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ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА  1997 РОКУ

ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ

Стор. 2

Олеся РЕДЬКО – студентка 1 курсу медичного фа-
культету. Зимову екзаменаційну сесію дівчина скла-
ла на «відмінно». В новому семестрі отримуватиме
підвищену стипендію. А попереду – ще п’ять років
навчання і безліч можливостей себе проявити. Адже
перший курс – лише початок.

Стор. 8

ПІЛЬГИ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ З
БАГАТОДІТНИХ
СІМЕЙ
Відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань соціального за-
хисту багатодітних дітей» у частині
звільнення від плати за навчання осіб

НА МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ:
– завідувача кафедри патологічної
фізіології – 1 посада;

– завідувача кафедри фармакології з
клінічною фармакологією – 1 посада;

– завідувача кафедри педіатрії з дитя-
чою хірургією № 1 – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня доктора наук, вченого
звання професора, стаж науково-педаго-
гічної роботи не менше десяти років.

– професора кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини та фтизіатрії –
1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня доктора наук, вченого
звання доцента, стаж науково-педагогі-
чної роботи не менше восьми років.

– доцента кафедри фармакології з
клінічною фармакологією – 2 посади;

– доцента кафедри анатомії людини –
1 посада;

– доцента кафедри нормальної фізіо-
логії – 1 посада;

– доцента кафедри філософії та сус-
пільних дисциплін – 1 посада;

– доцента кафедри загальної та опе-
ративної хірургії з топографічною ана-
томією – 1 посада;

– доцента кафедри онкології, проме-
невої діагностики і терапії та сімейної ме-
дицини – 1 посада;

– доцента кафедри первинної меди-
ко-санітарної допомоги та сімейної ме-
дицини – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-

віком від 18 до 23 років із багатодітних
сімей, у складі яких є п’ятеро і більше
дітей, та згідно з наказом Мінеконом-
розвитку від 28.12.2012 № 1520 «Про вне-
сення змін до обсягів державного за-
мовлення на підготовку фахівців, нау-
ково-педагогічних і робітничих кадрів,
на підвищення кваліфікації та перепідго-
товку кадрів (післядипломна освіта) для
державних потреб у 2013 році» МОЗ
України виділило додатково місця дер-
жавного замовлення для навчання заз-
наченого контингенту осіб на першому
курсі.

ОГОЛОШЕННЯ

ДО УВАГИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
(АКРЕДИТОВАНИЙ
ЗА IV РІВНЕМ)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД:

укового ступеня кандидата наук, стаж на-
уково-педагогічної роботи – не мен-
ше п’яти років.

  – старшого викладача кафедри ме-
дичної біохімії – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше двох років.

– асистента кафедри фармакології з
клінічною фармакологією – 1 посада;

– асистента кафедри загальної та опе-
ративної хірургії з топографічною анато-
мією – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше одного року.
НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ:

– доцента кафедри управління та еко-
номіки фармації – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж на-
уково-педагогічної роботи – не мен-
ше п’яти років.

– старшого викладача кафедри фар-
мацевтичної хімії – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше двох років.
НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ:

– доцента кафедри внутрішньої меди-
цини № 2 – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше п’яти років.
НА ФАКУЛЬТЕТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ:

– доцента кафедри терапії та сімейної
медицини – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше п’яти років.
Термін подачі документів – один місяць

з дня оголошення.
Звертатися: 46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1,
відділ кадрів, тел. 52-14-64.

АНОНС

ПРИЙОМ ДЕРЖАВНИХ
ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ У
США
З 23 до 28 січня делегація Терно-

пільського державного медичного уні-
верситету у складі декана факульте-
ту іноземних студентів, професора
М .М . Корди й доцента кафедри
клінічної імунології, алергології та за-
гального догляду за хворими Б.А. Ло-
кая перебувала у м. Нью-Йорку, США.

Основним їх завданням був прийом
комплексного державного іспиту у
іноземних громадян, які навчаються
в ННІ медсестринства ТДМУ на дис-
танційній формі з метою отримання
освітньо-кваліфікаційного рівня бака-
лавра медсестринства.
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
імені І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Н А К А З
11 лютого 2013 р. № 139
Про порядок оприлюд-

нення тестових завдань з
метою підготовки до семе-
стрового тестового іспиту
Студентська рада університету

(протокол № 200 від 15.11.2012р.)
прийняла рішення про оприлюд-
нення тестових завдань для се-
местрового тестового іспиту,
включаючи текстові тести, ситу-
аційні задачі та графічні зображен-
ня. З цього приводу було відпо-
відне розпорядження ректора і
такі тексти були опубліковані на
Web-порталі університету. Під час
засідання студради і в газеті «Ме-
дична академія» обговорювало-
ся питання про те, що тести були
опубліковані не в повному обсязі.

Із пояснення відділу програмно-
го та апаратного забезпечення
свідчить, що причини можуть
бути організаційні та технічні. А
також обговорювалося питання
про можливість використання
відкритих тестових питань за си-
стемою «Moodle» для покращен-
ня тренінгу самоконтролю знань
при підготовці до семестрового
тестового іспиту. Виходячи з ви-
щесказаного, –
НАКАЗУЮ:
1. Відділу програмного та апа-
ратного забезпечення:

– перевірити повноту опри-
люднених тестів, виставлених на
Web-порталі університету;

– при виявленні неповного
оприлюднення тестів, привести
їх у відповідність до діючої бази,
яка використовується під час се-
местрових тестових іспитів;

– при розробці кафедрами
нових тестових завдань опри-
люднювати їх у рамках діючої
бази даних;

– для запобігання технічним
недолікам при введенні в базу
даних нових тестів розробити
програму для автоматичного
відображення поновленої бази
даних тестових питань;

БЕРИСЛАВСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ
КОЛЕДЖ
ХЕРСОНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО
ВАКАНТНІ ПОСАДИ
Маємо потребу у висококва-
ліфікованих фахівцях у галузі
охорони здоров’я району та у
викладацькому складі медичних
працівників нашого навчально-
го закладу. Тож адміністрація Бе-
риславського медичного колед-
жу Херсонської обласної ради
повідомляє про вакантні посади
для лікарів, які будуть залучені до
викладацької діяльності.
Наявні вакантні місця для
лікарів усіх напрямів та спеціаль-
ностей. Особлива потреба: лікар-
акушер-гінеколог, лікар-хірург,
лікар-педіатр, лікар-терапевт,
лікар-окуліст, лікар-дерматове-
неролог, лікар-анестезіолог, про-
візор.
Окрім наявності вакансій у Бе-
риславському медичному ко-
леджі, є також можливість для
випускників платної форми на-
вчання проходження інтернату-
ри за рахунок коледжу.
Місцем проживання забезпе-
чуємо. Для тих, кого зацікавила ця
інформація, просимо звертатися за
адресою: 74300 Херсонська обл.,
м. Берислав, вул. 1-го Травня, 173;
e-mail: medicbhs@mail.ru; веб-сайт
– bmu.ks.ua; (05546) 7-48-80;
7-57-06.

Адміністрація
Бериславського медколеджу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ, МОЛОДІ
ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Вищим навчальним
закладам І-ІV рівнів акре-
дитації

Щодо оголошення
конкурсу на навчання

у ВНЗ Польщі

Міністерство інформує про
оголошення Польсько-Амери-
канським фондом Свободи і
Польсько-Американською комі-
сією Фулбрайта чергового набо-
ру на отримання Стипендії ім.
Лейна Кіркланда на 2013/2014 н.
р. для представників з України,
Білорусі, Росії, Молдови, Грузії,
Вірменії, Азербайджану, Казах-
стану та Киргизстану.
Програма розрахована на мо-
лодих спеціалістів у віці до 35
років: експертів, політиків, пра-
цівників органів державної вла-
ди та органів місцевого само-
врядування, підприємців і ме-
неджерів, лідерів неурядових

З 23 до 28 січня делегація Тер-
нопільського державного медич-
ного університету у складі дека-
на факультету іноземних сту-
дентів, професора М.М. Корди
й доцента кафедри клінічної іму-

організацій, викладачів ВНЗ,
діячів культури, громадських
діячів, журналістів.
Набір на навчання здійсню-
ватиметься за спеціальностями:
економіка та управління, адмі-
ністрація (бізнес, культура, охо-
рона навколишнього середо-
вища, охорона здоров’я), дер-
жавне управл іння ,  право ,
суспільні науки, політологія і
міжнародні відносини, політи-
ка розвитку та гуманітарна до-
помога .
Реалізація Програми відбувати-
меться в рамках двосеместрово-
го навчання у вищих навчаль-
них закладах Польщі та 2-4 тиж-
невих професійних стажувань у
державних, або приватних уста-
новах і організаціях. Квота для
зазначених вище 9 країн стано-
вить 50 місць.
Заявки на участь у конкурсі
необхідно подати до 1 березня
2013 року.
Інформація про умови та термі-
ни проведення конкурсу розмі-
щена на сайті www.kirkland.edu.pl.

Є.М. СУЛІМА,
перший заступник міністра

– оприлюднені тестові питан-
ня структурувати за предметами
та модулями;

– для проведення тренінгу із
самоконтролю знань у процесі
підготовки до тестового іспиту
передбачити можливість вико-
ристання тестів за системою
«Moodle».

2. Для формування банку да-
них тестових питань залучити всі
кафедри університету (медично-
го, стоматологічного, фармацев-
тичного факультетів).

 3. Нові тестові завдання кафед-
рам вносити в базу даних не
пізніше, як за 30 днів до початку
семестрового тестового іспиту.
Відповідальність за формування
тестових питань по окремих
предметах покласти на завіду-
вачів кафедр.

4. Для інформації студентів на-
каз опублікувати в черговому но-
мері газети «Медична академія».

5. Канцелярії наказ довести до
відома виконавців.

6. Контроль за виконанням
наказу покласти на проректора
з наукової роботи, інноваційних
та комп’ютерних технологій
проф. В.П. Марценюка.

Ректор Л.Я. КОВАЛЬЧУК

ОФІЦІЙНО

ПРИЙОМ ДЕРЖАВНИХ
ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ У США

ОГОЛОШЕННЯ ЕКЗАМЕНИ

нології, алергології та загально-
го догляду за хворими Б.А. Ло-
кая перебувала у м. Нью-Йорку,
США. Основним їх завданням
був прийом комплексного дер-
жавного іспиту у іноземних гро-
мадян, які навчаються в ННІ мед-
сестринства ТДМУ на дис-
танційній формі з метою
отримання освітньо-кваліфіка-
ційного рівня бакалавра медсе-
стринства.
Партнером Тернопільського
державного медичного універ-
ситету ім. І.Я. Горбачевського з

боку Сполучених Штатів Амери-
ки є компанія International Career
Consulting, Inc.
Практичну та теоретичну час-
тини іспиту приймали на базі
коледжу ASA (м . Нью-Йорк,
США), де були підготовлені
аудиторії з необхідним медич-
ним обладнанням і фантомами.
Студенти показали хороший
рівень теоретичних знань і доб-
ре володіння практичними на-
вичками та склали державний
випускний іспит на оцінки «доб-
ре» та «відмінно».Михайло КОРДА, професор ТДМУ, зі студентами

Борис ЛОКАЙ, доцент ТДМУ, під час приймання екзамену

mailto:hazeta.univer@gmail.com
http://www.TDMU.EDU.TE.UA
mailto:medicbhs@mail.ru;
http://www.kirkland.edu.pl
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КОНТАКТИ

Працює конкурсна комісія

Результати конкурсного відбору оголошує перший прорек-
тор, проф. І.Р. МИСУЛА

Переможці конкурсу (зліва направо): Андрій ПІКУЛА, Мар’я-
на ПАЛИХАТА, Віктор ПОЛІЩУК, Ірина ДУДАР, Віталій ПОЛІ-
ЩУК, Вікторія ЄГОРОВА

Університет делегує Михайла ІЛЬНИЦЬКОГО та Ростислава
ГОРИНА на семестрове навчання у Новосибірському дер-
жавному медичному університеті Конкурсний відбір успішно завершений

Інформація про можливістьакадемічного студентського
обміну та проведення конкурс-
ного відбору серед студентів Тер-
нопільського державного медич-
ного університету імені І.Я. Гор-
бачевського була оприлюднена
у газеті «Медична академія» та
у рубриці «Оголошення» офі-
ційного сайту університету
www.tdmu.edu.te.ua. Претенден-
ти повинні були відповідати та-
ким вимогам: володіти високою

КОНКУРС СТУДЕНТІВ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО НАВЧАННЯ У НОВОСИБІРСЬКОМУ
ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (м. НОВОСИБІРСЬК, РОСІЯ)
ТА РОСІЙСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ДОСЛІДНИЦЬКОМУ МЕДИЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА (м. МОСКВА)

фаховою мотивацією, вільно
спілкуватися російською мовою,
займатися науковою діяльністю,
мати високий рейтинг успішності
та досвід роботи у міжнародних
програмах.

