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ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ

Юлія Яриш – студентка 2 курсу
медичного факультету, староста
групи. Минулу сесію склала на
«відмінно» й впродовж семестру
отримує підвищену стипендію.
Відповідальною особистістю вона
була і в школі.

– Тернопільську ЗОШ №6 я закінчила
із золотою медаллю, – каже Юля. – В
старших класах була слухачем Малої ака-
демії наук, брала участь у Всеукраїнсь-
кому конкурсі-захисті наукових праць, де
представляла свою науково-дослідниць-

ЮЛІЯ ЯРИШ: «ЛІКАР –
НАЙПОТРІБНІША
ПРОФЕСІЯ»

ку роботу з паразитології та посіла третє
місце. Ставши студенткою, продовжила
вивчати морфологічну будову паразитів,
особливості ураження ними й значно
поглибила та розширила свої досліджен-
ня. Можливо, тези, які я подала, увійдуть
до збірника матеріалів XIX Міжнародно-
го медичного конгресу студентів і моло-
дих вчених, який відбудеться наприкінці
квітня цього року в ТДМУ й буде при-
свячений пам’яті ректора, члена-корес-
пондента НАМН України, професора
Леоніда Якимовича Ковальчука. Готуюся
взяти участь у форумі. Вперше.

(Продовження на стор. 14)

22 БЕРЕЗНЯ –
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
Державний вищий навчальний заклад

«Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України» 22 березня 2015 року об 11
годині проводить День відкритих дверей
за адресою: м.Тернопіль, майдан Волі, 1,
адміністративний корпус ТДМУ.
Матимете нагоду зустрітися з провідни-
ми викладачами та науковцями універ-
ситету, побувати в його наукових лабо-
раторіях, ознайомитися з правилами всту-
пу до університету 2015 року.
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати
День відкритих дверей.

У НОМЕРІ

Стор. 10

ДО ВІДОМАОГОЛОШЕННЯ

Стор. 2-7

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ» 2015 РОКУ

НА МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ:
– завідувача кафедри неврології, психіатрії,
наркології та медичної психології – 1 посада;

– завідувача кафедри невідкладної та ек-
стреної медичної допомоги – 1 посада.

Вимоги до претендентів: наявність нау-
кового ступеня доктора медичних наук, вче-
ного звання професора, стаж науково-педа-
гогічної роботи – не менше десяти років.

– доцента кафедри медичної біології –
1 посада;

– доцента кафедри дитячих хвороб –
2 посади;

– доцента кафедри гістології та ембріології
– 1 посада;

– доцента кафедри медичної інформати-
ки – 1 посада;

– доцента кафедри соціальної медицини,
організації та охорони здоров’я з медичною
статистикою – 1 посада;

– доцента кафедри українознавства –
1 посада;

– доцента кафедри інфекційних хвороб з
епідеміологією, шкірними та венеричними
хворобами – 1 посада;

– доцента кафедри медичної фізики діаг-
ностичного та лікувального обладнання –
1 посада;

– доцента кафедри філософії та суспіль-
них дисциплін – 1 посада;

– доцента кафедри оториноларингології,
офтальмології та нейрохірургії – 1 посада.

Вимоги до претендентів: наявність нау-
кового ступеня кандидата наук, стаж науко-
во-педагогічної роботи – не менше чоти-
рьох років.
НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ:

– завідувача кафедри загальної хімії –
1 посада.

Вимоги до претендентів: наявність нау-
кового ступеня доктора наук.
НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ:

– доцента кафедри педіатрії № 2 – 1 посада;
– доцента кафедри загального догляду за
хворими – 1 посада.

Вимоги до претендентів: наявність нау-
кового ступеня кандидата наук, стаж науко-
во-педагогічної роботи – не менше чоти-
рьох років.
НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ:

– доцента кафедри ортопедичної стома-
тології – 1 посада.

Вимоги до претендентів: наявність нау-
кового ступеня кандидата наук, стаж науко-
во-педагогічної роботи – не менше чоти-
рьох років.
Термін подачі документів – один місяць з

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

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:

УРОЧИСТО ВІДКРИЛИ
МУЗЕЙ
Л.Я. КОВАЛЬЧУКА
В і д ч и н и в

двері для від-
відувачів музей
пам’яті ректора
Тернопільсько-
го державного
медичного уні-
верситету ім.
І. Я. Горбачевського, члена-кореспон-
дента НАМН України, заслуженого
діяча науки і техніки, професора Ле-
оніда Якимовича Ковальчука, який
очолював ТДМУ 1997-2014 роках. У бе-
резні цього року Леоніду Якимовичу
б виповнилося 68 років. На церемонії
відкриття експозиції були присутні
члени родини покійного, викладачі,
студенти.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 2015 РОКУ
Провадження освітньої діяль-
ності у державному вищому на-
вчальному закладі «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» здійснюється відповід-
но до ліцензії Міністерства осві-
ти і науки України (серія АЕ №
458215 від 14.04.2014 р., термін
дії ліцензії залежно від спеціаль-
ності 2014-2019 рр.).
Правила прийому розробила
Приймальна комісія державного
вищого навчального закладу
«Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І.Я. Гор-
бачевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України» (далі –
приймальна комісія) відповідно
до Умов прийому до вищих на-
вчальних закладів України 2015
року (далі – Умов прийому),
затверджених наказом Міністер-
ства освіти і науки України від 15
жовтня 2014 року № 1172 та за-
реєстрованих у Міністерстві юс-
тиції України 04 листопада 2014
року за № 1390/26167.

І. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державний вищий навчаль-
ний заклад «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського Міністер-
ства охорони здоров’я України»
оголошує прийом на підготовку
фахівців з вищою освітою за ос-
вітньо-кваліфікаційними рівнями,
напрямами (спеціальностями),
формами навчання відповідно до
ліцензії в межах ліцензованого
обсягу згідно цієї (таблиці 1) та
додатку 1:

1.2. До державного вищого на-
вчального закладу «Тернопільсь-
кий державний медичний універ-
ситет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» приймають громадян
України, які мають відповідний
освітній (освітньо-кваліфікацій-

ний) рівень і виявили бажання
здобути вищу освіту.

1.3. До державного вищого на-
вчального закладу «Тернопільсь-
кий державний медичний універ-
ситет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» приймають іноземців та
осіб без громадянства, які пос-
тійно проживають в Україні, осіб,
яким надано статус біженця в
Україні, осіб, які потребують до-
даткового або тимчасового захи-
сту, та осіб, яким надано статус
закордонного українця, і які пе-
ребувають в Україні на законних
підставах, що мають відповідний
освітній (освітньо-кваліфікацій-
ний) рівень і виявили бажання
здобути вищу освіту. Здобуття
вищої освіти зазначеними кате-
горіями осіб за кошти державно-
го бюджету здійснюють у межах
квот , визначених Кабінетом
Міністрів України.
Інші іноземці та особи без гро-
мадянства можуть здобувати вищу
освіту за кошти фізичних (юридич-
них) осіб, якщо інше не передба-
чено міжнародними договорами
України, згоду на обов’язковість
яких надала Верховна Рада Украї-
ни, законодавство або угоди між
університетом про міжнародну
академічну мобільність.
Усі особи, які здобувають вищу
освіту в університеті, мають рівні
права та обов’язки.
Прийом до державного вищо-
го навчального закладу «Терно-
пільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров’я України» на всі ступені та
освітньо-кваліфікаційні рівні
здійснюють на конкурсній основі,
відповідно до стандартів вищої
освіти незалежно від джерел
фінансування навчання.

 1.4. Для вступників, які потребу-
ють поселення у гуртожиток під час
вступу, надання місць у гуртожит-
ку ґарантовано (надають 329

місць). Вступників забезпечують на
підставі поданої заяви ліжко-місцем
у 2-, 3-місних кімнатах (блочна
система) на період подачі доку-
ментів до приймальної комісії та
під час складання вступних іспитів.
Поселення студентів, які будуть
зараховані до ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний
університет імені І . Я. Горба-
чевського Міністерства охорони
здоров’я України» здійснюють на
основі поданої заяви відповідно
до «Положення про поселення
в гуртожитки Тернопільського
державного медичного універ-
ситету імені І. Я. Горбачевсько-
го», затвердженого 10.02.2010 р.

1 .5. Рішення приймальної
комісії ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний універси-
тет імені І. Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» стосовно розподілу
обсягу державного замовлення
у межах ліцензійного обсягу за
факультетами, спеціалізаціями,
нозологіями, профілями, мовами
тощо щодо кожної спеціальності
(напряму підготовки) прийма-
ють не пізніше трьох календар-
них днів після доведення універ-
ситету державного замовлення.

1.6. Усі питання, пов’язані з
прийомом до університету, ви-
рішує приймальна комісія на її
засіданнях. Рішення приймальної
комісії оприлюднюють на інфор-
маційних стендах приймальної
комісії та на офіційному веб-сайті
вищого навчального закладу, як
правило, в день прийняття, але
не пізніше дня, наступного після
прийняття.

IV. СТРОКИ
ПРИЙОМУ ЗАЯВ І
ДОКУМЕНТІВ,
КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ ТА
ЗАРАХУВАННЯ НА
НАВЧАННЯ

4.1. Порядок роботи прий-
мальної комісії (дні тижня та го-
дини):
Під час проведення вступної
кампанії приймальна комісія
державного вищого навчально-
го закладу «Тернопільський
державний медичний універси-
тет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» працює:

 з понеділка до п’ятниці з 9:00
до 18:00 (обідня перерва з 13.00
до 14.00). Вихідний день – су-
бота, неділя.
Під час проведення конкурс-
ного відбору та зарахування на
навчання в період з 1.08 до
14.08.2015 р. приймальна комі-
сія працює щоденно, без вихі-
дних.

4.2. Прийом заяв і документів,
вступні випробування, конкурс-
ний відбір і зарахування на на-
вчання вступників на основі по-
вної загальної середньої освіти
проводять в такі строки (див.
таблиця 2):

4.3. Прийом заяв і документів,
фахові випробування, що про-
водить державний вищий на-
вчальний заклад «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я

України», конкурсний відбір і
зарахування на навчання вступ-
ників на основі освітньо-квалі-
фікаційного рівня молодшого
спеціаліста проводять у такі стро-
ки (див. таблиця 3):

4.4. Прийом заяв і документів,
фахові випробування, що про-
водить державний вищий на-
вчальний заклад «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України», конкурсний відбір і
зарахування на навчання вступ-
ників на основі освітньо-квалі-
фікаційного рівня бакалавра (на-
прям підготовки 6.120101 «Сест-
ринська справа») на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
маг істра на  спец іальність
8.12010006 «Сестринська справа»
проводять у такі строки (див.
таблиця 4):

4.5. Прийом заяв і документів,
фахові випробування, що про-
водить державний вищий на-
вчальний заклад «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України», конкурсний відбір і
зарахування на навчання осіб, які
здобули базову або повну вищу
освіту за напрямом підготовки
1202 «Медицина», для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за спе-
ціальністю 5.12010102 «Сест-
ринська справа», освітньо-ква-
ліфікаційного рівня бакалавра за
напрямом підготовки 6.120101
«Сестринська справа» та за на-
прямом підготовки 6.010203
«Здоров’я людини» у межах ва-
кантних місць ліцензованого об-
сягу відповідно проводять у такі
строки (відповідно до «Поло-
ження про прийом на навчання
осіб, які здобули базову або по-
вну вищу освіту за напрямом
підготовки 1202 «Медицина»,

(Продовження на стор. 3)

№ з/п Напрям підготовки (спеціальність) Статус освітньої програми Примітка 
1. 6.010203 Здоров’я людини Неакредитована Акредитація запланована  

на 2016 рік 
2. 6.040102 Біологія Неакредитована Акредитація запланована  

на 2015 рік 
3.  6.120101 Сестринська справа Акредитована   
4. 6.120102 Лабораторна діагностика Акредитована   
5. 8.12010006 Сестринська справа Акредитована   
6. 5.12010102 Сестринська справа Акредитована   
7. 7.12010001 Лікувальна справа Акредитована   
8. 7.12010003 Медико-профілактична справа Неакредитована Акредитація запланована  

на 2017 рік 
9. 7.12010005 Стоматологія Акредитована   
10. 7.12020101 Фармація Акредитована   
11. 7.12020102 Клінічна фармація Акредитована   
12. 7.12020104 Технологія парфумерно-косметичних засобів Акредитована   
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АБІТУРІЄНТ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 2015 РОКУ

для здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня молодшого спеці-
аліста за спеціальністю 5.12010102
«Сестринська справа», освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра
за напрямом підготовки 6.120101
«Сестринська справа» та за на-
прямом підготовки 6.010203
«Здоров’я людини» у межах ва-
кантних місць ліцензованого об-
сягу») (див. таблиця 5):

4.6. Рейтинговий список вступ-
ників, які вступають для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста та
ступеня бакалавра (магістра ме-
дичного, фармацевтичного спря-
мувань), із зазначенням рекомен-

(Продовження. Поч. на стор. 2)

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва 
вступники на основі  Етапи вступної кампанії 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста або спеціаліста 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 10 липня 2015 року 
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право складати 
екзамени (вступні випробування) або проходять співбесіду, що 
проводить вищий навчальний заклад 

24 липня 2015 року  
о 18 год. 

5 серпня 2015 року  
о 18 год. 

Строки проведення вищим навчальним закладом екзаменів (вступних 
випробувань) 25 липня-01 серпня 2015 року 6-8 серпня 2015 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший - не пізніше 12 години 2 серпня 2015 року 
другий - не пізніше 12 години 7 серпня 2015 року 

не пізніше 12 години 
9 серпня 2015 року  

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12 години 8 
серпня 2015 року; 
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови 
виконання державного замовлення відповідного напряму 
(спеціальності) – не пізніше 14 серпня 2015 року 

не пізніше 21 серпня 2015 року 
  

 

Таблиця 3

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва 
вступники на основі освіти Етапи вступної кампанії 

повної 
загальної середньої повної загальної середньої 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 10 липня 2015 року 
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які для вступу мають право 
проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад 

24 липня 2015 року  
о 18 год. – 

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право складати 
екзамени (вступні випробування) або проходять співбесіду, що проводить 
вищий навчальний заклад 

24 липня 2015 року  
о 18 год. 

5 серпня 2015 року  
о 18 год. 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають екзаменів 
(вступних випробувань) і не проходять творчі конкурси 

01 серпня 2015 року   
 О 12 год. 

8 серпня 2015 року 
о 12 год. 

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів 21 липня-1 серпня 2015 року – 
Строки проведення вищим навчальним закладом екзаменів (вступних 
випробувань) 25 липня-1 серпня 2015 року 6-8 серпня 2015 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший - не пізніше 12 години 2 серпня 2015 року 
другий - не пізніше 12 години 7 серпня 2015 року 

не пізніше 12 години 
9 серпня 2015 року  

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12 години 8 серпня 
2015 року; 
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання 
державного замовлення відповідного напряму 
(спеціальності) – не пізніше 14 серпня 2015 року 

не пізніше 21 серпня 2015 року 
  

 

Таблиця 2

Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва 
вступники на основі  Етапи вступної кампанії 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 10 липня 2015 року 
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право складати 
вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 

24 липня 2015 року  
о 18 год. 

5 серпня 2015 року  
о 18 год. 

