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Уляна Франчук – студентка п’я-
того курсу медичного факультету.
Розповідає, що питання «яку про-
фесію обрати?» ніколи не було для
неї актуальним, бо змалку хотіла
бути тільки лікарем.

– Любов до медицини в нашій родині
передається з покоління в покоління, –
розповідає Уляна. – Моя бабуся – аку-
шер-гінеколог, дідусь – уролог, мама і
тато, хресні батьки теж медики. Коли в
дитинстві мене запитували, «ким хочеш
бути?», впевнено відповідала: «Лікарем.
Хочу допомагати людям».
Промайнули роки… Тернопільську спеці-
алізовану школу №3 з поглибленим вив-
ченням іноземних мов закінчила із золо-
тою медаллю. І того ж 2008 року стала
студенткою медичного факультету ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю
«лікувальна справа».

– Як навчаєтеся, Уляно?
– На «відмінно».
– Ким бачите себе в майбутньому?

Яка царина медицини цікавить вас
найбільше?

– Неврологія. Дуже вона мені подо-
бається. І з кожним роком – дедалі
більше. Бачу себе фахівцем саме в цій га-
лузі. Активно працюю в студентському
науковому гуртку, яким керує професор
кафедри неврології, психіатрії, наркології
та медичної психології Світлана Іванівна

Шкробот. Під керівництвом Світлани Іва-
нівни написала наукову роботу «Особ-
ливості клінічної картини ішемічного
інсульту у хворих з супутнім хронічним
обструктивним захворюванням легень».
Зараз свої наукові дослідження присвя-

УЛЯНА ФРАНЧУК: «НЕВРОЛОГІЯ МЕНІ
ПОДОБАЄТЬСЯ ДЕДАЛІ БІЛЬШЕ»

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ

Ректору Тернопільського державного
медичного університету

ім. І.Я. Горбачевського
Ковальчуку Л.Я.

Шановний Леоніде Якимовичу!
На спільному розширеному засіданні
колегії МОЗ України та Тернопільської
обласної державної адміністрації, яке
відбулось у м. Тернополі 16-17 липня 2012
року, були обговорені і прийняті важливі
рішення щодо шляхів подальшого ре-
формування галузі охорони здоров’я у
контексті завдань, визначених Президен-
том України В.Ф. Януковичем.
Цей важливий для медичної сфери
захід був проведений на високому органі-
заційному рівні на базі Тернопільського
державного медичного університету ім.
І.Я. Горбачевського.
Дозвольте від імені Міністерства охоро-
ни здоров’я України висловити особисто

Вам, шановний Леоніде Якимовичу, а та-
кож відповідальним працівникам універ-
ситету щиру подяку за організацію та
проведення на високому рівні розшире-
ного засідання колегії МОЗ України і Тер-
нопільської обласної державної адміні-
страції та забезпечення плідної роботи її
учасників.
Доручаю Вам преміювати працівників
університету, які внесли найбільший вне-
сок у забезпечення проведення колегії.
З повагою та вдячністю
віце-прем’єр-міністр
України-міністр охорони здоров’я
Р. БОГАТИРЬОВА

P.S. Ректор ТДМУ, член-кореспондент
НАМН України, професор Л.Я. Ковальчук
дав доручення першому проректору,
професору І.Р. Мисулі подати список пра-
цівників університету, які найбільше док-
лалися до забезпечення проведення
спільного розширеного засідання колегії
МОЗ України та Тернопільської обласної
державної адміністрації, на відзначення
їх шляхом преміювання.

Ректору Тернопільського державного
медичного університету
імені. І.Я. Горбачевського,

доктору медичних наук, професору
Ковальчуку Леоніду Якимовичу

Вельмишановний Леоніде Якимовичу!
Дозвольте засвідчити свою повагу Вам осо-
бисто та членам Вченої ради ТДМУ за
дружній теплий прийом. Вельми дякую за
честь бути обраним Почесним професором
славетного Тернопільського державного ме-
дичного університету ім. І.Я. Горбачевського.
Дозвольте висловити від усієї фармацев-
тичної громадськості прихильність і мою
особисту вдячність за багаторічну творчу
й плідну співпрацю на ниві освіти і науки
колективів наших університетів.
Від усієї душі бажаю Вам міцного здо-
ров’я, довголіття, невичерпних життєвих
сил, натхнення та наснаги у здійсненні
великих звершень у розбудові універси-
тету, як оплоту медичної вищої школи
на благо народу України.

З повагою ректор Національного
фармацевтичного університету

В.П. ЧЕРНИХ

чую іншій, не менш цікавій темі,
що стосується неврології, і дуже
вдячна Світлані Іванівні за допо-
могу та підтримку.

– Чим приваблює вас нау-
кова діяльність?

– Процесом пошуку істини.
Моє студентське життя пов’яза-
не з науковою творчістю з пер-
шого курсу. Я є учасником нау-
кової програми «Студент –
майбутній фахівець» та «Сту-
дентська наука і профорієнта-
ційне навчання», членом облас-
ної асоціації молодих медиків
Тернополя. Нагороджена дип-
ломами І та ІІ ступеня за нау-
кові роботи, що представляла
на науково-практичних конфе-
ренціях у Тернополі, Чернівцях,
Одесі, Санкт-Петербурзі, Суда-
ку, на XIV і XV Міжнародних
медичних конгресах студентів і
молодих вчених. 10 власних на-
укових робіт надрукувала у фа-
хових виданнях. Це, зокрема,
роботи з анатомії людини ,
внутрішньої і судової медици-
ни та з нефрології. На 4 курсі,

коли почали вивчати клінічні дисциплі-
ни, нефрологія захопила мене по-справ-
жньому. Крім лекцій і занять в науково-
му гуртку, відвідую психоневрологічний
диспансер, переймаючи практичний
досвід лікування пацієнтів у професора

ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ

С.І. Шкробот. Спасибі Світлані Іванівні за
науку!

– Ви староста групи, товариська, ко-
мунікабельна, доброзичлива. Які ще
риси характеру вам притаманні?

– Кажуть, у мене відмінне логічне мис-
лення та талант організатора. Свої погля-
ди й переконання відстоюю активно та
аргументовано. А ще я кандидат в май-
стри спорту з бально-спортивних танців.
Займаюся танцями з шести років. Була
членом клубу бально-спортивного танцю
«Арс». У колекції отриманих нагород –
майже 30 дипломів, кубків, медалей.
Улюблена спортивна гра – настільний
теніс. У міському конкурсі з цього виду
спорту в Тернополі посіла 3 місце.

– Знаю, у вас чудовий голос. Альт. І
ви берете участь в університетській
художній самодіяльності.

– Так, я співаю. Була дипломантом
Міжнародного фестивалю української
пісні в м. Ельблонг (Польща), лауреатом
фестивалів «Кришталевий жайвір», «Та-
ланти твої Україно». Залюбки виступаю
на студентській сцені.

– Майбутньому лікарю знання анг-
лійської необхідно. Які ще мови знає-
те?

– Крім англійської, яку в ЗОШ №3 вив-
чала з 1 класу, знаю також французьку та
російську. Вже студенткою закінчила ав-
тошколу, маю водійські права і чималий
досвід керування автомобілем. Захоплен-
ня? Спорт, читання гарних книжок, аеро-
біка, спів, танці. Моє життєве кредо: лю-
бити – це будувати. Якщо любити свою
професію – все вийде.

– Золоті слова. Хай здійсняться, Уля-
но, всі ваші задуми і плани!

Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)

Стор. 4-5

У НОМЕРІОФІЦІЙНО

ПРЕДСТАВНИКИ 13
МЕДИЧНИХ ВНЗ З 9
КРАЇН УЗЯЛИ УЧАСТЬ В
МІЖНАРОДНИХ ЛІТНІХ
СТУДЕНТСЬКИХ
ШКОЛАХ У ТДМУ
Серед гостей були молоді

австрійці, грузини, казахи, поляки,
росіяни, словаки, таджики, чехи. З 19
до 31 липня вони проживали в уні-
верситетському навчально-оздоров-
чому комплексі «Червона калина»,
насолоджуючись комфортом і кра-
сою природи, а також цікавим спілку-
ванням, атмосферою дружби й гар-
монії – із собою та оточуючим світом,
різноманітними пізнавальними та
розважальними заходами.
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Підвищення ефективності
надання медичної допомоги у
контексті загальнодержавної
програми «Здоров’я-2020: ук-
раїнський вимір», шляхи тех-
нологічного насичення ліку-
вально-профілактичних уста-
нов краю, забезпечення
сільських закладів охорони
здоров’я молодими кадрами.
Ці та багато інших питань по-
рушили учасники засідання
колегії головного управління
охорони здоров’я облдержад-
міністрації. На зібранні були
підбиті підсумки роботи ме-
дичних установ краю у першо-
му півріччі цього року та виз-
начені завдання на найближ-
чу перспективу.