10 студентів 4-5 курсів медич-
ного та стоматологічного фа-
культетів подали заявки для
участі у програмі міжнародного
академічного обміну та навчан-
ня впродовж другого семестру
у Новосибірському державному

медичному університеті та Ро-
сійському національному дослі-
дницькому медичному універси-
теті імені М.І. Пирогова (Росія). Це:
Ростислав Ігорович Горин (сто-
матологічний факультет, 5 курс,

5 група), Христина Богданівна
Гукалюк (медичний факультет,
4 курс, 21 група), Костянтин Гри-
горович Козаков (медичний
факультет, 4 курс, 5 група), Ілона
Миколаївна Солодун (медичний

факультет, 5 курс, 7 група),
Андрій Віталійович Пікула (сто-
матологічний факультет, 4 курс,
7 група), Ольга Миколаївна
Шеремета (медичний факультет,
4 курс, 10 група), Віталій Олего-
вич Поліщук (стоматологічний
факультет, 4 курс, 7 група), Ірина
Василівна Дудар (медичний фа-
культет, 4 курс, 5 група), Віктор
Олегович Поліщук (стоматологі-
чний факультет, 4 курс, 7 група),
Мар’яна Володимирівна Палиха-
та (медичний факультет, 4 курс,
2 група), Михайло Миколайович
Ільницький (стоматологічний
факультет, 5 курс, 5 група),
Вікторія Русланівна Єгорова (сто-
матологічний факультет, 4 курс,
7 група).
Відбір студентів для участі в
програмі академічної мобіль-
ності здійснювала конкурсна
комісія у складі: голови комісії –
ректора, члена-кореспондента
НАМН України, проф. Л.Я. Ко-
вальчука та членів комісії: проф.
І.Р. Мисули, проф. В.П. Марце-
нюка ,  проф .  А .Г .  Шульгая ,
проф. Я.П. Нагірного, проф.  Л.Я.
Федонюк, проф. М.М. Корди,
доц. Н.Є. Лісничук, доц. Д.Б. Ко-
робка, доц. І.А. Прокоп.
Комісія з конкурсного відбору
перевіряла та оцінювала за 10-
бальною шкалою середній бал
успішності студентів, їхню науко-
ву діяльність, участь у міжнарод-
них програмах, рівень фахової
мотивації та володіння розмов-
ною російською мовою.
Переможцями конкурсного
відбору стали учасники, які за
всіма оцінюваними параметрами
набрали найбільшу кількість
балів.
За результатами проведеного
рейтингу визначено студентів,
яких університет делегує для се-
местрового навчання на на-
вчально-клінічних базах універ-
ситетів-партнерів, а саме:

– у Новосибірському держав-
ному медичному університеті:
 Михайло Ільницький та Ростис-
лав Горин;

– у Російському національно-
му дослідницькому медичному
університеті імені М.І. Пирого-
ва: Андрій Пікула, Мар’яна Па-
лихата, Віктор Поліщук, Ірина-
 Дудар, Віталій Поліщук, Вікто-
рія Єгорова.
Ректорат ,  навчальний  та
міжнародний відділи універси-
тету висловлюють подяку всім
студентам, які взяли участь у
конкурсному відборі, та бажа-
ють переможцям успішного на-
вчального процесу впродовж
другого семестру у Новосибірсь-
кому державному медичному
університеті та Російському на-
ціональному дослідницькому
медичному університеті імені М.І.
Пирогова (Росія).

ІНФОРМУЄ ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТДМУ

12 лютого у Тернопільському державному медичному
університеті імені І.Я. Горбачевського провели черговий
конкурсний відбір студентів 4-5 курсів медичного та сто-
матологічного факультетів для участі в програмі міжна-
родного академічного обміну з семестрового навчання у
Новосибірському державному медичному університеті та
Російському національному дослідницькому медичному
університеті імені М.І. Пирогова (м. Москва).

Учасники конкурсного відбору

http://www.tdmu.edu.ua
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Вічний філософ і мандрів-
ник Григорій Сковорода
якось підмітив, що життя
лише створює рамку, а кар-
тину людина малює сама.
Виходить, якими фарбами
заграє майбутнє полотно,
залежить від нас. Хтось май-
же все життя шукає натхнен-
ня для творчості, а у когось
на кінчику пензля оживають
бажання.

20 лютого відзначатиме
своє сорокаріччя директор
центру незалежного тесту-
вання знань студентів, до-
цент ТДМУ Петро Сельський
– успішний науковець, кре-
ативно мислячий організа-
тор, талановита особистість.
Для студентів – мудрий на-
ставник і вчитель. Для мо-
лодих же колег його при-
клад – стимул для вдоско-
налення та підвищення
фаховості.

– Петре Романовичу, погодь-
теся, що не кожному вдається
досягнути й половини того, що
є нині у Вашому послужному
списку. У чому ж секрет тако-
го успіху ?

– Пригадалося, як у юності,
коли настав час обирати професію,
тривалий час вагався між педаго-
гікою та медициною, а життя зго-
дом подарувало мені і медичну
практику, і викладацьку роботу, і
наукову діяльність.
Усе складалося в певному по-
ступальному руслі: спочатку я го-
лова ради молодих вчених, зго-
дом отримав призначення на по-
саду декана факультету іноземних
студентів, працював секретарем
приймальної комісії університету,
а нині – директор центру неза-
лежного тестування знань сту-
дентів. Окрім адміністративної, для
мене дуже важлива викладацька
й наукова робота, спочатку було
навчання в аспірантурі на кафедрі
патологічної анатомії із секційним
курсом та судовою медициною
ТДМУ, згодом став асистентом,
доцентом, а тепер на посаді про-
фесора цієї кафедри. На завер-
шенні – апробація докторської
дисертації. Дехто з друзів інколи
натякає на мою стрімку кар’єру,
але я не вважаю це таланом чи
даром долі, радше це милість Все-
вишнього, який відкрив переді
мною всі шляхи. Крім діяльності в
університеті, служу пастором в
церкві, здобув богословську осві-

ту й гадаю, що мій духовний роз-
виток, служіння Господу і є тією
силою, яка тримає мене у житті.
Ясна річ, досягнути успіху в на-
уковій чи медичній царині немож-
ливо без підтримки найближчих
– сім’ї, соратників, наставників і
вчителів. Вдячний моїм колегам
кафедри патологічної анатомії із
секційним курсом та судовою ме-
дициною, деканату іноземних сту-
дентів, центру тестування. Гар-
монійні стосунки, розуміння у ко-
лективі створюють навколо
людини особливу ауру, і тоді вона
працює з вищим коефіцієнтом
віддачі, отримує і результа-
ти, і насолоду від праці.

– Нагромаджений адмі-
ністративний досвід став
Вам у пригоді й на новій
посаді – директора цен-
тру незалежного тесту-
вання знань студентів?

– Найперше хочу зазна-
чити, що центр тестування
ТДМУ створений за ініціати-
вою ректора, члена-корес-
пондента НАМН України,
професора Леоніда Якимо-
вича Ковальчука. Вперше
серед усіх вищих медичних
навчальних закладів Украї-
ни у нашому університеті
розв’язали проблему об’єк-
тивності підсумкового кон-
тролю знань студентів. Вза-
галі ж ця діяльність старту-
вала із семестрового тес-
тування знань студентів во-
сени 2006-2007 навчально-
го року. У такий спосіб керів-
ництво ВНЗ мало на меті
зробити семестровий іспит цілко-
вито чесним і незалежним від
людського чинника – уподобань,
настрою екзаменатора, щоб ніхто,
крім студента з його знаннями, не
зміг вплинути на результати екза-
менаційних випробувань. До сло-
ва, саме об’єктивна та незалежна
система оцінювання знань сту-
дентів, що передбачає «послідов-
не використання оприлюднених
критеріїв, правил і процедур», є
одним із семи європейських стан-
дартів якості вищої освіти. Семес-
трові комплексні тестові іспити є
нормою в університетах Європи,
до того ж визнані однією з
найбільш об’єктивних форм кон-
тролю рівня знань студентів, що
позбавлена впливу людського
фактора. Отож, запозичивши ме-
тодику Віденського університету та
дещо адаптувавши її до власних
потреб, провівши ґрунтовну
підготовчу роботу на кафедрах,
у березні 2008 року за наказом
ректора було створено центр не-

залежного тестування знань сту-
дентів.

– І вам доручили цю надзви-
чайно відповідальну ділянку
роботи. На чому ж була зосе-
реджена основна увага?

– П’ятий рік минає з часу мого
призначення на посаду директо-
ра цього університетського
підрозділу. Тоді у центрі працю-
вали два інспектори, мій заступ-
ник і під час сесії 5 інженерів-про-
грамістів. Найперше, до чого праг-
нув, примножити вже наявні
позитивні починання та здобут-
ки великої команди людей, які

долучилися до цієї справи, і,
звісно, рухатися далі, удоскона-
люючи систему. Пригадую, як на-
дали нам нове приміщення, мали
його не лише до ладу облашту-
вати, а й технологічно наповни-
ти. Розпочинали з тестування сту-
дентів 1-2 курсу медичного фа-
культету, а згодом з кожним
роком додавався ще один курс
уже інших факультетів, відповід-
но й зростала кількість студентів.
А це вимагало, ясна річ, додат-
кових зусиль – збільшення обся-
гу бази тестових завдань, розши-
рення технічного забезпечення.
Якщо, скажімо, на початку засну-
вання центру мали лише один
комплект для сканування, тобто
для автоматичної обробки ре-
зультатів, то згодом виникла по-
треба придбати ще три таких
комплекси. Центр наповнився й
іншою необхідною апаратурою,
встановили сервер з механічною
та електронною системами захи-
сту, з’явився прилад, який уне-

можливлює дистанційний доступ
до інформації, багато іншої тех-
ніки, навіть власна міні-друкарня
з п’ятьма принтерами. З кожним
роком підрозділ нарощував по-
тужність.

 Нині у центрі можемо впро-
довж дня «протестувати» 600 сту-
дентів, використовуючи чотири
комплекти для тестування, що
раніше, по суті, було неможливо.
Збільшилася й кількість тестових
завдань – зараз їх число сягає
мільйона. Багато досвідчених вик-
ладачів залучені до роботи в по-
стійно діючих комісіях – тепер

працює 9 робочих груп, до
складу яких входить 36 осіб.
Збільшився й штат самого
центру. Нині у його складі
– заступник директора,
старший інспектор та три
інспектори, а під час сесії –
ще сім інженерів-про-
грамістів. Практично півсотні
фахівців залучені до проце-
су тестування. Наше най-
більше досягнення – це
чітко налагоджена, відпра-
цьована система інформа-
ційного забезпечення про-
цесу тестування, захист
інформації на усіх рівнях –
від підготовки бази, ство-
рення буклетів напередодні
іспиту з належним зберіган-
ням інформації на електрон-
них і паперових носіях й до
проведення іспиту в ауди-
торіях, сканування робіт і
видачі результатів тестувань.

– Серце центру – спеці-
альний сервер, на жорст-

кому диску якого зберігають
усю інформацію і куди, впев-
нена, мріяв заглянути не один
студент?

– Щоправда, цим мріям не су-
дилося здійснитися. Імпорт та ек-
спорт конфіденційної інформації
з термінальних станцій на знімні
носії неможливий. На шляху за-
хисту інформації ми поставили
надійний заслін і на комп’ютері-
сервері встановили механічну та
електронну систему захисту
інформації ЛОЗА-2. Вона не лише
захищає інформацію від несанк-
ціонованого доступу в системі, а
ще й облаштована пристроями
для контролю друку, переміщен-
ня файлів і входу користувачів.
Також у центрі ведуть цілодобо-
ве відеоспостереження з під’єд-
нанням відеореєстратора до бло-
ку безперебійного живлення.
Коли формуються буклети з те-
стовими завданнями для запоб-
ігання стороннього дистанційно-
го проникнення, вмикаємо апа-

рат «Генератор радіошуму». Така
комплексна система захисту
інформації дозволила унеможли-
вити дію корупційного чинника
у системі семестрового тестово-
го оцінювання знань студентів.
Торік отримали й правовий до-
кумент – атестат відповідності
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації Ук-
раїни, який засвідчує, що наша
комплексна автоматизована си-
стема «Тести» забезпечує захист
інформації відповідно до вимог
нормативних документів систе-
ми технічного захисту інформації
в Україні.

– Чи можна скористатися
«альтернативним варіантом»?
Шпаргалка, як відомо, вічний
атрибут студента всіх часів.

– І справді, допоки будуть сту-
денти, доти будуть шпаргалки,
щоправда, про ті засоби, які є в
арсеналі деяких сучасних сту-
дентів, попередні покоління
навіть мріяти не могли. Якщо ко-
лись студенти виготовляли «па-
перові носії», то нинішнє покол-
іння вже технологічно підковане.
Мобільні телефони, усіляку елек-
троніку, начинену потрібною
інформацією, вони намагаються
пронести на іспит. Пригадую не-
щодавній випадок, коли вилучи-
ли у студентки електронний
пристрій у вигляді годинника.
Дехто випробовує на екзамені
безпровідниковий зв’язок, при-
міром, відомий усім Wi-Fi. І хоча
подібні випадки поодинокі, нама-
гаємося протистояти таким вчин-
кам – за поведінкою студентів на
іспиті стежать члени робочої гру-
пи постійно діючої комісії. Для
виявлення несанкціонованого ви-
користання студентами цифрових
передавальних пристроїв маємо
спеціальний прилад – багатока-
нальний детектор протоколів
зв’язку «Protect 1207i».

– Які інновації впровадили
задля поліпшення процесу те-
стування студентів?

– Аби не втратити набутий ав-
торитет, наполегливо працюємо
над підвищенням якості контро-
лю знань студентів. Ясна річ, що
у цій діяльності найголовніше «не
втратити» довіру головної осо-
би, заради якої все це відбуваєть-
ся – студента. Отож постійно пра-
цюємо над удосконаленням
тестів. Після кожної екзаменацій-
ної сесії навчально-науковий
відділ незалежного тестування
знань студентів здійснює, крім
аналізу успішності знань студентів,
ще й аналіз тестів на валідність.

