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ВІЗИТ ЯК СИМВОЛ ДРУЖБИ
У рамках міжнародних відносин 27 лютого
до університету завітала делегація Чукурова
Університету (Турецька Республіка) у складі
першого проректора професора Сейхан Тюкель, координатора програми «Mевляна» професора Хюсейна Ертена та заступника координатора програми пані Ольги Кунт.
Почесні гості зустрілися з ректором
університету Володимиром Лісовим, який
радо привітав поважну делегацію з Турції в
найстарішому медичному університеті нашої
країни. Він звернув увагу турецької делегації
на те, що історія нашого навчального закладу починається з 1805 року, і за цей час було
підготовлено тисячі вітчизняних та іноземних
фахівців. За словами Володимира Миколайовича, Харківський національний медичний університет бере активну участь в
інтеграційних процесах і співпрацює з навчальними закладами інших країн: «Ми вдячні
за те, що наш університет потрапив у сферу
ваших інтересів, адже ми маємо давні традиції щодо підготовки студентів з Туреччини. Ми раді співробітництву й упевнені, що знайдемо взаєморозуміння, яке буде
сприяти досягненню позитивних результатів та належних змін».
У свою чергу представники
Чукурова Університету висловили щире захоплення нашою альма матер і були вражені тим, що
наш навчальний заклад зберігає
й примножує культурно-історичну
спадщину. «Ми використовуємо
багато технічного обладнання та
різноманітні сучасні технології, а
сьогодні мали змогу побачити джерела, з яких все починалося, зокрема перші прилади, розроблені
та
впроваджені
харківськими
лікарями, що працювали в стінах
вашого університету. Ви маєте унікальну спадщину, й ми раді, що ви поділилися з
нами своєю історією», – зазначила пані Сейхан Тюкель.
Під час робочого візиту поважні гості зустрілися з керівництвом університету та обговорили питання щодо взаємного співробітництва в галузі медичної освіти, наукової
і практичної діяльності між нашим ВНЗ і Чукурова Університетом, детально розглянули можливості розвитку, організаційного та методичного забезпечення академічної
мобільності викладачів і студентів у рамДОВІДКА
ках програми академічного обміну «МевЧукурова Університет розташоваляна».
ний у місті Адана, заснований у 1973 р.
Представники делегації відвідали муВ університеті 16 факультетів, 5 аказей історії та анатомічний музей становдемій, 13 професійних академій, Дерлення людини ХНМУ.
жавна консерваторія, 3 інститути й 25
Зустріч відбулася в теплій і дружній
науково-дослідних центрів. Науковопедагогічний склад становить 1 900
атмосфері та стала запорукою подальшоосіб, студентський контингент нарахого співробітництва й зміцнення взаємовує 44 000.
відносин між нашими університетами.

НА ОСНОВІ
СПІВРОБІТНИЦТВА
4 березня на базі Харківського
національного медичного університету відбулася зустріч Другого
Секретаря, Консула Посольства
Республіки Ірак пані Зіна Мадхат
Мухамд і Аташе з політичних питань Посольства пана Аббаса Худура Фаділа Фаділа з іракськими студентами.

У рамках візиту відбулася зустріч
представників іракського Посольства з керівництвом університету.
Під час зустрічі були обговорені
питання безпечного перебування іноземних студентів – громадян
Республіки Ірак у місті Харкові, також обговорювалися питання щодо
паспортного режиму й навчального
процесу в нашому ВНЗ.
Сторони висловили готовність
до взаємного співробітництва з
підготовки
висококваліфікованих
фахівців для Республіки Ірак.

АНОНС
Нещодавно Україна й увесь світ
відзначили 200-річчя зі дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Про Шевченківські дні в
університеті читайте на стор. 8–9.
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ТВОРЧА ЗУСТРІЧ

ВІТАЄМО!

ÑÕ²Ä ² ÇÀÕ²Ä ÐÀÇÎÌ
Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук 3 березня у стінах
ХНУ ім. В.Н. Каразіна зустрівся зі студентами
Харківщини. Завітали на
зустріч і представники нашого університету.
Метою цього заходу став заклик студентства до єдності: «Ми
різні, але ми разом». Музикант поділився своїм
баченням виходу з кризи: «Ми повинні розвивати свою стратегію, яка складається з
4 пунктів»:
1. Схід і Захід разом.
2. Залізна воля та холодний розум.
3. Ми маємо бути впевнені, що ми праві, а ми не можемо
бути неправі, тому що це наша земля.
4. Ми не хочемо протистоянь, не хочемо, аби говорила сила
та зброя, але не відступимо, тому що ми одна країна.
Наприкінці зустрічі всім охочим дали змогу поставити свої
запитання. Близько години музикант терпляче відповідав і кожним словом закликав усіх нас до миру.
У такий складний період Святослав Вакарчук, кумир
мільйонів, став справжнім духовним лідером для молоді й для
людей більш поважного віку. Дякуємо Славку за мудрість і
терпіння.
Äàð’ÿ Êóçíåöîâà, ñòóäêîð (²²² ìåäôàêóëüòåò)

ПАМ’ЯТАЄМО

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ

14 березня активісти сектору Громадянського виховання
Студентського самоврядування Ірина Сальнік (І медфакультет) та Кирилл Старов (ІІ медфакультет) за підтримки кафедри
суспільних наук і співробітників Харківського військового шпиталю провели акцію з вшанування пам’яті радянських та чехословацьких воїнів, загиблих під час першого визволення м. Харкова в лютому–березні 1943 року.
Мало кому відомо, що зовсім поряд, по вул. Галана та на
території військового шпиталю по вул. Трінклера, у двох великих братських могилах поховано близько 1000 закатованих
есесівцями поранених бійців, яких не встигли евакуювати при
відступі. Ця жахлива трагедія стала однією з головних тем під
час проведення саме в Харкові першого в історії Другої світової
війни трибуналу над військовими злочинцями восени 1943
року. В акції взяли участь представники всіх факультетів, у тому
числі й іноземні студенти. Заступник начальника військовоклінічного центру військового шпиталю Павло Базіль провів
екскурсію, під час якої студенти ознайомилися з трагічними
подіями березня 1943 року.

Î.Â. Òðîöåíêî, çàñò. äåêàíà III ìåäôàêóëüòåòó

Подякою МОЗ України за вагомі досягнення у професійній
діяльності та сумлінну працю нагороджено Павла Андрійовича
Бездітка та Тетяну Володимирівну Звягінцеву.
Почесною грамотою ХНМУ за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, відданість справі нагороджено Юрія Васильовича Одинця.

ЛИСТ-ПОДЯКА
На ім’я ректора університету Володимира Лісового
надійшов лист-подяка від голови Харківської обласної
профспілки працівників охорони здоров’я України Альони
Благовещенської щодо участі студентів нашого університету в
конкурсі поезії «Профспілкова ліра» серед студентської молоді
ВНЗ Харківського регіону, присвяченому 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка.
Студенти нашого університету гідно представили галузь
охорони здоров’я, а саме: Ганна Степаненко (ІІ медфакультет)
стала переможницею і отримала Гран-прі конкурсу, Анастасія
Рождественська та Дар’я Бояринцева (І медфакультет) отримали дипломи учасників конкурсу.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ
МІСЬКОЇ ВЛАДИ
Активне студентське життя є невід’ємною частиною навчання в нашому університеті. Представники Координаційної ради
студентського самоврядування докладають багато зусиль, аби
проводити цікаві, а головне, корисні заходи в студентському
житті університету. Нещодавно їх роботу відзначили на міському
рівні. Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту зацікавився
креативністю й наполегливістю наших студентів.
19
березня
в
аудиторії № 1 відбулася зустріч представників
міської
влади та активу студентської
спільноти. Серед присутніх –
директор
Департаменту Костянтин Лобойченко, його заступники та голова
Всеукраїнської студентської ради у Харківській області Катерина Лопатіна.
Усі гості із цікавістю
ознайомилися зі звітом голови
Координаційної
ради студентського
самоврядування Дарії Брачкової, яка
ґрунтовно висвітлила
діяльність нашої студентської громади, та
висловили сподівання щодо налагодження
подальшої
співпраці й розширення сфер співробітництва між студентством та міською владою.
Крім того, представники Департаменту відповіли на запитання
та провели анкетування студентів, які виявили зацікавленість у
співробітництві.
Наприкінці зустрічі проректор з науково-педагогічної роботи Іван Летік презентував представникам Департаменту на згадку про зустріч традиційні університетські календарі й мистецьку
збірку творів викладачів та студентів нашого університету «Альманах».

Ðàäà ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ПРОФЕССИОНАЛ, ПЕДАГОГ И УЧЕНЫЙ
И жизнь врача остается такой же, как и сегодня:
трудной, тревожной, героической и возвышенной.
Андре Моруа
15 марта 2014 года коллектив Харьковского национального медицинского университета, педиатрическая общественность Харьковщины и других регионов Украины поздравила с 75-летием Педиатра
с большой буквы, заслуженного врача Украины, заведующего кафедрой педиатрии № 2 профессора Юрия Васильевича Одинца.
Трудно переоценить то, что сделал Юрий Васильевич для педиатрической науки и здравоохранения детей и подростков. В 70-е
годы прошлого столетия по его инициативе в Харьковской области
впервые в Украине была организована служба неотложной помощи
детям на разных этапах медицинского обслуживания. Под его руководством и при непосредственном
участии созданы первые палаты, а
затем отделения интенсивной терапии и реанимации в областной детской и городских больницах, многих
ЦРБ области, где внедрялись современные принципы и технологии
неотложной помощи, катетеризация центральных вен, искусственная вентиляция легких. С 1984 г. перед профессором Ю.В. Одинцом и
коллективом кафедры был открыт
большой спектр научных исследований и практической работы на базе
детской больницы № 16 г. Харькова.
Благодаря кропотливому и целенаправленному труду сегодня функционирует многопрофильная больница
на 220 коек, специализированные отделения – гематологическое,
реанимационное с гравитационной хирургией крови и гемодиализа,
нефрологическое, пульмонологическое.
Каждый консультативный осмотр замечательного педиатра –
это торжество разума, четкость и логичность рассуждений, виртуозность выводов. Глубина и широта клинического мышления являются
важными чертами врача от Бога. Доброта, сердечность, душевное
тепло Юрия Васильевича распространяется не только на близких, но
и на коллег, учеников и, главное, на маленьких пациентов.
Высокий уровень профессионализма, клинической эрудиции
и житейской мудрости в сочетании с целеустремленностью, работоспособностью снискали авторитет и уважение не только сотрудников университета, но и ученых других регионов. Свой юбилей
Юрий Васильевич встречает выдающимися научными достижениями – под его руководством защищено 15 кандидатских диссертаций, 5 магистерских работ, опубликовано 420 научных работ (5 монографий и учебников, 36 учебных пособий и методических указаний,
16 патентов).
Глубокие знания, большой практический опыт, неиссякаемая
энергия гармонично соединились в одном человеке. Профессор
Ю.В. Одинец – талантливый педагог. Его лекции по педиатрии отличаются последовательностью изложения, глубоким научным содержанием. Педагогическое мастерство Юрия Васильевича является
образцом для коллег и учеников. Впервые под его руководством в
Украине издан учебник по педиатрии на английском языке.
За свою самоотверженную работу Ю.В. Одинец награжден
знаком «Отличник здравоохранения», тремя Почетными грамотами Министерства здравоохранения Украины, в 2013 г. – письмомблагодарностью Комитета по вопросам медицины Верховного Совета Украины. В 2007 г. удостоен почетного звания «Заслуженный врач
Украины», стипендии-премии им. И.И. Мечникова.
Юбилей – время подведения итогов, но для профессора
Ю.В. Одинца как большого профессионала, педагога, ученого временные границы похожи на горизонт: чем ближе к ним подходишь,
тем дальше они отодвигаются. Так и должно быть у человека, несущего добро людям, любовь к своей профессии, в расцвете творческих сил и энергии, новых научных идей и планов.
Коллектив Харьковского национального медицинского университета, ученики, коллеги, сотрудники и единомышленники
поздравляют Юрия Васильевича с юбилеем, желают здоровья,
творческого вдохновения и дальнейших успехов во всех начинаниях.