Колегія відбулася під головуван-
ням начальника головного управлін-
ня охорони здоров’я ОДА Михайла
Буртняка та за участю першого зас-
тупника начальника управління охо-
рони здоров’я облдержадміністрації
Лідії Чайковської, начальника голов-
ного управління держсанепідслужби
у Тернопільській області, головного
державного санітарного лікаря об-
ласті Володимира Паничева.
У засіданні взяли участь началь-
ники відділів охорони здоров’я рай-
держадміністрацій, головні лікарі ліку-
вально-профілактичних закладів об-
ласті, директори Чортківського
державного медичного коледжу та
Кременецького медичного училища.
Начальник головного управління
представив нового обласного дер-
жавного санітарного лікаря, началь-
ника головного управління держав-
ної санітарної служби у Тернопільській
області Володимира Паничева.
Михайло Буртняк зазначив, що
впродовж останнього місяця на ме-
дичному просторі Тернопілля відбу-
лося чимало важливих подій. Зок-
рема, це спільне виїзне засідання
колегії Міністерства охорони здоро-
в’я та Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації.

– Віце-прем’єр-міністр України-
міністр охорони здоров’я України
Раїса Богатирьова дала позитивну
оцінку щодо організації всіх тих за-
ходів, які були проведені під час ко-
легії та перебування у краї представ-
ників МОЗ і керівників медичної га-

лузі інших регіонів, – сказав Михай-
ло Буртняк. – Тому хочу подякувати
всім, хто долучився до проведення
цього важливого заходу.

 Особливу вдячність він висловив
ректорові Тернопільського медунівер-
ситету, члену-кореспонденту НАМН
України, професору Леонідові Коваль-
чуку. У тому, що Тернопільщина про-
демонструвала такий високий рівень
– велика заслуга і особисто ректора
ТДМУ, і усіх науковців університету,
які працюють у тісному тандемі з
практичною охороною здоров’я, на-
голосив Михайло Миколайович.
Ще однією важливою подією для
медичної галузі області була всеук-
раїнська та молодіжна проща у Зар-
ваниці. Очільник галузі охорони здо-
ров’я висловив вдячність усім, хто
надавав медичні послуги та був на
сторожі здоров’я прочан.

– Впродовж двох днів надійшло
майже дві тисячі звернень за медич-
ною допомогою. У Зарваниці працю-
вали бригади швидкої медичної

допомоги з багатьох районів. – ска-
зав Михайло Буртняк.

 Упродовж шести місяців цього
року, як зазначали на колегії, робо-
та галузі охорони здоров’я області
була спрямована на збереження та
зміцнення здоров’я, забезпечення
мешканців доступною та якісною ме-
дичною допомогою.
Особливу увагу було привернуто
до питання охорони материнства та
дитинства.
У доповіді головного спеціаліста-
педіатра ГУОЗ ОДА Майї Голяк
йшлося про виконання наказу управ-
ління охорони здоров’я облдержад-
міністрації «Про затвердження за-
ходів щодо зниження дитячої смерт-

ності в області на період до 2013 року».
Зокрема, доповідач проаналізувала
стан дитячої смертності в районах з
високим показником. Узагалі у краї
простежується чітка тенденція до зни-
ження дитячої смертності, про що зас-
відчили статистичні дані. Порівняно
з відповідним торішнім періодом по-
казники рівня дитячої смертності зни-
зилися на 33 відсотки. Йшлося у до-
повіді й про профілактику недуг, зок-
рема,  проведення планових
щеплень, медогляди школярів, до
яких потрібно залучати й батьків, які
мають потурбуватися про медичний
огляд дитини напередодні нового на-
вчального року.
Заступник начальника головного
управління держсанепідслужби у Тер-
нопільській області, головного дер-
жавного санітарного лікаря області
Нінель Цяпа розповіла про стан іму-
нопрофілактики найменших краян і
впровадження наказу МОЗ України
щодо порядку проведення профілак-
тичних щеплень в Україні та контро-

лю якості й обігу медичних імунобіо-
логічних препаратів. За її словами,
наразі відповідно до річної потреби
в області є від 22 до 47,5 відсотків
вакцин.
У виступі головного спеціаліста-
терапевта ГУОЗ ОДА Лариси Матюк
йшлося про впровадження пілотно-
го проекту щодо запровадження дер-
жавного регулювання цін на лікарські
засоби для лікування осіб з артері-
альною гіпертензією.

 Як відомо, на Тернопіллі діє штаб
із забезпечення та здійснення конт-
ролю за виконанням постанови Ка-
бінету Міністрів і розроблено заходи
щодо реалізації пілотного проекту.
Спеціалісти управління охорони здо-

ВЕКТОР РОЗВИТКУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ОБЛАСТІ СПРЯМОВАНИЙ
НА ПРОФІЛАКТИКУ ХВОРОБ

ров’я та фахівці ТДМУ, виїжджаючи
у райони області, провели чимало
семінарів для лікарів, аби з першого
серпня можна було виписувати ре-
цепти.
Резюмуючи мовлене на засіданні,
начальник головного управління охо-
рони здоров’я облдержадміністрації
звернув увагу на план виконання
ліжко-днів, якого, як він зауважив, не
у всіх медзакладах Тернополя дот-
римано. Михайло Буртняк наголосив,
що у цій царині необхідна злагодже-
на робота всіх установ, тому потрібно
узгодити спільні дії на ІІ півріччя.
Торкнувся Михайло Миколайович
й теми онкологічної настороженості:
«Останні показники засвідчили змен-
шення запущених форм онкологічних
недуг, це засвідчує про значні зру-
шення у роботі онкологічної служби.
Є сподівання, що сприятимуть цьому
й реконструйований поліклінічний
корпус обласного онкологічного дис-
пансеру, й сучасна апаратура, яка
допоможе діагностувати й виявляти
недуги на ранніх стадіях».
Також Михайло Буртняк назвав
основні завдання, які стоять перед
медициною Тернопільщини на на-
ступне півріччя цього року. Насам-
перед – це завершення модерні-
зації первинної ланки, зокрема,
створення центрів первинної ме-
дико-санітарної допомоги та на-
дання їм статусу юридичних осіб,
зміцнення матеріально-технічної
бази сільських установ, вирішення
кадрових питань, впровадження
пілотного проекту державного ре-
гулювання цін на лікарські засоби;
підготовка до зимового періоду. І
надалі триватиме робота з комп’-
ютеризації робочих місць сімейних
лікарів із запровадженням елект-
ронної карти пацієнта, введення
електронного запису на прийом та
консультацію до лікаря у міських та
університетській лікарнях з увімк-
ненням у телемедичний простір
районів.
Усі ці заходи мають на меті на-
близити лікарську допомогу до
сільського жителя,  збільшити
фінансові видатки саме на профі-
лактичну роботу. Адже хворобі
необхідно запобігти, своєчасно ви-
являти, а не витрачати значні
кошти на лікування.

Лариса ЛУКАЩУК,
Павло БАЛЮХ (фото)

ЗАДЛЯ
ЕФЕКТИВНОГО
НАВЧАННЯ
Технічне переоснащення

нашого університету – ви-
мога часу. Воно почалося
кілька років тому з при-
дбання нової апаратури
для проведення наукових
досліджень, а для підви-
щення якості навчального
процесу – приладів, фанто-
мів, відеосистем та ін. Пла-
нувалося придбати відеоси-
стеми у навчальні кімнати
на кожну групу. Але зараз
почали широко застосовува-
ти у навчальних закладах
інтерактивні дошки.

Тож прийнято рішення об-
ладнати одну інтерактивну
дошку у навчальному класі на
капітально відремонтованій ка-
федрі фармакології з клінічною
фармаколог ією .  21  червня
відбулося перше увімкнення та
випробування можливостей
використання інтерактивної
дошки. Були присутні ректор
університету, проректори, де-
кани факультетів та керівники
підрозділів, а також гості уні-
верситету: заступник міського
голови з питань діяльності ви-
конавчих органів ради  Леонід
Бицюра, начальник відділу охо-
рони здоров’я та медичного за-
безпечення Тернопільської
міської ради Ростислав Левчук,
головний лікар Тернопільської
комунальної міської лікарні
швидкої допомоги №1 Ярослав
Чайківський, один з координа-
торів проекту «Громада і місто»
Ігор Ковалик . Ректор ТДМУ,
член-кор. НАМН України, проф.
Л.Я. Ковальчук запросив гостей
ознайомитися з навчально-ме-
тодичною базою університету
(інформація розміщена на сай-
тах кафедр), а представники
фірми «Діполь», зокрема, її ди-
ректор Сергій Дуда показав
можливі варіанти використан-
ня інтерактивної дошки, яку
вони встановили. Тепер праців-
ники кожної кафедри універси-
тету на чолі із завідувачем теж
мають можливість ознайомити-
ся на кафедрі фармакології з
клін ічною фармакологією з
можливостями як інтерактивної
дошки, так і відеосистеми й
прийняти зважене рішення
щодо обладнання ними своїх
кафедр для підвищення ефек-
тивності засвоєння матеріалу під
час навчального процесу. Од-
ночасно тривають пошуки й
інших сучасних навчальних за-
собів для удосконалення нав-
чання.