20 лютого виповнюється 40
років начальникові навчаль-
но-наукового відділу неза-
лежного тестування знань сту-
дентів, професору кафедри
патологічної анатомії із сек-
ційним курсом та судовою
медициною ТДМУ  Петрові
Романовичу СЕЛЬСЬКОМУ.
Вельмишановний Петре Рома-

новичу!
Сердечно вітаємо Вас з 40-літтям!

ПЕТРО СЕЛЬСЬКИЙ: «ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ
ЗАВЖДИ, ЯКЩО ВОНО СПРАВЖНЄ»

У стінах університету Ви здо-
були вищу медичну освіту, успі-
шно пройшли трудовий шлях від
аспіранта до професора кафед-
ри патологічної анатомії із сек-
ційним курсом та судовою ме-
дициною. У Вашому активі 52
наукові та методичні публікації,
в т.ч. 3 навчальні посібники, 7 на-
укових впроваджень у медичну
та педагогічну практику; Ви за-
вершуєте докторську дисертацію.

Особливо цінуємо Ваш внесок
у створення та вдосконалення
роботи  нового,  важливого
підрозділу університету – на-
вчально-наукового відділу неза-
лежного тестування знань сту-
дентів, який Ви очолюєте впро-
довж п’яти років.
Колектив університету глибо-

ко поважає і щиро шанує Вас як
ініціативного, плідного науковця
та педагога, вихователя студен-

тської молоді нової генерації за
високий професіоналізм, прин-
циповість і справедливість, сум-
лінне виконання своїх службо-
вих і громадських обов’язків.
Ваша виняткова порядність і

людяність, працелюбність, уваж-
не ставлення до людей, прагнен-
ня робити добро заслуговують
найвищої оцінки і є прикладом
для наслідування студентами, на-
уковцями і викладачами.

Бажаємо Вам, вельмишанов-
ний Петре Романовичу, міцно-
го здоров ’я , невичерпного
творчого натхнення ,  нових
успіхів у Вашій благородній
діяльності, добробуту, людсько-
го тепла, душевного спокою,
родинного благополуччя і за-
тишку, довгих років радісного,
щасливого життя.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

(Закінчення на стор. 5)
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Перелік невалідних тестів після
закінчення екзаменаційної сесії
надсилається електронною по-
штою на кафедри для корекції чи
заміни. Сподіваюся, що оцінило
студентство й наші останні напра-
цювання – збірники рисунків.
Кожен студент зараз під час іспиту
отримує не лише запитання, а й
графічне зображення до нього.
На мій погляд, це дуже допома-
гає зорієнтуватися у виборі пра-
вильної відповіді , покращує
ефективність оцінювання знань,
скажімо, під час іспиту з морфо-
логічних дисциплін. Тому видали
друком збірники рисунків для
кожного курсу всіх факультетів.
Задля зручності розподілили се-
местровий іспит на кілька етапів,
і вважаємо, що не помилилися.
Це сприяє якіснішій підготовці сту-
дентів до екзаменаційних випро-
бувань, а ще зменшує психоло-
гічне навантаження під час тес-
тувань. Цього року апробували
так звану відкриту модель тесту-
вання, це означає, що студент ма-
тиме можливість готуватися до
іспитів, ознайомившись з усією
базою тестових завдань.
Не менш важливим є й те, що
весь процес тестування є прозо-
рим – студент має можливість са-
мостійно, на власні очі відслідкову-
вати всі етапи оцінювання. Скану-
вання робіт відбувається в
присутності студентів з можливістю
спостерігати за процесом на екрані
в аудиторії. Якщо ж у когось все-
таки виникають певні сумніви, то є
можливість «пересканувати» ро-
боту, аби пересвідчитися у резуль-
татах, це право кожного, хто на-
вчається в ТДМУ. Бувають випад-
ки, коли з першої спроби не
вдається отримати позитивний ре-
зультат, тому даємо ще один шанс
– письмове перескладання, і коли
справи зовсім кепські, втретє вже
екзаменаційна комісія оцінює рівень
знань студента.
Щодо перспектив діяльності
центру, то у планах – удоско-
налення методик і технологій
проведення незалежного тесту-
вання знань студентів, подаль-
ше технічне оснащення відділу
задля належного захисту інфор-
мації та підготовки до проведен-
ня іспитів, постійна перевірка те-
стових завдань на валідність з
визначенням індексу складності
для кожного завдання. Чималу
увагу приділятимемо поліпшен-
ню якості тестових завдань, ре-
дагуючи чи замінюючи невалідні
тести. До слова, вже наступної
екзаменаційної сесії до бази те-
стового іспиту додаємо й питан-
ня з «Кроку» та надалі будемо
допомагати кафедрам у форму-
ванні якісних і достатніх за вибі-
ркою кафедральних баз.

– На Ваш погляд, що таке
успіх?

– Це зреалізовані мрії.
– Чи пізнали Ви справжнє

щастя?
– Так. Для мене щастя – це
пізнання Бога, моя сім’я – дру-
жина Лариса, сини Борислав і
Давид. Це два крила мого щастя.

ПЕТРО СЕЛЬСЬКИЙ: «ДОБРО
ПЕРЕМАГАЄ ЗАВЖДИ,
ЯКЩО ВОНО СПРАВЖНЄ»

– Що надихає Вас у житті?
– Люди, які завжди поруч, –
сім’я, мої наставники, команда, в
якій працюю.

– Які три речі є найдорож-
чими для Вас у житті?

– Віра, сімейні цінності, те, що
зробив для людей.

– Життєве кредо…
– Добро перемагає завжди,
якщо воно справжнє.

– Чи маєте у житі кумирів?
– Слово «кумир» завжди чо-
мусь означало для мене якусь
ефемерну, навіть недосяжну осо-
бу, уявити яку доволі важко. На-
томість у моєму житті є цілком ре-
альні люди, стосунками та співпра-
цею з якими надзвичайно дорожу.
Це мої наставники, для мене вони
як зразок працелюбства, відда-
ності професії, служінню науці. Це
– ректор нашого університету,
член-кореспондент НАМН Украї-
ни, професор Леонід Якимович
Ковальчук, завідувач кафедри па-
тологічної анатомії, професор
Ярослав Ярославович Боднар,
проректор з науково-педагогічної
роботи та впровадження новітніх
технологій, професор Василь
Марценюк. Це особистості з ве-
ликої літери, фахівці, в яких є чому
повчитися, збагатитися новими
знаннями, перебрати цінний
досвід.

– Без чого не уявляєте свого
життя?

– Не можу уявити своє життя
без віри, сім’ї та професії.

– Чи були у Вашому житті
миті, коли відчули при-
хильність долі?

– Пригадався випадок, коли
разом із сином потрапив в авто-
мобільну аварію, практично був,
як кажуть, на волосину від смерті.
Але усе обійшлося кількома под-
ряпинами. Може, мій Ангел-охо-
ронець тоді був поруч, а може,
доля мене захистила. З того часу
я дещо переосмислив у своєму
житті і коли мені важко, чи вини-
кає якесь розчарування, я повер-
таюся на місце, де усе трапилося.
Така своєрідна психотерапія, яка
допомагає долати труднощі.

– Що надає Вам наснаги, де
черпаєте енергію, щоб усе
встигати?

– Найбільша сила у щирій мо-
литві. Тепла, затишна сімейна ат-
мосфера також додає енергії. Не
ігнорую й занять спортом. Мій
улюблений вид спорту – катання
на бігових лижах, плавання. Іноді
приємно з цікавою книгою у кріслі
провести час – особливо захоп-
лює духовна література, скажімо,
духовні роздуми американського
письменника Джона Бевіра чи
психологічні та духовні пошуки
Льва Толстого.

– Чого б побажали собі у
день народження?

– Знаєте, у 30 чи 35 років тебе
переповнюють бажання, мрії,
плани на майбутнє, а у сорок вже
думаєш про те, аби було достат-
ньо часу зреалізувати усі намічені
справи.

(Закінчення. Поч. на стор. 4)

Лариса ЛУКАЩУК,
Павло БАЛЮХ(фото)

23 лютого виповнюється
75 років кандидату біоло-
гічних наук, доценту ка-
федри безпеки життєді-
яльності людини Націо-
нального університету
екології і біотехнології, а
в минулому старшому
викладачеві кафедри  біо-
логії Тернопільської дер-
жавної медичної академії
імені І.Я. Горбачевського
Миколі Яковичу Яковенку.
Сердечно вітаємо ювіляра,
бажаємо міцного здоро-
в ’я ,  успіх ів  у роботі ,
здійснення всіх планів і
задумів.

Народився Микола Якович в
с . Ярославка Шполянського
району Черкаської області в се-
лянській сім’ї. Багато часу хлоп-
чик проводив на природі, ми-
луючись безкраїми полями та
зеленими дібровами. На запи-
тання, хто прищепив йому таку
любов до природи, Микола
Якович відповідає: «Любов до
природи у мене з дитинства. Як
нині пам’ятаю той день, коли з
дідом мандрував полем на
рідній Черкащині. Дідусь помітив
зігнену стеблину, вирівняв, про-
мовивши : «Рости, колосися».
Ступивши ще кілька кроків, на-
тиснув на палицю, вирив ямку і
загріб розбиту склянку, щоб,
бува, хтось ноги не скалічив. Це
були для мене перші уроки при-
родолюбства».
Після закінчення семирічної
школи в рідному селі 1952 року
Микола Якович вступив до Ко-
зачанського зооветеринарного
технікуму в Звенигородському
районі Черкаської області, де
провчився до 1956 року. 1956-
1957 рр. працював ветеринарним
фельдшером Ярошівської вете-
ринарної дільниці, а пізніше,
1957-1960 рр. виконував обов’яз-
ки санінструктора полкового
медпункту Збройних сил у
військовій частині в Угорщині. З
1960 до 1965 року М.Я. Яковен-
ко навчався на факультеті вете-
ринарної медицини Львівсько-
го зооветеринарного інституту
та отримав диплом з відзнакою.
Після закінчення цього ВНЗ Ми-
кола Якович три роки працював
викладачем ветеринарних дис-
циплін Млинівського зооветтех-
нікуму.

1968-1969 рр. згідно з розна-
рядкою Міністерства вищої і се-
редньої освіти УРСР Микола
Якович був слухачем педагогіч-
ного факультету Московської
ветеринарної академії, де отри-
мав кваліфікацію викладача зоо-
ветеринарних сільськогоспо-
дарських технікумів і шкіл за
спеціальністю «Ветеринарія». З
1969 до 1972 рр. М.Я. Яковенко
навчався в аспірантурі на кафедрі
фізіології людини та тварин Ук-

ЗАВЗЯТИЙ ПРИРОДОЛЮБ
І ВІДЧАЙДУШНИЙ
ПРИРОДОДОСЛІДНИК

раїнської сільськогосподарської
академії.
З 1972 року Микола Якович
працював асистентом, а згодом
старшим викладачем кафедри
біології Тернопільської держав-
ної медичної академії І.Я. Гор-
бачевського. Микола Якович зга-
дує: «У ВНЗ вже суто з наукової
точки зору любов до природи
мені передав відомий природо-
люб Іван Іванович Яременко,
перший завідувач кафедри біо-
логії Тернопільського медично-
го інституту». 1973 року М.Я. Яко-
венко здобув вчений ступінь
кандидата біологічних наук, за-
хистивши дисертаційну роботу
на тему «Возрастные особенно-
сти пищеварения и обмена азо-

тистых веществ в подвздошной,
слепой и ободочной кишках те-
лят».
Педагогічна, наукова та гро-
мадська діяльність М.Я. Яковен-
ка багатогранна. Свої знання та
досвід Микола Якович завжди
передавав студентам-медикам,
спонукав їх продовжувати тра-
диції, започатковані на кафедрі
біології її першим завідувачем,
він формував у своїх вихован-
цях гуманне, дбайливе та бе-
режливе ставлення до приро-
ди рідного краю, до всього жи-
вого.
За час роботи на кафедрі М.Я.
Яковенко багато уваги приділяв
поповненню матеріальної бази
кафедри, брав активну участь у
поповненні навчально-біологіч-
ного музею кафедри цікавими
експонатами екологічного спря-
мування.
За час роботи у Тернопільсь-
кому медичному інституті М.Я.
Яковенко проводив активну на-
уково-дослідницьку роботу .
Сфера його наукових інтересів:
охорона рідкісних і зникаючих
рослин України. Він є автором
понад 120 друкованих праць, у
тому числі трьох словників
термінів з екології та з безпеки

життєдіяльності людини, має 7
патентів на корисну модель.
Микола Якович очолював
раду первинної організації Ук-
раїнського товариства охорони
природи Тернопільського дер-
жавного медичного інституту,
на засіданнях якої розглядали-
ся питання охорони природи,
екологічної ситуації в Тернополі,
санітарний стан річки Серет. Він
був ініціатором створення сту-
дентського загону «Еколог» і
народного університету «При-
рода». Під керівництвом Мико-
ли Яковича слухачі університету
проводили реконструкцію скве-
ру біля біологічного корпусу,
перевірки дотримання приро-
доохоронного законодавства

промисловими підприє-
мствами міста, зорганізо-
вували науково-теоре-
тичні конференції, збір
лікарських і охоронних
дикорослих червонок-
нижних рослин.
М.Я. Яковенко прово-
див активну пропаган-
дистську природоохо-
ронну діяльність. Вели-
кою популярністю
користувалися  його
лекції на теми охорони
природи та навколиш-
нього середовища .  У
його творчому доробку
цілі цикли лекцій приро-
доохоронного змісту ,
серед яких: «Охорона
рідкісних і зникаючих
рослин України»,
«Міжнародне співробіт-
ництво по охороні на-
вколишнього середови-
ща», «Рослини в житті

людини», «Охорона природи і
науково-технічний прогрес» та
інші. Змістовні, цікаві та хвилю-
ючі виступи Миколи Яковича
часто звучали по обласному ра-
діо Тернопільської області, дру-
кувалися на сторінках обласних
газет «Вільне життя», «Ровес-
ник». Про його лекторський
досвід не раз розповідав жур-
нал «Людина і природа».
За свою працю М.Я. Яковенко
нагороджений медаллю «Вете-
ран праці», нагрудними значка-
ми «Отличник культурного шеф-
ства над селом», «Відмінник охо-
рони природи УРСР». 2000 року
Миколі Яковичу видано диплом
члена-кореспондента Українсь-
кої екологічної академії наук.
Як почесний член Українсько-
го товариства охорони приро-
ди М.Я. Яковенко і надалі веде
активну діяльність з поширення
ідей та завдань охорони приро-
ди, бере участь у здійсненні прак-
тичних природоохоронних за-
ходів. Завзятий природолюб та
відчайдушний природодослід-
ник – Микола Якович і надалі
продовжує робити справу всьо-
го свого життя.
Колектив кафедри медич-

ної біології ТДМУ
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Тарас ЯЦУНСЬКИЙ,
третьокурсник, медичного
факультету

Кохання нам прикрашає
життя,

Цю істину з нас кожен
пам’ятає.