СВЯТО ПЕДІАТРИЧНОЇ НАУКИ
У СТІНАХ УНІВЕРСИТЕТУ
21 березня у стінах Харківського національного медичного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична
конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні
питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією».
Цьогорічна конференція була проведена з нагоди 30-річчя заснування кафедри педіатрії № 2 та 75-річчя її завідувача, заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора Юрія Васильовича Одинця.
У роботі форуму взяли участь понад 300 педіатрів і сімейних
лікарів з усіх областей України. Було обговорено пріоритетні питання педіатричної науки: проблеми діагностики, лікування та
профілактики поширених захворювань дитячого віку.

Конференцію відкрили привітання від Харківського
національного медичного університету, Асоціації педіатрів
України, Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, Харківської
обласної асоціації педіатрів.
З програмною доповіддю «Кафедрі педіатрії № 2 ХНМУ
30 років – продовження традицій педіатричної школи Харківщини» виступив професор Ю.В. Одинець. Було підкреслено значення спадкоємності поколінь для вирішення актуальних проблем
педіатрії, якісної підготовки студентів медичного університету й
розв’язання нагальних завдань організації та надання медичної
допомоги дітям у сучасних умовах.
Значну увагу учасників конференції привернули доповіді
науковців, які були присвячені застосуванню сучасних технологій
у галузі надання медичної допомоги новонародженим і дітям раннього віку, у тому числі з гострими респіраторними інфекціями.
Цікавими були наукові доповіді академіка НАМН України, професора В.Г. Майданника, завідувача кафедри факультетської педіатрії
та медичної генетики Дніпропетровської медичної академії професора О.Є. Абатурова, завідувача кафедри госпітальної педіатрії
№ 2 та неонатології професора Ю.К. Больбота.
З особливою цікавістю аудиторія сприймала доповідь професора кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб
Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського Г.Е. Сухаревої «Энергетические напитки угрожают
жизни и здоровью детей».
У роботі конференції активну участь взяли професори В.І. Похілько, Т.О. Крючко (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія», м. Полтава), Г.О. Леженко (Запорізький державний медичний університет). Доповіді наукових
співробітників Харківської медичної академії післядипломної
освіти О.М. Бабаджанян, Н.В. Павленко, Л.К. Страшок та професора О.В. Охапкіної відображали сучасний стан та визначали шляхи розвитку вітчизняної педіатричної науки і практики, а особливу увагу акцентували на важливих питаннях дитячої
гастроентерології.
Загалом пленарне засідання включало 34 усні доповіді й низку стендових повідомлень з сучасних проблем педіатрії. Цікавими
були доповіді фрагментів дисертаційних досліджень, зокрема робіт під науковим керівництвом професорів Ю.В. Марушка (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця),
О.М. Охотнікової (Національна медична академія післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика), О.Ю. Бєлоусової (Харківська медична академія післядипломної освіти), А.Ф. Ручка (Харківський
національний медичний університет).
Науково-практична конференція лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною
патологією», яка успішно відбулася у стінах нашого медичного
університету, має велику виховну та освітню функцію для сучасного покоління дитячих лікарів і спрямована на вирішення актуальних проблем медицини дитинства в нашій державі.

Í.Ï. Àëºêñººâà, äîöåíò êàôåäðè ïåä³àòð³¿ ¹ 2
Ê.Ê. ßðîâà, äîöåíò êàôåäðè
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХНМУ

КОНФЕРЕНЦІЯ ДО 210-Ї РІЧНИЦІ ХНМУ

ÀÊÒÓÀËÜÍ²ÑÒÜ ÍÀÓÊÎÌÅÒÐÈ×ÍÈÕ
Ï²ÄÕÎÄ²Â Ó ÍÀÓÊÎÂ²É Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

НАУКА І ПРАКТИКА ЗАВЖДИ ПОРУЧ

26 лютого відбувся науково-практичний семінар
«Публікаційна кар’єра науковця: наукометричний
підхід», організований науковим відділом та Науковою
бібліотекою університету.
Відкрив семінар проректор з наукової роботи проф.
В.В. М’ясоєдов, зазначивши актуальність і необхідність
впровадження наукометричних підходів до наукової
діяльності як окремих науковців, так і колективу в цілому.
У своїй доповіді «Науковець та його публікаційна кар’єра:
де і як опублікуватися» директор бібліотеки І.В. Киричок
акцентувала увагу на основних наукометричних показниках (індекс Хірша, імпакт-фактор журналів) та ключових
моментах у міжнародних вимогах до написання наукової
статті. Заступник директора з інформаційних технологій
Т.Б. Павленко виступила з доповіддю «Публікаційна активність як критерій оцінки наукової
діяльності», в якій підкреслила,
що публікації у виданнях, які не
включені до міжнародних наукометричних баз даних, фактично
не мають шансів дійти до світової
наукової спільноти, зупинилася на питаннях про умови вибору журналів, які мають високі
рейтинги, охарактеризувала основні наукометричні бази Web of
Science, Scopus та інші.
Доповіді зацікавили учасників семінару, доповідачі
відповідали на питання та інформували всіх, що
презентації доповідей розміщені у Репозитарії ХНМУ
(http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5682;
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5683)

Íàòàë³ÿ Ãàºâà, ó÷åíèé ñåêðåòàð Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè

КОНФЕРЕНЦИЯ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÀËËÅÐÃÎËÎÃÈÈ
12 марта кафедры пропедевтики педиатрии № 2 и
пропедевтики внутренней медицины № 2 и медсестринства Харьковского национального медицинского университета провели региональную научно-практическую
конференцию аллергологов Слобожанщины «Актуальные вопросы выявления и лечения аллергических заболеваний».
В конференции участвовали аллергологи, иммунологи,
педиатры, терапевты, семейные
врачи г. Харькова и области.
Были рассмотрены теоретические и практические вопросы аллергологии. Директор Института криобиологии
и криомедицины, академик НАН Украины А.Н. Гольцев
представил современные данные о молекулярных и клеточных механизмах аллергии. Главный аллерголог Департамента здравоохранения Харьковской областной
государственной администрации проф. Т.В. Бездетко
осветила вопросы оказания аллергологической помощи в регионе. Профессора В.А. Клименко, Т.С. Оспанова и В.Д. Бабаджан представили доклады, отражающие
не только современные мировые тенденции в развитии
аллергологической науки, но и результаты собственных
научных работ кафедр по данной тематике.
Подобные конференции имеют образовательное
значение, способствуют внедрению основных результатов научной работы университета в практическое здравоохранение, что позволит повысить качество медицинской помощи населению Харьковского региона.

Þëèÿ Êàðïóøåíêî,
àññèñòåíò êàôåäðû ïðîïåäåâòèêè ïåäèàòðèè ¹ 2

На кафедрі внутрішньої медицини №1 науково-практичні конференції
є традиційною формою організації навчальної діяльності, що сприяє
підвищенню інтересу лікарів-інтернів до нових наукових здобутків,
стимулює дослідницьку діяльність, дозволяє зрозуміти, що наука і практика завжди повинні йти поруч, формуючи повноцінного фахівця з високим рівнем підготовки. Конференція є логічним підсумком роботи лікарівінтернів і дає можливість глибше осмислити досвід, отриманий під час
курації хворих.
Так,
27
лютого відбулася щорічна конференція інтернів на кафедрі
внутрішньої медицини
№ 1 «Сучасні підходи
до діагностики та
лікування
патології
внутрішніх органів»,
присвячена особливостям клінічних проявів
та веденню хворих із
патологією внутрішніх органів. Інтерни другого року навчання отримали
можливість доповісти про складні, незвичні випадки, які вони спостерігали
на заочному циклі. Інтерни першого року навчання висвітлювали складні
питання діагностики та лікування пацієнтів, яких побачили на базі кафедри внутрішньої медицини № 1 – ДУ «Національний інститут терапії
ім. Л.Т. Малої НАМН України».
Відкрив конференцію завідувач кафедри професор О.Я. Бабак. Під час
конференції було заслухано 14 доповідей, в яких було розкрито багато актуальних у наш час тем, особливо в галузі кардіології, гастроентерології,
пульмонології, ревматології, ендокринології та нефрології. Цікавими були
повідомлення стосовно ведення хворих із мієломною хворобою (К.А. Лапшина), аскаридозом (М.В. Яресько), швидко прогресуючого гломерулонефриту (Я.П. Гриневич), фібромускулярної дисплазії ниркової артерії
(М.А. Резнік), гіперкортицизмом (А.А. Кудрявцева) та інфекційного ендокардиту у хворого із вадою аортального клапану (І.Е. Кісліцина).
На конференції були представлені матеріали застосування додаткових методів дослідження у клініці внутрішніх хвороб, цьому були
присвячені доповіді за темами: «Складні питання ЕКГ-діагностики
кардіальної ішемії» Т.Л. Голенко та «Діагностичні можливості ультразвукових та рентгенологічних методів візуалізації при патології колінного суглобу» К.В. Семенчук. Жвавий інтерес викликала доповідь лікарів-інтернів
В.В. Баніної та О.С. Попова, в якій були висвітлені питання персоналізації
роботи лікаря із урахуванням типології хворого. Приємною несподіванкою
для усіх присутніх стала демонстрація психотипів хворого у вигляді
мініатюр – «Діалог між лікарем та пацієнтом», що розіграли лікарі-інтерни
в доповнення до своєї доповіді.