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань 25 липня-1 серпня 2015 року 6-8 серпня 2015 року 
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший - не пізніше 12 години 2 серпня 2015 року 

другий - не пізніше 12 години 7 серпня 2015 року 
не пізніше 12 години 
9 серпня 2015 року  

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12 години 8 
серпня 2015 року; 
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови 
виконання державного замовлення відповідного напряму 
(спеціальності) – не пізніше 14 серпня 2015 року 

не пізніше 21 серпня 2015 року 
  

 

Таблиця 4

дованих до зарахування на
місця державного замовлення,
оприлюднюють не пізніше 12.00
години 2 серпня.

4.7. Вступники повинні вико-
нати вимоги до зарахування
відповідно до пункту 1 розділу
ХV цих Правил до 18.00 години
5 серпня.
Оновлений список рекомен-
дованих до зарахування опри-
люднюють не пізніше 12.00 го-
дини 7 серпня.
Другий строк вибору вступни-
ками місця навчання закінчуєть-
ся о 18.00 годині 7 серпня.

4.8. Зарахування вступників на
денну форму навчання на основі

базової та повної загальної се-
редньої освіти відбувається:
за державним замовленням не
пізніше 12.00 години 8 серпня;
за кошти фізичних та юридич-
них осіб (за умови виконання
державного замовлення відпо-
відного напряму (спеціальності)
не пізніше 14 серпня;

4.9. Зарахування вступників на
навчання без відриву від вироб-
ництва (заочна форма навчан-
ня) відбувається не пізніше 21
серпня 2015 року.

4.10. Рішення приймальної
комісії ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний універси-
тет імені І.Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров’я
України» стосовно розподілу
обсягу державного замовлення
у межах ліцензійного обсягу за
факультетами щодо кожної
спеціальності (напряму підготов-
ки) приймають не пізніше трьох
календарних днів після доведен-
ня університету державного за-
мовлення.

4.11. Усі питання, пов’язані з
прийомом до ДВНЗ «Тернопі-
льський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров’я України», вирішує прий-
мальна комісія на її засіданнях.
Рішення приймальної комісії оп-

рилюднюють на інформаційних
стендах приймальної комісії і на
офіційному веб-сайті університе-
ту, як правило, в день прийнят-
тя, але не пізніше дня, наступ-
ного після прийняття.

4.12. Результати фахових вступ-
них випробувань оприлюдню-
ють на стенді приймальної комісії
та web-сайті державного вищо-
го навчального закладу «Терно-
пільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров’я України» на наступний
день після його проведення не
пізніше 12 год.

(Продовження на стор. 4)
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АБІТУРІЄНТ 4
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 2015 РОКУ
(Продовження. Поч. на стор. 2-3)

(Продовження на стор. 5)

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва 
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 10 липня 2015 року 
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право складати 
вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 

24 липня 2015 року  
о 18 год. 

5 серпня 2015 року  
о 18 год. 

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань 25 липня-1 серпня 2015 року 6-8 серпня 2015 року 
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший – не пізніше 12 години 2 серпня 2015 року 

другий – не пізніше 12 години 7 серпня 2015 року 
не пізніше 12 години 
9 серпня 2015 року  

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12 години 8 
серпня 2015 року; 
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови 
виконання державного замовлення відповідного напряму 
(спеціальності) – не пізніше 14 серпня 2015 року 

не пізніше 21 серпня 2015 року 
  

 

Таблиця 5

XІ. ЗАРАХУВАННЯ
ПОЗА КОНКУРСОМ

11.1. Поза конкурсом зарахову-
ють:
осіб, яким відповідно до Зако-
ну України «Про статус ветеранів
війни, ґарантії їх соціального за-
хисту» надане таке право;
інвалідів I та II груп та дітей-
інвалідів віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обра-
ним напрямом (обраною спеціаль-
ністю), відповідно до Закону Украї-
ни «Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні»;
осіб, яким відповідно до Зако-
ну України «Про статус і соціаль-
ний захист громадян, які пост-
раждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» надане
таке право;
осіб, яким відповідно до Зако-
ну України «Про підвищення
престижності шахтарської
праці» надане таке право;

членів збірних команд Украї-
ни, які брали участь у міжнарод-
них олімпіадах, перелік яких виз-
начений центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти
і науки;
чемпіонів і призерів Олімпійсь-
ких і Параолімпійських ігор – за
спеціальностями в галузі фізич-
ної культури та спорту.

11.2. Кількість місць для осіб,
визначених у пункті 11.1 цього
розділу, встановлює приймаль-
на комісія університету і стано-
вить 20 відсотків від обсягу дер-
жавного замовлення з кожної
спеціальності, доведеного дер-
жавним вищим навчальним зак-
ладом «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені  І .Я .  Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України», але не менше одно-
го місця. Зарахування осіб, виз-
начених пунктом 11.1 цього роз-
ділу, відбувається за конкурсом

відповідно до конкурсного бала
вступника.
Не допускається вступ поза
конкурсом для здобуття ступе-
ня магістра за спеціальністю
8.12010006 «Сестринська спра-
ва».

11.3. Вступники, які належать до
категорій, зазначених у пункті 11.1
цього розділу, не рекомендовані
до зарахування на навчання на
визначені місця згідно з пунктом
11.2 цього розділу, мають право
брати участь у конкурсі на за-
гальних засадах відповідно до
конкурсного бала.

 XIІ. ПРАВО НА
ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАРАХУВАННЯ

12.1. Право на першочергове
зарахування до ДВНЗ «Тернопі-
льський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров’я України» мають:

особи, яким відповідно до За-
кону України «Про охорону ди-
тинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до За-
кону України «Про соціальний і
правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей» нада-
не таке право при вступі до ви-
щих військових навчальних зак-
ладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних
закладів;
особи, яким відповідно до За-
кону України «Про основи соці-
альної захищеності інвалідів в
Україні» надане таке право;
особи, яким відповідно до –
Указу Президента України від
21 лютого 2002 року № 157
«Про додаткові заходи щодо
посилення турботи про захис-
ників Вітчизни, їх правового і
соціального захисту, поліпшен-
ня військово-патріотичного ви-
ховання молоді» надане таке
право;

випускники ТНВК «Загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів-ме-
дичний ліцей №15»;
випускники старшої школи

(повна загальна середня освіта),
нагороджені золотою або
срібною медаллю, при вступі на
основі повної загальної серед-
ньої освіти.
За рівної кількості балів при
прийомі осіб на навчання на
другий курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні
місця) на основі освітньо-ква-
ліфікаційного рівня молодшо-
го спеціаліста право на пер-
шочергове зарахування ма-
ють:
особи з вищим середнім ба-
лом додатку до диплома;
особи, які прописані в сільській
місцевості.

12.2. Право першочергового
зарахування надають за по-
слідовністю, визначеною пунктом
12.1 цього розділу.

ДОДАТОК 1
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів і напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та норма-
тивні терміни навчання

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ
Бакалавр

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна форма 
навчання 

Вечірня форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Медичний факультет 

0102 
Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я 

людини 
6.010203  здоров’я людини 30 0 0 4 р м; - - 

0401 Природничі науки 6.040102  біологія 30 0 0 4 р м; - - 
ННІ Медсестринства 

1201 Медицина 6.120101 сестринська справа 20 0 150 1р м/2р.;* - 2р м;. 
 Магістр

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

ННІ Медсестринства 
1201 Медицина 8.12010006  сестринська справа 10 0 80 2 р м;  2 р м; 

 Молодший спеціаліст
Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

ННІ Медсестринства 
1201 Медицина 5.12010102  сестринська справа 15 0 0 3 р м;   
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АБІТУРІЄНТ 5
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 2015 РОКУ
(Продовження. Поч. на стор. 2-4)

(Продовження на стор. 6)

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна 
форма 
навчання 

Вечірня 
форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

Медичний факультет 

1201 Медицина 7.12010001 
 лікувальна справа 450 0 0 6 р м; - - 

1201 Медицина 7.12010003 медико-профілактична 
справа 50 0 0 6 р м; - - 

Стоматологічний факультет  
1201 Медицина 7.12010005 стоматологія 150 0 0 5 р м; - - 

Фармацевтичний факультет 
1202 Фармація 7.12020101 фармація 80 0 95 5 р м; - 5 р 6 м; 
1202 Фармація 7.12020102 клінічна фармація 10 0 0 5 р м; - - 

1202 Фармація 7.12020104 технології парфумерно-
косметичних засобів 10 0 0 5 р м; - - 

 

Спеціаліст

ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ

Бакалавр
Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна 
форма 
навчання 

Вечірня 
форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

Факультет іноземних студентів 
1201 Медицина 6.120101 сестринська справа 30 0 650 2р м/4р.;   2р м; 

 Магістр
Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна форма 
навчання 

Вечірня форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Факультет іноземних студентів 
1201 Медицина 8.12010006  сестринська справа 10 0 170 2 р м;  2 р м; 

 Молодший спеціаліст
Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна 
форма 
навчання 

Вечірня 
форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

Факультет іноземних студентів 
1201 Медицина 5.12010102  сестринська справа 15 0 0 2 р м;   

 Спеціаліст
Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Факультет іноземних студентів 
1201 Медицина 7.12010001 лікувальна справа 250 0 0 6 р м (укр. мова)   
1201 Медицина 7.12010001 лікувальна справа 250 0 0 6 р м (рос. мова)   
1201 Медицина 7.12010001 лікувальна справа 250 0 0 6 р м (англ. мова)   
1201 Медицина 7.12010005 стоматологія 50 0 0 5 р м (укр. мова)   
1201 Медицина 7.12010005 стоматологія 50 0 0 5 р м (рос. мова)   
1201 Медицина 7.12010005 стоматологія 50 0 0 5 р м (англ. мова)   
1202 Фармація 7.12020101 фармація 30 0 5 5 р м (укр. мова)  5 р 6 м (укр. мова) 
1202 Фармація 7.12020101 фармація 30 0 5 5 р м (рос. мова)  5 р 6 м (рос. мова) 
1202 Фармація 7.12020101 фармація 30 0 5 5 р м (англ. мова)  5 р 6 м (англ. мова) 

 Примітка: * 1 р. – для випускників медичних училищ або коледжів 2009-2015 рр.; 2 р. – для випускників медичних училищ або коледжів до 2009 р.
                ** Дані за результатми прийому 2014 року.

ДОДАТОК 3
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямування) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Кількість місць* Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста 

Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра 

Назва Код Код Назва 

Фахове 
випробування Курс Термін 

навчання 
За кошти 
державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних осіб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Медичний факультет 
Фізичне виховання 5.01020101 6.010203 здоров’я людини Біологія 2 курс 3 роки 0 11 

 

Денна
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 2015 РОКУ
(Продовження. Поч. на стор. 2-5)

(Продовження на стор. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Акушерська справа 5.12010105 
Лікувальна справа 5.12010101 
Сестринська справа 5.12010102 

7.12010001 лікувальна 
справа Біологія 2 курс 5 років 0 50 

Медико-профілактична справа 5.12010103 7.12010003 
медико-

профілактична 
справа 

Біологія 2 курс 5 років 0 25 

ННІ Медсестринства 
Сестринська справа 5.12010102 
Акушерська справа 5.12010105 
Лікувальна справа 5.12010101 

6.120101 сестринська 
справа 

Основи 
сестринської 
справи 

1 курс 1р./2р. 5 45 

Стоматологічний факультет 
Стоматологія 5.12010104 

Стоматологія ортопедична 5.12010106 
Стоматологічна справа 5.12010107 

7. 12010005 стоматологія Біологія 2 курс 4 роки 0 50 

Фармацевтичний факультет 
Фармація 5.12020101 7. 12020101 фармація Хімія 2 курс 4 роки 0 66 

 Заочна
Кількість місць* Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста 
Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра 

Назва Код Код Назва 

Фахове 
випробування Курс Термін 

навчання 
За кошти 
державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних осіб 
ННІ Медсестринства 

Сестринська справа 5.12010102 6.120101 сестринська справа 
Основи 

сестринської 
справи 

1 курс 2 роки 0 800 

 Примітки:
* Дані за результатами прийому 2014 року.

ДОДАТОК 4
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Денна

Кількість місць* Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста (магістра) 

Назва Код Код Назва 

Фахове 
випробування Курс Термін 

навчання 
За кошти 
державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних осіб 

Сестринська справа 6.120101 8.12010006 сестринська справа 

Клінічне 
медсест-  
ринство; 

Іноземна мова 

1 курс 2 роки 0 20 

 Заочна
Кількість місць* Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра 
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста (магістра) 

Назва Код Код Назва 

Фахове 
випробування Курс Термін 

навчання 
За кошти 
державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних осіб 

Сестринська справа 6.120101 8.12010006 сестринська справа 

Клінічне 
медсест-  
ринство; 

Іноземна мова 

1 курс 2 роки 0 250 

 Примітки:
* Дані за результатами прийому 2014 року.

ДОДАТОК 5
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра (спеціальності спеціаліста, магістра медичного 

та ветеринарно-медичного спрямування) 

Назва Код 
Квота 
пільгових 
категорій 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Вага предметів 
сертифікату 
ЗНО 

Вага атестату про повну 
загальну освіту 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 
конкурсі або 

зарахування на навчання 
поза конкурсом 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Українська мова та література 0,2 0,1  
2. Біологія 0,45 0,1  

Здоров’я людини  6.010203 

0 

3. Творчий конкурс 0,25 0,1  
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АБІТУРІЄНТ 7
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 2015 РОКУ
(Продовження. Поч. на стор. 2-6)

(Продовження на стор. 8)

1 2 3 4 5 6 7 
1. Українська мова та література 0,2 0,05  
2. Біологія 0,4 0,05  Біологія 6.040102 0 
3. Хімія 0,35 0,05  
1. Українська мова та література 0,2 0,05  
2. Біологія 0,4 0,05  Лікувальна справа  7.12010001 20 
3. Хімія 0,35 0,05  
1. Українська мова та література 0,2 0,05  
2. Біологія 0,4 0,05  

Медико-
профілактична 
справа  

7.12010003 0 
3. Хімія 0,35 0,05  
1. Українська мова та література 0,2 0,05  
2. Біологія 0,4 0,05  Стоматологія   7.12010005 20 
3. Хімія 0,35 0,05  
1. Українська мова та література 0,2 0,05  
2. Біологія  0,35 0,05  Фармація  7.12020101 0 
3. Хімія  0,4 0,05  
1. Українська мова та література 0,2 0,05  
2. Біологія 0,35 0,05  Клінічна фармація  7.12020102 0 
3. Хімія 0,4 0,05  
1. Українська мова та література 0,2 0,05  
2. Біологія 0,35 0,05  

Технології 
парфумерно-
косметичних засобів 

7.12020104  
3. Хімія 0,4 0,05  

 Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста 

Назва Код 
Квота 
пільгових 
категорій 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Вага предметів 
сертифікату 
ЗНО 

Вага атестату про повну 
загальну освіту 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 
конкурсі або 

зарахування на навчання 
поза конкурсом 

1. Українська мова та література 0,35 0,1  Сестринська справа 5.12010102 0 2. Біологія 0,55 0,1  

 ДОДАТОК 7
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
вищого навчального закладу
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Перелік конкурсних предметів (вступних 
екзаменів, творчих конкурсів) 

Вага балу 
База 

обрахуваня 
балу 

Бал 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти 
Підготовчі курси вищого навчального закладу 
Максимальний бал сертифікату про успішне 
закінчення 

0 36,00 0 

Призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України 

Диплом I ступеня 0 36,00 0 

Диплом II ступеня 0 36,00 0 

Диплом III ступеня 0 36,00 0 

Призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 
Диплом I ступеня 0 36,00 0 