НА ЧАСІ

Костянтин ПАШКО,
в.о. директор

ННІфармакології, гігієни та
медичної біохімії

ім. М.П. Скакуна, доцент

в аспірантуру з відривом від
виробництва за спеціальнос-
тями:

– внутрішні хвороби – 1 місце.
Термін подання документів до

31 серпня 2012 року.
Особи, які вступають до аспі-

рантури, на ім’я ректора універ-
ситету подають:

1. Заяву;
2. Особистий листок обліку
кадрів;

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО»
ОГОЛОШУЄ
ДОДАТКОВИЙ
КОНКУРС ІЗ ВСТУПУ:

3. Список опублікованих науко-
вих праць і винаходів. Аспіранти,
які не мають опублікованих нау-
кових праць і винаходів, подають
наукові доповіді (реферати) з об-
раної наукової спеціальності;

4. Медичну довідку про стан
здоров’я за формою № 086-у;

5. Копію диплома про закін-
чення вищого навчального зак-
ладу із зазначенням одержаної
кваліфікації спеціаліста або ма-

гістра (особи, які здобули відпо-
відну освіту за кордоном, – ко-
пію нострифікованого диплома),
(копії завірені печаткою відділу
кадрів);

6. Посвідчення про складання
кандидатських іспитів (за наяв-
ності складених кандидатських
іспитів).
Адреса університету:
м. Тернопіль,
майдан Волі, 1, тел 52-45-54.

ОГОЛОШЕННЯ

mailto:hazeta.univer@gmail.com
http://www.TDMU.EDU.TE.UA
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З РОСИ Й ВОДИ

2 серпня виповнилося 55
років від дня народження
відомого українського мор-
фолога, завідувача кафед-
ри анатомії людини Терно-
пільського державного ме-
дичного університету імені
І.Я. Горбачевського, доктора
медичних наук, професора,
члена-кореспондента Між-
народної академії інтегра-
тивної антропології, члена
президії Тернопільського
обласного осередку конг-
ресу української інтелі-
генції Іллі Євгеновича Ге-
расимюка.

І.Є. Герасимюк народився 2 серп-
ня 1957 року в м. Збараж. Після за-
кінчення місцевої середньої школи
№ 1 1974 року став студентом ліку-
вального факультету Тернопільсько-
го медичного інституту, де й розпо-
чалося насичене подіями, цікаве, сту-
дентське й творче життя в науковому
товаристві на кафедрі топографічної
анатомії та оперативної хірургії.
Після закінчення 1980 року медич-
ного інституту І.Є. Герасимюк працю-
вав практичним лікарем у Тер-
нопільській обласній клінічній лікарні.
Проте лікаря Герасимюка цікавила
не лише практична лікувальна ро-
бота, а й медична наука. 1985 року
Ілля Герасимюк на конкурсній основі
був обраний на посаду асистента
кафедри оперативної хірургії та то-
пографічної анатомії Тернопільсько-
го державного медичного інституту.

 1991 року захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Морфо-функ-
циональная характеристика сосудов
миокарда после резекции легких
(экспериментальное исследова-
ние)» у спеціалізованій вченій раді
при Ленінградському педіатричному
медичному інституті. 1993 року був
обраний доцентом кафедри опера-
тивної хірургії і топографічної ана-
томії з присвоєнням вченого зван-
ня доцента.
Лекції доцента Іллі Євгеновича
Герасимюка завжди викликали за-
хоплення у студентської молоді, були
основою для глибокого осмислення
будови тіла людини, адже ґрунтува-
лися на нових даних топографічної
анатомії, хірургії та інших теоретич-
них і клінічних дисциплін. І.Є. Гера-
симюк неодноразово виступав на
наукових зібраннях різного рівня, ак-
тивно займався методичною робо-
тою, цікаво проводив заняття. Він –
один з найдосвідченіших викладачів-
професіоналів в історії кафедри опе-
ративної хірургії та топографічної
анатомії, улюбленець студентів.
З 2005 року І.Є. Герасимюк пов’я-
зує свою науково-педагогічну діяльність
з навчально-науковим інститутом
морфології, а з серпня 2005 року він
– директор інституту. Поєднуючи
плідну педагогічну діяльність на ка-
федрі анатомії людини та обов’язки
директора інституту, 2005 року він
захищає докторську дисертацію на
тему: «Морфофункціональна харак-
теристика кровоносного русла легень
в умовах пострезекційної легеневої
артеріальної гіпертензії та її хірургіч-
ної корекції (експериментальне дос-
лідження)» на спеціалізованій вченій
раді при Тернопільському державно-

ВЧЕНИЙ-МОРФОЛОГ, ПЕДАГОГ, ПРОФЕСОР,
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ
ІЛЛЯ ГЕРАСИМЮК ВІДЗНАЧИВ 55-РІЧЧЯ

му медичному університеті імені І.Я.
Горбачевського.

2006 року вчена рада ТДМУ об-
рала І.Є. Герасимюка завідувачем ка-
федри анатомії людини рідного на-
вчального закладу. 2006 року йому
присвоєно вчене звання професора.
Як зрілий науковий працівник і вик-
ладач, молодий доктор медичних
наук Ілля Євгенович Герасимюк свої
зусилля та організаторські здібності
спрямував на зміцнення та розвитку
кафедри анатомії людини. Енергій-
ний завідувач кафедри одночасно
очолює навчально-науковий інститут
морфології та виконує обов’язки вче-
ного секретаря вченої ради Терно-
пільського державного медичного уні-
верситету, які були покладені на ньо-
го ще з 1991 року.
Для багатьох залишається загад-
кою, як, приділяючи стільки часу ро-
боті,  І.Є. Герасимюку
вдається зберігати щирість
у взаєминах з усіма коле-
гами університету, та бути
завжди елегантним і нео-
рдинарним. Ставши заві-
дувачем кафедри, Ілля
Євгенович передає свій
професійний досвід, набу-
тий на кафедрах оператив-
ної хірургії і топографічної
анатомії та анатомії люди-
ни, молодим викладачам
і студентам. Варто відзна-
чити проведення показо-
вих лекцій і практичних за-
нять, на яких Ілля Євгено-
вич ділиться своєю
педагогічною майстерні-
стю. Лекції, які читає про-
фесор, надзвичайно цікаві,
адже базуються на заса-
дах проблемного навчан-
ня, мають інтерактивний
характер, збагачені нови-
ми фактами клінічної мор-
фології та хірургії. Його методи вик-
ладання успішно впроваджуються
в систему «єдиного дня» та є, без
сумніву, інноваційними і прогре-
сивними.
Професор Ілля Євгенович Гера-
симюк – фундатор нового, оригі-
нального, наукового напрямку ка-
федри, йдеться про дослідження
морфологічного стану кровоносних
судин за різних гемодинамічних
умов. Він продовжує кращі традиції
та науковий напрямок своїх вчи-
телів і сам бере активну участь в
удосконаленні цих робіт.
Задля інтеграції у світовий медич-
ний освітній простір нашого універ-
ситету та введення на кафедрі ана-
томії людини кредитно-модульної
системи навчання під організаційним
керівництвом І.Є. Герасимюка відбу-
лися значні зміни, що є досить склад-
ним, проте необхідним кроком за
умов входження України в освітянсь-
кий простір Європи.
Під керівництвом завідувача ка-
федри І.Є. Герасимюка впровадже-
но методику «єдиного дня». З його
ініціативи проведено реорганізацію
навчального процесу та навчальних
робочих програм кафедри. Адапто-
ваний лекційний матеріал для сту-
дентів, з метою викладання матеріа-
лу протягом однієї години, а прак-
тичні заняття – протягом 6-7 годин.
З 2006 року на кафедрі анатомії
людини впроваджено практично-орі-
єнтовану систему (Z-модель) викла-
дання, яка спрямована на те, щоб

студентам уже на першому курсі по-
давали інформацію, яка знадобить-
ся для практичних застосувань у
клініці. Так, на кафедрі створена база
комп’ютерних томограм, магнітно-
резонансних томограм і рентгено-
грам тіла людини на електронних та
плівкових носіях, які використовують
під час проведення практичних за-
нять. Вивчаючи на практичних занят-
тях будову будь-якого органа, студент
має можливість не лише ознайоми-
тися з його анатомічними особли-
востями, а й вивчити розташування
його в тілі людини на основі ком-
п’ютерних магнітно-резонансних то-
мограм, рентгенівських знімків, віде-
офільмів, сучасних навчальних вірту-
альних муляжів і навчальних
програм. Такий підхід дає можливість
вже з першого курсу навчання ви-
робити в студентів навички клінічно-

го мислення. Варто зазначити, що
кожне робоче навчальне місце уком-
плектоване негатоскопом і банком те-
матичних томограм, а також відео-
системами, які дають можливість
використання світової інформації та
якості її відображення. Студенти ма-
ють змогу практично давати кількісну
й якісну характеристику органів і си-
стем за даними сучасних методів
дослідження, а також виконувати
практичні маніпуляції, як-от: препа-
рування, вимірювання розмірів таза,
краніометрію та інші.
У рамках підготовки до тестового
іспиту «Крок» зі студентами обгово-
рюють найскладніші питання та си-
туаційні задачі, роз’яснюють правильні
відповіді.
Для забезпечення високого рівня
практичної підготовки студента-меди-
ка розроблено перелік практичних
навичок і створено всі умови для їх
прийому. Студенти 1-2 курсу, вивча-
ючи анатомію органів, паралельно
засвоюють методи їх діагностики та
візуалізації, що розширює кругозір
майбутніх спеціалістів і готує його до
подальшого вдосконалення на
клінічних кафедрах.
Задля методичного забезпечення
самостійної підготовки студентів до
практичних занять, складання семе-
стрових іспитів та ліцензійного інтег-
рованого іспиту «Крок-1» на кафедрі
анатомії людини підготовлено мате-
ріали до практичних занять та лекцій,
які розміщені на сайті університету.
Відповідні розділи WEB-сторінки за-