О.Я. Бабак, а також доцент кафедри, відповідальний за інтернатуру і
наукову роботу на кафедрі В.І. Молодан, координують роботу молодих учених, залучають до участі у конференціях лікарів-інтернів та магістрантів кафедри, що спонукає до дослідницької діяльності, формує дослідницький
стиль мислення і науковий світогляд в цілому. Конференція лікарів-інтернів
є невід’ємною складовою традицій виховання молодих фахівців на кафедрі
внутрішньої медицини № 1, які було започатковано академіком Л.Т. Малою.
Цей досвід ми бажаємо отримати кожному!

Ê.À. Ëàïøèíà, ìàã³ñòðàíò êàôåäðè âíóòð³øíüî¿ ìåäèöèíè ¹ 1
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КОНФЕРЕНЦІЯ

УКРАИНСКИЕ ДНИ АТОПИЧЕСКОГО
ДЕРМАТИТА В ХАРЬКОВЕ

УРОЧИСТЕ ЗІБРАННЯ
ФАРМАКОЛОГІВ

C 3 по 7 марта
по инициативе МОЗ
Украины
прошли
«Украинские дни атопического дерматита
(АД)».
Проявления АД
существенным образом влияют на «качество жизни» пациентов и их семей,
причем не только в
физическом, но и в
психологическом и
социальном аспектах. Внешний вид
кожи, большая площадь поражения, нестерпимый зуд нередко становятся причиной развития невротических состояний, социальной дезадаптации, что затрудняет процессы
обучения, труда и отдыха, приводя порой к инвалидизации. Лечение данной патологии сопровождается значительными экономическими затратами. Проблемы, связанные с уходом, профилактикой и лечением АД, приравниваются к таковым у детей с сахарным диабетом. Поэтому вопросы профилактики и лечения
данной патологии являются важной медико-социальной задачей, для решения
которой необходимо привлекать не только специалистов-медиков, но и общественность.
В рамках «Украинских дней АД» 4 марта в Киеве был проведен onlineсеминар, в котором приняли участие ведущие специалисты в области дерматологии и аллергологии из Киева, Донецка, Львова и Харькова. Организатор
семинара главный внештатный специалист МОЗ Украины по специальности
«Дерматовенерология» профессор А.И. Литус представил перспективы реорганизации и развития дерматовенерологической службы в Украине. Главный
внештатный специалист МОЗ Украины по специальности «Дерматовенерология детская» профессор Л.Д. Калюжная продемонстрировала сложность проведения дифференциальной диагностики АД, подчеркнула важность создания
«Школ АД» и анонсировала издание новых «Клинических рекомендаций по диагностике, профилактике, лечению АД». Харьковский национальный медицинский университет представляла зав. кафедрой пропедевтики педиатрии № 2,
консультант Областного детского аллергоцентра В.А. Клименко, которая акцентировала внимание на необходимости мультидисциплинарного подхода в
решении проблемы АД, рассказала о роли детского аллерголога в ведении пациентов и о необходимости сохранения детской аллергологической службы в
условиях реорганизации здравоохранения, а также отметила, что именно профессора нашего университета (В.А. Огнев, А.И. Кожемяка) провели первое в
Украине эпидемиологическое исследование по изучению распространенности
аллергических заболеваний, в том числе АД. Кроме того, эксперты обсудили вопросы диагностики, лечения и профилактики данного заболевания.
В рамках «Украинских дней АД» в Харькове на базе Областного клинического кожно-венерологического диспансера № 1 состоялся круглый стол, организованный Главным внештатным специалистом Департамента здравоохранения
Харьковской облгосадминистрации по специальности «Дерматовенерология»,
главным врачом ОКВД № 1 Л.В. Рощенюк. В работе круглого стола приняли участие Главный областной детский аллерголог Л.М. Адарюкова, дерматовенерологи, аллергологи, педиатры, семейные врачи города и области, которые
обсуждали проблемы улучшения организации помощи пациентам с АД в Харьковской области.
В работе «Украинских дней АД» приняли участие и студенты нашего университета. Студентка V медицинского факультета Зухра Маткеримова под руководством ассистента кафедры пропедевтики педиатрии № 2 Ю.В. Карпушенко в течение года изучала «качество жизни» пациентов с аллергическими
заболеваниями с применением «Опросника качества жизни больных со стандартизированными видами деятельности». Всего было обследовано 48 детей.
Выявлено, что наибольший дискомфорт больные с АД испытывают вследствие
ограничения в общении с животными (60 % детей), питании (40 %) и участии в
общественных мероприятиях (24 %). Результаты студенческой научной работы будут опубликованы и представлены на конференции «Проблема человека в
социально-гуманитарном и медицинском дискурсах» (кафедра философии).
Таким образом, сотрудники Харьковского национального медицинского
университета приняли активное участие в проведении «Украинских дней АД»,
что будет способствовать улучшению оказания медицинской помощи пациентам и активизирует научную работу в этом направлении.

17 березня у приміщенні музею історії
ХНМУ відбулося урочисте зібрання Харківського
регіонального відділення Асоціації фармакологів
України «Харківська фармакологічна наукова
школа: 1945 р. – сучасність», присвячене 210річному ювілею нашого університету та 120річчю з дня народження професора О.І. Черкеса.
У цьому науковому заході взяли участь
співробітники і студенти Харківського національного медичного університету, Національного
фармацевтичного університету, Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна,
Державного наукового центру лікарських засобів.
Відкрила урочисте засідання голова Асоціації
фармакологів проф. Т.В. Звягінцева, яка звернула увагу на важливість знання історії становлення університету в інтелектуальному, культурному
та духовному розвитку педагога.

Î.Í. Ïëàõîòíàÿ, äîöåíò êàôåäðû ïðîïåäåâòèêè ïåäèàòðèè ¹ 2

Ñ.². Ìèðîí÷åíêî, ñåêðåòàð ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ

У першій частині конференції учасники із зацікавленням слухали доповідь проф.
Т.В. Звягінцевої
про
педагогічну,
наукову
діяльність та громадську роботу проф. О.І. Черкеса, що очолював кафедру фармакології з 1930
по 1944 р. Приємним доповненням до розповіді
став перегляд мультимедійної презентації,
створеної на основі фотографій різних періодів
його життя. Друга частина заходу була присвячена науково-педагогічному й суспільному
життю проф. М.С. Харченка, що очолював кафедру фармакології з 1944 по 1985 р. Цікаву
розповідь проф. Л.Т. Киричок супроводжував показ документів, фотографій щодо внеску професора в науку й життя міста. Людмила Трохимівна
поділилася своїми безцінними спогадами
про педагогічне й суспільне життя видатного
вченого.
Директор музею Ж.М. Перцева розповіла про
історію університету, його керівників і викладачів,
що працювали у ВНЗ у післявоєнний час, наукові
досягнення,
студентів,
якими
пишається
університет. Також учасники конференції ознайомилися з оновленою частиною експозиції
«Харківська фармакологічна наукова школа:
1945 р. – сучасність», що дозволило простежити становлення Харківської фармакологічної науки на сучасному етапі. На виставці також були
презентовані численні навчально-методичні
праці, що дають уявлення про сучасний період
розвитку кафедри фармакології. Після завершення конференції учасники залишили записи у
книзі для відгуків відвідувачів музею.
Так, досліджуючи складний 210-річний шлях
розвитку університету, ми переконалися, що
найціннішим капіталом нашого закладу в усі часи
залишаються його люди.
Àñîö³àö³¿ ôàðìàêîëîã³â Óêðà¿íè
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НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ПОВІДОМЛЯЄ:

З 1 по 30 квітня в Україні відбудуться такі з’їзди, конгреси, симпозіуми та
науково-практичні конференції:
1. III з’їзд ВАПРЕХ «Актуальні питання пластичної, реконструктивної та
естетичної хірургії» (10–11 квітня, м. Київ).
2. VI національний медичний конгрес «Людина та ліки – Україна» (1–3
квітня, м. Київ).
3. Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих
учених «Сучасні аспекти медицини і фармації» (2–4 квітня, м. Чернівці).
4. III міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (15–17 квітня,
м. Київ).
5. XIV міжнародний конгрес фізіотерапевтів і курортологів Автономної
Республіки Крим «Актуальні питання медичної реабілітації, фізіотерапії,
курортології» (17–18 квітня, м. Євпаторія).
6. Науковий симпозум з міжнародною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів» (3–4 квітня, м. Київ).
7. Науковий симпозіум з міжнародної участю «Поєднана патологія органів
травлення в практиці гастроентеролога. Сучасні підходи до профілактики,
діагностики та лікування». XVI Національна школа гастроентерологів,
гематологів України (3–4 квітня, м. Київ).
8. Науковий симпозіум з міжнародної участю «Коморбідні стани у хворих з серцево-судинною патологією: діагностика та лікування» (4 квітня,
м. Львів).
9. VI Українсько-Британський науковий симпозіум «Новітні тенденції в
сучасній анестезіології та інтенсивній терапії – акцент на проблемах безпеки пацієнта та моніторингу» (24–25 квітня, м. Київ).
10. X науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Діагностика
і лікування імунодефіцитів у дітей» в рамках Центрально-Східноєвропейської програми «J-project» (24–25 квітня, м. Івано-Франківськ).
11. Науковий симпозіум «Метаболічний синдром в педіатричній практиці:
профілактика, критерії діагностик, особливості лікування» (24 квітня, м.
Харків).
12. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Малоінвазивні методи лікування в урології» (1 квітня, м. Київ).
13. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стандарти
діагностики та лікування невідкладних станів в практиці сімейного лікаря»
(2 квітня, м. Львів).
14. Науково-практична конференція «Проблеми коморбідності в
кардіології» (2–3 квітня, м. Чернігів).
15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові підходи
до профілактики діагностики та лікування легеневих захворювань»
(3 квітня, м. Львів).
16. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Мультидисциплінарний підхід до лікування захворювань тканин пародонтита. Міф або реальність» (3–4 квітня, м. Київ).
17. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стан
ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх
вирішення» (3–4 квітня, м. Харків).
18. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Тромбози
та емболії у клінічній практиці: діагностика, профілактика, екстрена допомога та реабілітація. Спільна тактика спеціалістів різного профілю»
(3–4 квітня, м. Київ).
19. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства» (3–4 квітня, м. Тернопіль).
20. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» (3–4 квітня, м. Харків).
21. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні
технології та напрямки розвитку щелепно-лицевої хірургії» (3–4 квітня,
м. Одеса).
22. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи» (3–4 квітня,
м. Черкаси).
23. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лізосомні
хвороби накопичення: клініка, діагностика, лікування» (3–4 квітня,
м. Київ).
24. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Малоінвазивна хірургія та урологія дитячого віку – 2014» (4–5 квітня, м. Київ).
25. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена
Всесвітньому дню здоров’я 2014 року (7–8 квітня, м. Київ).
26. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довженківські
читання: Проблема прихильності хворих наркологічного профілю
до терапії. Потреба у лікуванні і лікуванні за потребою» (8–9 квітня,
м. Харків).
27. Науково-практична конференція з міжнародною участю з нагоди 90річчя кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я Національного
медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України (9–10 квітня,
м. Київ).
28. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Основні
напрямки реформи і шляхи удосконалення наркологічної допомоги в