Кохання – це щасливе
майбуття,

Нема кохання – то й життя
немає.

Кохайтесь, люди, будьте
чарівні,

Де б не були, в якому краї.
Найкращими хай будуть у

житті
Три ніжних слова:

Я тебе кохаю!
День св. Валентина… Про це
мовлять нам очі закоханих, біга-
нина за подарунками, багато
найрізноманітніших «валенти-
нок» на прилавках будь-якої
крамниці чи найменшого кіоска.
А що ж це таке? Чи задумува-
лись ви над тим, чим для вас є
це свято, що взагалі воно озна-
чає? Для одних – спосіб проявити
своє кохання, для інших – кра-
сиво освідчитися, для когось –
провести більше часу з дорогою
людиною. Гадаю, що це також і
гарна можливість виявити свою
любов всім навколо: батькам,
друзям, близьким і далеким, по-
дарувати багато усмішок, уваги
і «валентинок» тим, хто їх точ-
но не отримає. Надворі холод-

СВЯТО, ПОВНЕ ЛЮБОВІ, ТЕПЛИХ ПОЧУТТІВ, РОМАНТИКИ
Ті часи, коли на честь дами свого серця  закохані чоловіки

влаштовували лицарські турніри, а жінки на знак симпатії да-

рували їм хустинки з вигаптуваними ініціалами свого імені,

давно минули, але, як і колись, ми не уявляємо свого життя

без найсвітлішого та найблагороднішого людського почуття –

кохання. І скільки б не переконували скептики, що в час науко-

во-технічного прогресу та суцільної комп’ютеризації кохання

поволі втрачає своє первинне значення та сенс, ми, люди, не

перестаємо шукати його. Тож, як і в ті далекі-далекі часи, на

честь коханої чи коханого пишемо вірші, складаємо пісні і, здаєть-

ся, готові на будь-які героїчні вчинки, незалежно від того, скільки

нам років.
Про кохання, Валентинів день власними міркуваннями поді-

лилися студенти університету.

но, зараз зима, а в нас з’являєть-
ся гарна можливість зігріти себе
та інших теплою порцією радості.
Тож вітаю усіх закоханих, тих,
що все ще шукають, а також тих,
які вже давно поєднались зі
своєю другою половинкою, з
святом радості, ніжності та лю-
бові. Хай кожне ваше серце по-
дякує тим, хто довкола нас і тим,
кого ми любимо!
Лілія ОЛІЙНИК, студентка
1 курсу медичного
факультету

– 14 лютого у всьому світі
відзначили День святого Вален-
тина – свято кохання, закоха-
них, романтичних побачень і
милих подарунків. Тоді мільйо-
ни людей зізнаються один одно-
му в коханні, дарують «вален-
тинки». Тож маємо хоч молоду,
але уже традицію.
Однак чимало людей, особли-
во самотніх, не визнають цього
свята, стверджуючи, що День
закоханих створено винятково з
комерційною метою. Але так хо-
четься вірити в романтичну каз-
ку про римського священика
Валентина, який віддав своє жит-
тя за те, що вінчав закоханих
наперекір указам Клавдія ІІ! Цю
історію передають з покоління в
покоління ті, хто вірить у непе-

реможну силу кохання, з задо-
воленням святкує цей день зі
своєю другою половинкою.
На мою думку, це свято існує
для того, щоб нагадати, яке важ-
ливе місце в нашому житті зай-
має кохання.
Прийміть мої сердечні вітання
з Днем святого Валентина. Не-
хай у вашому житті завжди буде
любов у всіх її різновидах і про-
явах. Нехай ваші серця будуть
завжди відкриті для радості, щи-
рості і віри у краще майбутнє.
Будьте молоді душею, кохайте,
будьте коханими і не приховуй-
те своїх почуттів!
Анна ЧИКИТА,
першокурсниця
стоматологічного факультету

– У місті господарює місяць
лютий. Сіре небо холодними ту-
манами стікає на землю, поли-
ває її дрібним дощем, посипає
сніговою крупкою, але брудні
вулиці із залишками талого снігу
не стають від того кращими.
Перехожі продовжують кута-
тися в теплі шарфи, піднімати
коміри пальт і ховати замерзлі
руки в рукави та кишені. Вони
метушаться, штовхаються, кавза-
ють, бурчать щось собі під ніс,
поспішаючи у своїх справах. На-
хмурені обличчя, байдужі очі

свідчать про те, що лютий не
лише розбавив сірим кольором
настрій, але й заморозив душі.
Саме в цей час найбільше хо-
четься тепла, уваги, любові…
День св. Валентина вриваєть-
ся в наші сірі будні червоним ме-
теоритом кохання. Сиплеться на
наші спраглі душі тисячами сер-
дечок – валентинок, малює щас-
ливі посмішки, запалює вогники
в очах і дарує незабутньо-солодкі
поцілунки.
На мою думку, це свято, яке
прийшло в нашу країну з Євро-
пи не так давно, надзвичайно
потрібне нам. В давні часи, коли
кохання вважали за розкіш, бо
більшість людей одружувались з
розрахунку, священик Валентин
не побоявся взяти на себе
сміливість та одружувати закоха-
них без згоди їхніх родин. Саме
за такі шляхетні вчинки люди
вшанували пам’ять про отця Ва-
лентина, почавши відзначати
День закоханих.
У наш час,  коли молодь
більшість часу проводить у соці-
альних мережах, живе віртуаль-
ним життям, підтримує віртуальні
стосунки та дарує віртуальні по-
дарунки, на превеликий жаль,
слова «Я тебе люблю» втратили
свою вагу та чарівність. Ми так
часто вживаємо їх, не задумую-
чись, що ця фраза, а разом з нею
й почуття перетворюються у
віртуальну банальність. Ми втра-
чаємо найцінніше – вміння ко-
хати…
Тому в День святого Валенти-
на біжіть, спішіть до тих, кого по-
справжньому кохаєте, здивуйте
їх першими весняними квітами,
ніжними поцілунками, щирими
обіймами, даруйте тепло своїх
рук і сердець. Не бійтеся робити
крок назустріч один одному,
можливо, з того маленького
плюшевого сердечка почнеться
історія великого кохання, яку
впишете золотими літерами у
вічну книгу вашого життя!

***
Коли у двох з тобою ми

гуляли,
У сніжному, зимовому саду,
Тебе я несподівано спитала:

Чи вмієш ти кохати лиш
одну?

Так-так, саме кохати, не
любити,

Бо люблять каву, яблука,
пиріг…

Чи зможеш своє серце їй
віддати,

А не ділити частками на всіх?

Чи прагнеш серед сотні
перехожих

Впізнати здалеку її легку
ходу?

Зумієш з нею розділити горе,
І витерти її гірку сльозу?

Чи спробуєщ пізнати з нею
щастя,

Терпіти її примхи, впертість,
сміх?

Чи зможеш…. – не було в

кого спитати,
В саду залишились лише

вона…і сніг…

Кохання – ніби ангела
цілунок

Так несподівано торкається
чола…

Шукайте не красу, краса –
це трунок

Гроші – це попіл, цінна
лиш душа…

Щире кохання – це велика
праця,

Терпіння, віра, вірність,
доброта

Лише удвох пізнати можна
щастя

І пронести його крізь
все життя!

Михайло КАНЮК,
першокурсник
фармацевтичного факультету

– Цього дня серця сповню-
ються передчуттям якоїсь над-
звичайно романтичної події, яка
назавжди змінить твоє життя. Всі
дарують одне одному «вален-
тинки» і бажають лише палкого
та взаємного кохання, такого,
щоб прожити з ним у серці весь
свій вік.
За однією з легенд, традиція
дарувати «валентинки» цього
дня зародилася ще у Стародав-
ньому Римі, де у в’язниці чекав
свого смертного вироку христи-
янський проповідник Валентин.
Сидячи під вартою, він закохав-
ся у сліпу дівчину, доньку нагля-
дача. Користуючись своїми ме-
дичними знаннями, Валентин
зцілив її від сліпоти.
За іншою версією, сліпа донь-
ка тюремника сама закохалася у
Валентина. Священик, що дав
обітницю безшлюбності, не міг
відповісти на її почуття, але в ніч
перед стратою (ніч проти 14 лю-
того) надіслав їй зворушливого
листа, який підписав: «Твій Ва-
лентин…».
Згадуючи цю історію, у голові
одразу виринає безліч шкільних
спогадів. Адже саме школяри-
ками ми вперше познайомили-
ся із цим почуттям – перший
тремтячий танець, перший не-
вмілий поцілунок, перші палкі
слова про кохання… І соромно
згадувати себе у цьому віці – «як
я міг тоді таким бути, потрібно
було зробити все навпаки..», і вод-
ночас на душі стає дуже тепло.
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Це зараз ми вже студенти – не-
дипломовані спеціалісти у лю-
бовних справах, яких життя че-
рез зради і розчарування навчи-
ло ставитися до всього раціо-
нально, і очікувати від стосунків
якоїсь вигоди. Тоді ж ми жили
лише найчистішими мріями…
І хоча цей день втілює у собі
лише святкову атмосферу ко-
хання, кожен з нас проживає
його по-різному. Хтось робить
шалені вчинки для своїх коха-
них, аби довести щирість і сер-
йозність своїх почуттів. Хтось
просто проводить день удвох
зі своєю половинкою, і нехай
увесь світ зачекає. А є й такі, що
ховаються від цієї романтичної
атмосфери, як від весняної гро-
зи, і всіляко показують свою бай-
дужість, мовляв, «цього дня я
такий же самотній, як і в інші
364 дні, не варто ускладнюва-
ти ситуацію». Та все ж, погодь-
теся, кожному хочеться звичай-
ної людської ніжності, тепла,
турботи ,  спокою…Потр ібно
лише крапельку сміливості та
віри у власні сили. І хтозна, мож-
ливо саме цього дня ти знай-
деш свою Валентину чи Вален-
тина.
Особисто в мене вже голова
розколюється від ідей, як здиву-
вати свою кохану половинку. На
жаль,  на перешкоді стоїть
відстань, проте сумніваюся, що
це мене зупинить. Цей вечір
хочу провести лише з нею. По-
їду останнім автобусом додому,
прихоплю із собою красиву «ва-

лентинку» та найніжніші квіти, і
до самого ранку милуватимусь
її сяючою посмішкою, вдихати-
му п’янкий аромат її волосся, і
цілуватиму найсолодші у світі
губи. А зранку – назад. Як ка-
жуть, кохання-коханням, а на
латинську піти потрібно. І бай-
дуже, що мене збиватиме з ніг
втома і я, можливо, не зможу
назвати жодної рослини ла-
тинською. Зате цей день я про-
несу в серці протягом усього
життя, і, можливо, колись роз-
повім про нього своїм дітям. Вам
же друзі побажаю:

Хай з подихом холодної
зими,

Приходить щастя, стукає в
віконце,

І ви його у душу пропустіть
Щоб зігрівало вас, неначе

сонце,
Хай день дарує посмішку в

зимі,
А вечір – затишок й палке

кохання,
І щоб завжди у вашім крузі,

Була любов і вірні друзі!
Іванна ВЕЛИЧКО, студентка
1 курсу фармацевтичного
факультету

У день закоханих нехай
прийде

Любов, якої так бажалось.
І не на мить, і не на рік,

А в серці щоб навік зосталась.

На дні душі солодкі муки,
Що рвуть душі моєї струни,

Життя кохання не забуде
Кохати буду. Кохати буду.

Лиш ти наснишся серед ночі
І я відразу посміхнусь.

Коли тримаю твою руку,
Я вже нічого не боюсь.

Нічого кращого немає,
як серце серцю довіряє.

Коли тебе я знов побачу –
від щастя й радості заплачу.

В моєму серці – вир кохання.
Я знов загадую бажання,

Щоб в Валентинів день сіяти
–

Продовжую тебе кохати,

Я відчуваю в душі муку,

Тебе ніколи не забуду,
Хоч як розлука ятрить душу,
Кохати буду, кохати буду...