повнені всіма необхідними матеріа-
лами для навчання студентів усіх
факультетів українською, російською
та англійською мовами.
Професор І.Є. Герасимюк є унікаль-
ним прикладом людини з умінням
побачити талант, допомогти йому
розкритися, намітити перспективи й
напрямок росту. За останні 5 років
співробітники кафедри виконали та
захистили 1 докторську дисертацію,
5 кандидатських, 3 дисертації апро-
бовані. І.Є. Герасимюк керує виконан-
ням ще 5 кандидатських і докторсь-
кої дисертації, до реєстру щодо ре-
зультатів наукових досліджень
медичної галузі введено 3 впровад-
ження.
Збереження повної свободи кож-
ного працівника передбачає і суво-
ре дотримання законів субординації,
обов’язковість у виконанні навчаль-
но-методичної та науково-дослідної
роботи.
І.Є. Герасимюк є автором понад

180 наукових праць, у тому числі 4
навчальних посібників, понад 25 ав-
торських свідоцтв і патентів на ви-
находи. Атмосфера творчості, ство-
рена на кафедрі анатомії її завіду-
вачем, багато в чому пояснює
постійний приплив випускників на-
вчального закладу в аспірантуру. На-
уковці кафедри беруть участь у різно-
манітних конференціях, симпозіумах,
з’їздах, опублікували понад 400 ста-
тей у різних журналах, зареєстру-
вали 4 деклараційних патенти. Від
кафедри було заслухано понад 30
доповідей на міжнародних конгре-
сах, симпозіумах, з’їздах, а також
зроблено численні повідомлення на
різноманітних конференціях. Співро-
бітники кафедри брали активну
участь в організації та проведенні
міжвузівських конференцій на базі
навчально-наукового інституту мор-
фології.
З 2011 року кафедра анатомії
людини самостійно розробляє
тему «Ремоделювання кровонос-
них русел внутрішніх органів і тка-
нин при різних патологічних ста-
нах в експерименті», науковим
керівником якої є професор І.Є.
Герасимюк. Планується вивчити
судинні русла органів і систем
внутрішніх органів при моделю-
ванні різних патологічних станів,
які супроводжуються порушенням
центральної та органної гемоди-
наміки, що дозволить глибше роз-
крити морфофізіологічні механіз-
ми адаптаційних і компенсатор-
них процесів органів і тканин.
Професіоналізм і творче натхнен-
ня професора І. Є. Герасимюка в
роботі зі студентами визначили їх
любов та пошану до Вчителя та Осо-
бистості. В анатомічному гуртку кафед-
ри постійно працюють 15-20 студентів,
кращі з яких були учасниками міжву-
зівських і всеукраїнських наукових
студентських конференцій, неоднора-
зово займали призові місця та ста-
вали лауреатами конкурсів на кра-
щу наукову роботу. За останні роки у
збірниках матеріалів науково-прак-
тичних конференцій різного рівня над-
руковано 22 студентських роботи.
Ілля Євгенович є натхненником у
реставруванні та оновленні навчаль-
но-наукового музею кафедри. Усі
препарати музею раціонально сис-
тематизовані в шафах-вітринах за
функціонально-анатомічним принци-
пом відповідно до навчальних планів

і програм з анатомії людини. Тут
повністю обладнані розділи навчаль-
но-наукових препаратів з виготов-
ленням таблиць з остеоартрології,
спланхнології, ангіоневрології, з пе-
риферичної і центральної нервових
систем. На особливу увагу заслуго-
вує розділ з тератології «Вади роз-
витку у дітей», в якому докладно опи-
сані оригінальні препарати, отримані
з клінічних закладів міста Тернополя.
Одночасно з адміністративною і
науково-педагогічною діяльністю І. Є.
Герасимюк бере активну участь у
громадському житті міста Тернополя
і області. Він є членом президії Тер-
нопільського обласного осередку
Конгресу української інтелігенції,
співзасновником і співголовою Тер-
нопільської обласної організації «За
помісну Україну». Ілля Євгенович
був делегатом від Тернопільщини на
Всеукраїнському форумі інтелігенції
2008 року.
За сумлінну працю 1997 року Ілля
Євгенович нагороджений Почесною
грамотою Міністерства охорони здо-
ров’я України. 2005 року рішенням
президії обласної організації ТВР
(Товариство винахідників і раціона-
лізаторів) України йому присвоєно
звання «Кращий винахідник Терно-
пільської області».
Життєвий шлях Іллі Євгеновича
сповнений творчих планів і звер-
шень, напруженою працею на благо
людей. Він завжди бачить мету, дот-
римується твердих переконань та
сповідує високі духовні цінності. Про-
фесору властивий ще один надзви-
чайний дар – християнського сприй-
няття світу. Багато часу він присвячує
проблемам релігії та духовному ви-
хованню молоді.
Разом з дружиною, Лесею Оме-
лянівною, яка працює практичним
лікарем, виховав двох синів. Діти
пішли слідами батьків і теж стали
лікарями: Назар – хірургом, а Мак-
сим – отоларингологом.
Колективи кафедри анатомії лю-
дини, навчально-наукового інститу-
ту морфології Тернопільського дер-
жавного медичного університету
імені І.Я. Горбачевського, вся науко-
ва і медична громадськість Терно-
пілля, учні та студенти щиро вітають
Іллю Євгеновича з ювілейним днем
народження, зичать міцного здоро-
в’я, довгих років життя, сімейного
благополуччя.
Нехай цей день, коли родились
Ви, єднає світ у радості й любові, зійде
зерном в благословеннім слові, бла-
гословить все суще на землі. Натх-
нення, сонця, радісної днини від нас
прийміть на уродини. Ваш день на-
родження – то мудрості пора. Мину-
ло наче мить, 55 літ, вони, як дощик
по тоненькій шибці, вони, як перший
яблуневий цвіт, вони, як тонкі стру-
ни в першій скрипці. Тож хай той
цвіт повік не обліта, нехай струна
співає а не рветься, хай доля не ску-
питься на літа, а Божа благодать
панує в Вашім серці. Хай ангели Божі
Вас бережуть, щастя й радість на кри-
лах несуть, а серпнева Пресвята Бо-
городиця посилає Вам щасливі й
многії літа, невичерпну енергію для
реалізації подальших наукових
планів.

 Олександра КИРИЧОК,
доцент,

 Ігор БОЙМИСТРУК,
доцент
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На традиційні міжнародні
студентські школи, які зор-
ганізовує Тернопільський
державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горба-
чевського, цього року при-
їхали кращі студенти 13 ме-
дичних ВНЗ з дев’яти країн.
Серед гостей були молоді
австрійці, грузини, казахи,
поляки, росіяни, словаки,
таджики, чехи. З 19 до 31
липня вони проживали в уні-
верситетському навчально-
оздоровчому комплексі
«Червона калина», насо-
лоджуючись комфортом і
красою природи, а також
цікавим спілкуванням, ат-
мосферою дружби й гар-
монії – із собою та оточу-
ючим світом, різноманітни-
ми пізнавальними та розва-
жальними заходами.

Уперше на літні міжнародні сту-
дентські школи ТДМУ запросив
юнаків і дівчат 2006 року. Тепер
вони відбулися вже всьоме. І су-

дячи з географії та кількості гос-
тей, популярність їх зростає.
В урочистій церемонії відкрит-
тя взяли участь перший прорек-
тор ТДМУ, професор Ігор Мису-
ла й декан лікувального факуль-
тету Московського медико-
стоматологічного університету,

ПРЕДСТАВНИКИ 13 МЕДИЧНИХ ВНЗ З 9 КРАЇН
УЗЯЛИ УЧАСТЬ В  МІЖНАРОДНИХ ЛІТНІХ
СТУДЕНТСЬКИХ ШКОЛАХ У ТДМУ

професор Іван Ярема, які тепло
привітали учасників студій та по-
бажали всім успіху в інтелектуаль-
них і професійних тренінгах,
спортивних змаганнях, гарних
вражень від екскурсій, та й зага-
лом – цікавого й корисного доз-
вілля.
Приємно, що Московський ме-
дико-стоматологічний універси-
тет – незмінний учасник і парт-
нер проекту . Основи плідної
співпраці були закладені ще під
час першого візиту професора І.В.
Яреми 2006 року. Відтоді пред-
ставники цього університету
щороку проїжджають на літні
студенти в «Червону калину».
Добру традицію не поруши-
ли і цього разу.
Організатор заходу – відділ
міжнародних зв’язків ТДМУ.
Члени оргкомітету подбали,
аби кожен день міжнародних
літніх шкіл запам’ятався його
учасникам.
Дуже гостинною була
зустріч. Від аеропорту чи вок-
залу з Києва, Львова, Терно-
поля студентів у «Червону
калину» доправляв універси-
тетський транспорт (обслуго-
вував він гостей і в день
від’їзду). В навчально-оздо-
ровчому комплексі, розташо-
ваному в мальовничій місцині,
де зелені крони дерев навіть