Диплом II ступеня 0 36,00 0 

Диплом III ступеня 0 36,00 0 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 
Підготовчі курси вищого навчального закладу 
Максимальний бал сертифікату про успішне 
закінчення 

0 200,00 0 

Призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України 

Диплом I ступеня 0,05 200,00 10 

Диплом II ступеня 0,04 200,00 8 

Диплом III ступеня 0,03 200,00 6 

Призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 
Диплом I ступеня 0,05 200,00 10 

Диплом II ступеня 0,04 200,00 8 

Диплом III ступеня 0,03 200,00 6 

 

1 106,0  4,7 130,7  8,4 165,8 
1,1 106,6  4,8 131,6  8,5 166,8 
1,2 107,2  4,9 132,6  8,6 167,7 
1,3 107,8  5 133,5  8,7 168,7 
1,4 108,4  5,1 134,5  8,8 169,6 
1,5 109,0  5,2 135,4  8,9 170,5 
1,6 109,6  5,3 136,4  9 171,5 
1,7 110,2  5,4 137,3  9,1 172,4 
1,8 110,8  5,5 138,3  9,2 173,4 
1,9 111,4  5,6 139,2  9,3 174,3 
2 112,0  5,7 140,2  9,4 175,3 
2,1 112,6  5,8 141,1  9,5 176,2 
2,2 113,2  5,9 142,1  9,6 177,2 
2,3 113,8  6 143,0  9,7 178,1 
2,4 114,4  6,1 144,0  9,8 179,1 
2,5 115,0  6,2 144,9  9,9 180,0 
2,6 115,6  6,3 145,9  10 181,0 
2,7 116,2  6,4 146,8  10,1 181,9 
2,8 116,8  6,5 147,8  10,2 182,9 
2,9 117,4  6,6 148,7  10,3 183,8 
3 118,0  6,7 149,7  10,4 184,8 
3,1 118,6  6,8 150,6  10,5 185,7 
3,2 119,2  6,9 151,6  10,6 186,7 
3,3 119,8  7 152,5  10,7 187,6 
3,4 120,4  7,1 153,5  10,8 188,6 
3,5 121,0  7,2 154,4  10,9 189,5 
3,6 121,6  7,3 155,4  11 190,5 
3,7 122,2  7,4 156,3  11,1 191,4 
3,8 122,8  7,5 157,3  11,2 192,4 
3,9 123,4  7,6 158,2  11,3 193,3 
4 124,0  7,7 159,2  11,4 194,3 
4,1 125,0  7,8 160,1  11,5 195,2 
4,2 125,9  7,9 161,1  11,6 196,2 
4,3 126,9  8 162,0  11,7 197,1 
4,4 127,8  8,1 163,0  11,8 198,1 
4,5 128,8  8,2 163,9  11,9 199,0 
4,6 129,7  8,3 164,9  12 200,0 
 

ДОДАТОК 8
до Правил прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільсь-

кий державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України» в 2015 році

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну серед-
ню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали
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19 березня виповнилося 50
років проректору з науково-
педагогічної роботи, професо-
рові кафедри соціальної меди-
цини, організації та економі-
ки охорони здоров’я з ме-
дичною статистикою та істо-
рією медицини ТДМУ Аркадію
Гавриловичу ШУЛЬГАЮ.
Вельмишановний Аркадію Гав-

риловичу!
Сердечно вітаємо Вас з 50-

літтям!
У стінах університету Ви здо-

були вищу медичну освіту й ус-
пішно пройшли майже 23-літній
трудовий шлях старшого лабо-
ранта, аспіранта, асистента, до-

цента кафедри оперативної
хірургії з топографічною анато-
мією, впродовж 11 років – заві-
дувача кафедри соціальної ме-
дицини, організації та економі-
ки охорони здоров’я з ме-
дичною статистикою та історією
медицини, 8 років – спочатку на
чолі факультету післядипломної
освіти, згодом медичного фа-
культету, а останній рік – на по-
саді проректора з науково-педа-
гогічної роботи. Ви проявили
себе на цих посадах ініціативним
організатором навчального про-
цесу, успішно впроваджували
нові технології навчання за євро-
пейськими зразками.

Колектив університету глибо-
ко поважає й щиро шанує Вас
як одного з талановитих випус-
кників другого покоління, відо-
мого в Україні вченого-морфо-
лога і фахівця з соціальної ме-
дицини та організації охорони
здоров’я, досвідченого педаго-
га і вихователя студентської мо-
лоді за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх служ-
бових і громадських обов’язків.
Заслуговує на увагу Ваша ро-

бота в закритій спеціалізованій
вченій раді із захисту дисертацій
за спеціальністю «Соціальна ме-
дицина», відповідальним редак-

тором  наукового журналу
«Вісник соціальної гігієни та
організації охорони здоров’я
України», а також членом ред-
колегій журналів «Медична ос-
віта» та «Медична інформатика».
Активною була і Ваша гро-

мадська діяльність. Понад 13
років Ви очолювали профком
університету, впродовж бага-
тьох років брали активну участь
в роботі приймальної комісії, ос-
танні роки плідно працювали в
комісії з реформування охоро-
ни здоров’я Тернопільщини.
Ваші працьовитість, настир-

ливість у досягненні мети, по-
рядність, уважне ставлення до

людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найвищої оці-
нки і є прикладом для насліду-
вання новими поколіннями сту-
дентів ,  молодих лікарів і
викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишанов-

ний Аркадію Гавриловичу, міцно-
го здоров’я, невичерпного твор-
чого натхнення, нових успіхів у
Вашій благородній діяльності,
добробуту, людського тепла,
душевного спокою, родинного
благополуччя й затишку, довгих
років радісного та щасливого
життя.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

Аркадій Гаврилович Шульгай
народився 19 березня 1965 року в
селі Гнидова Збаразького району
в працьовитій та дружній се-
лянській родині. «Батьки привча-
ли до роботи змалечку», – згадує
ювіляр. Від батька з матір’ю він пе-
рейняв любов до рідної землі,
мови, національних звичаїв і тра-
дицій. Після школи вступив до Кре-
менецького медучилища, яке  за-
кінчив 1984 року. Потім була чин-
на військова служба . Після
звільнення з армійських лав 1986
року вступив на медичний факуль-
тет ТДМУ (на той час – інституту),
щоб здобути вищу медичну осві-
ту. І ось уже 29 років його доля
тісно пов’язана з альма-матер.

1992 року Аркадій Шульгай
закінчив університет, здобувши
диплом з відзнакою. Як кращо-
го випускника, його запросили
на наукову роботу на кафедру
оперативної хірургії та топогра-
фічної анатомії нашого ВНЗ. Роз-
починав у ранзі старшого лабо-
ранта, ще через рік – асистент
кафедри. Водночас навчався в
аспірантурі, працював над кан-
дидатською дисертацією, яку ус-
пішно захистив 1995 року. 2006-
го – докторську. 2007 року Ар-
кадію Шульгаю присвоєно вчене
звання професора.

З 1997 року Аркадій Гав-
рилович – доцент кафедри
оперативної хірургії та то-
пографічної анатомії. 2003
року обійняв посаду завіду-
вача кафедри соціальної
медицини, організації та
економіки охорони здоро-
в’я з медичною статистикою,
яку очолював до 1 вересня
2014 р.
Багато творчих і фізичних
сил віддавав ювіляр також
громадським справам . З
1995 до 2008 року був не-
змінним головою профко-
му Тернопільської держав-
ної медичної академії,
потім – університету.

2006 року Аркадій Гаври-
лович став деканом факуль-
тету післядипломної освіти
нашого університету, вико-
нуючи водночас й обов’яз-
ки завідувача кафедри соціаль-
ної медицини. Переведений на
посаду декана медичного фа-
культету у лютому 2007 р., тру-
дився на цій посаді понад сім
років. 5 червня 2014 року був
призначений проректором з на-
уково-педагог ічної роботи
ТДМУ. Після передчасної смерті
ректора ТДМУ, члена-кореспон-
дента НАМН України, професо-

ра Л.Я. Ковальчука з жовтня 2014
року і до 23 лютого 2015 року
професор А.Г. Шульгай викону-
вав обов’язки ректора універси-
тету. Склав ці повноваження у
зв’язку з призначенням ректора
в законодавчо встановленому
порядку. Нині Аркадій Гаврило-
вич продовжує працювати на по-
саді проректора з науково-педа-
гогічної роботи ТДМУ.

ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ, ДОСВІДЧЕНИЙ ПЕДАГОГ
І ВИХОВАТЕЛЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Його професійні та людські
якості викликають щиру повагу
колективу. Колеги відзначають
властиві ювіляру працьовитість,
високу відповідальність за дору-
чену справу, принциповість, ви-
могливість до себе і до інших,
організаторські здібності. Його
компетентність поєднується з
природною інтелігентністю, толе-
рантністю, уважним ставленням
до людей. А для студентів, яким
професор Шульгай передає свої
знання й досвід, він мудрий і
добрий наставник, незапереч-
ний  авторитет , словом ,
справжній Учитель.
У медицині, кажуть, як ніде
важливо мати справжнього Вчи-
теля. Аркадій Гаврилович розпо-
відає, що йому пощастило в сту-
дентські роки мати чудових на-
ставників, які сприяли його
становленню як вченого, як осо-
бистості.

– З любов’ю та шаною згадую
професора Романа Йосиповича
Вайду, на жаль, нині вже по-
кійного. Він був першим керів-
ником моєї кандидатської ди-
сертації, яку я захистив у 30 років.
Допомагав своїми порадами і
під час написання докторської.
Вдячний долі, що зустрів Романа
Йосиповича на своєму життєво-

му шляху та мав можливість пра-
цювати разом з ним в стінах аль-
ма-матер, – зазначає професор
А.Г. Шульгай.
Дружина ювіляра Олександра
Михайлівна – доцент кафедри
дитячих хвороб. Старша донька
Анна – Марія нині навчається на
5 курсі медичного факультету
ТДМУ, молодша Валентина – уче-
ниця Української гімназії ім. Івана
Франка. Понад усе в цій дружній
родині цінують любов, працьо-
витість, взаємну підтримку та по-
вагу одне до одного. Така ж ат-
мосфера панувала і в домі батьків
Аркадія Гавриловича.
Цікавлюся, як відпочиває юві-
ляр.

– Найкраще відпочивається на
своїй малій батьківщині, в рідно-
му селі. Коли є можливість, їду
туди, щоб побути з батьком, яко-
му вже виповнилося 90 років,
доглядаю за садом, господарюю.
Хай щасливо стеляться Ваші
життєві шляхи-дороги, Аркадію
Гавриловичу, і щедро врожаїть-
ся Ваша науково-педагогічна
нива! Нових плідних досягнень
у вашій багатогранній діяльності
науковця, лікаря , педагога ,
сімейного щастя та добробуту!

Оксана БУСЬКА

26 березня відзначатиме ювілейний
день народження старший лаборант ка-
федри медицини катастроф і військо-
вої медицини ТДМУ Галина Михайлів-
на ІЛАЩУК.
Вельмишановна Га-

лино Михайлівно!
Сердечно вітаємо

Вас з ювілейним днем
народження!
У стінах університе-

ту Ви успішно пройш-
ли 17-літній трудовий
шлях: спочатку стар-
шого інспектора на-
вчального відділу, а
згодом – старшого
лаборанта кафедри
медицини катастроф і
військової медицини,
виконували одну з
найважливіших діля-
нок роботи – органі-
заційного забезпечен-
ня навчального про-
цесу ,  проведення
висококваліфікованих наукових досліджень.
Глибоко поважаємо й шануємо Вас за ба-

гаторічну невтомну працю, високий профе-

сіоналізм, сумлінне виконання своїх службо-
вих обов’язків.
Ваші порядність, працелюбність, уважне

ставлення до людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найви-
щої оцінки і є прикла-
дом для наслідування.
Бажаємо Вам, вель-

мишановна Галино Ми-
хайлівно, доброго здо-
ров’я, нових успіхів у
Вашій  благородній
діяльності, людського
тепла, душевного спо-
кою, добробуту, родин-
ного благополуччя й за-
тишку, довгих років ра-
дісного та щасливого
життя.

Хай сміється доля,
мов калина в лузі,
У родиннім колі,

серед вірних друзів.
Хай крокують поруч

вірність і кохання,
Хай здійсняться мрії і

усі бажання!
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

29 березня відзначатиме юві-
лейний день народження про-
відний економіст ТДМУ Ольга
Миронівна ЛИНДА.
Вельмишановна

Ольго Миронівно!
Сердечно вітає-

мо Вас з ювілей-
ним днем народ-
ження!
Після здобутого

досвіду роботи на
виробництві , у
стінах університету
Ви успішно прой-
шли 10-літній тру-
довий шлях про-
відного економі-
ста  одного з
найважливіших
підрозділів універ-
ситету – економі-
чного відділу.
Глибоко пова-

жаємо й шануємо
Вас за багаторічну
невтомну працю, високий професіо-
налізм, сумлінне виконання своїх
службових та громадських обов’язків.

Ваші порядність, працелюбність,
уважне ставлення до людей, прагнен-
ня робити добро заслуговують най-
вищої оцінки і є прикладом для на-

слідування.
Бажаємо Вам ,

вельмишановна
Ольго Миронівно,
доброго здоров’я,
нових  у сп і х і в у
Ваш ій  благо -
родній діяльності,
людського тепла,
душевного  спо-
кою,  добробуту ,
родинного благо-
получчя й затиш-
ку , довгих років
радісного та щас-
ливого життя.
Нехай не згасає

молодість душі, ба-
дьорий настрій, не-
вичерпний оп-
тимізм, щедро ко-
лоситься  Ваша

життєва нива!
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського
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31 березня відзначатиме
ювілейний день народження
ветеран ТДМУ, кандидат ме-
дичних наук Наталія Сергіїв-
на ДОНІЧ.
Вельмишановна Наталіє Сер-

гіївно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілей-

ним днем народження!
Після закінчення Одеського

медінституту, 12 років практичної
лікарської роботи на Івано-

Франківщині, в Туркменії після
землетрусу та в місті Одесі, у стінах
Тернопільського медінституту Ви
успішно пройшли майже 24-
літній трудовий шлях асистента
кафедри інфекційних хвороб.
Після завершення науково-пе-

дагогічної діяльності на кафедрі,
незважаючи на поважний вік, Ви
ще 17 років продовжували реа-
лізовувати свій великий клінічний
досвід ,  працюючи  лікарем

Одеського санаторію інвалідів
війни.
Наталіє Сергіївно, Ви – яскравий

представник першої плеяди вик-
ладачів, які закладали фундамент
академізму в нашій альма-матер.
Колектив університету глибо-

ко поважає й щиро шанує Вас
як науковця, висококваліфікова-
ного клініциста-інфекціоніста,
досвідченого, неординарного
педагога та вихователя студен-

тської молоді за багаторічну не-
втомну працю, високий профе-
сіоналізм, сумлінне виконання
своїх службових і громадських
обов’язків. Усім, хто навчався у
Вас і працював з Вами, пам’ятні
Ваші практичні заняття з вико-
ристанням цікавих випадків з
л ікарської практики , Ваш
клінічний досвід і діагностична
інтуїція, Ваші консультативні виї-
зди в райони області.