День всіх закоханих – особ-
ливе свято, повне любові, теп-
лих почуттів, романтики. Даруй-
те щастя, посмішки, кохання
своїм половинкам! Життя – це і
є любов. Кохайте і будьте коха-
ними, бо відповідальність без
любові робить людину безцере-
монною! Справедливість без
любові робить людину критиком.
Виховання без любові робить
людину двоєдушною. Розум без
любові робить людину хитрою.
Привітність без любові робить
людину лицемірною. Компе-
тентність без любові робить лю-
дину непоступливою. Влада без
любові робить людину деспотич-
ною. Віра без любові робить лю-
дину фанатичною. Честь без
любові робить людину пихатою.
Багатство без любові робить
людину жадібною . Обов’яз-
ковість без любові робить люди-
ну дратівливою.
Цього дня нехай ваші серця
б’ються частіше і не згасає блиск
в очах. Бажаю кожному не лише
у свято, але й щодня отримува-
ти знаки уваги, приємні хвили-
ни. Тому зігрівайте один одного
теплом, даруйте ніжність, радість
спілкування і любов!
Богдан КУЛІКОВСЬКИЙ,
третьокурсник медичного
факультету

– Кохання – це не те, що по-
казують у латиноамериканських
серіалах (яких, сподіваюся, ви не
дивитеся), не те, про що пишуть
у дешевих «бульварних» роман-
чиках, і не те, про що мріють
наївні люди. Кохання – це по-
чуття, яке не можна передати
словами, відчути на дотик чи
побачити. Це щось потойбічне,
нереальне. Воно, як найжахли-
віший вірус, що проникає в кож-
ну клітину тіла та заражає її со-
бою, паралізує мозок і змушує
собі коритися. Воно не прихо-
дить на поклик, а з’являється
тоді, коли на нього найменше
очікуєш. Любити – це цілу ніч ду-
мати про одну і ту ж людину,
затамовувати подих в її присут-
ності, слухати її розмову з іншим,
ревнувати до кожного стовпа.
Кохання – радість. Кохання –
біль..
Кохання… Напевно, у цілому

світі немає такої людини, яка б
не відчувала б тепла, що йде від
нього, не ловилася б на його
гачок.
Кохання… Таке гарне, таке ла-
гідне, але таке гірке слово. Ко-
хаючи, переживаєш сотні, тисячі
миттєвостей яких могло б не
бути. Кохаючи, переживаєш і
радість першого поцілунку, і
гіркоту розлуки, і біль нерозді-
леного почуття.
Проживши 19 років, збагнув,
що кохання – це почуття край-
нощів. Один необачний крок,
одне необдумане слово і з’яв-
ляється інші емоції. Приміром,
ненависть. Тисячі обпікалися на
вогнищі кохання, але за мить
знову потрапляли в самий центр
полум’я. За всі роки існування
людства істоти, які вперто нази-
вають себе «homo sapiens», нічо-
го не навчилися ні на чужих, ні
на власних помилках. Можливо,
через те, що кохання займає
весь простір черепної коробки,
і люди не можуть думати твере-
зо, а може, закохавшись, вони
поринають у свій безтурботний
світ під назвою «рай»?!
Завершити свої міркування
хотілося б словами Емілі Дікінсон
«Кохання – це все. І це все що
ми знаємо про нього».
Оксана КРАВЕЦЬ,
третьокурсниця
медичного факультету

– День Святого Валентина –
дуже лагідне та добре свято,
коли люди відкрито мовлять про
найбільш прекрасне в світі по-
чуття – про кохання. Цього хо-
лодного лютневого дня на душі
тепло, як ніколи, все навколо
дихає щастям і романтикою. Крім
того, День всіх закоханих – чу-
довий спосіб виявити свою лю-
бов і турботу, здивувати дорогу
тобі людину. Це свято ще раз на-
гадує людині про тих, кого вона
любить. Це чудовий привід зро-
бити подарунок коханому чи ко-
ханій, сказати йому або їй про
свої почуття!
Вважаю, що День Святого Ва-
лентина, звичайно ж, треба свят-
кувати, адже кохання – це най-
кращий стимул у житті кожної
людини. Це те, що потрібно нам
як повітря, сонце, земля, вода,
їжа! У цей день всі дарують одне
одному ще більше кохання, лю-
бові та гарного настрою, тому
таке свято має бути. Якщо хоча

б одне серце додатково отри-
має світлі почуття, то це того
варте!
Наталія ДОВБЕНКО,
другокурсниця
медичного факультету

– Кожен з нас з трепетом в
душі очікує цей найбільш по-
етичний та романтичний день,
який для багатьох став втілен-
ням любові – свято закоханих.
Усі, хто має другу половинку, от-
римують чудовий привід для
палких  освідчень ,  ніжних
обіймів і подарунків, а також
можливість укотре переконати
кохану людину у своїй небай-
дужості до неї, відкрити своє
серце для любові. Це свято най-
кращого почуття, яке підносить,
дає сили і натхнення, радість та
захоплення. І завдячуючи яко-
му, продовжується життя на
землі…
Скільки поезій, романсів і книг
присвячені такому загальнові-
домому, але водночас багато-
гранному й незбагненому ко-
ханню. А все тому, що кожне
людське серце по-своєму пізнає
та відкриває його для себе,
кожна особистість знаходить в
ньому відображення власних
проявів цього високого почут-
тя. Любов допомагає нам пізна-
ти найкраще.
Перебуваючи в центрі вален-
тинівських подій, робиш висно-
вок: кохання – це незбагненно
сильне почуття, що торкається
найтонших порухів душі, назав-
жди залишаючи там свій неза-
бутній слід. Дуже важливо па-
м’ятати одну істотну різницю:
кохання, на відміну від при-
страсті чи захоплення, – взаєм-
не, його хвилююча іскра ніколи
не загориться примусово під
впливом чиєїсь волі. Тож, коли
трапляється щаслива  мить
зустрічі з людиною, яка відчуває
таку ж потребу у тобі, як і ти в
ній, – виникає «любовна транс-
формація», яка усе твоє «я» пе-
ретворює на «ми».
Бажаю кожному, хто ще не
відчув у душі прояву цього ве-
ликого почуття, зустріти його
у своєму житті. А тим, хто полю-
бив, нагадаю: «Бережіть і цінуй-
те кохання, адже саме йому ви
завдячуєте хвилюючою радістю,
щирою відданістю та окриленим
щастям».
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Олеся Редько – тернопо-
лянка. Народилася в «ме-
дичній» сім’ї. Мама і ба-
буся – лікарі-невропатоло-
ги .  Обидві свого часу
закінчили наш університет.
У шкільні роки в Олесі

було багато різних захоп-
лень, тож, зізнається, з ви-
бором майбутньої про-
фесії довго вагалася.

– Моїм захопленням була ан-
глійська мова. У старших класах
почала читати й перекладати
книжки, статті, вірші, дивитися
фільми англійською. Дуже мені
ця мова подобалася і я збирала-
ся вступати на англійську філо-
логію. Потім захопилася українсь-
кою культурою, нашими тради-
ціями, звичаями. До їх вивчення
мене залучив дідусь Юрій Васи-
льович Чумак, відомий терно-
пільський художник. Мені й за-
раз все це дуже цікаво, але часу
для ґрунтовного вивчення ще
чогось, крім медицини, бракує.
Школяркою брала також участь
у різних олімпіадах і, зокрема, з
астрономії. Інтерес до цієї науки
в мене сформувався ще в ди-
тинстві і на олімпіадах я завжди
займала призові місця. Улюбле-
ними були також уроки біології
та хімії і, врешті, ця любов пере-
важила. Воно й зрозуміло. Адже
я виросла в родині медиків, а
біологія, хімія і медицина між
собою тісно пов’язані.
Мама та бабуся, що присвя-
тили життя медицині, підтрима-
ли мене в моєму прагненні про-
довжити сімейну традицію. Але
вибір я зробила сама. Запитала
себе: що найважливіше для лю-
дини? Безумовно, здоров’я. До-
віряти його будь-кому не мож-
на, а лише знаючим і досвідче-
ним лікарям. У них благородна
місія – рятувати хворих від не-
дуг, смерті. Чи хотіла б присвя-
тити цьому своє життя? Так. Тому
й подала документи в ТДМУ, на
медичний факультет, хоча кон-
курс був шаленим. Школу закін-
чила з золотою медаллю, але
рідні не дуже вірили, що вступ-

лю, тим більше – на бюджетну
форму навчання. Та хвилювали-
ся вони даремно. З біології у
мене було 200 балів з 200 мож-
ливих, з української мови – 199,
а з хімії – 199,5. Результат май-
же максимальний. Так я стала
студенткою.

– Перший семестр вже
позаду. Зимову сесію ви,
Олесю ,  склали на
«відмінно». Як ви готу-
валися до іспитів? У чому
«секрет» успіху?

– Готуватися до сесії по-
трібно з перших днів на-
вчання. Невдовзі перед по-
чатком семестрових тесто-
вих іспитів тестові завдання
з’явилися в Інтранеті. Адмі-
ністрац ія  університету
відкрила їх студентам, щоб
мали можливість краще
підготуватися до сесії. Я од-
разу їх «скачала», поділи-
ла на кількість днів, що за-
лишилися до іспиту і засіла
за підручники. Загалом пла-
нування – мій основний
метод підготовки до уроків,
а тепер до університетських
занять чи іспитів. Коли в школі
мені потрібно було складати ек-
замен, приміром, з біології, а
відтак за короткий відрізок часу
освіжити в пам’яті величезний
масив матеріалу, я рахувала сто-
рінки підручника, ділила їх на
кількість днів і отримувала план
роботи на щодень. Так мені вда-
валося все повторити протягом
часу, відведеного на підготовку.
Те саме в університеті. Кількість
сторінок тестів розподілила на
кількість днів. Хоч тестів було
дуже багато, але нічого, впора-
лася. Пройшла їх раз, другий,
потім повторила, якщо чогось не
знала – позначала, щоб повер-
нутися до цього питання знову.
Прикро, що тести відкрили так
пізно. На мою думку, це варто
було б зробити на початку на-
вчального року. Зате тести, які
складатимемо під час весняної
сесії, доступні вже нині, тож, вив-
чаючи задану тему, я одночасно
проходжу тести, з нею пов’язані.
Це добре ще й тому, що допо-
магає запам’ятати найголовніше.

Бо навіть маючи гарну пам’ять,
буває, прочитаєш, але не запа-
м’ятаєш, адже не звертаєш ува-
ги на деталі, та не розумієш, що
важливо, а що ні, на що треба
звернути увагу, а що досить очи-
ма пробігти. Тести допомагають
зорієнтуватися, що потрібно зна-

ти, як кажуть, назубок. І запа-
м’ятовується матеріал краще. Те
ж саме стосується мудлів – тестів
для поточного контролю знань
студентів.

– З усіх дисциплін у вас
«відмінно»?

– Так. «Десятка» лише з ме-
дичної хімії, бо пальці від хви-
лювання затремтіли та ручка
«поїхала». З усіх інших дисциплін
– одинадцять, дванадцять.

– Що далося найважче?
– Як не дивно, історія. Всі ка-
жуть, що це найлегша дисцип-
ліна, а для мене навпаки. В школі
я не те, щоб не любила історію,
просто не думала, що вона мені
буде потрібна. Я ж не планувала
вступати на історичний факуль-
тет і під час зовнішнього неза-
лежного оцінювання тести з цієї
дисципліни не складала. А в уні-
верситеті довелося заново вчи-
ти те, що в школі не довчила,
зубрити дати історичних подій.
Зате з біологією – жодних труд-
нощів. Легко відповіла на всі пи-
тання з анатомії, хоча наука ця

ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ

ОЛЕСЯ РЕДЬКО: «ДО НАСТУПНОЇ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ ТРЕБА ГОТУВАТИСЯ
З ПЕРШОГО ДНЯ НОВОГО СЕМЕСТРУ»

складна і вчити її потрібно дуже
наполегливо. Англійська? З анг-
лійською у мене ніколи не було
проблем.

– Улюблена ваша дисцип-
ліна наразі яка?

– Латина. Відкрила її для себе
вже тут, в університеті і вона мені
надзвичайно сподобалася. Вчу її
з задоволенням. З початком дру-
гого семестру багато нових дис-
циплін з’явилося. Гістологія, на-
приклад, дуже мені подобаєть-
ся. Кафедра чудово обладнана ,
є нові сучасні мікроскопи, з яки-
ми зручно працювати.

– Що б ви порадили студен-
там, які хочуть скласти сесію
на «відмінно»?

– Готуватися до сесії плано-
мірно. Не старайтеся засвоїти
максимум матеріалу в останні дні.
Так не вийде. Потрібно почина-
ти готуватися до наступної сесії
з першого дня нового семестру.
Вивчивши тему, переходити до
тестів. Адже перед іспитом по-
долати, приміром, чотириста
сторінок тестів з анатомії немож-
ливо. Пробігти очима можна,
запам’ятати – ні. Не варто ста-
ратися запам’ятати все загалом,
а тести зорієнтують, що треба
знати насамперед. З допомогою
тестів дуже легко перевірити свої
знання та виправити недороб-
ки. І ще… Не варто розраховува-
ти, що на екзамені вдасться спи-
сати чи скористатися чиєюсь
підказкою, сподіватися на якусь
«халяву». Чесно кажучи, мене
дивує подібна поведінка. Адже
в університет за знаннями при-
ходять, а якщо ні, то навіщо
було вступати? Тим більше – в
медичний. Без відповідних знань
лікарем – не станеш. Наймен-
ша прогалина в освіті може
призвести до помилок у май-
бутній роботі, а лікар не має
права на помилку.