спекотної пори дихають затиш-
ком і прохолодою, молодь чека-
ли комфортні умови проживан-
ня. Будинки в «Червоній калині»
зручні й доглянуті. Харчування –
смачне й корисне. А на додаток
– чисте повітря, прозора вода в
басейні, спортивні майданчики…

У перший день літніх шкіл сту-
денти ТДМУ запросили своїх ро-
весників з інших країн на відеоп-
резентацію, присвячену Україні,
Тернополю, рідному університе-
ту, а відтак – на спеціально зор-

ганізовану з цієї нагоди виставку
унікальних українських виробів
ручної роботи. Були представлені
чудові рушники, вишиті сорочки
та інші елементи національного
одягу, виготовлені руками наших
бабусь і прабабусь, а також ста-
ровинна кераміка, предмети до-
машнього вжитку. Ввечері кожен
з юнаків і дівчат мав можливість
відвідати майстер-клас з українсь-
кого танцю та концерт українсь-
кої пісні.
Наступними ж днями вже гості
зорганізовували презентації, роз-
повідаючи про свою країну, регі-
он, альма-матер, про національні
традиції та культуру. Цікаві пізна-
вальні програми підготували сту-
денти Віденського медичного уні-
верситету, Тбіліського державно-

ФОТОРЕПОРТАЖ

го медичного університету, ме-
дичних університетів Астани (Ка-
захстан), Вроцлава і Катовіце

(Польща), Російського національ-
ного дослідницького медичного
університету ім. Пирогова, Мос-

ковського медико-сто-
матологічного універси-
тету, Кіровської держав-
ної медичної академії і
Новосибірського дер-
жавного медичного уні-
верситету (Росія), Сло-
вацького медичного уні-
верситету, Таджицького
державного медичного
університету імені Абу алі
Сіно, медичного фа-
культету Карлового уні-
верситету (Чехія).
Мовою спілкування
учасників літніх шкіл

була англійська і всі чудово розу-
міли одне одного. Обмінювалися
інформацією та сувенірами, роз-
повідали про себе, розпитували
про все, що цікавило, і, зокрема,
про специфіку здобуття вищої
медичної освіти за кордоном. Ко-
жен мав можливість вдосконали-
ти власні мовні, комунікаційні на-
вики і водночас більше дізнатися
про своїх нових друзів, інші краї-
ни.
Пізнавальною, різноманітною і
дуже насиченою була програма
кожного дня літніх студій. Їх учас-
ники побували на екскурсії в Тер-
нополі, де, зокрема, в ТДМУ ім. І.Я.
Горбачевського відвідали кафед-
ри, и музей та науково-навчаль-
ний інститут медсестринства. Над-

звичайні враження подарував
сплав по Дністру. На катамаранах
у супроводі досвідчених інструк-
торів пропливли від с. Губин Бу-
чацького  до с. Устечко Заліщиць-
кого районів, милуючись скеляс-
тими лісистими берегами, ґротами,
невеличкими водопадами. Крає-
види були дивовижні. Обідали ж і
вечеряли стравами національної
української кухні. Борщ і варени-
ки зі сметаною смакували усім.
Змагання з волейболу, на-
стільного тенісу відбувалися ледь
не щодня. На навчальних тренін-
гах з медицини невідкладних
станів дали можливість студен-
там-медикам продемонструвати
(Закінчення на стор. 5)
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Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)

свою фахову підготовку. Інтерна-
ціональні команди діяли злагод-
жено й вправно в змодельова-
них екстремальних ситуаціях, на-
даючи першу допомогу
«потерпілим», яких імітували теж
студенти.

«Такі тренінги дуже корисні, бо
дають можливість перевірити
своє вміння працювати в команді,
відшліфовують алгоритм дій у
надзвичайних ситуаціях, прак-
тичні навички», – розповіли їх
учасники. Тренінгова програма
змінювалася відпочинком під час
пікніків, дискотек.
У розмові з кореспондентом

«Медичної академії» учасники
літніх шкіл дякували їх організа-
торам за гостинність, чудові умо-
ви проживання, цікаві розваги,
тренінги та екскурсії.

«Дуже задоволені й хочемо ще
сюди приїхати», – твердили всі
в один голос. – Тернопільщина
– це чудовий край, гостинні
люди. В «Червоній калині» ми
зустріли нових друзів з інших ме-
дичних ВНЗ, інших країн й отри-
мали багато незабутніх вражень.
Студенти дякували за надзви-
чайно доброзичливу і приємну
атмосферу та висловлювали ба-
жання приїхати знову.
Тож до нових зустрічей на на-
ступних міжнародних літніх сту-
дентських школах!

(Закінчення. Поч на стор. 4)
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28 серпня виповнюється 65
років доценту кафедри про-
педевтики внутрішньої меди-
цини та фтизіатрії ТДМУ Бог-
дану Григоровичу БУГАЮ.
Вельмишановний Богдане

Григоровичу!

Сердечно вітаємо Вас з 65-
літтям!
У стінах університету Ви здо-

були вищу медичну освіту, успі-
шно пройшли 37-річний трудо-
вий шлях від клінічного ордина-
тора до доцента  кафедри

пропедевтики внутрішньої ме-
дицини та фтизіатрії.
Глибоко шануємо Вас як відо-

мого науковця, досвідченого
клініциста-терапевта, педагога та
вихователя студентської молоді
за багаторічну невтомну працю,

високий професіоналізм, сумлін-
не виконання своїх службових і
громадських обов’язків, за Вашу
оригінальну поетичну творчість.
Ваші порядність, праце-

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити добро

заслуговують найвищої оцінки і
є прикладом для наслідування
новими поколіннями студентів,
молодих лікарів і викладачів.
Бажаємо Вам, Богдане Григо-

ровичу, доброго здоров’я, неви-
черпного творчого натхнення,
нових здобутків у Вашій благо-
родній діяльності, душевного
спокою, добробуту, родинного
благополуччя і затишку, актив-
ного й щасливого довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

Богдан Григорович Бугай на-
родився 28 серпня 1947 року в
Лузі – мальовничому куточку
межиріччя, що в селі Саранчуки
Бережанського району Терно-
пільської області. Незважаючи на
важкі повоєнні роки, які не
відрізнялися достатком, бажан-
ня вчитися палало в його серці.
Після закінчення 8-ми класів шко-
ли в рідному селі Богдан Григо-
рович став учнем Бережансько-
го медичного училища, яке з
відзнакою закінчив 1966 р. Впро-
довж трьох років проходив чин-
ну військову службу як військо-
вий фельдшер, був учасником
подій у Чехословаччині 1968
року. Спрага до знань не поки-
дала молодого спеціаліста. 1969
р. вчорашній солдат поповнив
лави першокурсників Терно-
пільського державного медич-
ного інституту, який закінчив з
відзнакою 1975 р. Під час навчан-
ня у ВНЗ перед молодим студен-
том широко відчинили двері на-
укові гуртки, які він відвідував з
молодечою завзятістю, завжди
цікавився новими науковими на-
прямками. Після закінчення інсти-
туту продовжив навчання у
клінічній ординатурі на кафедрі
пропедевтики внутрішніх хво-
роб, де з 1977 року працював
асистентом, а з 1993 р. й доте-
пер – доцент цієї кафедри. У ве-
ресні 1986 р. успішно захистив
кандидатську дисертацію, при-

ТАЛАНОВИТИЙ ЛІКАР, НАУКОВЕЦЬ
І ПЕДАГОГ З ПОЕТИЧНОЮ ДУШЕЮ

свячену проблемам пуль-
монології. Нині завершив
докторську дисертацію,
присвячену вивченню де-
яких проблемних питань
імунології при патології
гепатобіліарної системи, в
тому числі і хронічних
вірусних гепатитів, опти-
мізації їх лікування.