31 березня святкує своє дев’я-
ностоліття Наталя Сергіївна
Доніч. Народилася вона у м.
Одесі. Мати її була робітницею,
батько – істориком, працював в
археологічному музеї. Батьки з
дитинства привили маленькій
Наталі любов до навчання ,
пізнання навколишнього світу. У
школі Наталя Сергіївна навча-
лась до 1941 року, закінчила 9
класів. З початком війни заняття
у школі тимчасово призупини-
ли. Разом з мамою залишалися
на окупованій території. До
війни, під час війни та в повоєнні
роки родина Донічів жила дуже
бідно, голодували; разом з ма-
мою Наталя Сергіївна по черзі
носила одне пальто.

1942 року Наталя Сергіївна
була зарахована вільним слуха-
чем в Одеський медичний інсти-
тут, а після здобуття середньої
освіти стала його студенткою.
Після закінчення медичного
інституту 1947 року Наталя Сер-
гіївна протягом року працювала
головним лікарем районної сані-
тарної епідеміологічної станції в
Івано-Франківській області. Після
заміжжя 1949 року разом з чоло-
віком виїхала на роботу в Серед-
ню Азію, у зруйнований після зем-

НАТАЛІЯ ДОНІЧ – НЕОРДИНАРНИЙ
ПЕДАГОГ І ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИЙ
КЛІНІЦИСТ-ІНФЕКЦІОНІСТ

летрусу Ашхабад, де пра-
цювала санітарним лікарем.
На початку 50-х років, після
народження доньки, Ната-
ля Сергіївна повернулась у
місто дитинства, милу її сер-
цю Одесу, де до 1959 року
працювала лікарем-епіде-
міологом.
Наталя Сергіївна Доніч
прийшла на кафедру інфек-
ційних хвороб Тернопільсь-
кого медичного інституту з
дня її створення, брала ак-
тивну участь в її станов-
ленні. Працювала асистен-
том кафедри з грудня 1959
року до травня 1983 року.
За час роботи викладачем
вона запам’яталася студен-
там своєю вимогливістю, ви-
соким професіоналізмом,
вмінням швидко й доступ-
но пояснювати матеріал, для кра-
щого засвоєння якого вдало ви-
користовувала випадки зі своєї
практики. Широким було коло
наукових інтересів Наталі Сергії-
вни. Вона вивчала деякі ланки па-
тогенезу шигельозу та інших го-
стрих кишкових інфекцій, що ляг-
ло в основу її кандидатської
дисертації «Вміст заліза та міді у
крові хворих на дизентерію», яку

успішно захистила 1966 року.
Вона також багато займалася
вірусними гепатитами – дослід-
жувала алергічні реакції, по-
єднання з інфекційною та не-
інфекційною патологією, оцінюва-
ла ефективність лікування хворих.
Завжди була кваліфікованим і спо-
стережливим клініцистом, лікува-
ла сама й консультувала інших
пацієнтів. Діагностувала один з

Вельмишановній Наталії
Сергіївні Доніч на честь слав-
ного ювілею присвячується

Ваша доля, як факел,
Що горить і не гасне:
Заслужили Ви в Бога

Ювілей цей прекрасний.

НА ЧЕСТЬ ВАС НАША ДОНЯ НОСИТЬ ІМ’Я НАТАЛЯ

перших випадків лептоспірозу в
клініці інфекційних хвороб, завіз-
ну малярію. Наталя Сергіївна зав-
жди прагнула удосконалювати
свій професійний рівень як вик-
ладача, так і лікаря-інфекціоніста,
тому неодноразово підвищувала
кваліфікацію у провідних медич-
них закладах міст Саратова, Оде-
си, Києва, Москви, Риги, Санкт-
Петербурга. Науковий доробок
Наталі Сергіївни знайшов своє
висвітлення у 34 публікаціях, з
яких 14 – статті у провідних фа-
хових виданнях.

1983-2000 років, до досягнен-
ня 75-річного віку, Наталя Сер-
гіївна працювала лікарем Одесь-
кого санаторію інвалідів війни.
Загальний трудовий стаж Наталі
Сергіївни складає понад 50 років.
Воістину вона є Ветераном праці.
А ще Наталя Сергіївна є чудо-
вою матір’ю, щасливою бабусею
й вже прабабусею. Її донька Ка-
терина Андріївна Посохова –
відомий професор-фармаколог,
обидві онуки  продовжили
лікарську й наукову династію.
У молоді роки Наталя Сергіїв-
на любила подорожувати: круї-
зи на пароплавах по Чорному
морю, Волзі, Дунаю. Зараз «ман-
друє» перед телевізором. Улюб-

Ваші роки – багатство
Понад золото й срібло,
Бо служили Ви людям

І були їм потрібні.
Мудра, добра й привітна,
Справедлива й шляхетна,

Горда і незалежна,

Лаконічна й конкретна –
Ось така Ви у згадках

Ваших давніх студентів,
Хіба можна забути

Вчену Доніч-доцента?!
Ви ж бо Лесю, дружину,

Рятували в шпиталі:

Павло ДОМЧУК,
лікар-уролог, дитячий

хірург, м. Борщів

На честь Вас наша доня
Носить ім’я Наталя.

То був лікарський подвиг:
Ботулізм побороти –

Тут уміння і розум
Лиш спроможні на спротив,
Плюс ще досвід багатий –

Теоретик і практик!
Дисертація Ваша –
На подіях і фактах.

Тож хай сяє Вам сонце
І не кличе ще небо,

Щоб до ста літ прожили
І все мали, що треба...

Активною була й Ваша гро-
мадська діяльність, зокрема, як
багатолітнього профорга кафед-
ри, лектора товариства «Знання».
Ваші порядність, інтелігентність,

жіночність, працелюбність, праг-
нення робити добро заслугову-
ють найвищої оцінки і є прикла-
дом для наслідування новими по-
коліннями студентів, молодих
лікарів і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановна

Наталіє Сергіївно, доброго здоро-
в’я, людського тепла, душевного
спокою, добробуту, родинного
благополуччя й затишку, активно-
го та щасливого довголіття.
Нехай не згасає молодість душі,

бадьорий настрій, невичерпний
оптимізм, щедро колоситься
Ваша життєва нива!
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

лені програми – «Світ нави-
воріт», передачі про тварин.
Друзі згадують Наталю Сергіїв-
ну як завжди веселу, життєраді-
сну, яка випромінює душевне
тепло, періодично «вибухає»
дотепним одеським гумором.
Наталя Сергіївна постійно
прагне пізнавати нове, любить
багато читати: замолоду – при
світлі гасової лампи, зараз – не-
зважаючи на поганий зір.
Наталя Сергіївна каже, що їй
в житті пощастило: «У свої 90
років я живу разом з донькою і
зятем, які оточили мене увагою
й піклуються про мене».
Все життя, навіть у його найс-
кладніші періоди, Наталя Сергії-
вна є оптимістом. Головні цінності
– чесність, людяність.
І зараз Наталя Сергіївна актив-
но цікавиться суспільно-політич-
ним життям нашої країни, го-
ловною її мрією є мир в Україні.
Бажаємо дорог ій  Натал і
Сергіївні міцного здоров’я та
довгих років активного життя,
радості від рідних, близьких і
друзів.
Працівники кафедри інфек-
ційних хвороб з епідеміоло-
гією, шкірними та венерич-

ними хворобами

КОНКУРС ДЛЯ
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
Відділ виробничої практики Тер-
нопільського державного медично-
го університету імені І.Я. Горба-
чевського оголошує конкурс серед
студентів 4-го і 5-го курсів медич-
ного факультету на проходження
літньої виробничої практики у
м. Вроцлав (Республіка Польща).
Вимоги до претендентів:
1. Успішне навчання (довідка з
деканату про середній бал успіш-
ності за всі роки навчання, не ниж-
че 8) – 30 балів;

2. Знання англійської мови,
підтверджено сертифікатом: І рівень
– 30 балів, ІІ рівень – 20 балів, ІІІ
рівень – 5 балів;

3. Володіння польською мовою
(за результатами співбесіди): І
рівень – 30 балів, ІІ рівень – 20
балів, ІІІ рівень – 5 балів;

4. Участь у програмах «Студен-
тська наука і профорієнтаційне на-
вчання» (10 балів), «Студент-май-
бутній фахівець високого рівня ква-
ліфікації» (20 балів);

5. Наявність друкованих наукових
праць, де студент є одним з пер-
ших трьох співавторів – тези (по 2
бали за кожні тези), статті (по 7
балів за кожну статтю), патенти (по
10 балів за кожен патент);

6. Участь у громадській та куль-
турній роботі університету – 5 балів;

7. Інше (літні школи – 5 балів;
навчання та стажування за кордо-
ном – 5 балів за кожен вид).

Заяву та відповідні документи
подавати на ім’я керівника відділу
виробничої практики студентів, доц.
В.Б. Фурделу до 31 березня 2015
року.
Відбір кандидатів здійснюватиме
комісія за співбесідою з конкурсан-
тами і подальшим відкритим голо-
суванням.

***
КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
Відділ виробничої практики Тер-
нопільського державного медичного
університету імені І.Я. Горбачевсько-
го оголошує конкурс серед студентів
3-го і 4-го курсів фармацевтичного
факультету на проходження літньої

виробничої практики у м. Вроцлав
(Республіка Польща).
Вимоги до претендентів:
1. Успішне навчання (довідка з
деканату про середній бал успіш-
ності за всі роки навчання, не ниж-
че 8) – 30 балів;

2. Знання англійської мови,
підтверджено сертифікатом: І рівень
– 30 балів, ІІ рівень – 20 балів, ІІІ
рівень – 5 балів;

3. Володіння польською мовою
(за результатами співбесіди): І
рівень – 30 балів, ІІ рівень – 20
балів, ІІІ рівень – 5 балів;

4. Участь у програмах «Студен-
тська наука і профорієнтаційне на-
вчання» (10 балів), «Студент-май-
бутній фахівець високого рівня ква-
ліфікації» (20 балів);

5. Наявність друкованих наукових
праць, де студент є одним з пер-
ших трьох співавторів – тези (по 2
бали за кожні тези), статті (по 7
балів за кожну статтю), патенти (по
10 балів за кожен патент);

6. Участь у громадській та куль-
турній роботі університету – 5 балів;

7. Інше (літні школи – 5 балів;
навчання та стажування за кордо-
ном – 5 балів за кожен вид).
Заяву та відповідні документи
подавати на ім’я керівника відділу
виробничої практики студентів доц.
В.Б. Фурделу до 31 березня 2015
року.
Відбір кандидатів здійснюватиме
комісія за співбесідою з конкурсан-
тами і подальшим відкритим голо-
суванням.
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ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ13
Тарас Шевченко – взірець
непереборної жаги до сво-

боди, втілення чеснот, віри у
справедливе майбутнє. Це – сла-
ветний геній, який зробив нео-
ціненний внесок у розвиток ук-
раїнської мови ,  культури ,
і стор і ї своєї Батьк івщини…
Його безсмертне ім’я та непов-
торні твори вже кілька століть
поспіль живуть у серці нашого
народу, в його мріях і споді-
ваннях, пробуджують у людей
щирі та шляхетні почуття . Тво-
ри великого Кобзаря стали для
наших сучасників справжньою
енциклопедією життя, донесли
героїзм того часу. Він – яскра-
вий приклад борця за правду
та свободу, щирий патріот, та-
лановитий поет, легендарний
художник…
Студенти та викладачі ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського взяли
участь у проведенні літературно-
музичної імпрези «І дзвенять
Кобзареві слова крізь століття»,
приуроченої 175-річчю з часу
виходу першого видання «Коб-
заря». Захід відбувся у Тер-

нопільській обласній бібліотеці
для молоді.

«Кобзар» належить до найво-
лелюбніших книг усіх часів, він
наскрізь напоєний прагненням
волі, передчуттям її неминучості.
Поезії «Кобзаря» пронизані
вірою в незнищенність людини,
вірою в те, що людина ніколи не
змириться з безправ’ям, рабство
ніколи не стане для неї за нор-
му існування…

Особливою окрасою заходу
стали виступи студентів-іно-
земців, які навчаються в ТДМУ.
Марокканка Сара Абу ел Коусі-
не читала вірш «Тече вода з-під
явора». У виконанні ганійця Дуг-
ласа Баах Агеамфура прозвучав
«Садок вишневий коло хати»,
Стефані Анем (Нігерія) сподоба-
лося декламувати «Думи мої,
думи», а Гіфті М’яко (Гана) –
«Минають дні, минають ночі».

Студентський актив Терно-пільського державного
медичного університету імені
І.Горбачевського зорганізував
вечір пам’яті генія українського
народу – Тараса Шевченка. По-
шанування видатного письмен-
ника й громадського діяча відбу-
лося у формі читання відомих
його творів.
Вірші Тараса Шевченка декла-
мували студенти-іноземці. Це ста-
ло сюрпризом, зрештою, в цьо-
му був свій колорит і логічна за-
в’язка вечора, адже «Садок
вишневий коло хати» Тарас Гри-

горович написав під час свого
заслання. Відомий твір «Реве та
стогне Дніпр широкий» він ство-
рив до того, як вперше побачив
Дніпро. Тож іноземним студен-
там вдалося не лише опанувати
українську мову, а й заглибити-
ся в українські традиції та
підключити уяву. В їх виконанні
прозвучали такі вірші: «Садок
вишневий коло хати», «Мені
однаково», «Тече вода з-під яво-
ра», «Думи мої».
Музичною родзинкою захо-
ду став виступ студентів Тер-
нопільського музичного учи-

лища імені С.Крушельницької,
які під супровід гри на бандурі
виконали Шевченкові твори .
Власні вірші, присвячені Кобза-
рю, зачитали студентка медич-
ного факультету Тетяна Іваніць-
ка й директор навчально-нау-
кового інституту моделювання
та аналізу патологічних про-
цесів, доцент Валерій Дідух. Їхня
поезія глибоко запала в душу
глядачам.
Спеціальним гостем вечора
був народний артист України,
відомий актор Тернопільського
академічного драмтеатру імені

Т.Шевченка та професор Терно-
пільського національного педа-
гогічного університету імені
В.Гнатюка В’ячеслав Хім’як.

«Для мене Тарас Шевченко
завжди був великою загадкою,
яку я намагаюся розгадати з 14
років. Саме в цьому віці заціка-
вився його творчістю. Хочу ска-
зати, що кожен його ювілей
відкриває досі невідомі нам грані
творця геніальної поезії. Вико-
нуючи роль Тараса Шевченка у
виставі «Сон», у мене не раз
виникали питання, на які я тоді
не міг дати відповіді. Нині ці

І ДЗВЕНЯТЬ КОБЗАРЕВІ СЛОВА КРІЗЬ СТОЛІТТЯ
Варто також зазначити, що іно-
земні студенти вже другий рік
поспіль беруть участь у Шевчен-
ківських читаннях, які зорганізо-
вують в університеті.
Авторський вірш-присвяту
Кобзареві проникливо зачитала
студентка 2 курсу медичного
факультету Тетяна Іваніцька.
Учасники заходу (студенти
медичного факультету та фа-
культету іноземних студентів,
викладачі кафедри українознав-
ства – доценти В. Юкало, М.
Тишковець, викладач О. Новіць-
ка ,  кер івник підготовчого
відділення Л. Наліжита, працівни-
ки та гості бібліотеки) поринули
у поетичний світ Тараса Шевчен-
ка, переглянули цікаві відео, де
твори поета прозвучали у су-
часній інтерпретації, ознайоми-
лись з колекцією «Кобзарів».
Після завершення заходу органі-
затори, зокрема, працівники
бібліотеки О. Крива, Н. Терлецька,
К. Іванчишин, Л. Радібаба та вик-
ладач кафедри українознавства О.
Новіцька подякували присутнім за
участь і співпрацю, а глядачі вод-

ночас – організаторам та студен-
там за свято.