– Кажуть, що більшість сту-
дентів сесії бояться. А ви?

– Не так важка сесія, як підго-
товка до неї. Під час іспиту я
боялася не того, що напишу не-
правильну відповідь, а того, що
не вкладуся у відведений час.
Щоб встигнути дати відповідь на
всі питання, яких дуже багато,

треба писати дуже швидко й
оперативно, тому маєш бути
впевненим у власних знаннях.
Кістки людини я ходила вивча-
ти в «анатомку», де кожну
кісточку можна взяти в руки,
розглянути, вивчити всі запа-
динки та горбки… Це дуже до-
помагає запам’ятати їх назви і
додає впевненості на іспиті. А ще
легко запам’ятовуються цікаві
лекції. Дуже подобаються мені,
приміром, лекції з біології. Ця
дисципліна була однією з моїх
улюблених в школі, але зараз
вивчаю її глибше, на якісно но-
вому рівні. Як і анатомію, і англ-
ійську. Загалом в медуніверси-
теті немає неважливих дис-
циплін і треба вчитися сумлінно,
бо лікар має мати глибокі знан-
ня. Я хочу стати хорошим ліка-
рем. Задоволена, що навчаюсь
саме в ТДМУ. Зустріла тут чудо-
вих викладачів, які не лише
діляться з нами знаннями і дос-
відом, а й навчають використо-
вувати їх на практиці. Радію, що
в нашому університеті маю
справжніх друзів. Це є моя 24
група, де всі поважають і підтри-
мують одне одного. Мені ціка-
во спілкуватися з моїми одно-
групниками і приємно, що й
вони дуже добре до мене став-
ляться. І не тому, що я гарно вчу-
ся і в мене можна списати, як
то було в школі, а тому, що
вони мене цінують як людину.

– Чи маєте якісь захоплен-
ня, крім медицини? Як відпо-
чиваєте?

– З відпочинком якось не скла-
дається, бо навчання забирає
весь час.

– А що робили, приміром, на
зимових канікулах?

– Вчила анатомію. Наперед.
Це моя методика вивчення ме-
дичних дисциплін, що допома-
гає досягати гарних результатів.

 До слова, Олеся і в новому
семестрі отримуватиме підвище-
ну стипендію. А попереду – ще
п’ять років навчання і безліч
можливостей себе проявити .
Адже перший курс – лише по-
чаток.

Оксана БУСЬКА

11 лютого відзначила юві-
лейний день народження ла-
борант кафедри акушерства
та гінекології №1 ТДМУ Ма-
рія Василівна ЧЕМЕРИС
Вельмишановна Маріє Василі-

вно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілей-

ним днем народження!
У стінах університету Ви ус-

пішно пройшли понад 30-літній
трудовий шлях – спочатку пре-
паратором кафедри онкології,
а останні 27 років лаборантом
кафедри акушерства та гінеко-

логії медичного факультету,
виконуєте одну з найважливі-
ших ділянок роботи – лабора-
торне та організаційне забезпе-
чення навчального і наукового
процесу.
Глибоко поважаємо й шанує-

мо Вас за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх служ-
бових обов’язків.
Ваші порядність , праце-

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найвищої оці-

ВІТАЄМО!

нки і є прикладом для насліду-
вання.
Бажаємо Вам, вельмишановна

Маріє Василівно, доброго здоро-
в’я, людського тепла, душевно-
го спокою, добробуту, родин-
ного благополуччя та затишку,
довгих років радісного й щасли-
вого життя.
Нехай не згасає молодість душі,

бадьорий настрій, невичерпний
оптимізм, щедро колоситься
Ваша життєва нива!

Ректорат ТДМУ
імені І.Я.Горбачевського

ЦІКАВО

ЯК ЗНЯТИ СТРЕС
У Шанхаї (Китай) група енту-
зіастів після роботи вирушає вве-
чері додому, проте не до теле-
візорів, а прямо на дах, щоб
милуватися небом. Це хороша
можливість зняти напруження,
вважають вони. У Пекіні, наприк-
лад, з’явився інший не менш ек-
стравагантний спосіб зняття стре-
су. Власник одного з ресторанів
дозволяє відвідувачам за певну
плату трощити меблі закладу і
бити посуд. А раптом стане лег-
ше…
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Зустрівшись з переможцями,попросила їх розповісти як
усе було.
Галина Цимбалюк:
– Наша команда не вперше
бере участь у змаганнях медиків
«швидкої». Треті обласні в Тер-
нополі ми виграли на УАЗі. Але
їхати на старенькому УАЗі на
всеукраїнський конкурс було
неможливо. Допоміг уродженець
Заліщиків, генерал-полковник
міліції Володимир Бедриківсь-
кий, на той час – кандидат в
народні депутати : подарував
відділенню «швидкої» «Газель».
Укомплектувати її всім необхід-
ним теж допомогли добрі люди.
І на міжнародному конкурсі
«Подільські медичні ралі-2011»
наша бригада посіла перше
місце. Невдовзі після перемоги в
Кам’янці-Подільському нас за-
просили на такі ж спеціалізовані
змагання до Польщі. Поїхали все
тією ж «Газеллю». Дефібрилятор
позичили в колег з Кіцманської
ЦРЛ на Буковині, кардіомонітор
і дихальний апарат – у Львові.
Всередині стояли ящики, оббиті
дерматином. Коли прибули до
місця  призначення ,  наші
польські колеги питали, чи мож-
на зазнимкувати, бо, мабуть, ще
не бачили такої «швидкої». Їх
машини укомплектували ще на
заводі за європейським стан-
дартом.
Тепер дивимося на ті фото-
графії – і самим смішно. Нині у
нас новенький реанімобіль, що
відповідає всім сучасним вимо-
гам. Його і ще п’ять нових ма-
шин швидкої допомоги Залі-
щицькій лікарні торік придбав
уродженець нашого району,
голова Федерації роботодавців
України Дмитро Фірташ. На цьо-
му реанімобілі ми й поїхали на
міжнародні змагання  до
польського міста Рітро і поляки
вже не сміялися, бо наша маши-
на була найсучасніша.
Цьогоріч, крім нас, з України
були ще бригади «швидкої» з
госпіталю Державної прикор-
донної служби і екстреної ме-
дичної допомоги зі Львова. Пер-
ше, що впало у вічі на території
воєводства, – велика кількість
плакатів та іншої реклами про VII
Міжнародний зимовий чемпіо-
нат з екстренної меддопомоги.
Популяризація швидкої та екст-
реної медичної допомоги в
Польщі на високому рівні, на
відміну, на жаль, від України.

 Були денні й нічні етапи зма-
гань. Ніхто наперед не знав, яким
буде завдання. Команда дізна-
валася останньої миті – буде це
допомога при ДТП, отруєнні чи
пологах, звільненні заручників чи
ще щось. Кожна змодельована
ситуація була максимально на-
ближена до реальної.
Перший виклик надійшов з
ресторану , де організатори
відтворили ситуацію: п’яна ком-
панія на весіллі. І відтворили мак-
симально точно.  Це був не
якийсь умовний майданчик, а
справжній ресторан. Нас ведуть
на другий поверх, де лежить

чоловік без ознак життя. Дихан-
ня немає, пульсу теж, починає-
мо серцево-легеневу реанімацію.
Оточуючі всіляко нам заважають:
щось кричать, погрожують, тоб-
то діють як люди в стані сильно-
го алкогольного сп’яніння. Один
з членів команди відволікає їх
увагу. Під час реанімації пост-
раждалого підходить поліцейсь-
кий і каже, що на першому по-
версі ще одному чоловіку зле.
Тож команда розділилася. Двоє
продовжують серцево-легеневу
реанімацію, а двоє спускаються
вниз, де знаходять пацієнта з
проникаючим ножовим пора-
ненням черевної порожнини в
стані шоку. Потрібно було не
лише встановити діагноз і нада-
ти допомогу, а й підготувати
травмованого до транспорту-
вання та помістити в машину
«швидкої». І все це – за 10 хви-
лин. Вміння чітко й правильно

діяти в критичній ситуації теж
входить в поняття «професіо-
налізм», тож журі оцінювало й і
цей аспект роботи медиків.

 Потім був виїзд на електрос-
танцію, де буцімто стався вибух.
Автомобіль зупинився біля
підніжжя гори. Далі – пішки з
устаткуванням на спині і в обох
руках. Що брати і в якій кількості,
мали вирішити самі. Ми не зна-
ли, хто і якої допомоги потре-
буватиме: породілля, немовля,
один травмований чи багато
потерпілих. Але пам’ятали, що
разом з устаткуванням нам тре-
ба буде забрати й пацієнта. Ним
виявився непритомний чоловік з
відірваною на рівні стегна ногою,
масивною кровотечею і зупин-
кою кровообігу внаслідок крово-
втрати. Треба було правильно
зупинити кровотечу й, застосу-
вавши інфузійну терапію, влити
потрібні організму розчини, щоб

відновити центральний крово-
обіг і повернути людину до жит-
тя . Організатори змагань на-
стільки правдиво змоделювали
ситуацію, що було відчуття, ніби
працюєш в реальних умовах.
Наступний конкурс – виклик
у приватний будинок . При-
їжджаємо, нас зустрічає жінка.
Вона збуджена, кричить: допо-
можіть моєму чоловіку, він не
дихає. Але за нею виходить
інший чоловік із сокирою в ру-
ках, готовий напасти. Правиль-
но було зупинитися й виклика-
ти поліцію, яка з’явилася за дві
хвилини. Бо не можна рятувати
когось ціною власного життя, пе-
реконані наші польські колеги.
Кожен має робити свою роботу.
Поліцейський – свою, медик –
свою. Робити те, що вмієш і що
робиш найкраще. Тобто члени
бригади « швидкої» мали под-
бати про свою особисту безпе-

ку і лише після цього взятися до
виконання завдання. Ми так і
вчинили. Коли зайшли в при-
міщення й почали рятувати па-
цієнта, звернули увагу: на столі
поміж пляшок – дитяче харчу-
вання. Це означало, що треба
шукати дитину, яка, можливо,
зараз теж у небезпеці. Добре, що
в нашій команді кожен знає, хто
в який момент що робить і хто
кого підстраховує. Доки приво-
дили до тями чоловіка, водій
Любомир обійшов територію і
знайшов немовля (тобто мане-
кен немовляти). Отже, і з цим
завданням ми впоралися на
«відмінно».
Найважче було на аеродромі.
Згідно з легендою навчання, там
впав і розбився невеликий літак.
На місці падіння на снігу лежали
п’ять «постраждалих». За лічені
хвилини в екстремальних умовах
слід було визначити, хто якої

допомоги потребує, надати її,
зв’язатися із суміжними служба-
ми, щоб з’ясувати, куди везти
«постраждалих», яка лікарня,
скільки може прийняти. У випад-
ку надзвичайної ситуації, коли є
багато постраждалих, координа-
ція і співпраця з іншими служба-
ми особливо важливі. Головне –
не одного врятувати, а дати
шанс вижити всім.
І, нарешті, ще одну надзвичай-
ну ситуацію змоделювали на ав-
тодромі. Водій-початківець дає
задній хід і наїжджає на люди-
ну, яка опиняється під машиною.
У «постраждалого» перелом
стегна, опік від вихлопної труби,
черепно-мозкова травма. Судді
хотіли побачити, чи знайде бри-
гада правильний вихід з цієї си-
туації. Витягувати пацієнта з-під
машини, не обстеживши його, не
можна, щоб не завдати ще
більших травм. Тому наш водій
Любомир уміло зафіксував, а
потім відкотив машину, забезпе-
чивши нам доступ до пацієнта.
Для водіїв, до речі, був спе-
ціальний конкурс. Розповідає
Любомир Присмак:

– На слизькій дорозі ( голий
лід, практично) поставили фішки.
Маневрування, заїзд у бокс,
виїзд… Наш автомобіль був най-
довший, тож було найважче. Але
я заробив 8 балів з 10. На
«швидкій» працюю 4 рік. Разом
з командою брав участь у попе-
редніх змаганнях.

 Чи хвилювався? Так, бо досвід
досвідом, а від прикрих випад-
ковостей ніхто не застрахований.
Хоча в будь-якій ситуації, впев-
нений, маємо діяти як завжди
злагоджено, чітко, професійно.

– Чому обрали роботу на
«швидкій»? – запитую у Андрія
Турковського:

– 1995 року я закінчив Чорт-
ківське медичне училище. На
«швидкій» працюю з 1997-го. За
цей час став ще випускником
Буковинського державного ме-
дичного університету і закінчив
курси зі спеціалізованої реаніма-
ційної допомоги в Кракові. Ро-
бота мені подобається. В складі
команди брав участь в обласних,
всеукраїнських і міжнародних
змаганнях бригад швидкої до-
помоги. Працюючи разом, зав-

жди підтримуємо й допомагає-
мо одне одному. На змаганнях
у Щирку найважчим, вважаю,
був конкурс з великою кількістю
«постраждалих», коли потрібно
було їх швидко посортувати та
визначити, кому негайно нада-
ти допомогу, а кому пізніше,
зігріти. Впоралися без проблем.
Приємно було отримати кубок
за перше місце серед закордон-
них команд і сертифікат Євро-
пейської ради реанімації.