 Завжди ретельний у
роботі, виважений та де-
лікатний у стосунках з ко-
легами, чуйний і добро-
зичливий з хворими, Бог-
дан Григорович щедро
ділиться своїми знаннями,
вміє дати мудру пораду,
завжди відкритий до лю-
дей. Багаторічні наукові
здобутки узагальнені у
136 наукових і методич-
них публікаціях, серед них –
підручник «Пропедевтика
внутрішніх хвороб з доглядом за
терапевтичними хворими», 4
навчальні посібники, 2 авторські
свідоцтва на винаходи, 2 інфор-
маційні листи, 2 методичні реко-
мендації, успішно впроваджені в
практику.
Співробітники та студенти гли-
боко поважають і шанують Бог-
дана Григоровича не лише як
талановитого лікаря, науковця і
педагога, але і як поета, який не
згубив на тернистих життєвих
дорогах вразливості та чуйності
душі, знає силу слова, лікує й

навчає ним. Він автор двох по-
етичних збірок – «Два крила»,
«На клумбах душ», співавтор
збірок «Цілунок троянди», «По-
дільська толока». Його вірші ча-
сто друкує періодична преса,
вони звучать на товариських
зібраннях, поетичних вечорах.
Чудовий сім’янин, батько і
дідусь разом з дружиною Маї-
ною Василівною, яка працює
лікарем-педіатром, заступником
головного лікаря в обласному
дитячому будинку «Малятко»,
виховали доньку Олександру,
яка теж стала лікарем, та сина
Олега, який має вищу технічну

освіту й працює в сфері зв’язку
залізничного транспорту. Радіє,
як підростають троє онуків.
За час роботи через серце та
душу Богдана Григоровича
пройшли понад 40 тисяч хворих
і майже 10 тисяч студентів стали
лікарями. У колективі відомі його
безкорисливість та безвідмовність
у наданні допомоги пацієнтам.
Тож у життєвому доробку юві-
ляра – професіоналізм і мудрість,
педагогічний, лікарський, по-
етичний талант, щедрість душі та
тепло серця.
Нехай сторицею повернуться
до Вас, Богдане Григоровичу,
роздана й подарована іншим,
доброзичливість, щирість та лю-
бов! Невичерпного творчого
натхнення та доброго здоров’я
Вам на многії літа!
Колектив кафедри пропе-

девтики внутрішньої меди-
цини та фтизіатрії, праців-
ники і студенти ТДМУ, вся
медична громадськість Тер-
нопілля щиро вітають Богда-
на Григоровича з 65-літнім
ювілеєм, бажають доброго
здоров’я, родинного благо-
получчя, активного та щас-
ливого довголіття.
Пропонуємо читачам один з
численних віршів Богдана Бугая.

РІДНЕ УКРАЇНСЬКЕ
СЛОВО

О, рідне наше Українське

18 серпня виповнюється 85
років ветерану ТДМУ Григорію
Михайловичу ХОЛОЇВСЬКОМУ.

Вельмишановний Григорію
Михайловичу!
Сердечно вітаємо Вас з 85-

літтям!
У стінах університету Ви успі-

шно пройшли 26-річний трудо-
вий шлях лаборанта, кіномеха-
ніка першої категорії, виконува-
ли одну з найважливіших
ділянок роботи – ілюстративне
забезпечення навчального про-
цесу.

ВІТАЄМО! Глибоко поважаємо й шанує-
мо Вас за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх служ-
бових обов’язків. Ваша 60-літня
ратна та трудова діяльність
в ідзначена орденом «За
мужність» ІІІ ступеня і медаллю
«Ветеран праці».
Ваші порядність , праце-

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найвищої оці-
нки і є прикладом для насліду-
вання.
Бажаємо Вам, вельмишанов-

ний Григорію Михайловичу, доб-
рого здоров’я, душевного спо-
кою, людського тепла, добробу-
ту, родинного благополуччя і
затишку, активного та щасливо-
го довголіття.

Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

19 серпня відзначає ювілей-
ний день народження ветеран
ТДМУ Стефанія Михайлівна
ДЕНЕФІЛЬ.
Вельмишановна Стефаніє Ми-

хайлівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілей-

ним днем народження.
Колектив університету щиро

шанує Вас за багаторічну не-
втомну працю, високий профе-
сіоналізм, сумлінне виконання

своїх службових обов’язків.
Ми особливо цінуємо Вас за

ініціативне вдосконалення органі-
зації роботи одного з найваж-
ливіших підрозділів університету
– бухгалтерії, якій Ви віддали 34
роки своєї плодотворної діяль-
ності, яку очолювали впродовж
24 років.
Ваші порядність , праце-

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найвищої оці-
нки і є прикладом для насліду-
вання.
Бажаємо Вам, вельмишановна

Стефаніє Михайлівно, доброго
здоров’я, душевного спокою,

добробуту, людського тепла,
родинного благополуччя і за-
тишку, активного й щасливого
довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

19 серпня виповнюється 50
років завідувачу кафедри
хірургії з анестезіологією №2
ТДМУ, доктору медичних
наук, професору Олександрові
Валентиновичу ОЛІЙНИКУ.

Вельмишановний Олександре
Валентиновичу!
Сердечно вітаємо Вас з 50-літтям!
У стінах університету Ви здо-

були вищу медичну освіту, після

семи років практичної лікарсь-
кої роботи успішно пройшли 20-
річний трудовий шлях від асис-
тента кафедри шпитальної те-
рапії , кафедри шпитальної
хірургії до доктора медичних
наук, професора, завідувача ан-
гломовної кафедри хірургії з
анестезіологією №2.
Глибоко шануємо Вас як відо-

мого науковця, досвідченого
клініциста, педагога та вихова-
теля студентської молоді за ба-
гаторічну невтомну працю, ви-
сокий професіоналізм, сумлінне
виконання своїх службових і
громадських обов’язків, за Вашу
оригінальну художню творчість.
Ваші порядність , праце-

любність, 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 Олександре Валентиновичу,
міцного здоров’я, невичерпно-
го творчого натхнення, нових
здобутків у Вашій благородній
діяльності, душевного спокою,
добробуту, родинного благопо-
луччя і затишку, довгих років
радісного і щасливого життя.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

Слово,
Ти – наш ґеном і вічний

ключ життя,
Що відкриває скарб наш –

нашу мову,
І не даєш зірватись в небуття.

То ж будь для нас, як гостре
лезо бритви,

Як наш русинський
ваговитий меч,

Козацька шабля в
переможних битвах,

Що голови ворожі зняла
з плеч.

Будь влучним у бою, як
скоростріли

Січовиків і воїнів УПА,
Щоб наші вороги

всі поніміли,
А яничари – згинули до тла.

Вернися в душі тих, що ще
не стліли

У шайтанатах злісної орди.
На нас нові чекають

Фермопіли:
Гуртуй нас, Рідне Слово, і веди

Знов до звитяг над
монстрами Руїни,

Бо з нами Бог й Шевченків
Заповіт,

І честь, і слава, й доля
України,

А в наших душах –
Український Світ.
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Сумна звістка глибоко звору-шила всіх, хто знав Василя
Лісового, – 20 липня після тяжкої
хвороби перестало битися його
серце…

…Василь Семенович Лісовий
народився 18 травня 1937 року в
селі Тарасівка Обухівського райо-
ну Київської області в селянській
родині. Його батько загинув на
фронті. Незважаючи на труднощі
перших післявоєнних років, Ва-
силь закінчив Великодмитрівську
(в Обухівському районі) середню
школу із золотою медаллю – пер-
шою в цій школі. 1962 року закін-
чив історико-філософський фа-
культет Київського державного
університету імені Тараса Шевчен-
ка та поїхав на викладацьку ро-
боту в Тернопільський державний
медичний інститут.

… Початок 60-х років – закін-
чення «хрущовської відлиги».
Покоління студентів цих років доб-
ре пам’ятає молодого викладача
філософії, етики та естетики Ва-
силя Лісового, який працював у
медінституті 1962-1966 рр. Запа-
м’ятався він нестандартністю мис-

лення і сміливістю думки, вмінням
збуджувати свідомість, хоч, зважа-
ючи на тодішній режим, доводи-
лося робити це «езоповою» мо-
вою. В міру можливого намагався
проводити у своїх лекціях власну
просвітницьку програму, в якій
визначив головними темами
внутрішній світ людини, уні-
кальність людської особистості,
цінність української культурної
самобутності. Студентів і викладачів
підкоряли його велика працьо-
витість, скромність і щирість, по-
рядність і моральна чистота мо-
лодого вчителя і колеги.
Згодом Василь Семенович став
редактором інститутської стінної
газети. Залучив до роботи в ред-
колегії групу однодумців з числа
студентської молоді, куди входи-
ли поети-початківці Георгій Пет-
рук-Попик і Степан Бабій, худож-
ник Ярослав Боднар та інші. Те-
матика та оформлення стінгазети
піддалися корінній перебудові.
Зокрема, у неї з’явився літератур-
ний додаток, де друкували свої

перші поезії студенти ВНЗ.
Сам Василь Семенович та-
кож писав вірші й публіку-
вав їх у періодичній пресі.
Але найбільше місця редко-
легія відводила передрукам
новаторських віршів моло-
дих тоді поетів, які стали
уособленням дисидентсь-
ких настроїв 60-х років –
Василя Симоненка, Ліни
Костенко, Івана Драча, Ми-
коли Вінграновського, Євге-
нія Євтушенка. На ці вели-
чезні літературні додатки
розміром у кілька ватманів
потрапляли вірші або певні
строфи не лише зі збірок
поезій, випущених держав-
ними видавництвами, тоб-
то тих, які пройшли цензу-
ру. По руках тоді ходило
чимало позацензурного матеріа-
лу, і його обережно, частками
поміщали в загальний поетичний
масив літературного додатка. Все
одно це не могло залишитися не-
помітним для зацікавлених органів.
Ці нестандартні стінгазети стали
приводом для перших «профілак-

тичних» розмов
з редактором
працівників КДБ.
І все ж Тер-
нопіль залишив у
його серці неза-
бутній слід. «Му-
шу визнати, –
писав пізніше у
своїх спогадах
Василь Семено-
вич, – навіть з
відстані десятків
літ, що роки ,
прожиті в Тер-
нополі, були для
мене щасливими.
Під кутом зору
стану душі, ро-
мантичного на-
строю, мабуть,
найщасливіші».
Добрими слова-
ми згадує він
ректора інститу-

ту Петра Омеляновича Огія, сек-
ретаря партійної організації Лео-
ніда Олексійовича Каніщенка, за-
відувачів кафедр Федора
Федоровича Чернявського та Ем-
мануїла Наумовича Бергера. Теп-
ло згадував, зокрема, про свого
старшого колегу по кафедрі до-
цента Л.О. Каніщенка, який, хоч і
посідав керівні партійні посади в
інституті, проте відзначався демок-
ратизмом, з розумінням ставився
до молодого викладача, підтри-
мував його в «пошуках істини».

