
Харкові, але намагаються зберегти свою автентичність, тому на
фестивалі презентували традиційні
танці, співи, одяг та їжу. Прикрасою вечора стали гості з нашого університету, які представили
дітям культуру Нігерії, Індії та Узбекистану.
Після
концерту
відбулася
«прес-конференція» із чаєм та
українським короваєм, під час якої
школярі поставили безліч питань гостям із далеких країн. І діти, і студенти залишилися цілком задоволеними та висловили сподівання, що такі
зустрічі стануть звичними для Харкова.
Особливу подяку за підтримку висловлюємо директору ХЗШ № 59
Вікторії Олександрівні Лебедєвій, президенту нігерійського земляцтва
ХНМУ Phillip Ternder Orpin, колективу «Узбек Узіга Бек» та керівнику ансамблю індійських танців Pooja Praharaj.

Äàð’ÿ Êóçíºöîâà
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У грудні свій ювілей святкують: професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та
біобезпеки Тетяна Миколаївна Амбросова, ст. лаборант кафедри патологічної анатомії Ольга Львівна Віноград, доцент
кафедри стоматології Світлана Іванівна Герман, доцент кафедри хірургії № 1 Людмила Йосипівна Гончаренко, секретар підготовчих курсів Сергій Володимирович Грозний, прибиральник службових приміщень УСЦ ХНМУ Віра Вікторівна
Демченко, доцент кафедри гігієни та екології № 1 Ірина Олексіївна Дяченко, ст. лаборант кафедри медичної та біологічної
фізики і медичної інформатики Оксана Миколаївна Лад, проректор з науково-педагогічної роботи Іван Васильович
Летік, асистент кафедри пропедевтики педіатрії № 2 Володимир Олександрович Марков, асистент кафедри екстреної та
невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Вікторія Миколаївна Остапенко, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Юрій Степанович Паращук, ст. лаборант кафедри педіатрії № 1 та неонатології Юлія Михайлівна
Погребних, асистент кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології Тетяна Володимирівна Рубінська, доцент кафедри стоматології Ольга Олегівна Челяпіна.

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!

С 2010 года в городе Добеле (Латвия)
каждую зиму проходит Слет Снеговиков. В
течение декабря-января в скверах и парках этого города поселяется несколько десятков снеговиков, многие из которых уже
имеют имена — Музыкант, Забавный лыжник, Семья со снежными малышами. Парад Снеговиков стал настолько популярен,
что фигура Снеговиков стала появляться
на многих сувенирах Добеле.
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