 Юрій Якимчук теж випуск-
ник Чортківського медучилища.
На «швидкій» працює понад
двадцять років. Депутат Залі-
щицької міської ради.

– Моделювати реальні ситу-
ації допомагала сама природа.
Приміром, в аеропорту працю-
вали при 14-градусному морозі.
Такі конкурси корисні, бо дають
змогу показати свої знання та
вміння, обмінятися досвідом,
просто поспілкуватися з колега-
ми з інших областей і країн.

– Хто лідер у команді?
– Беззаперечний лідер – наш
лікар Галина Юріївна. Чудовий
фахівець, відповідальна та відда-
на медицині, вона й нас згурту-
вала і ми вдячні їй за це.
Галина Цимбалюк – з потом-
ственних медиків.

– Народилася я на Волині в
сім’ї лікарів: тато – хірург, мама
– окуліст. Закінчила ТДМУ (тоді
це ще була академія). Зі своїм
майбутнім чоловіком вчилася в
одній групі і завідувач кафедри
медицини катастроф і військової
медицини, професор Арсен Ар-
сенович Гудима був нашим вик-
ладачем. Після університету от-
римали скерування на Волинь,
але поїхала за чоловіком (він ане-
стезіолог) працювати на посаді
лікаря Заліщицької станції швид-
кої допомоги. Мама мене спер-
шу відмовляла і навіть плакала,
мовляв, робота на «швидкій» з
її нічними викликами заважка
для жінки. Я теж хвилювалася, бо
відповідальність велика. Лікар
«швидкої» повинен миттєво
приймати рішення, яке має бути
єдино правильним, бо йдеться
про людське життя. Але почала
працювати і вже не шкодувала
про свій вибір.

БРИГАДА ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ІЗ ЗАЛІЩИК –
ПЕРЕМОЖЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО ЧЕМПІОНАТУ

З перемогою повернулася бригада швидкої допомоги
Заліщицької районної центральної лікарні у складі ліка-
ря Галини Цимбалюк, фельдшерів Андрія Турковського,
Юрія Якимчука та водія Любомира Присмака з польського
міста Щирк, де відбувся VIII Міжнародний зимовий чем-
піонат з екстреної медичної допомоги. Вона посіла пер-
ше місце серед закордонних команд, обійшовши пред-
ставників з Польщі, Литви, Німеччини. Загалом у чем-
піонаті взяли участь 48 найкращих бригад швидкої
медичної допомоги, тож першість далася нелегко.

(Зліва направо): водій Любомир ПРИСМАК, фельдшер Андрій
ТУРКОВСЬКИЙ, лікар Галина ЦИМБАЛЮК, професор ТДМУ
Арсен ГУДИМА, фельдшер Юрій ЯКИМЧУК

(Закінчення на стор. 11)
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Сермад Мазін навчається
на 5 курсі медичного фа-
культету. Його батьківщи-
на – Ірак. Рідне місто – Баг-
дад, де він народився, де
мешкають його батьки.

– Моя мама за фахом теж
медик. Хірург. Але зараз вона вже
не працює. Сестра – педіатр. Ще
дві сестри навчаються в Багдадсь-
кому медичному університеті на
стоматологічному факультеті, а
молодший брат – у медичному
коледжі. Є також старший брат.
Він викладач Багдадського ме-
дичного університету.

– Тобто ваша велика роди-
на тісно пов’язана з медици-
ною і ви теж – майбутній
лікар. Чим подобається Вам
майбутня професія? І яка саме
галузь медицини приваблює
найбільше?

– Життя людини – найбільше
диво та найдорожчий скарб.
Оберігати здоров’я й життя лю-
дей – найблагородніша справа,

а професія лікаря – одна з най-
шанованіших. І одна з найсклад-
ніших, бо знати треба дуже бага-
то, а відповідальність надзвичай-
но велика .  Завдяки мамі та
старшому братові я знав про ме-
дицину не з чуток і мені дуже хо-
тілося стати гарним фахівцем, щоб
допомагати недужим. Тому й ви-
рішив вступати в медичний ВНЗ.
Для навчання вибрав ТДМУ ім. І.Я.
Горбачевського, бо з відгуків знав,
що це один з найкращих закладів
вищої медичної освіти в Україні,
де є багато студентів-іноземців. Я
навчаюсь в групі, де заняття ве-
дуть англійською, що для мене є
гарним варіантом. У ТДМУ пра-
цюють досвідчені, висококваліфі-
ковані викладачі, які найскладні-
шу тему пояснюють зрозуміло та
доступно, вони – вимогливі й вод-
ночас доброзичливі до студентів,
справедливі. У медицині ж мені
найбільш цікава кардіологія – на-
ука, що вивчає будову та функ-
ціонування серця, а також перебіг
і лікування серцево-судинних зах-
ворювань. Серед багатьох медич-
них проблем, які дошкуляють
людству і становлять для нього

серйозну загрозу (онкологічні зах-
ворювання, туберкульоз, СНІД,
мутації вірусу грипу тощо), Все-
світня організація охорони здоро-
в’я ставить серцево-судинні зах-
ворювання на перше місце. Сер-
це – нервово-м’язевий мішечок,
розміром з кулак людини – ви-
конує величезний обсяг роботи,
забезпечуючи всі органи та систе-
ми кров’ю, з якою надходять ре-
човини, необхідні для належної
життєдіяльності організму На жаль,
люди часто не зважають на нього
доти, доки серце не дає про себе
знати. А це може статися в різно-
му віці. Хотів би допомагати лю-
дям із «серцевими» проблемами
та вірю, що зможу стати хорошим
кардіологом. Тож наполегливо й
старанно навчаюся. В нашому уні-
верситеті задля цього створені всі
умови.

– Ваша рідна мова –
арабська, ви також володієте
англійською, а зараз ми
спілкуємося українською. Її
ви вивчили вже тут, у меду-
ніверситеті?

– Так. Коли приїхав, то не знав
жодного українського слова, але
нині українська мені не чужа. Вва-
жаю, що вивчити мову не про-
блема, було б лише бажання.

– В української та арабсь-
кої є якісь спільні слова?

– Є, хоч і небагато. Скажімо,
«чай» і в Іраку – чай.

– Розкажіть про свій сту-
дентський побут. Чи затиш-
но вам в Тернополі?

– Так, це спокійне і гарне
місто, де живуть гостинні й
привітні люди. Мешкаю в універ-
ситетському гуртожитку, який
відповідає сучасним вимогам. Із
сусідом по кімнаті – він теж при-
їхав з Іраку – навчаємося на
одному курсі.
– Як відпочиваєте?
– Щоб бути здоровим, по-
трібно регулярно займатися
спортом. Люблю футбол і сам
непогано граю. Для мене це оп-
тимальний вид спорту. Гра на
футбольному полі потребує
руху, тому м’язи постійно пра-
цюють і стають сильнішими. Крім
того, це ще й чудова можливість
цікаво та весело провести час з
друзями.

– Про Україну, університет
рідним розповідаєте?

– Авжеж. Рідні радіють, що в
мене все гаразд.

– За рідних не хвилюєтеся?
– Ні, бо вдома все спокійно,
все добре. Років три тому були
підстави непокоїтися, але зараз
ситуація в країні стабілізувалася,
життя налагодилося і в мене
немає причин хвилюватися. По-
переду ще шостий курс, аспіран-
тура, тож я зосереджений на
навчанні, щоб, здобувши вищу
медичну освіту, здійснити влас-
ну мрію та мрію моїх батьків. І в
цьому мені допомагає ТДМУ.

Оксана БУСЬКА

21 лютого відзначає юві-
лейний день народження
інспектор навчально-науко-
вого інституту медсестрин-
ства ТДМУ Тамара Федорів-
на АЛЕКСЄЄВА
Вельмишановна Тамаро Федо-

рівно!
Сердечно вітаємо Вас з юві-

леєйним днем народження!
У стінах університету Ви успі-

шно пройшли понад 35-літній
трудовий шлях – спочатку пра-
цівником підготовчого відділен-
ня, лаборантом кафедри мікро-

біології, а останні 17 років інспек-
тором факультету, ННІ медсест-
ринства, виконували одну з най-
важливіших ділянок роботи –
організаційне забезпечення на-
вчального процесу.
Глибоко поважаємо й шанує-

мо Вас за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх служ-
бових обов’язків.
Ваші порядність, працелюб-

ність, уважне ставлення до лю-
дей, прагнення робити добро
заслуговують якнайвищої оцін-

ки і є прикладом для наслідуван-
ня.
Бажаємо Вам, вельмишановна

Тамаро Федорівно, доброго здо-
ров’я, людського тепла, душев-
ного спокою, добробуту, родин-
ного благополуччя та затишку,
активного й щасливого довгол-
іття.
Нехай не згасає молодість душі,

бадьорий настрій, невичерпний
оптимізм, щедро колоситься
Ваша життєва нива!

Ректорат ТДМУ
імені І.Я.Горбачевського

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ

СЕРМАД МАЗІН:
«ХОЧУ ЛІКУВАТИ
ЛЮДСЬКІ СЕРЦЯ»

ВІТАЄМО!

Повідомляємо, що до 31 бе-
резня 2013 року триває прийом
заявок на черговий щорічний
конкурс за Програмою імені
Фулбрайта для молодих викла-
дачів і дослідників (Fulbright
Faculty Development Program).
Програма пропонує мож-
ливість проведення досліджень в

Колектив ННІ медсестринства
та кафедри клінічної імунології,
алергології та загального догля-
ду за хворими щиро вітає з юві-
леєм дуже гарну, милу, щиру,
порядну й надзвичайно працьо-
виту людину – інспектора ННІ
медсестринства Тамару Федорі-
вну Алексєєву.

«НЕХАЙ ЗАВЖДИ, АЖ ДО
СТОРІЧЧЯ, ВАС СУПРОВОДЖУЄ
ЩАСЛИВА ЗОРЯ!»

Шановна, Тамаро Федорівно!
Прийміть сердечні привітання
з нагоди ювілею. Нехай у ваших
задумах завжди буде мудрість,
на роботі – підтримка, вдома –
увага й турбота, у серці – світло
від людської вдячності! Бажаємо
міцного здоров’я, нових досяг-
нень та успіхів. Нехай завжди, аж

до сторіччя, Вас супроводжує
щаслива зоря удачі, Боже бла-
гословення, а у Вашому домі
панують любов, злагода та доб-
робут на многії та благії літа!

У цей святковий
світлий день,

Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,

Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,

Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,

У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.

Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,

Щоб ласку Вам слало
небесне світило,

Здоров’ям наповнила
рідна земля.

Колектив ННІ медсестрин-
ства та кафедри клінічної
імунології, алергології та за-
гального догляду за хворими

університетах США впродовж
одного академічного року. У кон-
курсі можуть брати участь особи,
віком до 40 років з дворічним
професійним досвідом: викладачі,
аспіранти та дослідники, які ще
не мають наукового ступеня; кан-
дидати наук (не пізніше 5-ти років
після захисту); адміністратори ви-

щих навчальних закладів, співро-
бітники науково-дослідних уста-
нов; журналісти; фахівці з бібліо-
течної, музейної та архівної спра-
ви; спеціалісти в сфері управління
культурою; працівники громадсь-
ких організацій.
Програму імені Фулбрайта
спонсорує уряд США, вона по-
сідає чільне місце у системі міжна-
родної освіти.
Детальніша інформація та анке-
ти на сайті http://fulbright.org.ua.
Управління освіти та науки

облдержадміністрації

ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС ДЛЯ
МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ

До відома

ОБ’ЄКТИВ-

Ілона БАБІЙ, студентка
фармацевтичного факуль-
тету

Фото Павла БАЛЮХА

http://fulbright.org.ua
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– Розкажіть про культурну
програму змагання.

– Окрім Щирка, ми також
відвідали містечко Освєнцім і му-
зей, заснований на місці колиш-
нього концентраційного табору,
меморіал жертвам фашизму. По-
бували в місті Величка, де знаме-
ниті соляні шахти, одні з найвідо-
міших в Європі. Їм понад 700 років.

– Вашу бригаду визнали най-
кращою серед закордонних бри-
гад-учасниць конкурсу. Це було
неочікувано для вас?

– Ми вже не раз перемагали
й були налаштовані підтвердити
свій високий фаховий рівень.
Раді, що нам це вдалося.

– Що у планах?
– У Києві цього року відбу-
деться всеукраїнський чемпіонат
лікарських бригад «швидких».

Організатор – Всеукраїнська
рада реанімації. Хотілося б також
поїхати в країни Балтії, коли там
прийматимуть міжнародне ме-
дичне раллі. Сподіваємося, що за
підтримки міської влади облас-
ний конкурс швидкої допомоги
вдасться зорганізувати на базі
Заліщицької ЦРЛ. Після реконст-
рукції наша лікарня – найкра-
ща в Західній Україні за рівнем
технологічного оснащення.
Користуючись нагодою, хочемо
подякувати за допомогу й
підтримку всім працівникам Залі-
щицької районної лікарні, які вбо-
лівали за нас і всіляко підтримува-
ли. Зокрема, вдячні за сприяння
головному лікарю Заліщицької ЦРЛ
Василю Оскоріпу, завідуючій
відділенням швидкої медичної до-
помоги Ірині Решетило та всьому
колективу відділення, старшому

БІБЛІОТЕКА ІНФОРМУЄ ПРО НОВІ
НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Дарія ТАРАНЕНКО,
завідуюча бібліотекою ТДМУ

Атаман, О. В. Механізми роз-
витку D – гіпервітамінозних ура-
жень кровоносних судин / О. В.
Атаман. – Суми : Сумський дер-
жавний університет, 2011. – 150 с.
Монографія присвячена патоге-
незу уражень кровоносних судин,
що виникають під впливом токсич-
них доз вітаміну D. Проаналізова-
но сучасний стан проблеми, наве-
дено власні матеріали автора та
його учнів, отримані при вивченні
експериментального гіпервітаміно-
зу D.
Для науковців, викладачів, аспі-
рантів та студентів вищих медич-
них навчальних закладів.