1966-1969 рр. В. Лісовий навчав-
ся в аспірантурі на кафедрі філо-
софії Київського державного уні-
верситету імені Тараса Шевченка,
викладав у цьому університеті. З
1969 року – науковий співробіт-
ник Інституту філософії Академії
наук УРСР. 1971 р. захистив канди-
датську дисертацію на тему «Логі-
ко-філософське дослідження по-
бутової мови». За матеріалами
дисертаційної роботи, зважаючи
на оригінальність і глибину аналі-
зу, в план видавництва увійшла

його монографія, якій, на жаль,
вийти в світ не судилося.
В. Лісовий ще з 1961 року роз-
повсюджував самвидавську літе-
ратуру. З 1966 р., паралельно з
науковою роботою, інтенсивно
зорганізовував її виготовлення
(зокрема, праці І. Дзюби «Інтер-
націоналізм чи русифікація?»,
книжки В’ячеслава Чорновола
«Лихо з розуму»), зберігання та
розповсюдження серед аспірантів
і з допомогою В. Овсієнка – в сту-
дентському середовищі. В. Лісовий
– автор самвидавної статті «Лист
виборця Антона Коваля». Коли
1972 р. прокотилася хвиля арештів
серед інтелігенції, він відверто ви-
ступив на захист репресованих.
Разом з Євгеном Пронюком ви-
дав № 6 («київський») самвидав-
ного журналу «Український
вісник», відновленого, аби дати
громадськості інформацію про за-
арештованих і відвести від них
звинувачення у виданні попе-
редніх випусків. Василь Семено-
вич також написав «Відкритий
лист членам ЦК КПРС і ЦК КП
України». Лист закінчувався так:
«Зважаючи на умови, в яких по-
дається цей лист, мені важко віри-
ти в конструктивну реакцію на
нього… Після подання цього лис-
та я, безперечно, опинюся в числі
«ворогів»… Вважаю себе теж при-
четним до такої справи – ось чому
прошу мене також заарештувати
і судити». В червні-липні 1972 р.
на друкарській машинці було ви-
готовлено понад 100 примірників
листа. Але 6 липня було заареш-
товано Євгена Пронюка з віддру-
кованим матеріалом, який щойно
повертався від машиністки. В. Лісо-
вий встиг 5 липня надіслати один
власноручно надрукований при-
мірник на ім’я Л. Брежнєва, один
– віднести у відділ листів ЦК КПУ
на ім’я В. Щербицького, один –
вручити секретареві парткому
Інституту філософії. 6 липня В.
Лісового викликали в Інститут і
затримали, 8-го – виключено з
КПРС, 9-го – заарештували «за
антирадянську діяльність». Одра-
зу після арешту звільнили з робо-
ти в Інституті педагогіки його ва-
гітну дружину Віру Павлівну, яка
21 липня народила сина Оксена.

6 грудня 1973 року Василя Лісо-

вого було засуджено до 7 років
позбавлення волі в таборах суво-
рого режиму і 3-х років заслання.
Він відбував ув’язнення спочатку
у таборах Мордовії, з 1976 р. – в
таборах Пермської області, з 1979
р. – на засланні в Бурятії. Там В.
Лісовий заявив протест проти вве-
дення радянських військ в Афга-
ністан. Йому створили нестерпні
умови на роботі, яку довелося по-
кинути, і його було засуджено за
звинуваченням у «дармоїдстві».
Тягар заслання мужньо зносила
його дружина Віра Павлівна, яка
поїхала до чоловіка в Бурятію з
двома дітьми – Мирославою та
Оксеном.

11 років провів В. Лісовий у тюр-
мах і концтаборах, звільнений був
1983 року. Після цього впродовж
6 років був позбавлений можли-
вості працювати за фахом. Деякий
час працював науковим співробі-
тником Музею історії Києва, але
звідти був звільнений. 1987-1989
рр. працював учителем у рідній
Великодмитрівській сільській школі.
Лише 1989 року Василя Семено-
вича було реабілітовано, поверну-
то йому вчений ступінь кандида-
та філософських наук, а з 1990
року відновлено на роботі в Інсти-
туті філософії імені Г.С. Сковоро-
ди Національної академії наук Ук-
раїни.
Тривалі поневіряння, фізичні та
моральні знущання підірвали здо-
ров’я, але не зламали духу й сили

волі Василя Семеновича. З 1997
року він очолив відділ історії філо-
софії України в Інституті філософії.
Вражає його творча активність. Він
багато друкувався, публікував
статті на теми філософії й політо-
логії, брав участь у створенні на-
вчальних підручників і посібників,
написанні монографій, у редко-
легіях наукових журналів і енцик-
лопедій, перекладав філософську
літературу з англійської та німець-
кої мов, опублікував спогади в
журналі «Сучасність», виступав на
наукових конференціях і політо-
логічних «круглих столах». Вели-
кий його внесок, зокрема, у підго-
товку антологій «Націоналізм»,
«Консерватизм», «Лібералізм»,
«Демократія» та чотиритомника
творів Дмитра Чижевського. Його
книга «Культура. Ідеологія. Полі-
тика», видана 1997 року, й нині

не втратила своєї актуальності.
Звертає на себе увагу глибина
аналізу, зваженість філософа-полі-
толога, його невичерпний патрі-
отизм і оптимізм.
Частину часу за сумісництвом В.
Лісовий приділяв викладанню
філософії та політології на посаді
професора в Київському міжна-
родному університеті та в Києво-
Могилянській академії, передаю-
чи свої знання, життєвий і полі-
тичний досвід молодому поко-
лінню. Він любив спілкуватися з
молоддю, а студенти любили його
лекції-роздуми, захоплювалися
його особистістю, його поезією,
яку він іноді зважувався друкува-
ти у періодичних виданнях.

1998 року, через 32 роки, Ва-
силь Семенович на запрошення
ректора Тернопільської медака-
демії професора Л.Я. Ковальчука
приїжджав до Тернополя з дру-
жиною Вірою Павлівною – педа-
гогом, однодумцем, що мужньо
пережила роки репресій, втрату
роботи в Інституті педагогіки.
Знайомство з академією справи-
ло на гостей велике враження.
Професор Л.Я. Ковальчук розповів
В. Лісовому про здобутки й пла-
ни, перспективи розвитку академії,
ознайомив з видавництвом «Ук-
рмедкнига», продемонстрував
роботу комп’ютера з лазерним
компактдиском як навчальним
засобом. «Я познайомився з кері-
вником, який не скаржиться на
несприятливі обставини, негараз-
ди, а в цих обставинах разом з
колективом успішно робить кон-
кретні справи, сповнений опти-
мізму», – сказав В. Лісовий після
зустрічі з ректором.
Гості тоді відвідали кафедри
філософії та суспільних дисциплін,
патофізіології, патанатомії і нор-
мальної анатомії. Хвилюючими,

сповненими спогадами були
зустрічі зі старими друзями – В.В.
Файфурою (колишнім аспірантом,
на той час – професором, завіду-
вач кафедри патфізіології), А.І. Па-
ламарчуком (колишнім клінічним
ординатором, тоді – асистентом
кафедри загальної хірургії), В.І.
Шанайдою (колишнім викладачем
філософії медінституту, тоді – до-
центом кафедри філософії педа-
гогічного університету), а також з
колишніми студентами: художни-
ком стінгазети, а тоді – професо-
ром, завідувач кафедри патана-
томії Я.Я. Боднаром, поетом-по-
чатківцем, а тоді – членом Спілки
письменників, відомим громадсь-
ким діячем Г.М. Петруком-Попи-
ком. З приємним здивуванням слу-
хав гість спогади колишніх сту-
дентів Ю.П. Кузьмича (тоді –

«ЦЕ БУВ ДУЖЕ ГЛИБОКИЙ
МИСЛИТЕЛЬ, ФІЛОСОФ…»

(Закінчення на стор. 8)

Ректор, професор Леонід КОВАЛЬЧУК і Василь
ЛІСОВИЙ  (1998 р.)

Під час зустрічі Василя ЛІСОВОГО з викладачами нашого
ВНЗ (1998 р.)
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1. Гуцульщина. 2. Ложка. 3. Щек. 4. Нут. 5. Яблуко. 6. Аристотель.  7. Жакет.  8. Етап.  9. Ют.  10. Улов. 11. Орлан. 12. Оз. 13. Перець. 14.
Апорт. 15. Осло. 16. Аз. 17. Пес. 18. Осад. 19. Маля. 20. Гонта. 21. Мед.  22. Раут. 23. Виноград. 24. Рац.  25.  Тромб.  26.Тигр.   27. Груша.
28. Рак.  29. Ель.  30. АТ.  31. Одеса. 32. Етна. 33. Ра. 34. Сир. 35. Онук. 36. Рана.  37. Брак. 38. Кора.  39. По.  40. Просо.  41. Оаза. 42. Ура.
43. Раса. 44. Ясир. 45. Огірок. 46. Озеро.  47. Адоніс.  48. Есе. 49. Раб. 50. Ага. 51. Сі. 52. «Інтер». 53. «Яса».  54. Обід. 55. Молитва.  56.
Лимон. 57. Лоно.  58. Ромен.  59. Кіл. 60. Сидр.  61. ТТ.  62. Оплот. 63. Людство.  64. ТУ.  65. Віз.  66. Ідол. 67. Замок.  68. Порт.  69. Пас.
70. Ар.  71. Ада. 72. ОРТ.  73. Троянда. 74. НЛО.  75. Ом.