Україні» (10–11 квітня, м. Київ).
29. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні
проблеми дитячої анестезіології» (10–11 квітня, м. Київ).
30. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові медичні
технології в педіатрії та сімейній медицині», присвячена пам’яті академіка
НАМН України Б.Я. Рєзніка (10–11 квітня, м. Одеса).
31. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Серцева
недостатність: від фундаментальної науки до клінічної практики» (10–11
квітня, м. Київ).
32. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вікові аспекти захворювань кістково-м’язової системи» (10–11 квітня, м. Харків).
33. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Немедикаментозні методи лікування в нефрології» в рамках міжнародного
медичного форуму (15 квітня, м. Київ).
34. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакотерапія інфекційних захворювань» (15–16 квітня, м. Київ).
35. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення
та майбутнє лабораторної медицини» в рамках Міжнародного Медичного
Форуму (15–16 квітня, м. Київ).
36. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми
впровадження принципів доказової медицини в клінічну практику» (15–16
квітня, м. Запоріжжя).
37. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні
проблеми нейромодуляції» (16 квітня, м. Київ).
38. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Профілактика,
діагностика та лікування в практиці сімейного лікаря» (16–17 квітня,
м. Харків).
39. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні
технології променевих методів дослідження в онкології» (16–17 квітня,
м. Київ).
40. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні
проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень» (17 квітня, м. Київ).
41. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» (17–18 квітня,
м. Вінниця).
42. Науково-практична конференція «Сучасні можливості стоматології»
(для молодих учених) (17–18 квітня, м. Луганськ).
43. Науково-практична конференція «Коморбідні стани і захворювання: у
фокусі особливості лікування» (17–18 квітня, м. Івано-Франківськ).
44. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання наукової і практичної косметології» (17–18 квітня, м. Запоріжжя).
45. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я молоді» (17–18 квітня, м. Київ).
46. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні
методи діагностики, лікування та реабілітації психічних і соматичних
розладів психогенного походження» (18–19 квітня, м. Харків).
47. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (для молодих лікарів) (22–23
квітня, м. Харків).
48. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні
стратегії та тактика в нейрогеронтології» (24–25 квітня, АР Крим).
49. Науково-практична конференція «Персоніфікована терапія психічних
розладів: проблеми та рішення» (24–25 квітня, м. Харків).
50. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні
теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для молодих учених)
(24–25 квітня, м. Одеса).
51. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії
сечовивідних шляхів» (24–25 квітня, м. Київ).
52. Науково-практична конференція з міжнародною участю «XIII Київський
Курс по коронарним реваскуляризаціям» (24–25 квітня, м. Київ).
53. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кріохірургія –
досягнення та перспективи розвитку» (24–25 квітня, м. Київ).
54. Науково-практична конференція по обговоренню результатів пілотного
проекту з артеріальної гіпертензії та клінічних настанов з внутрішньої медицини (24–25 квітня, м. Київ).
55. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання травматології та остеосинтезу» (24–25 квітня, м. Луганськ).
56. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної діабетології» (24–25 квітня, м. Алушта).
57. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Європейський
тиждень імунізації. Попередь. Захисти. Зроби щеплення» (24–25 квітня,
м. Київ).
58. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні
терапевтичні читання: рання діагностика, первинна та вторинна
профілактика захворювань внутрішніх органів» (24–25 квітня, м. Харків).
59. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейрохірургія:
сучасні стандарти надання медичної допомоги» (30 квітня, м. Київ).
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ВІТАЄМО!

Співробітниками ХНМУ одержано патенти
на такі винаходи та корисні моделі:
1. Спосіб прогнозування функціональних і структурних змін
у сітківці хворих непроліферативною діабетичною нефропатією.
Автори: П.А. Бездітко, Аджар Самер Мохамед Фарід Алі,
Є.М. Ільїна.
2. Спосіб лікування хворих початковою або розвиненою непроліферативною діабетичною нефропатією. Автори: П.А. Бездітко, Аджар Самер Мохамед Фарід Алі,
Є.М. Ільїна.
3. Спосіб відновлення цілісності товстої кишки після накладання двустулкової колостоми. Автори: В.В. Бойко,
Д.О. Євтушенко.
4. Спосіб терапії патології тканин пародонта. Автори:
О.В. Гармаш, Р.С. Назарян, О.О. Чернявський.
5. Спосіб діагностики токсичного ураження печінки у
дітей, хворих на гострий лейкоз. Автори: Ю.В. Одинець,
О.О. Панфілова, В.О. Головачова, К.К. Ярова, С.О. Губар,
В.М. Саратов.
6. Спосіб діагностики токсичного гепатиту у дітей, хворих
на гострий лейкоз. Автори: Ю.В. Одинець, О.О. Панфілова,
В.О. Головачова, Н.П. Алєксєєва, І.М. Піддубна, К.К. Ярова.
7.Спосіб діагностики ступеня тяжкості травматичного шоку
та прогнозування ймовірності летального виходу. Автори:
М.А. Ступницький, В.І. Жуков, Т.В. Горбач, А.Ю. Павленко,
О.В. Білецький.

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

СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ÍÅÏÅÐÅÌÎÆÍÈÉ ÃÅÒÜÌÀÍ
21 березня в рамках заходів щодо 400-річчя гетьманства Петра Сагайдачного кафедра суспільних наук провела студентську
наукову конференцію.

ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
Т.Г. ШЕВЧЕНКА

ДЛЯ МЕНЕ ТАРАС ШЕВЧЕНКО – ЦЕ…
На мою думку, багато людей в Україні для всього світу
стали прикладом незламності
українського духу, краси нашої
Батьківщини. Такі люди, як Лариса Косач, Тарас Шевченко, показали не тільки силу українського
народу, а й свою власну.
Тарас Григорович Шевченко
пройшов тяжкі випробування і,
урешті-решт, став визначною постаттю в усьому світі. Так, скажете ви, адже подібних прикладів
у світовій літературі багато, але
таких, як Шевченко, мабуть,
дуже мало.
У наш час немає людини, котра не знала б Тараса Шевченка. Але не всі замислювалися про
дійсно яскравий талант цієї людини. Так, наприклад, відомий усім
вірш «Мені тринадцятий минало», наскільки мені відомо, був написаний поетом під час заслання. Будучи хлопчиком, майбутній
поет читав по ночах при світлі свічки. Відомо також те, що Шевченко гарно малював, тому не дивно, що саме ця людина стала
візитною карткою української літератури.
Можна годинами розповідати про здобутки Т.Г. Шевченка, але
я б виокремив такі постаті, як Сошенко і Брюллов, які відкрили
цей талант і допомогли молодому Шевченку стати відомим
українським поетом. Саме вони дали нашій країні можливість
віддати належне українському народу за безмежні страждання,
від яких протягом усієї історії потерпала Україна.
У житті Шевченка були важкі часи: період трьох літ, період заслання та ще багато негод. Я вважаю, що саме тому автор залишив по собі велику літературну спадщину.
Отже, Тарас Григорович, безумовно, найяскравіша постать
в Україні, навіть у всьому світі. Така доля кріпака, що став легендою.

Îëåêñ³é Ï³âíüîâ, ñòîìàòôàêóëüòåò

Розмірковуючи над тим, ким для мене є Шевченко, згадую
підготовку до вступу до нашого університету, коли мені довелося
звернути особливу увагу на творчість Тараса Григоровича.
По-перше, для мене ця людина є еталоном мужності та
нескореності людського духу. Адже він був кріпаком, але завдяки
силі волі й таланту прославився на весь світ, а головне – прославив українську культуру, що до нього не робив ніхто.
По-друге, Тарас Шевченко є своєрідною візитною карткою
України, він відомий своєю творчістю й поза її межами. Люди за
кордоном прагнуть читати його твори.
Отже, Тарас Шевченко є своєрідним взірцем того, як мусить
чинити справжній український громадянин, патріот своєї країни.

ªëèçàâåòà Ê³ÿøêî, ñòîìàòôàêóëüòåò
У вступному слові завідувач кафедри професор І.Ю. Робак наголосив, що в особі Сагайдачного український народ має видатного полководця і політичного діяча світової величі, який глибоко
любив Україну і боровся з ворогами за її незалежність. У доповіді,
яку підготували студенти ІІІ медфакультету Ігор Товстуха та Ірина
Антоненко було ґрунтовно висвітлено роль козацького гетьмана
у збереженні культурно-релігійної єдності українського народу.
Доповідь Валерія Зікрача з промовистою назвою «Український
Давид проти турецького Голіафа» яскраво показала військовий
талант Сагайдачного. Дипломатичне мистецтво гетьмана, яке
було скероване в майбутнє України, з ораторським запалом презентував у своїй доповіді Євген Бондаренко.
Огляд літератури з презентацією «Петро Сагайдачний –
гетьман Війська Запорізького: до 400-річчя гетьманства»,
підготовлений колективом Наукової бібліотеки ХНМУ, провела
зав. відділу обслуговування науковою літературою Валентина
Серпухова.

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

Эпонимы в анатомии человека

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

Cartilago corniculata – хрящ Врисберга
Генрих Врисберг (Heinrich August Wrisberg) (1739–1808) –
немецкий анатом родом из Андресберга. Работал врачомгинекологом. Позже стал профессором анатомии в Геттингенском университете, где работал до конца своих дней. Занимался
исследованиями анатомии симпатической части периферической нервной системы.
Rete testis – сеть Галлера
Альбрехт Галлер (Albrecht Haller) (1708–1777) – швейцарский
анатом и физиолог. Изучал медицину в Париже и Кембридже. Работал муниципальным врачом и хранителем городской библиотеки в Берне. Был профессором анатомии и хирургии в Геттингене.
Основал анатомический театр и первый Физиологический институт в Германии.
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ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊ² ÄÍ² Â ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²
Цієї весни вся Україна відзначає 200 років зі дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Відзначили цю дату і в нашому університеті.

Викладачі кафедри української мови, основ психології
та педагогіки провели тематичне практичне заняття, присвячене 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. Матеріали
підготували студенти І групи
І курсу IV медичного факультету.
Жанна Кашатін представила
добірку рідкісних віршів Великого Кобзаря; цікаву презентацію
про роль жінок у житті Шевченка підготувала Юлія Касторнова. Презентацію про ім’я видатного українського письменника
на карті світу та про Шевченкахудожника зробила Дар’я Драгуліна.
Викладачі О.В. Калініченко
та
Т.В. Скорбач
провели для студентів 1-ї та 2-ї
груп
стоматологічного
факультету
інтелектуальнопізнавальну гру «Шевченкіана», яка складалася з таких раундів: «Біографічний
аукціон», вікторина «Доля поета», «Склади картину» (репродукції картин
Шевченка
«Катерина»
та
«Циганка-ворожка»),
«Автопортрет»
(у цьому раунді студенти розклали автопортрети Шевченка в хронологічній
послідовності), гра з уболівальниками «Крилате слово Кобзаря».
Тетяна Василівна провела конкурс творчих робіт, участь у якому взяли студенти 6-ї групи стоматологічного факультету «Для мене Шевченко – це…». Роботи переможців конкурсу опубліковані в нашій газеті. Крім того, у 14-й групі I
медичного факультету був проведений конкурс читців поезій Шевченка.
Колектив кафедри української мови, основ психології та педагогіки оголосив конкурс творчих робіт, присвячених Т.Г. Шевченку. До участі в конкурсі було
подано близько 35 робіт, найкращі з них експонуються на кафедрі.