«Шевченківські дні» стали для
українського народу заходами
самовизнання та усвідомлення
своєї значущості у світі. Бо саме
Тарас першим в українській літе-
ратурі пророкував нашому на-
родові щасливе майбутнє. Мину-
ло вже багато літ з того часу, як
перестало битися лицарське, хо-
робре серце великого борця
Тараса Григоровича Шевченка,
але образ Великого Кобзаря та-
кий же безсмертний, як і сам
український народ. Ніколи не
дозволимо себе принизити, ви-
терти об себе ноги. Будемо бо-
ротися до перемоги! Адже че-
рез призму віків з небес на нас
завжди дивитиметься Шевченко
та благословлятиме на великі
діла: «Борітеся – поборете! Вам
Бог помагає!»

Оксана НОВІЦЬКА,
викладач кафедри
українознавства,

Тетяна ІВАНІЦЬКА,
студентка медфакультету

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ ДЕКЛАМУВАЛИ ВІРШІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
відповіді отримав, але «Кобзар»
для мене став ще ціннішим, тому
мені постійно хочеться ще раз і
ще раз його перечитувати», –
зазначив В’ячеслав Хім’як.
В’ячеслав Антонович також
поділився своїми враженнями
від відвідання місць, де перебу-
вав на засланні Тарас Шевченко.
Він побажав студентам ТДМУ
частіше звертатися до творчості
українських класиків і бути
гідними нащадками своїх слав-
них предків.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

З  нагоди 201-ої
річниці від дня на-

родження Кобзаря у Тер-
нопільській психоневро-
логічній лікарні підготува-
ли тематичний вечір
«Уклін тобі, Тарасе, у
віках». Хор медпраців-
ників презентував для
своїх колег та й усіх, хто
любить Шевченкову
творчість, літературно-
музичну композицію. У
ній талановито перепле-
лися і Кобзареве поетич-
не слово, і ліричні пісні,
покладені на його музи-
ку, та світлини малярської
Шевченкіани, якими мог-
ли милуватися присутні
завдяки сучасним мультимедій-
ним засобам. Кожен отримав
велику насолоду від хорового
виконання «Реве та стогне Дніпр
широкий», «По діброві вітер віє»
та інших творів. Звучали й пісні
сучасних композиторів, які слав-
лять великого генія нашого на-
роду. Особливо зворушливо у
вмінні передати надзвичайну ме-
лодійність Шевченкової поезії,
прозвучала «Така її доля» з уст
Надії Фарійон. Ведучі концерт-

ної програми провели учасників
дійства стежками творчої та жит-
тєвої біографії поета. Деклама-
тори талановито виконали урив-
ки з поеми «Сон», «Тополя»,
«Розрита могила», «Гайдамаки».
Організатор дійства – заступник
головного лікаря з медсестринства
Надія Фарійон після завершення
концерту розповіла, що весь твор-
чий колектив готувався до нього
з особливим трепетом, бо ж це
усього лише другий виступ хору

лікарні. А ще й тому, що для кож-
ного з його учасників Шевченко
– це особливий поет, слово яко-
го буде жити навіки. От лише хай
би збувалися якомога швидше
його пророчі слова, що «на онов-
леній землі, врага не буде, супос-
тата», – каже пані Надія, – бо
стільки українських чоловіків нині
гине безневинно.

– Коли готувалися до репе-
тицій, намагалися торкнутися сер-
цем Шевченківських творів, щоб

передати непов-
торний колорит
його поезії, мело-
дійне звучання та
невмирущі ідеї ук-
раїнського генія, –
ділиться думками
Надія Фарійон. –
Сценарій пишемо
самі, а от відеоро-
лики, якими супро-
воджуємо святкове
дійство, вже ство-
рює режисер. Рані-
ше у  колективі
було 18 осіб, а зго-
дом, після першо-
го виступу, при-
єдналося ще двоє
учасників. До скла-

ду входять двоє осіб з адмініст-
рації лікарні, п’ятнадцять молод-
ших медичних працівників і троє
молодших медсестер. Запросили
художнього керівника, яка на во-
лонтерських засадах допомогла
зорганізувати хор. Це – студент-
ка Тернопільського музичного
училища Анастасія Бабій, яка що-
тижня проводить репетиції.
У головного лікаря Тернопі-
льської психоневрологічної
лікарні Володимира Шкробота

«УКЛІН ТОБІ, ТАРАСЕ, У ВІКАХ» до Тараса Шевченка особливе
ставлення. І не лише тому, що
він праправнук Шевченка по лінії
роду Красицьких, але й через те,
що поезія великого пророка у
його душі ще змалечку.

– Пригадую, як у дитинстві, а
були це 50-ті роки минулого сто-
ліття, ми збиралися і в родинно-
му колі читали вірші Шевченка. І
батько, і мама знали дуже бага-
то напам’ять поезій з «Кобзаря».
Зрозуміло, Шевченко у кожного
– свій і своя любов до цього
поета, але його творчість, жит-
тєву позицію можна вважати
скарбом цілої нації. Його слово
невмируще і ми є свідками того,
як нині воно звучить уже в но-
вому вимірі. І з уст нового поко-
ління, яке не менше захоплюєть-
ся Шевченком, ніж ми. Тому для
мене – велике щастя знову й
знову слухати його вірші, особ-
ливо, коли їх декламує мій внук.
Тарас Шевченко, крім таланту
до творчості, вмів відчувати най-
потаємніші болі звичайної люди-
ни, міг щиросердно заглибити-
ся у людські переживання. У цьо-
му, напевно, й криється таємниця
магії його слова, надзвичайного
успіху, його невмирущості та за-
гальнолюдської актуальності.

Лариса ЛУКАЩУК,
Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)
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Свято весни та краси, щойого зорганізували студен-
ти – члени науково-краєзнавчо-
го гуртка «Терполяни», вирізня-
лося ліричним креативом і ро-
мантичною атмосферою.

– Вітаємо наших чарівних жінок
– викладачів і студенток зі святом
весни, кохання, надій і сподівань,
– звернулися до присутніх в ауди-
торії гуртківці – студенти 1 курсу
медичного факультету Андрій
Вознюк та Степан Стефанчук.
Наповнене душевним теплом,
емоційно зазвучало з їхніх уст
поетичне слово:

– Земля зітхає ледве чутно і
прокидається від сну

І березень дарує диво, розпо-
чинаючи весну,

Це диво в посмішках чарівних,
У морі квітів навкруги.

Ми вас вітаємо, царівни,
Найкращі, милі, дорогі.

Сердечні вітання з прекрасним
святом весни адресував при-
сутнім доцент кафедри медичної
фізики з діагностичним і лікуваль-
ним устаткуванням Валерій Дідух.

– У моїй збірці « На березі
надії», що вийшла торік у видав-
ництві «Медобори», є вірш, на-
писаний до 200-річчя від дня
появи на світ духовного про-
відника нації – Тараса Шевчен-
ка. Вшанувати Кобзаря в ці вес-
няні дні – веління серця.
Валерій Дмитрович прочитав
вірш, в якому, зокрема, були такі
рядки:

«Ти – краю рідного Мойсей,
І плоть, і дух, й душа народу,

Ти засівав поміж людей
Братерство, рівність і свободу».
А далі на суд слухачів були
представлені поезії, присвячені
Жінці. Ось одна з них:

О, пані, панянки, о чари жіночі,
Від Вас не сховатися та й не

втекти.
Ховають таїну душі Ваші очі

І ваблять нас більш,
ніж космічні світи.

Ви знаєте сили і слабкості наші,
Від горя і бід відвертаєте нас,

Впиваємось щастям з любовної
чаші,

Яку нам підносите в зоряний час.
Це ж ми, перед Вами стаєм на

коліна
І просимо Вашого серця й руки,
Одвіку із нами Бог, Ви й Україна,
Ми любимо Вас, українські жінки.
Чарівним представницям на-
шого університету присвятив
свої вірші і викладач кафедри
філософії та суспільних дис-
циплін, кандидат філософських
наук Тарас Кадобний.

– Цінуємо вашу ніжну вроду,
дякуємо, що ви є такі на світі. Вами
втішається вся наша українська
земля. Наша філософія – це тво-
рити добро кожного дня, бачи-
ти вас щасливими та усміхнени-
ми, – сказав Тарас Богданович.
І в прозі, і віршованим словом
привітав жіноцтво викладач ка-
федри філософії та суспільних
дисциплін, керівник гуртка «Тер-
поляни» Леонід Кравчук.
І знову найкращі побажання
звучали від студентів:

– Зі святом весни, королеви
весни!

ЮЛІЯ ЯРИШ: «ЛІКАР –
НАЙПОТРІБНІША
ПРОФЕСІЯ»

– Вступ до університету – це
початок студентського життя.
Чим запам’ятався 1 курс?

– До навчання адаптувалася
досить швидко. Можливо, й зав-
дяки моїй чудовій групі. А та-
кож талановитим викладачам.
Відвідую гурток з медичної біо-
логії. Науковим керівником гур-
тка є завідувач кафедри, профе-
сор Лариса Ярославівна Федо-
нюк ,  тож кожне заняття  –
цікаве. Почала писати нову на-
укову роботу з фізіології. Хочу
дослідити, як тип нервової
системи впливає на успішність,
виявити закономірності. Вдяч-
на за підтримку та допомогу
моєму науковому керівнику –
професору кафедри патфізіо-
логії Ользі Володимирівні Де-
нефіль, сподіваюся виправда-
ти її довіру.

– Розуміння, що медици-
на – це саме те, до чого
прагнете, прийшло до вас…

– … Поступово. Медиків в
моїй сім’ї не було. Тато – педа-
гог, викладає фізико-матема-
тичні дисципліни. Мама – філо-
лог, і я теж дуже прихильна до
гуманітарних наук. У школі зав-
жди брала участь в олімпіадах
з української мови та літератури.
Багато часу приділяла англійській.
У 8 класі до нас прийшла дуже
гарна вчителька біології Галина
Володимирівна Гайда. На її уро-
ках не було байдужих. І мене теж
захопила біологія. Почала її вив-
чати поглиблено, шукати додат-
ковий матеріал на ту чи іншу тему.
Хотілося знати якомога більше
про те,  з чого складається
організм, як побудований. Коли
сформували профільні класи,
пішла до хіміко-біологічного. Ви-
рішила, що вступатиму до медич-
ного університету, щоб стати ліка-
рем. Бо це найпотрібніша та най-
гуманніша професія. Документи
подала до ТДМУ ім. І.Я. Горба-
чевського й Національного ме-
дичного університету ім. О.О. Бо-
гомольця, ще до кількох вишів.
Коли ж потрібно було визнача-
тися – завагалася. Чи не обрати
столичний університет? Але по-
їхала до Києва, подивилася, по-
рівняла умови навчання і, повер-
нувшись додому, віднесла оригі-
нали документів до ТДМУ.

– Скласти сесію на «від-
мінно» вдається не кожному.
Поділіться секретом успіху.

– Секрет простий: потрібно
вчитися протягом року, система-
тично. Тоді й до іспитів готува-
тися легко. Не раджу зазубрю-
вати бездумно те, чого не ро-
зумієш, бо останньої миті все
вилетить з пам’яті. Щоб не забу-
ти нічого та не заплутатися –
треба твердо знати матеріал. На
2 курсі вивчаємо нові складні
дисципліни – фізіологію, топог-
рафічну анатомію з оперативною
хірургією, мікробіологію. Тому
зараз вчитися важче, ніж на 1
курсі, і водночас психологічно
легше, бо вже звикла до нових

умов, системи «єдиного дня» та
знаю, на що треба звернути ува-
гу, щоб досягти кращих резуль-
татів. Поглиблюю свої знання
англійської. Долати труднощі в
освоєнні медичної термінології
допомагає викладач Галина
Ярославівна Павлишин. Знання
англійської збільшує шанси ста-
ти учасником літніх шкіл, які зор-
ганізовують в ТДМУ, і я дуже
сподіваюся пройти відбір. Кон-
курс відбудеться в середині
квітня. Дуже цікавими є заняття
на клінічних кафедрах і, зокре-

ма, із санітарської практики з
хірургії, терапії, педіатрії. Вивчає-
мо анамнези, спілкуємося з хво-
рими. В університетській лікарні
сподобалося обладнання від-
ділення функціональної діагно-
стики. Такого сучасного облад-
нання не бачила в жодній іншій
лікарні Тернополя.

– Як проводите дозвілля?
– Під час канікул люблю по-
дорожувати, відкривати для себе
заповідні місця України. Після
поїздки в Єгипет зацікавилася
культурою арабського Сходу.
Вразило ставлення до жінок, в
Європі воно цілком інше. Здиву-
вало, що жінки постійно в чор-
ному, закриті з ніг до голови.
Хоча спека 42 градуси. Купають-
ся в морі в паранджі. Дуже суво-
ро все.
Захоплююся також історією. У
вільний час багато читаю. Серед
улюблених письменників – Тео-
дор Драйзер, Оскар Уайльд, його
іронічне ставлення до світу мені
імпонує. А ще люблю прогулян-
ки з друзями, спільні походи в
кіно. Наша студентська група
дуже дружна, разом вчимося,
разом відпочиваємо. Хто краще
опанував тему – допомагає
іншим підготуватися до заняття.
Немає суперництва за оцінки. Всі
стараються одне одному допо-
могти, підтримати. Під час іспитів
вболіваємо один за одного.

– Куховарити любите?
– Так. Готую залюбки. Особ-
ливо подобається пекти торти,
бо сама люблю солодке.

– Найчастіше печете …
– … «торт Празький». Молод-
шому брату Владиславу він дуже
до смаку.

Оксана БУСЬКА

До вас усміхається ранок
весняний,

Даруючи чистих небес голубінь,
Ви завжди прекрасні, кохані,

жадані,
Серця зігріває ваш погляд ясний.

Нехай же завжди посміхається
доля,

Хай шириться простір для
сонячних мрій,

Хай низько вклоняються квіти
довкола,

Бо ви цього дня королеви
весни!

Розповідають студентки 1 кур-
су медичного факультету, яких
попросила поділитися враження-
ми від свята, зорганізованого
гуртківцями.
Вероніка Миц: «Мені дуже спо-
добалося».
Наталя Олеськів: «Враження –
якнайкращі. Вітання завжди при-
ємно отримувати, та ще й по-
етичні. Браво, організатори!».
Марія Кузишин: «Дякуємо за
щирі вітання і теплі слова».
Оксана Буряк: «Дуже гарно все
відбулося, неформально. Приємно
відчувати себе королевами весни».

Б рати Вадим та Ві талій
Дальські – студенти місце-

вих вишів. Вадим – третьокурс-
ник медичного факультету на-
шого університету, а Віталій на-
вчається у ТНТУ імені І. Пулюя.
Вони йшли попри магазин на
масиві «Дружба», коли побачи-
ли, як з крамниці вибіг чоловік,
а за ним продавець – з крика-
ми про розбій. Юнаки не розгу-
билися й кинулися за втікачем.
Хлопцям вдалося наздогнати

зловмисника у дворах .  Вони
скрутили його та дочекалися
приїзду правоохоронців.