2. Сказан-
ня  давніх
сканди-
навців

3. Пальто,
риболов-
на сітка

4. Частина
бухгалтер-
ського
балансу

5.  До-
рожня
сумка

6. Фор-
ма пси-
хічного
розладу

7. Слова
до муз.
твору

8. Смичкові
інстру-
менти

9. Нота 10.
Літак

11. Кіль-
частий
тюлень
12. Бойо-
вий клич

13. Столи-
ця Казах-
стану

14.
Скле-
піння

15. «Там,
де ...
круто
в’ється»

16.
Слов’ян-
ський
бог

17.
Водой-
ма

19. Дів-
чина, що
навчається
у  ВНЗ

20
. П
ро
кл
ін

21
. О
тр
уй
на

ж
аб
а

22. Озе-
ро в
Канаді та
США

23. 91,44
см

24. Штат
у США
25. Пе-
чатка

26. Силь-
не збуд-
ження

27. Літа-
юча
тарілка

28. Брат
дру-
жини

29.
Лорак

30.  Краї-
на в
Західній
Африці

31.  Під-
вода

32.
 Не
проти

33. Бо-
йова
граната

34.
Мис-
ливська
сумка

36.  Міс-
то в
Румунії

37.
Батий

38. Рис-
ка

39. Кін-
цівка
людини

40.
Естон-
ський
співак

41. Ки-
ївський
князь

42. Розбе-
щена

розкошами
людина

44.
Асфаль-
тований
шлях

45. Хот-
кевич

46. Ріка
в Півден-
ній Азії

48. У
римлян
– Гестія

49.
Жіночий
одяг в
Індії

50. Теле-
радіо-
компанія

51.
Плане-
та

52. Ша-
нобливе
звертання
до українок

53.
 Бик

54.
Урочис-
та обі-
цянка

55.
Рогов-
цева

56. Хут-
ровий
звір

57.
Млин-
ці

58.
Біг
коня

59. Квіт-
ка, сорт
цукерок

60.
Пістолет
61.Теле-
канал

63.
Мис-
тецтво

64. Лісо-
вий де-
мон  у
слов’ян

65. Про-
фесійний
посе-
редник

66. Ве-
лика
миска

67.  Укр.
пись-
менник

68.
Вороб ’я-
нинов

1.

18.

35.

43.

47.

62.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

21.08.1931-31.07.2012
Ректорат, профком, працівники і студенти

ТДМУ імені І.Я.Горбачевського глибоко суму-
ють з приводу смерті ветерана університету,
колишнього доцента кафедри  біохімії

Августа Казимировича ВРУБЛЕВСЬКОГО
та висловлюють щирі співчуття рідним і

близьким покійного.

14.02.1935-6.08.2012
Ректорат, профком, працівники ТДМУ імені

І.Я. Горбачевського глибоко сумують з приво-
ду  смерті колишнього коменданта адмінкор-
пусу
Знобіщева Аркадія ІВАНОВИЧА
і висловлюють щирі співчуття рідним та близь-

ким покійного.

асистента кафедри терапії) і Н.В.
Голки (тоді – старшого виклада-
ча кафедри загальної гігієни та
екології), які цитували сказане В.
Лісовим понад 30 років тому.
У читальному залі кафедри
філософії та суспільних дисциплін
пам’ятного 1998 р. відбулася
зустріч з викладачами академії, на
якій Василь Семенович розповів
про свій життєвий шлях, творчу і
громадську діяльність, відповів на
численні запитання, прочитав
власні поезії, презентував недав-
но опубліковану книгу «Культу-
ра. Ідеологія. Політика».
Студенти 2-го курсу мали мож-
ливість тоді прослухати лекцію В.
Лісового з філософії, після якої ще
довго задавали запитання з про-
блем філософії, сучасного політич-
ного становища в країні, про жит-
тєвий шлях, творчі плани філосо-
фа, його громадську діяльність.
Василь Семенович подарував
для музею історії академії свою
книгу з автографом , обіцяв
підтримувати зв’язки з колекти-
вом академії, творчо співпрацю-
вати з кафедрою філософії та сус-
пільних дисциплін, яка гостинно
приймала свого колишнього вик-
ладача.

1998 р. відбулася також зустріч
В. Лісового з інтелігенцією міста в
Інституті національного відрод-
ження, директор якого Ігор Ге-
рета теж пам’ятав гостя ще з 60-х
років. Йшлося про непросте пол-
ітичне й соціальне становище, роль
і завдання інтелігенції в утверд-
женні державності України, її пол-
ітичного, економічного та куль-
турного поступу. Гості побували в
міській школі мистецтв, де їх теп-
ло приймали педагоги, які з енту-
зіазмом розповіли про перші
творчі здобутки, оригінальні на-
вчальні методики та плани на май-

бутнє. Хвилюючим було відвідан-
ня першого в Україні музею політ-
в’язнів, що відкрив двері в підваль-
них приміщеннях колишніх казе-
матів Тернопільського управління
КДБ. В. Лісовий та його дружина
передали до цього музею деякі
друковані матеріали, що попов-
нили його експонати.
Гості здійснили поїздку історич-
ними місцями Збаража, Вишнів-
ця, Кременця, відвідали Почаївсь-
ку лавру. Василь Семенович дав
інтерв’ю Тернопільському радіо,
а телебачення показало репор-
таж про його перебування в ме-
дичній академії імені І. Я. Горба-
чевського.
Швидко злетіли три дні пере-
бування в місті, яке запам’яталося
на все життя. Подружжя Лісових
щиро дякувало ректору академії
професору Л.Я. Ковальчуку за зап-
рошення, всім, хто сердечно й
гостинно приймав їх, хто тепло
згадував про Василя Лісового.
Вдруге В. Лісовий з дружиною
побував у Тернополі 2008 року.
Вони щиро раділи новим успіхам
і змінам в колишньому медінсти-
туті, який став на той час одним з
провідних медичних університетів
України. Цього разу вони з вдяч-
ністю скористалися запрошенням
університету відпочити та поліку-
ватися в НОК «Червона калина».
Відвідали вони тоді й Марійський
духовний центр у селі Зарваниця.

… Останніми місяцями В. Лісо-
вий важко хворів. І ось його не
стало…

21 липня 2012 р. відбувся похо-
рон Василя Семеновича. Попро-
щатися з ним прийшли рідні, друзі,
побратими-шістдесятники, ко-
лишні в’язні концтаборів, колеги
по роботі і громадській діяльності,
учні, краяни. Панахиду відправляв
священик Київського Патріарха-
ту в 400-літній церкві Арістратига

«ЦЕ БУВ ДУЖЕ ГЛИБОКИЙ
МИСЛИТЕЛЬ, ФІЛОСОФ…»

Незабутні

(Закінчення. Поч. на стор. 7)

Анатолій ПАЛАМАРЧУК,
Василь ФАЙФУРА

Михаїла на території Музею на-
родної архітектури і побуту в селі
Пирогове. Поховали В. Лісового в
рідному селі Тарасівка Обухівсько-
го району на Київщині. Під час
громадянської панахиди схви-
льовано мовили про Василя Се-
меновича понад 10 осіб. Адже вче-
ний-філософ зі світовим ім’ям за-
пам’ятався своєю скромністю,
винятковою інтелігентністю, був
уважним до людей, що його ото-
чували, не відмовляв у допомозі
кожному, хто до нього звертався.
Прозвучало прощальне слово і від
ТДМУ імені І. Я. Горбачевського.
У своєму інтерв’ю для газети

«День» академік, моральний ав-
торитет нашої нації Іван Михай-
лович Дзюба, який добре знав
Василя Лісового, так відгукнувся
на звістку про його смерть: «Для
мене значною травмою була не-
щодавня смерть Василя Лісового.
Це був дуже глибокий мислитель,
філософ, який багато років пере-
бував у таборах, зазнав мораль-
них і фізичних страждань, але
повернувся і дуже глибоко та
плідно працював».
Громадянський подвиг В. Лісо-
вого відзначений орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня. Але найвищою
нагородою йому буде добра па-
м’ять, наше прагнення долучити-
ся до будівництва рідної України,
за яку він страждав і для якої не-
втомно працював.
Ректорат, весь колектив ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського глибоко
сумують і висловлюють щирі
співчуття дружині В.С. Лісового –
Вірі Павлівні, їх доньці Мирославі
та синові Оксену.
Ім’я Василя Семеновича Лісово-
го назавжди залишиться в історії
України та Тернопільського меду-
ніверситету зокрема.