6 березня іноземні студенти відсвяткували
200-річчя зі дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка.

У святкуванні взяли участь студенти І та ІІ курсів
з англійською мовою навчання. В аудиторії були
представлені твори Тараса Григоровича («Кобзар» ювілейного видання, нова книга, яка розкривала його як художника, та ін.), а також речі, що
відображають український побут.
Студенти запалили свічки. Викладач розповіла
біографію поета, а потім прочитала «Заповіт»
українською мовою. Студенти одразу відзначили
співучість твору, потім вони читали «Заповіт» мовами своїх країн, а деякі прочитали його німецькою,
італійською та китайською. Присутні навіть прослухали «Думи, мої думи» під африканські ритми, а
один студент проспівав українську пісню.

Î.Ñ. Îâ÷èííèêîâà, âèêëàäà÷ êàôåäðè ìîâíî¿ ï³äãîòîâêè
³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí

ВШАНУВАННЯ ГЕНІЯ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ В ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАННЯХ
5 березня в приміщенні сесійної зали
Верховної Ради України відбулися парламентські
слухання «Тарас Шевченко як постать світового
значення (до 200-річчя з дня народження)».

Î.Â. Ñàìîëèñîâà, âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îñíîâ ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³êè

МОЇ ВРАЖЕННЯ
Заняття з української мови були присвячені життю та творчості великого поета. Педагоги організували вікторини на знання творчості Шевченка.
Учні підготували цікаві та змістовні доповіді, розповіли про віхи життя поета,
розкрили його багатогранний талант не лише як поета, а і як письменника та художника. Студенти взяли активну участь у святкуванні, приготували
ілюстрації до його творів, продекламували улюблені вірші Кобзаря.
Шевченківські дні в нашому університеті пройшли цікаво та дали змогу
пригадати і ще раз віддати належну шану Кобзареві.

²ðèíà Êîëÿäà, ² ìåäôàêóëüòåò

Участь у слуханнях взяли численні представники громадських організацій України та української
діаспори, діячі культури, науки, освіти, а також
молоді вчені ХНМУ. Метою парламентських слухань стало проведення широкого обговорення та
вшанування великого гуманіста всесвітнього значення, генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка.

Íàòàë³ÿ Êóôòåð³íà, ãîëîâà Ðàäè ìîëîäèõ ó÷åíèõ
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ВШАНОВУЄМО ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
Нещодавно Україна й увесь світ відзначили
200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Серед урочистостей, присвячених славетному ювілею, відбулася студентська наукова конференція, яку провела кафедра
суспільних наук нашого університету.
Конференція розпочалася вступним вітальним словом завідувача кафедри професора
І.Ю. Робака. Він підкреслив значущість творчості
Т.Г. Шевченка для української історії, становлення й розвитку національної свідомості, формування патріотизму студентської молоді.
Учасники конференції обговорили та
проаналізували основні віхи життя та актуальні
питання творчості Великого Кобзаря. Доповідь
Анни Таранової була присвячена біографії та
діяльності Т.Г. Шевченка. Вона зауважила, що з
самого дитинства Тарас Григорович мав хист до
малювання. Тому всіма можливими засобами він
прагнув вчитися цьому. Велике значення в його
житті мала зустріч і знайомство з В. Жуковським
і К. Брюлловим. Вражені гіркою долею талановитого юнака, вони викупили його з кріпацтва й допомогли вступити до Академії мистецтв у Петербурзі, яку він блискуче закінчив.
Роль Кобзаря у становленні української мови та літератури висвітлив у своїй
доповіді Роман Панич. Він підкреслив, що Шевченко перетворив українську літературу
на явище літератури всесвітньої. Внесок Т.Г. Шевченка до розвитку образотворчого
мистецтва в доповідях відобразили студенти Катерина Колесникова, Турчан Гадірова
та Герман Бережний. Кобзар висвітлював тяжке життя українського народу з позицій
реалізму. Перебуваючи в засланні, він продовжував писати вірші та малювати. Ідеї
слов’янської єдності в творчості Т.Г. Шевченка знайшли відображення в доповіді Максима Гончаренка. Світову славу Кобзаря у своєму виступі підкреслила Анна Золотар.

ВІЧНА СЛАВА
ШЕВЧЕНКУ
До 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря у читальному
залі Наукової бібліотеки університету
оформлено ювілейну інсталяцію «Вічна
слава Шевченку-поету та добра пам’ять
Шевченку-художнику», до якої входить:
барельєф Т.Г. Шевченка, прикрашений
українським рушником, червоною калиною, колосками пшениці та іншими
предметами, які символізують Україну.
Традиційно на абонементі художньої
літератури читачеві пропонується книжкова виставка творів Т.Г. Шевченка «Ми
чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…». У
читальному залі гуманітарної підготовки
зроблено виставку «Велетень української культури».

Для віддаленого користувача створено віртуальну експозицію «Вічне слово Кобзаря» – з нею можна ознайомитися на сайті Наукової бібліотеки ХНМУ
(http://libr.knmu.edu.ua/index.php/
slavetni-imena).
Також співробітники Наукової бібліотеки підготували та провели огляд
літератури з презентацією «Людина у
живопису Т.Г. Шевченка» на студентській
науковій конференції, присвяченій 200річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, з якими можна ознайомитися у
Репозитарії ХНМУ (http://repo.knmu.edu.
ua/handle/123456789/5760).

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

Кобзареві

«Людина у живописі Т.Г. Шевченка» – так називався огляд літератури, який презентувала зав. сектора відділу обслуговування користувачів Наукової бібліотеки ХНМУ
Ольга Озеркіна.
Нелегко було визначити переможців: стільки душі та сил вклав кожен зі студентівучасників у виступи. Усе вирішило голосування студентів – більшістю голосів перемогу
одержав М. Гончаренко. Друге місце залишилося за Р. Паничем. Третє місце отримали
К. Колесникова, Т. Гадірова та Г. Бережний.
Щиро витаємо переможців і всіх учасників конференції, зичимо їм успіхів та творчого натхнення. Слід завжди пам’ятати заповіді Великого Кобзаря:
Свою Україну любіть,
Любіть її… во время люте,
В останню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.

Ë.². Ãëºáîâà, äîöåíò êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

Немає більше в Україні
Таких поетів, як колись,
Щоб всі вірші рікою плинно
В людському серці розлились.
Шевченко, наш Тарасик, милий,
Відомий на весь світ поет
Це наша втіха, наша гордість,
Це – український соловей.
Ніхто не думав, що хлопчина
З родини бідних кріпаків
Зуміє досягти вершини,
Пройти крізь тягати віків.
Учив Тарас любити землю,
Оспівував наш рідний край,
Щоб наша мова калинова
В серця лилася через край.

Òåòÿíà Êóëèê, ñòóäêîð (²² ìåäôàêóëüòåò)
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ЕКСКУРСІЯ СТАРОВИННИМИ ЗАМКАМИ ХАРКІВЩИНИ
23 березня група іноземних студентів ХНМУ здійснила
екскурсію старовинними замками Харківщини.
Студенти завітали до с. Старий Мерчик (Валківський район),
де побачили будівлю старовинного помістя сім’ї Шидловських,
якій вже більше 200 років. Увагу привернула церква Усіх Святих,
яка також належала поміщикам.
Після цього студенти ознайомилися з величним замком
відомого цукрозаводчика Леопольда Кеніга, який називається
Шарівка (Богодухівський район). Цікаво, що у радянські часи
споруда слугувала протитуберкульозним санаторієм, який влада вирішила закрити лише у 2008 році. Студенти були вражені
розмірами парку біля замку, ландшафтним дизайном помістя та
галявиною блакитних пролісків, які ковдрою стелилися під ногами. Також вони побували й у самому замку, побачили бальну залу,
їдальню, кухню, кабінет господарів Шарівки.
Наступним об’єктом стало помістя родини Харитоненків Наталівка (Краснокутський район), де екскурсанти відвідали церковну службу місцевого священника у Спасо-Преображенському храмі, побачили
водонапірну башту, статуетки з цільного мармуру, погуляли чудовим парком з хвойнолистяних дерев рідкісних порід.
Останнє місце подорожуючих – Пархомівський історикохудожній музей у с. Пархомівка
(Краснокутський
район).
Музей, заснований у 1955 році,
сьогодні налічує вже більше 7,5
тис. експонатів. Студенти побачили старовинні ікони XVIII ст.,
картини К. Малевича, І. Рєпіна,
С. Васильківського, І. Айвазовського, І. Шишкіна, К. Брюллова,
експозицію порцеляни. Особливе враження залишилося від
старовинної музичної шкатулкиполіфона, яку вдалося почути й
ознайомитися з принципом роботи інструменту. Окрема зала була
присвячена 200-річчю зі дня народження Т. Шевченка, де демонструвалися картини
Кобзаря та його сучасників.
Наприкінці екскурсії група проїхалася місцевими селами, познайомилася з життям місцевих жителів та їхніми заняттями.

Ã.Ë. Äåìî÷êî, ñò. âèêëàäà÷ êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê

СПОРТ

МЕСЯЦ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Cтуденты и преподаватели нашего университета завоевали призовые места на областных соревнованиях по гиревому спорту и армрестлингу.
В соревнованиях по гиревому спорту участвовали спортсмены из
18 вузов города Харькова. Медицинский университет представляла
очень сильная команда, которая в общем зачете заняла достойное 6-е
место. Ирина Цвиль завоевала первое место на соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории 63+, Яна Христенко заняла второе
место в категории 63 кг, Ирина Мякота – третье место в весовой категории 68+.
На чемпионате области по армрестлингу среди студентов Владислав Варламов занял второе место на правой руке и третье место на левой. Преподаватели кафедры физреабилитации и спортивной медицины с курсом физвоспитания завоевали: Александр Якименко третье
место на левой руке, Максим Галашко – первое место на левой и второе – на правой руке в соревнованиях среди преподавателей вузов.
Выражаем признательность профсоюзному комитету за освещение спортивных событий и отдельную благодарность коллективу
тренеров-преподавателей достойно выступивших и отлично подготовивших наших спортсменов. Желаем им продуктивных тренировок и
новых достижений. Спорт – это жизнь, а жить нужно на полную!