– Я автоматично побіг за ним
і наздогнав його у дворах. На-
ближаючись, побачив, що в ру-
ках у нього щось схоже на пісто-
лет. Кинувся на нього, вибив
зброю, підбіг брат і ми його скру-
тили, – пригадує Вадим.
За кілька хвилин на місце при-
годи приїхала державна служ-
ба охорони та міліція.

Юнаки переконані, що кожен
свідомий чоловік вчинив би так
само, як зробили вони.
За словами т. в. о. начальника
обласного управління міліції
Олександра Богомола, розбій у
крамниці на вулиці Карпенка –
це не перший злочин 33-річно-
го мешканця села Байківці Тер-
нопільського району.
Від імені громади й міліції
Олександр Богомол разом із за-
ступниками Русланом Баликом
та Олегом Ляховичем подяку-
вав братам Дальським. Він вру-
чив їм подяки та іменні годин-
ники.

– Завдяки вашій громадській
позиції, завдяки тому, що ви не
відвернулися та не зробили ви-
гляд, що вам не цікаво, злочи-
нець заарештований. Гадаю, він
отримає серйозне покарання за
вчинені злочини.
Це вже не перший випадок,
коли брати затримують не-
гідників. Років п’ять тому хлопці
допомогли дівчині, на яку в од-
ному з парків Тернополя напав
невідомий.
Сектор громадських зв’язків

УМВС України в області

ДВОЄ БРАТІВ-СТУДЕНТІВ ДОПОМОГЛИ
ЗАТРИМАТИ ЗЛОВМИСНИКА

Т. в. о. начальника обласного управління міліції Олександр
БОГОМОЛ вручає подяку студентові ТДМУ Вадиму
ДАЛЬСЬКОМУ

ВІТАЛИ КОРОЛЕВ ВЕСНИ

Оксана БУСЬКА

(Зліва направо): першокурсниці Марія КУЗИШИН, Оксана
БУРЯК, викладач, керівник гуртка «Терполяни» Леонід
КРАВЧУК, Вероніка МИЦ і Наталя ОЛЕСЬКІВ

(Закінчення. Поч. на стор. 1)
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В ідчинив двері для від-відувачів музей пам’яті рек-
тора ТДМУ ім. І. Я. Горбачевсь-
кого , члена-кореспондента
НАМН України, заслуженого дія-
ча науки і техніки, професора
Леоніда Якимовича Ковальчука,
який очолював ТДМУ 1997-2014
роках. У березні цього року Ле-
оніду Якимовичу виповнилося б
68 років.
На церемонії відкриття експо-
зиції були присутні члени родини
покійного, викладачі, студенти.

– Сьогодні ми відкриваємо
музей та вшановуємо пам’ять
геніальної людини – Леоніда
Якимовича Ковальчука, який ке-
рував університетом 17 років і
зробив його одним з кращих в
Україні, – сказав у вступному
слові ректор ТДМУ, професор
Михайло Корда. – Леонід Яки-
мович був надзвичайно багатог-

УРОЧИСТО ВІДКРИЛИ
МУЗЕЙ Л.Я. КОВАЛЬЧУКА

Експозицію музею оглядає син Л.Я. Ковальчука – перший
проректор ТДМУ, професор Олександр КОВАЛЬЧУК

ранною та талановитою особи-
стістю. По-перше, він був блис-
кучим менеджером , який
дбайливо й мудро керував уні-
верситетом і зробив його од-
ним з найкращих в Україні. По-
друге, віртуозним хірургом .
Якось в розмові Леонід Якимо-
вич зазначив: «В області немає
операційної, в якій би я не опе-
рував». І це були унікальні за
складністю операції. А ще Ле-
онід Якимович був таланови-
тим науковцем. Він виховав цілу
плеяду докторів і кандидатів
наук, створив хірургічну шко-
лу, написав десятки книг, ат-
ласів, посібників, монографій. За
що б не брався Леонід Якимо-
вич, скрізь досягав позитивних
зрушень. Пригадую 1987 рік...
Нам, субординаторам на ка-
федрі хірургії в обласній лікарні,
надзвичайно пощастило, бо

цього року завідувачем кафед-
ри призначили молодого, амбі-
тного доктора наук Леоніда Яки-
мовича Ковальчука. З його при-
ходом настали якісні зміни .
Почалася реорганізація опера-
ційного блоку, субординаторів з
хірургії стали залучати до асис-
тування під час найскладніших
операцій. 1997 року Леонід Яки-
мович очолив наш університет і
почалися разючі зміни в універ-
ситеті ( тоді ще інституті). Я мав
щастя працювати в його команді.
З ініціативи ректора створили ви-

давництво «Укрмедкни-
га» – перше таке видав-
ництво в Україні. Завдяки
його ідеї та  енерг ії ,
вмінню переконувати, вся
Україна була забезпечена
україномовними підруч-
никами та посібниками.
Подальшим кроком стало
створення медичних про-
грам на компакт-дисках і
колеги не лише з Украї-
ни, а й з-за кордону при-
їжджають запозичувати
досвід. За керівництва Ле-
оніда Якимовича створи-
ли лікувально – діагнос-
тичний центр, відкрили
нові факультети, інститут
медсестринства, з’явилися

нові кафедри, такі, скажімо, як
біоетика медичного права. Багато
з того, що зробив Леонід Якимо-
вич, втілено вперше в Україні.
Приміром, нові технології в на-
вчальному процесі в університеті
не мають аналогів. Створення
віртуальних навчальних комп’ю-
терних програм – це теж ідея
Леоніда Якимовича.
Він був геніальною людиною
й експонати музею нагадувати-
муть про це нинішньому та май-
бутньому поколінню студентів.
Але найкраще вшановувати гар-
ними справами. Успішне навчан-
ня студентів, яких Леонід Якимо-
вич любив і про яких турбував-
ся, високопрофесійна робота
колективу будуть гідною дани-
ною його пам’яті.
З хвилюванням переступали
відвідувачі поріг музею. Серед
експонатів – нагороди Леоніда
Якимовича , документи , по-
свідчення, сертифікати, добірка
його світлин. На моніторі – відео
з ілюстраціями його життєвого
шляху. Кожен бажаючий може
увімкнути та переглянути віде-
оматеріал. Орден «За заслуги»
ІІІ ступеня, Архистратига Михаї-
ла, інші високі відзнаки. Нагоро-
да Федерації профспілок Украї-
ни «За розвиток соціального

партнерства» – за розвиток
соціальної програми для пра-
цівників університету. Леонід Ко-
вальчук отримав її першим, а в
області таких нагороди – дві чи
три.
Серед експонатів – робочий
стіл Леоніда Якимовича у змен-
шеному вигляді, узбецький ха-
лат, який подарував йому рек-
тор Самаркандського медично-
го університету...
Це і аудиторія, і музей. Студен-
ти можуть відвідати його перед
лекціями або коли пари закінчи-
лися, а після 15 години – всі ба-
жаючі.

Вдова Л.Я. Ковальчука –
Неля Антонівна КОВАЛЬЧУК

Михайло КОРДА, ректор ТДМУ,
професор

Оксана БУСЬКА,
Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)
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В актовій залі ТДМУ імені
І.Горбачевського відбувся

вечір пам’яті, присвячений 68-
річчю з дня народження члена-
кореспондента НАМН України,
заслуженого діяча науки і техні-
ки України, доктора медичних
наук, професора Леоніда Ко-
вальчука. Під час цього заходу
його учні, колеги, друзі та рідні
згадували найсвітліші миттєвості
життя колишнього ректора
ТДМУ, серце якого перестало
битися 1 жовтня минулого року.
Після хвилини мовчання та ви-
конання Наталією Волотовською
пісні «Пам’ять» викладацька й сту-
дентська родина вшанувала ви-
датного хірурга, блискучого ме-
неджера, талановитого науковця
– Леоніда Ковальчука добрими
словами. Хтось ділився своїми спо-
гадами із спільного студентського
життя, хтось розповідав про своє
становлення як хірурга і науковця
під керівництвом Леоніда Якимо-
вича, хтось звернув увагу на його
новаторство, хтось щиро дякував
за наставництво та розуміння.
Кожне слово глибоко торкалося
душі й серця, кожна світлина ще
раз повертала присутніх у залі до
тих світлих моментів життя вели-
кої людини.
Саме Леонід Якимович упро-
довж останніх сімнадцяти років
мудро й дбайливо керував Тер-
нопільським державним медич-
ним університетом імені Івана Гор-
бачевського. Завдяки його вмінню
прогнозувати, впроваджувати
новітні технології та налагоджу-
вати співпрацю між вищими шко-
лами в Україні та за її межами наш
університет посів перше місце в
рейтингу медичних ВНЗ.

ФОРМУВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ
ПОЧАЛОСЯ У
СТУДЕНТСЬКІ РОКИ
Леонід Якимович був радісною
та життєлюбною людиною. Його
мрія стати хірургом спонукала до
постійного самовдосконалення,
самопожертви й наукових по-
шуків. Та, крім суто професійних
інтересів, у нього змолоду було
не одне хобі. Спершу він захо-
пився фотографією, завдяки
чому у свої студентські роки став
фотолітописцем життєдіяльності
своєї альма-матер . На його
світлинах зафіксовані найваж-
ливіші віхи розвитку медичного
інституту, а під час виконання
кандидатської дисертації це
вміння допомогло йому краще
вивчити зміни в клітинах крові,
які він вивчав і фотографував під
мікроскопом. Ще одним захоп-
ленням було читання книг з на-
укової фантастики. Саме книга
«Лезо бритви», яку подарувала
кохана дівчина Неля, що стала
відтак його вірною супутницею
у житті, визначила його вибір на
користь хірургії.

«Нещодавно переглядав аль-
бом зі студентськими фотогра-
фіями і зупинився на світлині гру-
пи субординаторів на шостому
курсі, в центрі якої Леонід Яки-

мович. На її звороті є підпис
«Майбутні хірурги». Наша гру-
па була досить сильною. Судіть
самі: Леонід Якимович – ректор
нашого університету з численни-
ми досягненнями, Михайло Бор-
щівський – заслужений лікар
України та головний лікар Жи-
томирської обласної лікарні,
Юрій Семенюк – заслужений
лікар України, головний лікар

Рівненської обласної лікарні,
професор, В’ячеслав Таран – зас-
лужений лікар України, канди-
дат меднаук, начальник обласно-
го управління охорони здоров’я
Хмельницької області та згодом –
заступник Міністра охорони здоро-
в’я України. Можна й далі перелічу-
вати здобутки однокурсників, але
саме Леонід Якимович першим з
нас зробив складні операції.
Він походив з багатодітної се-
лянської сім’ї, одружився на пер-
шому курсі, а на третьому у ньо-
го народився син. Леонідові Яки-
мовичу з ранніх років потрібно
було турбуватися про сім’ю. По-
єднання навчання та роботи
сформувало його як працьови-
того і натхненного творця та
мудрого керівника. Через три
роки ми святкуватимемо ювілей-
ний випуск нашого курсу, але
вже не буде Леоніда Якимови-
ча, який знову показав би нам
зміни в університеті, запросив до
конференц-зали та пригостив
кавою. Під час переклички не
будемо чути його голосу, але він
вічно житиме в наших серцях»,
– наголосив однокурсник Лео-
ніда Ковальчука, професор ка-
федри хірургії Володимир Го-
щинський.
Своїми спогадами про сту-
дентські роки поділилася також

професор кафедри фармакології
з клінічною фармакологією Ка-
терина Посохова.

ОМРІЯНА ХІРУРГІЯ
Хірургія була метою життя рек-
тора ТДМУ Леоніда Ковальчука.
Заради неї він відмовився від
престижних посад, спокійних і
перспективних місць роботи.
Ще до закінчення інституту

написав кандидатську дисерта-
цію, через що професор Олек-
сандр Люлька запропонував Ле-
онідові Якимовичу працювати в
Полтаві на кафедрі патологічної
фізіології. Та він не міг проміня-
ти хірургію ні на що, тому по-
їхав працювати в село Устя-Зе-
лене Монастириського району
хірургом. Згодом став хірургом
в селищі Великі Дедеркали, що
на Шумщині. Робота в лікарні не
завадила йому захистити канди-
датську дисертацію. Крім того,
Леонід Ковальчук опанував ще
й вміння бути анестезіологом. І в

Шумську йому неодноразово
доводилося підміняти анестезіо-
лога під час операцій. Леонід
Якимович відмовився заради
хірургії також від посади дирек-
тора Кременецького медичного
училища. І ось доля дала йому
шанс зреалізуватися сповна. Ле-
оніда Ковальчука запросили в
Знам’янку Кіровоградської об-
ласті на посаду завідувача хірур-
гічного відділення лікарні. Через
чотири роки завідувач облздо-
роввідділу запросив на посаду
головного хірурга Тернопільсь-
кої області. Завідувачем кафед-
ри хірургії ТДМУ став після за-
хисту докторської дисертації.
Леонід Якимович не обмежу-
вався винятково лікарською
діяльністю, коло його наукових
інтересів охоплювали питання
сучасних лікувальних методик і
технологій. Професор Леонід
Ковальчук очолював Асоціацію
хірургів Тернопільщини, був го-
ловним редактором наукового
журналу «Шпитальна хірургія».
Фундаментальний підручник
«Хірургія», виданий за його ре-
дакцією, відзначено премією На-
ціональної академії медичних
наук України. До речі, пластику
стравоходу в нашій області міг
зробити лише Леонід Якимович.
За такі складні оперативні втру-
чання бралися лише медики ве-

ликих центральних лікарень.
Під час вечора пам’яті завіду-
вач кафедри хірургії, професор
Ігор Дзюбановський детально
зупинився на новаторствах і до-
сягненнях Леоніда Ковальчука
саме в хірургії.
Також у виконанні учня Леоні-
да Якимовича, доцента кафед-
ри хірургії Юрія Футуйми про-
звучала його авторська пісня
«Серце хірурга».

ДЛЯ СВОЇХ УЧНІВ
СТАВ ДРУГИМ
БАТЬКОМ
Коли людина палає любов’ю
до обраної професії, вона пе-
редає свої знання й уміння
іншим. Леонід Якимович створив
наукову школу хірургів, здобут-
ки якої добре відомі в Україні
та за її межами. Основна нау-
кова діяльність була пов’язана з
вивченням проблем виразкової
хвороби шлунка та дванадця-
типалої кишки. Він розробив
оригінальні, патофізіологічно
обґрунтовані, органозберігаючі
методи хірургічного лікування
виразкової хвороби шлунка та
дванадцятипалої кишки, що
зменшило частоти рецидивів
після резекційних розладів в чо-
тири рази. Він є автором майже
500 наукових і навчально-мето-
дичних праць. Під його керів-
ництвом захищено 10 докторсь-
ких і 34 кандидатських дисер-
тацій .  Про наставництво та
вміння знайти підхід до май-
бутніх науковців розповіли його
учні.

«Наше знайомство відбулося
1987 року, коли Леонід Якимо-
вич став завідувачем кафедри
шпитальної хірургії Тернопільсь-
кого медичного інституту. Цьо-
го ж року я закінчив цей на-
вчальний заклад і проходив у
Леоніда Якимовича клінордина-
туру, ставши тоді першим його
учнем. Він став для мене другим
батьком, який дбайливо й вимог-
ливо піклувався про мене на
шляху становлення як хірурга,
так і науковця. Впродовж двох
років Леонід Якимович навчив
мене великому обсягу операцій.
Взагалі я готувався до практич-
ної роботи хірургом на Волині,
куди мав скерування. Після закі-
нчення клінординатури Леонід
Якимович переконав мене зали-

шитися у Тернополі, за що йому
вдячний донині.
Звичайно, на Волині я б став
хірургом, але не досягнув би того,
чого досягнув під керівництвом сво-
го вчителя. Леонід Якимович був
керівником моєї кандидатської та
науковим консультантом докторсь-
кої дисертацій. Хочу сказати, що мій
учитель був філігранним хірургом і
виконував всі можливі операції.