Дранник, Г. Н. Клиническая им-
мунология и аллергология : по-
соб. для студ., врач.-интерн., им-
мун., аллергол., врач. леч. профи-
ля всех спец. / Г. Н. Дранник. – К.
: Полиграф плюс, 2010. – 552 с.

БРИГАДА ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ІЗ ЗАЛІЩИК –
ПЕРЕМОЖЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО ЧЕМПІОНАТУ

фельдшеру Богданові Лецку, ко-
лективу відділення анестезіології та
інтенсивної терапії, який очолює
Ігор Жук. Велика подяка першому
завідувачу відділення швидкої до-
помоги Тарасові Хомишину –
організатору «школи швидкої до-
помоги» в Заліщиках, Олександ-
рові Цимбалюку за інформаційну
підтримку і всім лікарям-реаніма-
тологам Заліщицької ЦРЛ.
Делегацію медиків Тернопіль-
щини на чемпіонаті в Польщі
очолював завідувач кафедри
медицини катастроф і
військової медицини ТДМУ,
професор Арсен Гудима.

– Арсене Арсеновичу, які ваші
враження від поїздки?

– Задоволений результатом
нашої команди, хоча й похвилю-
ватися довелось. Кажуть, новач-
кам щастить, але цього разу бри-

гаді, якій не вперше брати участь
у змаганнях «швидких», треба
було, по-перше, підтвердити свій
клас, а, по-друге, справдити надії
спонсорів, які обладнали лікарню
та придбали супер-автомобілі. Дія-
ла бригада дуже чітко й злагод-
жено. Гадаю, цьому допомогли
курси з кваліфікованих заходів
реанімації, що їх медики відвіда-
ли півроку тому в Польщі. Адже з
шести конкурсних завдань на чем-
піонаті в Ритро чотири стосували-
ся реанімації. Крім того, члени ко-
манди з Тернопільщини – лікарі-
практики і свій непересічний
практичний досвід вони перекон-
ливо продемонстрували в змоде-
льованих умовах, а моделі взяті з
життя. Команда працювала впев-
нено, без зайвої метушні та була
визнана найкращою серед закор-
донних команд. Принагідно заз-

начити, що українські бригади ме-
диків у Щирку під час виконання
конкурсного завдання з масовим
випадком уперше користувалася
новітнім сортувальним талоном, до
розробки якого долучилися пра-
цівники нашої кафедри.
Було цікаво поспілкуватися з
польськими колегами, з якими
товаришуємо з 2006 року. Вони
бували у нас в Тернополі на та-
ких змаганнях. Хотілося також
побачити, як змінилася за ос-
танні роки ситуація в галузі охо-
рони здоров’я в Польщі, щоб в
реформу охорони здоров’я, яка
зараз впроваджується в Україні,
втілити все найкраще з польсько-
го досвіду та уникнути їх поми-
лок. Вважаю, що поїздка була
надзвичайно корисна.

Оксана БУСЬКА

У книзі описані механізми взає-
модії імунної системи слизових і
фізіологічної мікрофлори; показана
регуляторна роль імунної системи
слизових у підтримці толерантності
та розвитку імунної відповіді. Також
розкриті питання ВІЛ-інфекції та
СНІДу.
Посібник рекомендовано для сту-
дентів, інтернів, лікарів клінічних
імунологів, алергологів, лікарів ліку-
вального профілю всіх спеціально-
стей.

Терапевтична стоматологія :
підручник для студ. стомат. фак.
ВМНЗ. 4 рівня акред. / за ред.
А. К. Ніколішина. – Вид. 2-е вип-
рав., доп. – Вінниця : Нова Кни-
га, 2012. – 680 с.
У підручнику розглянуто питан-
ня організації та обладнання сто-
матологічного кабінету, склад,
структуру і властивості органів по-
рожнини рота, методи обстежен-
ня хворих, висвітлено питання еті-
ології, патогенезу, діагностики,
лікування та профілактики карієсу
та його ускладнень, флюорозу
зубів та інших некаріозних ура-
жень, хвороби пародонта і СОПР.
Особливу увагу приділено сучас-
ним ендодонтичним інструментам,
пломбувальним матеріалам і тех-
нологіям їх використання при
відновленні зубів та ендодонтич-
ному лікуванні, а також відбілю-
ванню зубів.
Для студентів стоматологічних

факультетів ВНМЗ 4 рівня акреди-
тації та лікарів-стоматологів.

Монастирський, В. А. Старін-
ня та омолодження організму:
проблеми, які вирішуються з по-
зиції нової науки – біологічної
коагулології / В. А. Монастир-
ський. – Львів, 2011. – 252 с.
У монографії викладено дані про
відкриття автором тромбінплазміно-
вої системи (ТПС), біологічної ко-
агуляції та біологічної регенерації;
відомості про створення автором
нової науки біологічної коагулології;
дані про спосіб омолодження орга-
нізму шляхом посилення біологіч-
ної регенерації.

Первинна артеріальна гіпер-
тензія в осіб різних вікових ка-
тегорій (діагностика, лікування) :

навч. метод. посібн. для лік.-
інтер. за фахом «Заг. практ.-сім.
медиц.» / Ю. Г. Бурмак та ін. –
Луганськ, 2010. – 159 с.
Посібник сприятиме засвоєнню
методичних та методологічних
підходів до діагностики, лікування
та профілактики ПАГ у хворих
різних вікових груп.

Фесенко, Ю. А. Пограничные
нервно-психические расстрой-
ства у детей / Ю. А. Фесенко. –
СПб : Наука и техника, 2010. –
320 с.
У виданні розглядаються основні
компенсаторні механізми головно-
го мозку дитини, описані пограничні
нервово-психічні розлади дитини,
пов’язані з мінімальною дисфунк-
цією мозку, основні форми не-
врозів, сучасні уявлення про стрес,
а також питання лікування і навчан-
ня дітей, як страждають на погра-
ничну патологію.
Книга адресована лікарям-прак-
тикам, психологам, дефектологам,
логопедам, а також студентам де-
фектологічних і медичних факуль-
тетів.

(Закінчення. Поч. на стор. 9)

ДО ВІДОМА

Фізична реабілітація хворих,
що перенесли гостре порушен-
ня  мозкового кровообігу  :
навч.-метод. посібн. для студ.
фак. фізич. вих., спец. «Фіз. ре-
абіліт.» / Л. О. Вакуленко та ін. –
Тернопіль, 2011. – 112 с.
У посібнику висвітлені основи
реабілітації хворих, які перенесли
гостре порушення мозкового кро-
вообігу, а також правила та мето-
ди раннього застосування основних
засобів фізичної реабілітації – ліку-
вальної фізкультури та масажу.
Для студентів ВМНЗ 1-4 рівня ак-
редитації, сімейних лікарів, лікарів
та інструкторів з лікувальної
фізкультури, лікарів реабілітаційних
відділень, лікарів-неврологів.

Эндокринная хирургия: [руко-
водство для врачей] / под ред.
С.С. Харнаса. – М.: Гэотар-Ме-
диа, 2010. – 496с.
Книга містить сучасну інформа-
цію про хірургічні захворювання ен-
докринної системи. Висвітлює пи-
тання діагностики та лікування зах-
ворювань щитоподібної та пара-
щитоподібної, вилочкової залоз, у
тому числі генералізованої міас-
тенії, уражень наднирників, ендо-
кринного апарату підшлункової за-
лози, а також синдромів множин-
ної ендокринної неоплазії та
карциноїдних пухлин.
Для лікарів-хірургів, ендокрино-
логів, інтернів, клінічних ордина-
торів, аспірантів, студентів старших
курсів медичних ВНЗ.
З літературою можна озна-

йомитися в бібліотеці універси-
тету.
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Владислав ЖАЛОВСЬКИЙ та
Ігор БАС, студенти стомато-
логічного факультету

Фото Павла БАЛЮХА

Друзів створює щастя, нещас-
тя їх випробовує.

О. Лігоненко
Щастя – це коли всі здорові,
коли здорові діти, внуки, друзі,
коли сама здорова, коли є ціка-
ва робота.

К. Новікова
Сімейне щастя – це право
бити кухонний посуд не з ки-
мось, а з вибраною.

В. Новіков
Велика наука жити щасливо по-
лягає в тому, щоб жити сьогодні.

Піфагор
Щоб зробити людину щасли-
вою, спочатку в неї необхідно все
забрати, а потім небагато дати.

В. Сергієнко
Скільки буде світ, стільки про-
цвітатиме заздрість. Нещасні заз-

дритимуть щасливим, бідні –
багатим, підлеглі – начальникам.

М. Шестопал
Щасливий той, хто хоче мало
від життя: він ніколи не розча-
рується в ньому.

В. Симоненко
Щоб бути щасливим, необхі-
дно вірити в можливість щастя.

Л. Толстой
Чоловік може бути щасливим з
жінкою, якщо він не закоханий в неї.

О. Уайльд
Здоров’я перевищує всі блага
життя. Ось чому здоровий бідняк
щасливіший від хворого короля.

А. Шопенгауер
Праця – перша умова життя,
мудрість – мета, а щастя – на-
города.

Ф. Шіллер

Ще  великі  Гіппократ і
Галлен застерігали з обе-
режністю застосовувати
лікарські препарати , бо
деякі з них разом з корис-
ними  терапевтичними
впливами викликають не-
бажані реакції . Про це
мовив і Парацельс: «Немає
ні ліків, ні отрути. Є тільки
доза».

Нині лікарі дедалі частіше реєст-
рують випадки гепатитів, виклика-
них ліками. За даними зарубіжної
медицини, лікарський гепатит з’яв-
ляється як побічна дія ліків у кож-
ному третьому випадку захворю-
вання.
Лікарський (медикаментозний)
гепатит – це запальне захворю-
вання печінки, що виникає внас-
лідок прийому деяких лікарських
препаратів. Клінічні прояви лікарсь-
кого ураження печінки різноманітні
й, по суті, не відрізняються від тих,
які виникають при інших захворю-
ваннях. Найбільш важка форма –
печінкова кома, що розвивається
відразу ж після введення препара-
ту. Можливі жовтяниця, свербіж
шкіри, виражена загальна слаб-
кість, підвищена температура, біль
у животі, збільшення печінки, ну-
дота, блювота.
Найчастіше медикаментозний

гепатит викликають парацетамол,
нестероїдні протизапальні засоби,
транквілізатори, антибіотики, гор-
мональні препарати, нікотинова
кислота, БАДи, деякі фітопрепа-
рати. Гепатотоксичність може ви-
никнути при застосуванні лікарсь-
ких препаратів у терапевтичних
дозах.
Небезпечні для печінки деякі про-
титуберкульозн і препарати .
Вірогідність розвитку лікарських ге-
патитів підвищується на четверто-
му-п’ятому місяці їх прийому. Ри-
зикованими можуть бути й ліки,
що застосовують для лікування зах-
ворювань щитоподібної залози.
Небезпечні препарати з групи ци-
тостатиків, які використовують при
лікуванні онкологічних захворю-
вань, та антиаритмічні засоби. Без-
контрольне застосування останніх
призводить до розвитку холеста-
тичної жовтяниці. З обережністю
треба приймати деякі антибакте-
ріальні, гормональні препарати та
протипухлинні, які призначені для
лікування захворювань передміху-
рової залози. Ризикують молоді
люди, які прагнуть наростити масу
тіла й приймають анаболічні сте-
роїдні гормони.
Для того, аби вберегтися від не-
дуги, потрібно приймати такі пре-
парати, які менше шкодять печінці.
Якщо купуєте препарат без призна-
чення та рецепту лікаря, уважно
читайте листок-вкладку. Чим док-

ладніше інформація про препарат,
тим краще. Особливу увагу звер-
тайте на побічні дії. Якщо в ано-
тації лікарського препарату сказа-
но, що він «не метаболізується пе-
чінкою», цьому можна радіти: саме
метаболіти, а не сам препарат, уш-
коджують структуру печінкової тка-
нини. Добре, якщо ліки цілком ви-
водяться з організму. Якщо до того
ж препарат виводиться не відра-
зу, а протягом доби, є шанси уник-
нути розвитку лікарського гепати-
ту.
Призначаючи медикаменти ,
лікар повинен зважати на стать,
вагу та вік пацієнта. У чоловіків в
організмі більше ферментів, які
беруть участь у розщепленні ліків,
тому ризик розвитку медикамен-
тозних гепатитів у них нижчий, ніж
у жінок. Що ж до ваги, то існує
взаємозалежність: чим більша вага
людини, тим більшу дозу їй мож-
на призначити.
Рідше згадують про вік. Через
вікові атрофії печінки та нирок ліки
виводяться повільніше, тому, при-
значаючи лікарський препарат лю-
дям старечого та похилого віку,
доза повинна бути знижена.

ВИКЛИКАЮТЬ ГЕПАТИТ

Мирослава ВЕРЕСЮК,
лікар-гастроентеролог

Тернопільського районного
територіального медичного
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