Ðîìàí Èâàùåíêî, ïðåäñåäàòåëü ñïîðòèâíîé ìàññîâîé êîìèññèè
ïðîôñîþçà ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÕÍÌÓ
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ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ
Історія Державного Гімну України дуже багата та цікава, вона є
живою історією, яка триває до сьогодні. Українські пісні-гімни передували створенню національного гімну. А коли ж вони з’явилися
на Україні? До чого закликали?
Перша музична символіка нашого народу сягає часів Київської
Русі. Тоді роль державного гімну виконували бойові заклики та
пісні. З тих часів поширюються й пісні релігійного змісту. До
найпоширеніших видів старовинної гімнової пісні належать канти,
які виконуються хором, а також псалми, похвальні кондаки на честь
Богородиці та святих.
Духовним гімном України є пісня «Боже великий, єдиний» або
«Молитва за Україну» (слова Кониського, музика Лисенка). Саме
цим твором 5 грудня 1991 року відкривалося урочисте засідання
Верховної Ради України, присвячене підсумкам Всеукраїнського
референдуму та виборам Президента нашої держави:
«…Боже Великий Єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світла промінням
Тиїї осени».
Особлива увага і
честь
випала
піснігімну «Ще не вмерла
Україна» Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Чому
так сталося? Можливо,
нам допоможуть у цьому слова історика Миколи Костомарова з нарису «Малоросійський
гетьман Зиновій-Богдан
Хмельницький»: «В Україні народ мав багато спокус для здобуття волі.
Перед очима він мав
вільний стан, який складався з його ж братії,
по сусідству розкинулися Дніпрові острови, куди можна було втекти від тяжкої влади і,
нарешті, близькість татар і небезпека татарських набігів привчали
українського жителя до зброї, пани не могли заборонити своїм холопам мати зброю. Таким чином, в українців підтримувався войовничий дух, не сумісний з рабським станом, на який його прирікав
польський суспільний лад».
Перший рядок твору дав назву віршеві українського поета Павла
Чубинського, який понад 150 років викликав жах у кількох режимів –
царського, польсько-шляхетського, румунсько-боярського.
Павло Платонович Чубинський – людина, яка боролася за розвиток вітчизняної науки й культури, український і російський етнограф, учений, поет. Народився 27 січня 1839 року поблизу містечка

Бориспіль на Київщині, його родина походила з давнього роду
козацької старшини.
У середовищі київської старої громади, до якої входив і Павло Чубинський, виник надто сміливий на ті часи задум створити
високопатріотичний вірш, який би надихав українців на боротьбу за
волю, став би національним гімном. Реалізувати цей задум випало
Павлу Чубинському. Пісня виникла в Києві восени 1862 р. під впливом сербського патріотичного гімну. Спочатку її співали на мотив
цього гімну, а потім на мелодію Миколи Лисенка.
За вірш «Ще не вмерла Україна» і за авторство «возмутительных песен и прокламацій» в 1862 році Павла Чубинського було заслано на поселення до Архангельської губернії, де він перебував
упродовж шести з половиною років. Було тоді йому 23 роки. Після
Ємського указу 1876 року про чергову заборону українського слова Чубинського вдруге виселяють з України, цього разу до Петербурга. Серце вченого не витримало ударів долі. Уже тяжкохворий,
він виклопотав дозвіл переїхати до свого хутора у 1879 р. Павло
Платонович помер 26 січня 1884 року, не доживши одного дня до
45-річчя. Поховали його на Книшевському цвинтарі у Борисполі.
Пам’ять про Павла Чубинського увіковічена у назві села,
яке виросло поруч з колишнім
хутором, де народився поет.
Його перейменовано на Чубинське.
Твір Павла Платоновича потрапив у 1883 році у
Львові до Михайла Михайловича Вербицького – талановитого
композитора,
одного з організаторів духовного й культурного життя
в Західній Україні. Найбільшу
популярність принесла Михайлу Вербицькому героїкопатріотична музика до вірша
«Ще не вмерла Україна».
Уперше пісня пролунала у
1864 році в селі Млини, де довго жив і працював автор музики. Музичний текст уперше побачив світ 1885 р. у збірці «Кобзар», полонивши широкі кола громадськості. Рукописний текст «Ще не вмерла України і слава, і воля», слова і музика зберігається в науковій
бібліотеці імені В. Стефаника.
15 січня 1992 р. Президія Верховної Ради затвердила музику
до пісні П. Чубинського і М. Вербицького «Ще не вмерла Україна» як
Державний Гімн України.

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

Î.Â. Ñàìîëèñîâà, Ñ.À. Óíêîâñüêà

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

САМАЯ ВЫСОКАЯ В АФРИКЕ…
Гора Килиманджаро в Северной Танзании. К западу от нее находится другое чудо природы – кратер древнего вулкана Нгоронгоро, в безлюдных окрестностях которого обитают слоны, носороги, гиены и другие дикие животные. Огромные табуны зебр, стада
антилоп, семейства львов и стаи гепардов бродят по равнинам
национального парка Серенгети. Танзания – самое большое государство Восточной Африки.
Современная Танзания появилась в 1964 году в результате
объединения двух государств – материковой Танганьики и островного Занзибара. Население страны так же разнообразно, как пейзажи ее дикой природы. Хотя представители многих этнических
групп говорят на своих родных языках, большинство танзанийцев
владеют языком суахили. Этот язык – часть замечательной культуры суахили, которая представляет смешение африканских и арабских традиций. В отличие от многих других африканских стран,
Танзания избежала межэтнических конфликтов. Экономика страны опирается в основном на сельское хозяйство, хотя две трети
танзанийских земель непригодны для земледелия из-за отсутствия воды. Большую часть Танзании занимают открытые равнины. Это жаркий и сухой район со скудными пастбищами и небольшими лесистыми участками. Кочевые пастухи народности масаи
перегоняют к этим равнинам стада коров, поднимающие огром-

ные клубы пыли. Почва прибрежных районов страны плодородна,
здесь выращивают бананы, манго, сахарный тростник и сисаль, а
также кофе, чай, табак и хлопок.
Учатся танзанийцы и в нашем славном университете. В основном это трудолюбивые ребята, которые руководствуются в учебе
самой распространенной в Танзании поговоркой: «Харака Харака
Хайна барака», что в переводе означает «Тише едешь – дальше будешь».
Ì.Ï. Êèðè÷åíêî, äîöåíò êàôåäðû ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû,
ôèçè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè ñ êóðñîì ôèçâîñïèòàíèÿ è çäîðîâüÿ
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Державна реєстрація
Протягом усього життя людина багато часу проводить в суєті, в клопотах, весь час
прагне благополуччя, щастя, кохання, любові та поваги від дітей, близьких, чоловіка чи
дружини. Кожному з нас доводиться переживати не тільки радість, але й журбу, смуток
і втрату близьких людей. Смерть кожної людини – це насамперед велика і тяжка втрата для сім’ї, рідних, близьких та друзів. Смерть призводить до психологічних потрясінь,
нервових зривів, викликає сильні емоції та душевні хвилювання рідних і близьких. Саме
в ці важкі та скорботні дні в родини виникають питання щодо оформлення відповідних
документів про смерть, які потрібні для поховання тіла померлого, а також для подальшого оформлення інших документів у зв’язку з правонаступництвом на певне рухоме та
нерухоме майно померлого.
Факт смерті підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного
стану. Питання державної реєстрації
смерті регулюються статтею 17 Закону
України «Про державну реєстрацію актів
цивільного стану», главою 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного
стану в Україні.
Підставою для державної реєстрації
є лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка, лікарське свідоцтво
про перинатальну смерть, рішення суду
про оголошення особи померлою, рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час, повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України
у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів,
повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з
лікарським свідоцтвом про смерть.
Законодавство передбачає, що реєстрація смерті проводиться за заявою родичів
померлого, його сусідів, працівників житлово-експлуатаційних організацій або інших
осіб чи за повідомленням закладів охорони здоров’я, де особа померла. Заява про державну реєстрацію подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті або виявлення трупа, якщо неможливо одержати документ закладу охорони здоров’я або судовомедичної установи – не пізніше п’яти днів.
Державна реєстрація смерті проводиться за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.
Особа, яка звернулася до органів державної реєстрації актів цивільного стану
щодо державної реєстрації смерті, повинна пред’явити паспорт. Разом з лікарським
свідоцтвом про смерть до відділу державної реєстрації актів цивільного стану подається
паспорт померлого, а також військово-облікові та пільгові документи. Орган державної
реєстрації актів цивільного стану вилучає ці документи і в них проставляє відповідний
штамп про смерть власника. Дані документи після вилучення працівниками відділів
державної реєстрації актів цивільного стану передаються в семиденний строк до органів
внутрішніх справ та військових комісаріатів за місцем державної реєстрації смерті.
У разі настання смерті в дорозі (у поїзді, на судні, в літаку тощо) державну реєстрацію
можна здійснити в найближчому органі державної реєстрації актів цивільного стану.
Державна реєстрація смерті осіб, що померли в слідчих ізоляторах або установах
виконання покарань, у яких ці особи перебували або проходили термін покарання, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання до взяття під варту або засудження осіб чи за місцезнаходженням установи.
При державній реєстрації смерті невпізнаних осіб до актового запису вносяться
тільки ті відомості, які містяться у лікарському свідоцтві про смерть. У випадку встановлення надалі відомостей про померлого, яких бракувало, зміни й доповнення до актового запису про смерть вносяться згідно із законодавством, яке регулює порядок внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, на підставі
висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану за наявності протоколу
впізнання трупа.
Державна реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства проводиться на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства України. У цих випадках паспорти або паспортні документи померлого невідкладно надсилаються до відділу
державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції для подальшого направлення їх до Міністерства закордонних справ України або повертаються
особі, яка супроводжує тіло померлого.
Таким чином, державна реєстрація смерті є обов’язковою процедурою, а свідоцтво
про смерть є основним документом, який підтверджує цей юридичний факт. Після
проведення державної реєстрації також видається витяг з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або
відповідна довідка на поховання, у разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради. Поховання без
державної реєстрації смерті є порушенням чинного законодавства.

À.Â. Ìèðîøíè÷åíêî, ñïåö³àë³ñò I êàòåãîð³¿ â³ää³ëó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ïî ì³ñòó
Õàðêîâó ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ,
ДОПОМОГТИ

Безопасное обращение
с бытовой химией
Правила хранения химикатов:
- в закрытой и подписанной таре;
- отдельно от пищевых продуктов;
- вдали от системы отопления;
- в местах, недоступных для детей.
Правила работы с химикатами:
- используйте резиновые перчатки и
респираторы;
- промывайте очищенную поверхность большим количеством воды;
- не смешивайте одни вещества с
другими;
- используйте химикаты только по
назначению;

- во избежание взрыва не нагревайте аэрозольные баллончики и не выбрасывайте их в пакеты с мусором, предназначенные для сжигания;
- избегайте попадания средства на
кожу и слизистые (ротовая полость, глаза);
- после работы с химикатами вымойте руки и проветрите помещение.
При химическом ожоге кожи:
- немедленно снимите одежду, на
которую попало химическое вещество;
- смойте химические вещества с поверхности кожи, подержав пораженное
место под холодной, проточной водой не
менее 20 минут;
- наложите на обожженную область свободную повязку из чистой сухой
ткани.
При химическом ожоге глаз:
- немедленно и обильно в течение
10–15 минут промойте глаз слабой струйкой проточной воды;
- как можно раньше обратитесь к
врачу.