ЛЕОНІДА КОВАЛЬЧУКА
ЗГАДУВАЛИ З ЛЮБОВ’Ю ТА ВДЯЧНІСТЮ

(Продовження на стор. 12)

Професори Катерина ПОСОХОВА та Володимир ГОЩИНСЬКИЙ

Доцент Віктор ТВЕРДОХЛІБ, професор Анатолій БЕДЕНЮК,
доцент Віталій МАЛЬОВАНИЙ

Професор
Ігор ДЗЮБАНОВСЬКИЙ
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Він настільки був відданий своє-
му покликанню лікаря, що навіть,
будучи на посаді ректора, міг
приїхати на складну операцію та
виконати її бездоганно. Прига-
дую один випадок. До Тернопо-
ля приїхав американський хірург
і був присутній під час складної
операції пацієнта з онкозахво-
рюванням шлунка з переходом
на стравохід. Без надточної апа-
ратури Леонід Якимович блиску-
че зробив операцію. Після її за-
вершення американський коле-
га сказав, що в них за таку
роботу без одноразових зшива-
ючих пристроїв ніхто б не взяв-
ся. Тут можна лише одне сказа-
ти: Леонід Якимович Ковальчук
був хірургом від Бога», – зазна-
чив завідувач кафедри хірургії
№1, професор Анатолій Беденюк.
Доцент кафедри шпитальної
хірургії Віталій Мальований на-
голосив на тому, що Леонід Ко-
вальчук у своєму житті намагав-
ся зробити все бездоганно й
навіть неможливі речі йому вда-
валися. «Таких слів, як «ні», «не
можу», «не вийшло» у нього
просто не існувало. Ми часто
працювали на виснаження, але
це дало свій результат. Упро-
довж двадцяти з лишком років
у відділенні торакальної хірургії
було виконано понад тисячу
хірургічних втручань. І це зроб-
лено завдяки Леонідові Якимо-
вичу. І під час кожної операції
щоразу дякую своєму вчителю за
те, що він навчив мене тонкощів
хірургії», – додав Віталій Маль-
ований.
Доцент кафедри ендоскопії з
малоінвазивною хірургією, уро-
логією, ортопедією та травмато-
логією навчально-наукового
інституту післядипломної освіти
Віктор Твердохліб розповів, яким
чином Леонід Ковальчук спону-
кав його до завершення дисер-
таційної роботи. «Ми завжди
були спокійні під його керівниц-
твом, адже бачили подальшу
перспективу в науці та роботі.
Досі пам’ятаю, як він змусив зро-
бити дисертацію, – згадує Віктор
Твердохліб. – Леонід Якимович
викликав і запитав, що
я зробив упродовж
тижня. Чесно кажучи,
через хірургію я нічо-
го не встигав. Тоді він
наказав не допускати
мене до хворих і сту-
дентів, згорнув зі сто-
ла всі документи та
посадив писати ди-
сертацію. І за чотири
місяці під його нагля-
дом я завершив робо-
ту. Сьогодні глибоко
вдячний Леоніду Яки-
мовичу за таке батьк-
івське ставлення та
пос-тійну підтримку».

ЛІДЕР В ІННОВАЦІЯХ
Потрібно сказати, що з перших
днів роботи в медичному інсти-
туті Леонід Якимович почав актив-
но цікавитися організацією на-
вчального та наукового процесу

в інших освітніх закладах, зокре-
ма за кордоном. 1997 року рек-
тор нашого університету, талано-
витий науковець і майстерний
хірург, узявся за модернізацію ла-
бораторій, наповнення їх сучас-
ним обладнанням, ремонтом при-
міщень ВНЗ. Перебуваючи у США
на науковій конференції, побачив,
що можна за допомогою відеоз-
в’язку вести дискусії та зв’язува-
тися з іншими містами. Леонід Яки-
мович загорівся ідеєю створення
такої системи відеозв’язку в на-
шому університеті. Він вважав, що
спілкування з іншими навчальни-
ми закладами завжди дає щось
нове та цінне.
Можливо, саме тому і став
ініціатором створення консорці-
уму університетів, в рамках яко-

го започатковано було міжна-
родний медичний  журнал
«International Journal of Medicine
and Medical Research». Тепер не
ТДМУ просився у партнери, а
ВНЗ з інших міст і країн вважали
за честь бути в цьому консорці-
умі. Найвдалішою інновацією, на
думку Леоніда Якимовича, було
запровадження в університеті
Віденської системи семестрово-
го тестового іспиту.

«Лише з плином часу можемо
сповна усвідомити втрату для
нашого університету. Леонід Яки-
мович понад усе турбувався про
свою альма-матер, адже тут він
формувався, реалізувався як

лікар, вчений світового рівня і
наставник. Кульмінацією багатог-
ранного таланту стала робота на
посаді ректора університету. Го-
ловною метою було зберегти
рідний виш.
Найкраща оцінка його діяль-
ності – це перше місце універ-

ситету в загальноукраїнському
рейтингу. Об’єктивним показни-
ком роботи Леоніда Ковальчука
є і складання студентами ліцен-
зійних інтегрованих іспитів
«Крок». Наш університет тут у
призерах. Він доклав всіх зусиль
для ствердження статусу своєї
альма-матер. Саме при ньому
медичний інститут став акаде-
мією, 2004 року отримав статус
університету, а 2014 року було
подано документи на отриман-
ня статусу «національний». На
мою думку, досягнення цієї мети
буде найкращим подарунком
для Леоніда Ковальчука. Визнан-
ня нашого університету на світо-
вому освітньому просторі – це
надання диплома про євро-
пейську якість освіти в ТДМУ»,
– зауважив проректор з науко-
вої роботи, інноваційних і ком-
п’ютерних технологій, професор
Василь Марценюк.
Він також зазначив, що в ра-
дянський період іноземні студенти
не навчалися в Тернополі, проте
Леонід Якимович зламав цю тра-
дицію. Він запровадив англомов-
не навчання для іноземних гро-
мадян з 1999 року, зорганізував-
ши курси для викладачів та
ініціювавши написання посібників.
Нині в Тернопільському держав-
ному медичному університеті
імені І.Горбачевського здобуває
медичну освіту 1500 іноземних
студентів, більшість з яких є пред-
ставниками європейських країн,
США та Канади.

ПОНАД УСЕ ВІРИВ У
МОЛОДЬ
Життєвий шлях Леоніда Ко-
вальчука – це зразок людської
гідності, відповідальності, добро-
порядності, вміння толерантно
працювати з людьми. Багато сту-
дентів хотіли б бути подібними
на нього, наслідувати його. Він у
свою чергу понад усе вірив у
молодь. Загалом любов до ро-
боти з людьми Леонід Якимович
виплекав ще в юності під час на-
вчання в Бережанському медич-
ному училищі. У його батьків
було шестеро дітей, тому мате-
ріальні ресурси були обмежені.

Аби не просити гро-
шей на власні потре-
би, він влаштовував-
ся під час літніх кані-
кул  на роботу
п іонервожатим у
пришкільні табори
літнього відпочинку
в Бережанах. Відтоді
він збагнув, що май-
бутнє залежить від
того, як виховаєш на-
ступне покоління. По-
трібно зазначити, що
студенти завжди від-
чували цю любов і
батьківське ставлення.

«Окрім своїх про-
фесійних і наукових досягнень,
Леонід Якимович Ковальчук був
вчителем і наставником для ти-
сяч студентів нашого універси-
тету. Ми завдяки йому справді
почували себе мов за кам’яною
стіною. На нашу думку, постать

ЛЕОНІДА КОВАЛЬЧУКА
ЗГАДУВАЛИ З ЛЮБОВ’Ю ТА ВДЯЧНІСТЮ

Яніна ЧАЙКІВСЬКА,
Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)

(Закінчення. Поч. на стор. 11) Леоніда Ковальчука є гідним
прикладом для наслідування
того, як потрібно дбати про
свою країну та примножувати її
славу.
Студентів Леонід Якимович
вважав майбутнім української
нації, тому він був доступним для
всіх, хто навчався в Тернопільсь-
кому медичному університеті.
Постійна співпраця давала нам
найголовніше: ми відчували себе
потрібними, наша думка була
почута. На знак подяки за це
кожен зі студентів, який хоча б
раз представляв наш універси-
тет, робив це з почуттям відпові-
дальності, причетності до його
роботи та здобутків. Це неабияк
стимулювало працювати ще кра-
ще. Пригадую, як на одному із
засідань студентської ради рек-
тор звернувся до студентів: «Я не
прошу у вас нічого надможли-
вого, лише прошу вас відстою-
вати й робити свої справи по
правді», – поділився спогадами
голова студради ТДМУ, студент
шостого курсу медичного фа-
культету Олег Фаріон.
Леонід Якимович завжди ціну-
вав творчих людей, оточував
себе талановитою молоддю,
створював сприятливі умови для
розвитку кожної особистості. Він
схвально ставився до того, що
студенти, крім навчання, займа-
ються творчою діяльністю та зав-
жди підтримував ініціативу й кре-
ативність студентів.
На знак подяки та шани від
студентської молоді під час ве-
чора пам’яті свій авторський
вірш, присвячений пам’яті Лео-
ніда Ковальчука, зачитала сту-
дентка медичного факультету
Тетяна Іваніцька.
Яскравою сторінкою підтрим-
ки молоді є один з найуспішні-
ших проектів Леоніда Якимови-
ча «Міжнародні літні школи»,
започатковані 2006 року. Він
поєднав дві ідеї: сприяти розвит-
ку молоді та розвивати міжна-
родну співпрацю. На затишній
території навчально-оздоровчо-
го комплексу «Червона калина»
впродовж дев’яти років мали
можливість тісно спілкуватися,
обмінюватися досвідом і нала-
годжувати співпрацю представ-
ники вищих медичних навчаль-

Проректор ТДМУ, професор
Василь МАРЦЕНЮК

них закладів України, Європи,
США та Азії. З упевненістю мож-
на сказати, що цей проект став
своєрідною територією молодіж-
ного єднання, галицької гостин-
ності та щирої радості від спілку-
вання.
Під час перегляду відеофільму
із життя Міжнародних літніх шкіл
присутніх у залі огорнула хвиля
приємних емоцій, а улюблена
пісня Леоніда Ковальчука «Є
лише мить…» якнайкраще ілюс-
трувала його життєве кредо.
Адже насправді між народжен-
ням і смертю є лише коротка
мить, яку потрібно прожити яс-
краво, цікаво та змістовно.

СИНІВСЬКИЙ УКЛІН І
ПОДЯКА

Леонід Ковальчук був видат-
ною та яскравою особистістю,
реформатором медичної освіти
й охорони здоров’я України,
блискучим хірургом, видатним
науковцем, доброю та чуйною
людиною. Світла пам’ять про
нього назавжди збережеться у
наших серцях та в історії рідно-
го університету. Проте насампе-
ред він був надзвичайно любля-
чим чоловіком, батьком, дідусем.
Для рідних – це найважча втра-
та та глибока рана.
Зі словами вдячності до при-
сутніх звернувся син Леоніда
Ковальчука – перший прорек-
тор ТДМУ, професор Олександр
Ковальчук. Він подякував усім,
хто знайшов час і прийшов цьо-
го вечора вшанувати пам’ять
видатної людини нашого краю.
Всю свою любов до батька Олек-
сандр Леонідович відобразив в
авторському вірші «Пам’ять»,
який написав у день його народ-
ження.
І хоч часто людська пам’ять є
нетривалою, але на скрижалях
історії Тернопільського держав-
ного медичного університету
імені І.Горбачевського Леонід
Ковальчук назавжди залишить-
ся ідейним новатором, мудрим
керівником, талановитим хірур-
гом, блискучим менеджером,
видатним науковцем і життєра-
дісною людиною.

Шестикурсник медфакуль-
тету, голова студради ТДМУ
Олег ФАРІОН

Перший проректор ТДМУ,
професор Олександр
КОВАЛЬЧУК
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Група студентів Тернопільського дер-жавного медичного університету
відвідала Краків (Республіка Польща), аби
взяти участь у сертифікованому курсі
«ILS» (Immidiate Life Support), який зор-
ганізували представники Польської ради
реанімації. Курс відбувся у приміщенні
Краківського лікарського товариства, де
Польська рада реанімації обладнала свій
офіс і навчальні кімнати сучасними мане-
кенами та муляжами для надання квалі-
фікованих заходів реанімації, а також
оргтехнікою.
До складу групи увійшли студенти Ірина
Рондяк, Катерина Фадєєва, Ілліана Года,
Назар Зигрій, Ірина Ястремська, Олеся Оп-
ришко, Олег Смарш та Оля Грабовська,
а також студент Львівського національ-
ного медичного університету імені Д.Га-
лицького Богдан Кузів. У можливості
підвищити свій кваліфікаційний рівень сту-
дентам допомогла кафедра медицини
катастроф і військової медицини. Групу
очолили завідувач кафедри, професор
Арсен Гудима та аспірант кафедри Роман
Максимів. Останній був водночас й учас-
ником курсу.
Першого дня заняття розпочалися о

8.00 з вітання організаторів, двох лекцій
щодо обстеження пацієнта за схемою
«ABCDE» та проведення кваліфікованих
заходів реанімації з використанням зов-
нішнього дефібрилятора з кардіомоніто-
ром і ручним управлінням. Після цього
юнаки та дівчата виконували лише прак-
тичні завдання. Спершу студенти опану-
вали різні методики забезпечення про-
хідності верхніх дихальних шляхів із зас-
тосуванням рото- і носогорлових трубок,
ларингеальної трубки та маски, вентиля-
цію мішком АМБУ, подачу пацієнтові кис-
ню. Згодом кожен учасник у ролі лікаря
приймального покою обстежував паціє-
нта за схемою «ABCDE», приймав рішен-
ня щодо його подальшого лікування у
спеціалізованих відділеннях.