À.Í. Âûãëÿä, çàâåäóþùèé êóðñàìè ÃÎ
ã. Õàðüêîâà

Í.Ì. Âîëîùóê, íà÷àëüíèê øòàáà ÃÎ
óíèâåðñèòåòà

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Март
Великолепный март вступил в права
Решительно, бесповоротно, смело!
Скорее зеленей-расти трава,
Все серое давно всем надоело.
Весенние подарки и цветы,
Любовь нам дарят милые мужчины,
И серенады рыжие коты
Дуэтом напевают, дурачины.
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ХАРЬКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА

в воспоминаниях профессоров и выпускников
к 210-й годовщине основания ХНМУ

ÎÒÇÛÂ Î ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÑÎ×ÈÍÅÍÈßÕ
В «Отчете о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1898 г.»
мы встретили «Рецензии г.г. профессоров на студенческие работы, представленные для соискания наград». Среди них особое
внимание привлекла рецензия
В.Я. Данилевского на две работы,
посвященные физиологическому
действию продуктов метаморфоза на сердце. Думаем, что данная
работа о научной деятельности
медицинского факультета более
чем столетней давности, будет
интересна и современным студентам и молодым преподавателям,
делающим свои первые шаги в науке и преподавании.
Отзыв о конкурсных студенческих сочинениях на тему 1898 г.
о физиологическом действии продуктов регрессивного метаморфоза на сердце; 1-е сочинение с девизом «Das gebiet der
Autointoxicationen».... (Albu), 2-е сочинение с девизом «l’idee,
formulee».... (Сl. Bernard).
«Задавая означенную тему на соискание медали, факультет
имел в виду дать возможность авторам обнаружить знание предмета и умение экспериментально работать и научно излагать. Оба автора с успехом выполнили эту задачу. Они представили обширный
фактический материал, основанный на многочисленных опытах. В
обоих сочинениях приводятся весьма интересные результаты. Каждый из авторов исследовал свыше 20 веществ, что потребовало
огромного труда. Оба обнаруживают ясное понимание требований
относительно чистоты исследованных веществ (ср. напр., указания о солях карбаминовой кислоты в 1-м сочинении). Что касается
до изложения, то у обоих авторов замечаются некоторые излишества (напр. о строении сердца лягушки, об опытах Stannius’a, история вопроса о желчи и печени, о диабете, желтухе и др.); многое,
приведенное из области патологии, не имеет непосредственного отношения к теме, особенно во 2-м сочинении. Неумение правильно, равномерно распределять свой труд как по изложению, так
и по самому исследованию, есть свойство, обычное для начинающего научно работать. В данном случае оно вполне извинительно в
виду некоторой неопределенности и сложности самой темы, предоставляющей авторам известную свободу в выборе испытуемых веществ, многие из которых до сих пор вовсе не были исследованы в
указанном направлении.
Оба автора, но особенно 2-го сочинения, обнаруживают обширное знакомство с литературою затронутых вопросов и преимущественно по оригинальным сочинениям; это доказывается многочисленными цитатами. Авторы излагают чужие работы толково и
подробно, с критическими замечаниями (ср. 2-ю работу). Некоторые неточности, шероховатости и пропуски в изложении работы,
по-видимому, обусловливались поспешностью писания.
Переходя к заключению, считаю долгом отметить для обоих авторов умение научно работать и излагать, огромное трудолюбие и
добросовестное изучение предмета исследования. При сравнительной оценке обоих сочинений нельзя не отдать преимущества
2-му с французским девизом в виду более подробного и тщательного его изложения, в виду обсуждения автором полученных результатов, а также и более полного знакомства с литературою затронутых
вопросов. Нельзя не указать при этом, что в этом сочинении насчитывается свыше 1000 страниц.
Если же в основу оценки положить вообще знание предмета, количество затраченного добросовестного труда и умение работать,
то, по моему мнению, и 1-я работа с немецким девизом может заслуживать поощрения в виде высшей награды.
В конце отзыва позволяю себе внести предложение о напечатании за счет университета обоих сочинений, представляющих несомненный научный интерес, но совместно, с согласия авторов, и в
сокращенном виде по моим указаниям.
Проф. В. Данилевский»

Ïóáëèêàöèþ ïîäãîòîâèëà Æ.Í. Ïåðöåâà

ДЕБАТНЫЙ КЛУБ

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÂÇÀÈÌÎÏÎÍÈÌÀÍÈÞ
Стоит только переступить порог ХНМУ, сразу понимаешь,
что иностранных студентов здесь учится очень много, согласно статистике больше трех тысяч. Ребята приехали из разных
стран, разговаривают на разных языках, живут разной культурой. Но абсолютно всех объединяет страсть к медицине.
Что уж скрывать,
зачастую иностранцам
в Украине не очень
комфортно. Языковой
барьер, разница менталитетов, наши личные предубеждения –
все это не добавляет
радости. Некоторые из
них преодолевают тысячи километров, чтобы попасть к нам в Харьков, и в итоге о жизни и культуре города
могут узнать только из книжек или Интернета. Поэтому вполне закономерно возникла идея более тесного взаимодействия
студентов разных факультетов нашего вуза.
В один прекрасный день в стенах университета появился
Никеабасси Эккот, прилетел он к нам из Нигерии. И в тот же
самый день Басси встретил Марка Адамского (глава сектора
по работе с иностранными студентами КССС). Встретил, судя
по всему, не случайно, ведь совсем скоро возникла мысль: а
почему бы не организовать англоязычный дебатный клуб, в
котором могли бы собираться иностранные и украинские студенты, чтобы обсуждать самые разные вопросы, начиная от
актуальных проблем медицины и заканчивая общественносоциальными темами. В итоге у нас появится возможность
языковой практики, а иностранные ребята смогут ближе познакомиться с нашими взглядами на мир.
Идея очень понравилась и Студенческому научному обществу во главе с Кристиной Потихенской. Затягивать с организацией не стали, выбрали формат дебатного клуба, создали
тематические сообщества в социальных сетях, и, наконец, 6
марта состоялось первое заседание.
Темой встречи стало «Использование трупного материала во время обучения в медицинских университетах». Вопрос
оказался достаточно животрепещущим и собрал полную аудиторию: представители Нигерии, Украины, Марокко, Туркмении, ЮАР хотели высказать свою точку зрения. Развернулась
настолько живая дискуссия, что не смогли удержаться и члены
президиума. Заместитель декана VI факультета по подготовке
иностранных студентов О.В. Васильева вспомнила свои студенческие годы.
В итоге, после проведения опроса выяснилось, что 67%
присутствующих уверены в необходимости использования
трупного материала в обучении. А самое интересное, что 54%
респондентов не против и свое тело отдать на благо науки и
студентов.
Очень хочется верить, что такой хороший проект будет и
дальше развиваться. Продолжаем строить мосты на пути к
взаимопониманию.

Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî,
Ñîâåò ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ñåêòîð ïî ðàáîòå ñ èíîñòðàííûìè ñòóäåíòàìè

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Миг поцелуя
Какой цветок достоин поцелуя?
Нарцисс, мимоза, ландыш белоснежный?
Кого своей рукою изберу я,
Спокойной внешне, но в душе мятежной?
Подснежник – он небесно ароматный,
Или тюльпан – тогда какого цвета?
Фиалки или лилия? Приятный
Миг поцелуя в ожиданьи лета.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

ÁÅËÀß ÐÎÌÀØÊÀ ÊÀÊ ÑÈÌÂÎË ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ
Туберкулез известен с глубокой древности. В V веке до н.э.
Геродот сообщал, что в Персии чахоточных и золотушных больных
изолировали, запрещали им жить в городах и общаться с населением. Позднее в кодексах XII–XIV вв. туберкулез рассматривали
как заразное заболевание, подробно его стали изучать во второй
половине ХVII века.
Следующий важнейший этап изучения туберкулеза и совершенствования мер борьбы с ним начался с доклада «Этиология
туберкулеза» немецкого бактериолога Роберта Коха на заседании Берлинского физиологического общества 24 марта 1882 г.,
благодаря которому весь мир узнал о возбудителе этого заболевания.
Туберкулез (чахотка) до ХХ века был практически неизлечим.
Симптомы заболевания: длительный кашель с мокротой и кровохарканьем, повышение температуры, слабость – изматывали
больного и часто приводили к преждевременной смерти. Жертвами чахотки стали многие знаменитости: писатель Антон Чехов
(страдал болезнью с 20 лет, умер в 44 года), художники Василий
Перов, Борис Кустодиев и Мария Башкирцева (умерли соответственно в 48, 49 и 26 лет), поэт Семен Надсон (умер в 24 года),
поэтесса Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач-Квитка,
умерла в 42 года), композитор Фредерик Шопен (умер в 39 лет).
Обширные противотуберкулезные мероприятия начались в
конце XIX – начале XX века в качестве благотворительной деятельности. В них участвовали различные организации и многочисленные представители всех сословий. Идея Дня Белого цветка как
символа здорового дыхания родилась в Швейцарии. Около 1900
года в Женеве на улице впервые появились молодые люди и девушки со щитами, усыпанными цветами белой ромашки. Они продавали жетоны, и в кружки для пожертвований каждый опускал
посильную сумму, иногда даже очень крупную.
Официально День Белого цветка утвердили в скандинавских
странах, впервые его провели в Швеции 1 мая 1908 года. Продажа белого цветка как эмблемы борьбы с туберкулезом привлекала внимание населения и приносила доход противотуберкулезным организациям. Из Швеции этот обычай перешел в Норвегию,
Финляндию, Данию, Германию и другие страны Европы. В Дании
и Норвегии право продажи цветка стало монополией противотуберкулезных обществ.
В России также появились многочисленные общества по
борьбе с туберкулезом. В 1909 г. в Москве открыли первую бесплатную амбулаторную лечебницу для больных, где врачи работали безвозмездно, они лечили больных и проводили большую
профилактическую работу среди населения. В 1910 г. была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая
через три года имела 67 амбулаторий-попечительств, а в санаториях было развернуто 2000 коек. Годовщину основания Лиги
ознаменовали организацией народного «туберкулезного дня».
День Белого цветка или день «Белой Ромашки» впервые прошел
в России 20 апреля 1911 года. Мероприятия, направленные на
борьбу с туберкулезом (символом стала белая ромашка), проводились по всей стране. В Москве и других городах в этот день
было расклеено и роздано тысячи плакатов и листков, в которых
содержались сведения о причинах туберкулеза, мерах его предупреждения. Празднование началось с шествия по главным улицам, днем и вечером были устроены гуляния.
В целях сбора пожертвований в фонд борьбы с туберкулезом
участники акции, в том числе студенты и гимназисты, продавали искусственные белые ромашки, изготовленные воспитанниками детских домов. И плата за такой цветок была посильной –
кто сколько сможет. Людям прикалывали к одежде бумажный или
металлический знак цветка. Этот праздник отмечали во всем городе, белые цветы украшали шляпки молодых девушек и шляпы
юношей, цветами украшались даже коляски извозчиков.
В апреле 1911 года петербургский оргкомитет акции заказал в Швеции 400 тыс. искусственных белых цветов. С доставкой они обошлись в 1 564 руб. 64 коп. 299 200 цветов были проданы в Петербурге по 5 коп. за цветок, остальные 100 800 штук
отправлены по цене 39 коп. за 100 штук в комитеты Дня Белой
ромашки в другие города: Кронштадт, Уральск, Ревель, Одессу,
Киев. За несколько дней до праздника в газетах печатались просветительские статьи о чахотке, врачи читали лекции. Праздник
начинался 20 апреля с шествия сборщиков по главным улицам
столицы. У каждого сборщика были особый значок и номерная
карточка. На улицах деньги от продажи цветов собирались в кружки. В учреждениях, на предприятиях, в учебных заведениях и те-

атрах для сбора денег ставили большие чаши для пожертвований.
В конце дня деньги сдавали в счетную комиссию под расписку,
после подсчета ведомость публиковалась отдельной брошюрой.
Доход от первого «Туберкулезного дня» в России превысил
500 тыс. рублей. Собранные деньги применяли для помощи туберкулезным больным, содержания больных детей и взрослых
в санаториях, были розданы пособия на еду, жилье и лекарства
больным чахоткой беднякам, переданы средства на подготовку
медицинских сестер для работы с туберкулезными больными, отложен капитал на приобретение цветов в будущем.
С 1917 года Дни белой ромашки не проводились. Противодействие туберкулезу стало возможным после создания в 1919
году вакцины БЦЖ, ее начали широко применять с 1930-х годов,
а с 1950-х годов прививка младенцев стала обязательной. В 1943
году был открыт стрептомицин – эффективный антибиотик для
лечения туберкулеза. За это открытие американский микробиолог Зельман Ваксман был удостоен Нобелевской премии.
После периода спада в середине 80-х годов ХХ столетия, с
1992 года наблюдался стремительный рост заболеваемости и
смертности от туберкулеза в странах бывшего СНГ, достигший
своего максимума в 2005 году. Этому способствовали социальные кризисы, распространение ВИЧ-инфекции, появление и распространение устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза к
противотуберкулезным химиопрепаратам. Начало нового тысячелетия ВОЗ характеризует как всемирно чрезвычайное по туберкулезу. В 1982 г. (в 100-летнюю годовщину открытия Кохом
возбудителя туберкулеза) ВОЗ и Международный Союз борьбы
с туберкулезом и заболеваниями легких (IUATLD) спонсировали проведение первого Всемирного дня борьбы с туберкулезом
(World ТВ Day) для привлечения внимания общественности к этому заболеванию.
В 1998 г. этот день отмечали уже как официальное событие в рамках ООН. В настоящее время день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается во всем мире, так как ситуация все
еще остается напряженной во многих странах, в том числе и
в Украине.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà çàâ. êàôåäðîé
ôòèçèàòðèè è ïóëüìîíîëîãèè ïðîôåññîð Î.Ñ. Øåâ÷åíêî
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АКТУАЛЬНО

«ОСТАНОВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ»
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано
около 15 млн больных туберкулезом. Цифра достаточно впечатляющая. Именно поэтому с 1993 года
проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата выбрана
не случайно: 24 марта, после многочисленных неудачных опытов, Роберт Кох впервые увидел в микроскопе микобактерию. Традиционно
в этот день проходят акции, флешмобы, благотворительные встречи,
направленные на борьбу со страшным заболеванием.
В Харькове столь важную сейчас санитарно-просветительную
работу взял на себя Координационный совет студенческого самоуправления ХНМУ. Мероприятия, приуроченные ко дню борьбы с туберкулезом, были запланированы еще с начала года. Тема более чем
актуальная, поэтому решено было не ограничивать свою деятельность
стенами родного университета. Под пристальное внимание будущих
врачей попали в первую очередь студенты и школьники.
Для ХЗОШ № 59, 137 и в ХГ № 46 им. Ломоносова студенты ХНМУ
подготовили интерактивные лекции с чтением докладов и показом социального фильма. Слушали дети с неподдельным интересом, задавали вопросы. После одной из таких лекций в 59-й школе 11-классница
Аня Синько поделилась впечатлениями: «Спасибо большое за такой
полезный урок. Очень хорошо, что вы приехали к нам. Все мы много
раз в жизни слышали слово «туберкулез», и думали, что это страшное
заболевание не лечится. Сегодня я с удивлением узнала, что оно лечится, да еще и довольно успешно!»
В Харьковской гуманитарно-педагогической академии провели
круглый стол, посвященный проблеме туберкулеза в обществе. Своими знаниями поделились не только организаторы акции, но и студенты
академии. Очень важно, что педагогический коллектив ХГПА активно
поддерживает любые инициативы, направленные на формирование
здорового образа жизни среди своих студентов. Отдельная благодарность ректору академии Галине Федоровне Пономаревой, а также преподавателям кафедры естественных наук за активное участие в проведении акции.
Кроме того, чтобы привлечь внимание творческих ребят, был объявлен конкурс плакатов на тему: «Туберкулезу не место в нашей жизни!». Школьники и студенты создали больше 50 работ. Свое виденье
проблемы представили даже первоклашки. В итоге все рисунки попали на выставку в Харьковский национальный медицинский университет, где были определены победители, после чего, все работы будут
переданы в городские тубдиспансеры.
24 марта на базе нашего университета прошел заключительный
этап Всеукраинской акции, посвященной дню борьбы с туберкулезом.
В рамках акции члены Координационного совета совместно с зав. кафедрой фтизиатрии и пульмонологии профессором Ольгой Шевченко
подготовили лекцию для студентов-первокурсников, которую провели
студенты IV курса Анастасия Рождественская, Дарья Молчанюк, Дарья
Кузнецова и Анастасия Пискарева. Кроме этого, партнерами мероприятия стали сотрудники Харьковского областного отделения Всеукраинской благотворительной организации «Всеукраинская Сеть людей,
живущих с ВИЧ» Елена Баева и Лариса Фесенко, которые рассказали
студентам о социальных аспектах заболеваемости туберкулезом. Лекцию для англоязычных студентов провела Александра Чопорова.
Для студентов разработана
серия буклетов, в которых собрана самая необходимая информация по профилактике заражения палочкой Коха.
Наряду с преподавателями, студентами и социальными работниками в мероприятии также
приняли участие представитель Харьковского городского Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Павел Кириленко, проректор по научно-педагогической работе Иван Летик,
куратор молодежной организации Алексей Троценко.
На протяжении недели, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, в медицинском университете были собраны средства на закупку туберкулина для детей. Несмотря на
то, что существует государственная программа, зачастую родителям приходится самостоятельно оплачивать такой важный в лечении препарат, а позволить себе это может далеко не
каждый.
Деятельность Координационного совета ХНМУ активно осветили харьковские СМИ. Информация появилась на официальном сайте Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, а
так же в печатном издании «Харьковские известия». Кроме того, активистов и главных инициаторов акции пригласили на съемку передачи «Молодежный портал», где они рассказали о проделанной работе и поделились своими планами на будущее.
Смело можно сказать, что молодежь города Харькова не остается безразличной к такой социальной проблеме, как туберкулез. Понимание сложности данного заболевания, ответственность и ведение правильного образа жизни – залог здорового и успешного общества.

Äàðüÿ Êóçíåöîâà, Àíàñòàñèÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ
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ЮВІЛЯРИ
У березні свій ювілей святкують: доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 Олег Миколайович Аралов, асистент
кафедри гістології, цитології та ембріології Вікторія Вікторівна Верещакіна, зубний технік УСЦ ХНМУ Олексій Михайлович
Герасименко, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Наталія Володимирівна Гергієвська, робітник з
догляду за тваринами віварію Світлана Григорівна Гранкіна, доцент кафедри педіатрії № 1 та неонатології Тетяна Борисівна
Іщенко, асистент кафедри пропедевтики педіатрії № 1 Ірина Володимирівна Калекіна, асистент кафедри хірургії № 2 Варвара Петрівна Колесник, директор НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Володимир Олексійович Коробчанський, завідувач відділу бібліотеки Тетяна Василівна Костюкевич, завідувач відділу бібліотеки
у
,
Світлана Анатоліївна Кравченко, доцент кафедри хірургії № 1 Олександр Васильович Кузнєцов,
пії Надія
лаборант кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії
вач каЄвтіївна Лубенцова, завідувач сектора бібліотеки Олена Богданівна Неботова, завідувач
федри педіатрії № 2 Юрій Васильович Одинець, молодша медична сестра УСЦ ХНМУ Тетярибина Федорівна Пономаренко, головний бібліотекар Людмила Яківна Пустиннікова, прибиор з
ральник службових приміщень господарчого відділу Клавдія Леонтіївна Руппель, редактор
а
підготовки до друку Лідія Олексіївна Сілаєва, доцент кафедри патологічної анатомії Алла
Василівна Сімачова, доцент кафедри стоматології Каріна Володимирівна Скидан, доцент кафедри неврології Ольга Олександрівна Тесленко, бібліотекар I категорії Надія
Михайлівна Товпинець, асистент кафедри ортопедичної стоматології Ігор Вікторович
Філатов, завідувач відділу бібліотеки Тетяна Олексіївна Хіцун, начальник обчислювального центру Сергій Валентинович Чернобай, начальник відділу матеріально-технічного
постачання Євген Іванович Чугаєв, оператор котельні учбово-лабораторного корпусу
Микола Іванович Шалімов.
Шановні ювіляри!
Колектив ХНМУ щиро вітає Вас з Днем народження!
У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя,
щедрої долі, світлих надій та впевненості у майбутньому.

МОВОЮ ФОТО

ВОЛШЕБНЫЙ МИР БАЛЕТА И ФАРФОРА
Подобно розе, это чудное созданье,
Ее движения воздушны, неземны,
И вдохновляет полное молчанье
Непостижимой, юной красоты.

Балет – это искусство одухотворенной пластики, возвышенной и завораживающей одновременно. Это мысль и чувства, воплощенные в движении, жизни,
выраженные средствами хореографии.
Фарфор – это пластика, поразительно тонко передающая застывший момент
движения и эмоциональное восприятие
танца.

Ë.À. Ãîí÷àðåíêî, äîöåíò êàôåäðû ôèëîñîôèè
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