Після короткого обіду інструктори про-
демонстрували процедуру проведення
кваліфікованих заходів реанімації в режимі
реального часу пацієнтові з гострою зат-
римкою кровообігу. Відтак учасники кур-
су у складі сформованих реанімаційних
бригад відпрацьовували сценарії надан-
ня допомоги у випадку гострої затрим-
ки кровообігу. Кожен з них був або ліде-
ром команди, який проводив обстежен-
ня та дефібриляцію, або натискав на
грудну клітку ,  або забезпечував
прохідність верхніх дихальних шляхів,
подавав кисень і проводив штучну вен-
тиляцію легень. Було відпрацьовано кілька
сценаріїв. З кожним наступним сценарієм

учасники курсу почували себе впевнені-
ше. Врешті-решт, їх високо оцінили орга-
нізатори курсу й кожен з учасників отри-
мав сертифікат Європейської ради реа-
німації. Сертифікат засвідчив, що кожен
учасник курсу вміє проводити кваліфіко-
вані заходи реанімації відповідно до стан-
дартів Європейської ради реанімації.
Курс завершився о 16.00. Далі програ-
ма перебування у Кракові передбачала
візит до центрального офісу Краківської
«швидкої допомоги». Це одна з кращих
у світі станцій «швидкої допомоги». Впро-
довж останнього року відбулися певні
зміни в її діяльності. Насамперед скоро-
тили більшість лікарських  бригад .
Мільйонне місто обслуговує лише чоти-
ри спеціалізовані лікарські бригади, а інші
екстрені випадки забезпечують бригади
медичних рятувальників – фельдшерів,
яких готують винятково для роботи на
«швидкій» допомозі або у шпитальних
рятувальних відділах, які в Україні лише
задекларовані. Попри це, час доїзду до
пацієнта у стані безпосередньої загрози
для життя у Кракові становить до 6 хви-
лин! Виправдало себе й створення єдиної
на ціле воєводство диспетчерської служ-
би. На думку працівників станції, у такий
спосіб стираються кордони між повітами
й оптимально можна залучити сили та за-
соби служби, особливо у масових випад-
ках, які почастішали.
Уранці наступного дня учасники курсу
відвідали селище Величку, де розташо-
вані відомі на цілу Європу з XV століття
сольові копальні. Згодом група подоро-
жувала Краковом, знайомилася з його
історією та пам’ятниками. Важливим
місцем паломництва став перший корпус
Ягеллонського університету, який був
третім після Болонського та Празького.
Студенти доторкнулися руками до сивої
давнини інтелекту, просвітництва та праг-
нення наукового поступу. Далі візит на
Вавель – місце, де впродовж декількох

століть жили польські
королі. Над аркою вхо-
ду у внутрішній дворик
королівського палацу
– фраза «SI DUES
NOBISCUM QUIS
CONTRA NOS» («Якщо
з нами Бог, то хто про-
ти нас»). Ця фраза чи
не найкраще втілення
оптимізму для всіх нас
у зв’язку із війною на
Сході нашої держави.
Поляки виборювали
незалежність протягом
декількох століть і все
ж стали незалежними і
впевнено йдуть упе-
ред. Ми теж приречені

на перемогу…, бо з нами Бог!
Коли сонце торкнулося дахів королівсь-
ких веж, ми попрямували у третю істо-
ричну частину Кракова «Казіміж» – місце
постійного компактного проживання
єврейської громади Кракова. Дорогою
оглянули відому скульптурну композицію
– копію Збруцького ідола, який був знай-
дений в річці Збруч, вивезений до Кра-
кова, де зберігається в історичному музеї.
Екскурсія завершена, вечеря в одній з
Інтернет-кав’ярень з польською кухнею.
Відтак на нас чекала  дорога додому.

Нещодавно доцент кафедри травма-тології та ортопедії з комбустіоло-
гією Тернопільського державного медич-
ного університету імені І.Горбачевського
Андрій Ковальчук став переможцем все-
українського туру міжнародного конкур-
су «Ten Outstanding Young Persons of the
World (TOYP)». Першу сходину п’єдеста-
лу він посів у номінації «Медицина. Інно-
вації в галузі медицини». Відбір фіналістів
серед претендентів на перемогу у 10 но-
мінаціях («Бізнес», «Політика», «Наука»,

«Культура», «Екологія», «Мир і права лю-
дини», «Волонтерство», «Винаходи»,
«Персональні здобутки. Особистий про-
рив», «Медицина. Інновації в галузі ме-
дицини») відбувся в Українському домі
у Києві. Організатором заходу стала Все-
світня федерація підприємців та молодих
професіоналів (Junior Chamber
International, JCI). Зазначимо, що це не-
урядове об’єднання діє в 110 країнах світу
та налічує понад 6000 місцевих осередків
та більше 200 тисяч активних членів. Учас-
никами JCI є молоді професіонали й
підприємці віком 18-40 років.
Щодо міжнародної програми «TOYP», то
вона спрямована на виявлення й популя-
ризацію молодих людей віком до 40 років,
які досягли значних успіхів. Попередником
«TOYP» була програма «TOYA» (Ten
Outstanding Young Americans), яку 1983
року розширили до міжнародного рівня.
Уперше премії кращим людям були
вручені 1938 року. Впродовж 75 років
реалізації цієї програми її лауреатами ста-
ли Джеральд Форд, Джон Мейджер,
Нельсон Мандела, Джон Кеннеді, Елвіс
Преслі, Джекі Чан, Білл Клінтон та багато
інших . Всі вони отримали нагороду
«TOYP» ще до того, як досягли національ-
ної та світової популярності.

«Попередньо оргкомітет підбирав пре-
тендентів, аналізуючи їхні досягнення. Те-
лефоном мені повідомили, що прочитали
про мій винахід в Інтернет-виданнях та
друкованих ЗМІ й запросили взяти участь
в конкурсі. Така пропозиція мене заціка-
вила, тому заповнив анкету, підготував
резюме і додав відеоролик про свою
діяльність. Таким чином я потрапив до
першого туру. Оцінку первинних анкет
номінантів здійснювало професійне журі
конкурсу, до складу якого увійшли відомі
особистості з усіх вищезгаданих напрямків.

Для участі у всеукраїнському турі органі-
затори запросили по три кращих пред-
ставники у кожній номінації. Учасники
повинні були впродовж п’яти хвилин як-
найповніше розповісти про власні досяг-
нення. Крім журі, конкурсантів оцінювали
всі присутні в залі, які голосували наживо
за ту чи іншу людину», – розповів науко-
вець ТДМУ Андрій Ковальчук.
Андрій Олегович презентував свою ро-
боту щодо розроблення та широкого
впровадження в клінічну практику висо-
котехнологічного медичного обладнан-
ня для проведення пластичного віднов-
лення втраченого шкірного покриву в
хворих з важкими опіками. Для розв’я-
зання проблеми ефективного лікуван-
ня ран у хворих з глибокими опіками
великої площі на базі курсу комбустіо-
логії Тернопільського державного ме-
дичного університету імені І.Горбачевсь-
кого розробили серію інноваційних ме-
дичних виробів під назвою
«Електродерматом ДК-717» (ДК – дер-
матом Ковальчука). Високотехнологічні
інструменти дозволені для використан-
ня в медичній  практиці наказом
Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни й внесені до Державного реєстру ме-
дичної техніки та виробів медичного
призначення.
Нагадаємо, що завдяки впроваджен-
ню такого винаходу з’явилася мож-
ливість проводити пластику опікових
ран ультратонкими аутодермотрансп-
лантатами товщиною 0,06-0,1мм. За
такої умови під час операції збільшуєть-
ся площа закриття опікових ран в 3-4
рази, при цьому відмічена значно швид-
ша регенерація ран, мінімальне пошкод-
ження донорських ділянок та в кілька
разів зменшується післяопераційна кро-
вовтрата. Крім того, застосування одно-
разової ріжучої головки дерматома зни-
жує до мінімуму ризик зараження
пацієнтів небезпечними інфекціями (СНІД,
гепатит С).

«У номінації «Медицина. Інновації в
галузі медицини» змагалися гідні претен-
денти. Наприклад, Олена Молчанова зай-
мається проблемою ендометріозу. Інший
кандидат – Володимир Лінчевський –
очолює систему парамедиків в Україні. Він
першим зорганізував військовий польо-
вий шпиталь, а також займається підго-
товкою парамедиків для роботи в зоні
проведення АТО. Завдяки йому відповідні
знання та навички з надання першої ме-
дичної допомоги на лінії вогню отрима-
ли понад 10 тисяч парамедиків», – до-
дав Андрій Ковальчук.
Науковець Тернопільського державно-
го медичного університету імені І.Горба-
чевського вже розпочав підготовку до
участі у світовому конгресі, який відбу-
деться восени цього року в Японії. Спра-
ва в тому, що всі 10 переможців Всеук-
раїнського конкурсу «TOYP 2014» номі-
новані для участі в Міжнародному
конкурсі «TOYP 2015» й отримають мож-
ливість відвідати Всесвітній конгрес «JCI
2015» в країні вранішнього сонця.
На щорічному Всесвітньому конгресі

«JCI» відбувається фінальна церемонія на-
городження лауреатів Міжнародного кон-
курсу JCI TOYP. Сподіваємося, що до де-
сятки видатних молодих людей світу по-
трапить і винахідник ТДМУ Андрій
Ковальчук.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

ПОВЕРНУЛИСЯ
З МІЖНАРОДНИМИ
СЕРТИФІКАТАМИ

НАУКОВЕЦЬ ТДМУ
ПРЕДСТАВЛЯТИМЕ
УКРАЇНУ В ЯПОНІЇ

Андрій КОВАЛЬЧУК, доцент ТДМУ

Арсен ГУДИМА,
професор ТДМУ
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Відповіді на кросворд, вміщений у № 5, 2015 р.

ЗМАГАННЯ-

Горизонталь: 8. Карамзін. 9. Село. 10. «Утоплена». 12. Пороги. 13. Греч. 14. Почаїв. 17. Жуковський. 20. Ярина.
21. Аттіла. 23. Мак. 25. Корсунь. 28. Чаадаєв. 30. Алга. 1. Аксаков. 33. «Тополя». 35. Льох. 37. Костоправ. 39.
Самокиш. 41. Пріап. 44. Німота. 45. Калина. 46. Іржавець. 47. Гайдамаки. 50. Брюлов.
Вертикаль: 1. Арал. 2. Оксана. 3. Дніпро. 4. Гоголь. 5. Єси. 6. Море. 7. «Катерина». 11. Жижка. 15. «Основа». 16.
Варнак. 18. «Слава». 19. Комедія. 20. Ярема. 22. Триста. 24. Бойко. 26. «Сестрі». 27. Кавос. 29. Вільшана. 32. Вал.
34. Оранда. 36. Хортиця. 38. Тризна. 40. Огні. 41. Правда. 42. «Полякам». 43. «Косар». 47. Віват. 48. Ірод.

Відповіді у наступному числі газети СКАНВОРД

33.

21.

45.

48.

5.

52.

14. Запас
на чорний
день
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У Тернополі завершили-
ся спортивні змагання за
Кубок Шухевича, який три-
вав з 28 лютого до 8 бе-
резня. Їх зорганізували
вчетверте. У такий спосіб
молодь вшанувала пам’ять
Головного командира Ук-
раїнської повстанської
армії.

Роман Шухевич вважав, що
справді освіченим є той, хто вміє
«читати і плавати». Чутливий ес-
тет, піаніст-віртуоз, палкий рево-
люціонер, він одночасно вмів
установлювати спортивні рекор-
ди та віддано виборювати волю
для свого народу. Тож ім’я саме
цієї постаті організатори обрали
не випадково.
Цього року у змаганнях взяли
участь 16 команд, 12 з яких по-

повнили представники молоді-
жних організацій Тернополя, а
ще 4 команди – сформували
учасники органів студентського
самоврядування. За словами
організаторів, види спорту для
змагань відібрали лише ті, які
свого часу найбільше любив Го-
ловний командир УПА, а це:
фут-зал (копанка), волейбол
(відбиванка), баскетбол (коши-
ківка), біг, стрільба, скелелазіння,
шахи, бокс, плавання.
Студенти медичного універси-
тету Михайло Думнич, Олег По-

котило, Іван Калька, Максим
Бойчук ,  Олександр  Заяць ,
Андрій Михнюк, Орест Петровсь-
кий, Дмитро Бондарчук, Катери-
на Андрушкевич, Андрій Коль-
ба, Володимир Балібрух і Марі-
чка  Шинькер  сформували
команду та розподілилися за
видами спорту.

«Кубок Шухевича  – це
спортивні змагання між гро-
мадськими організаціями міста, –
каже капітан команди Михайло
Думнич. – Цього року організа-
тор Любомир Шимків запропо-
нував залучити до змагань також
студради університетів, як гро-
мадські організації, що обмежені
стінами університетів. Ми, зви-
чайно ж, погодились адже ці
змагання мають не лише
спортивний характер, але й мо-
жуть об’єднати різних людей в
одному виді діяльності».

Команда з медичного універ-
ситету брала участь у цих зма-
ганнях вперше.
Найбільш емоційними, звісно,
були командні види спорту. Тут
потрібно було показати не лише
свою майстерність, а й згурто-
ваність та зібраність. У футболі
завдяки результативним пасам
ворота суперника були розгром-
лені вщент. І у фінальній частині
ми здобули 2 місце. Щодо во-
лейболу й баскетболу, то хлопці
були гідними суперниками для
інших команд.

НА КУБКУ РОМАНА ШУХЕВИЧА
ЗДОБУЛИ «БРОНЗУ»
В ЗАГАЛЬНОМУ РЕЙТИНГУ

У змаганнях зі стрільби доз-
воляли брати участь хлопцям і
дівчатам. Наш університет у цьо-
му виді спорту представляли
Михайло Думнич і Катерина
Андрушкевич . Їхній влучності
можна позаздрити, адже зі 100
можливих вони отримали 91
бал і перше місце у загальний
залік.
Щодо плавання, то тут учасни-
ки команди підтвердили хорошу
спортивну підготовку та гідно
представили медуніверситет.
У змаганні з бігу наша коман-
да у складі Олега Покотила,
Івана Кальки, Марічки Шинькер
і Катерини Андрушкевич вибо-
рола ТДМУ ще одну перемогу.
Хлопці і дівчата пробігли естафе-
ту за 3 хвилини й 10 секунд.
Підкорювати вершину нам да-
лося не просто. У боксі Орест
Петровський усім показав свій
стальний удар, провів неймовірні
бої й у фінальній частині, змага-
ючись з гідними суперниками,
виборов почесне 3 місце.
Мозок нашої команди  –
Андрій Кольба довів усім, що в
інтелектуальних іграх ми теж не
пасемо задніх. У грі в шахи він,
продемонструвавши свій хист і
витримку, отримав 2 місце.
Команда підтримки кожного
дня була разом з учасниками
змагань. Зриваючи голоси, дівча-
та та хлопці вболівали за нашу
команду та не дозволяли здава-
тися у важкі моменти.
Максим Бойчук. учасник ко-
манди: «Я задоволений резуль-
татом. Те, що наша команда ви-
борола 3 місце, доводить усім:
наш медуніверситет є одним з
найкращих вишів у Тернополі.
Хоча було важко змагатися,
адже суперників мали гідних, але
ми не здавалися й впевнено до-
магалися успіху».
Команда ТДМУ була гідним
суперником для всіх інших, і
«бронза» у загальному рейтин-
гу є цьому яскравим свідченням.

Анастасія ГУДИМА,
студентка медичного

факультету,
Фото Володимира ЯВНИЧА

– Лікарю, щоночі мені сниться
сон : переді мною двері з напи-
сом . Я стукаю по них руками й
ногами, штовхаю з усіх сил, але
ніяк не можу відчинити .

– А що за напис на дверях?
– «До себе».

***
Молода дівчина з мамою захо-
дить до лікаря:

– Роздягайтеся, – каже лікар.
– Лікарю, але ж не я хвора, а мати.

ТОРБИНКА СМІХУ

– Тоді, – звертається лікар до її
матері, – скажіть «А».

***
Приходить призовник від армії

«відкошувати». Лікар, як завжди,
запитує:

– У чому справа?
– Знаєте, лікарю, я бачу лише
рухомі предмети.

– Як же ви сюди дійшли?
– А я головою мотав…
***

– Лікарю, ви мені прописали
заспокійливу мікстуру і цілковитий
спокій?

– Так.
– О! Я вам настільки вдячний…
– Ви одужали?
– Так! Я давав мікстуру своїй
дружині.

***
Головне – це слухати серце!
Я до вас звертаюся, панове
кардіологи!


