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ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ

ЛІЛІЯ КРОПИВНИЦЬКА: «МІЙ ШЛЯХ ДО

МРІЇ ПОЧАВСЯ ЗІ ВСТУПУ ДО ТДМУ»
Лілія Кропивницька – студентка
3 курсу медичного факультету. Три
роки навчання в університеті лише
посилили її захоплення медициною та впевненість у тому, що вона
не розминулася зі своїм покликанням.
– Важко бути відмінником?
– Головне – вчитися щодня та не марнувати часу. Чесно кажучи, не очікувала
що наберу таку кількість
балів, але готувалася до
сесії з натхненням. Коли
стали відомі результати,
зрозуміла, що старалася недаремно. Було дуже приємно.
– Ви складали комплексний іспит і продемонстрували гарні знання з багатьох навчальних дис циплін: патанатомії, топографічної
анатомії, фармакології,
педіатрії, терапії… А
яка з них ваша улюблена?
– Топографічна анатомія. Вона зацікавила мене
з першої ж лекції, з першого практичного заняття. На кафедрі топографічної анатомії працюють
чудові викладачі, що загалом у традиціях нашого
університету. Дуже рада,
що навчаюся в ТДМУ ім. І.Я.
Горбачевського. Для студентів, які прагнуть отримати якісну освіту, тут створені всі умови. Торік у
співавторстві з одногрупником Дмитром Миронюком я написала наукову
роботу з медичної біохімії.
Нашим науковим керівником була асистент кафедри Марія Іванівна Куліцька. Дмитро представляв
роботу на Міжнародному
медичному конгресі студентів і молодих вчених, який щороку
відбувається в університетському навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина». Маю намір записатися в студентський науковий гурток з хірургії, бо мрію
стати хірургом.
– У хірургів ритм життя особливо
напружений.
– Знаю. Мій дядько працює хірургом у
Львівській обласній лікарні. Його розповіді
про різні випадки із хірургічної практики
дуже любила слухати, а після 1 курсу впер-

ше переступила поріг відділення, де лежать прооперовані хворі. На 2 курсі моє
прагнення стати хірургом лише зміцніло.
– Кажуть, щоб досягти професійної
майстерності, треба пройти всі етапи
практичної підготовки.
– Студенти медичного факультету
ТДМУ мають таку можливість, проходячи
виробничу практику на базі університетської лікарні. Після другого курсу під час
практики багато спілкувалася з хворими
хірургічного профілю, мені дозволили
бути присутньою під час нескладних опе-

рацій, при обстеженнях, також робила
перев’язки, ін’єкції.
– Що особливо запам’яталося? Якісь
цікаві клініко-діагностичні випадки
були?
– Випадки були різні й кожен цікавий
по-своєму. Приміром, в одного з пацієнтів
діагностували дивертикул стравоходу –
випинання м’язової стінки в стравоході з
утворенням кишеньки. Були пацієнти з
гнійно-септичною патологією, цукровим
діабетом, в яких погано заживають рани.

– Лікар – складна та відповідальна
професія, що вимагає справжньої самовіддачі. Ви хочете бути не просто
лікарем, а хірургом.
– Так, мені є до чого прагнути.
– Ви – наполеглива людина?
– Кажуть, що так. Крім того, я виросла
в лікарській родині й вдячна батькам, що
прищепили мені любов до медицини.
– Звідки ви родом?
– Народилася та виросла на Львівщині,
в одному з мальовничих сіл гористого й
дуже мальовничого Турківського району.
Мама – медсестра, її брат
– хірург, у тата теж медична освіта, але нині він працює сільським головою.
Хресний батько – лікар
«швидкої допомоги», хресна мама – гінеколог. Якщо
виховують не слова, а добрий приклад, то мені було з
кого його брати. Хотілося
якнайшвидше закінчити
школу та стати студенткою
медичного факультету, тож
за один рік я засвоїла програму 10 і 11 класів і склала
іспити екстерном. Подала
документи до ТДМУ ім. І.Я.
Горбач евськог о й після
вступної кампанії побачила
своє прізвище в списку рекомендованих до зарахування на бюджетну форму
навчання. Дуже рада, що навчаюся саме тут. Промовистий факт: наш університет
посів перше місце у цьогорічному рейтингу вищих медичних начальних закладів
України, який проводить
Міністерство охорони здоров’я. Тож вибір я зробила
правильний. Вступивши на
медичний факультет, відчула себе частинкою великої
дружної родини. Мешкаю в
гуртожитку, де гарні умови
для проживання та дружні
сусіди. Разом вчимося, разом
відпочиваємо. Люблю активний відпочинок – прогулянки. А ще – слухати музику. Різну. У мене
немає якогось улюбленого музичного напрямку, люблю як рок, джаз, класику, так
і популярну музику.
– Самі володієте музичною грамотою?
– Так, я навчалася в музичній школі по
класу фортепіано. Але нині часу на все
це, щиро кажучи, нема, лише після сесії
згадаю про відпочинок.
Оксана БУСЬКА

КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗАВДЯКИ ҐРАНДУ
– ДО ЯПОНІЇ
В японській столиці 4-6 червня відбулася наукова конференція International
society for Influenza and other Respiratory
Virus Diseases. ISIRV – міжнародна організація, яка опікується проблемами вірусних інфекцій. До її складу входить isirvAVG (antiviral group), яку очолює Норіо
Сугая, професор дитячого відділення респіраторних інфекцій Кею лікарні (м. Йокогама, Японія).
На цей захід приїхали понад 300 представників різних країн світу, з них – 10
молодих науковців, на участь яких виділили ґрант (під патронатом ВООЗ). Серед них була й аспірант кафедри інфек-

Професор Норіо СУГАЯ та Ярина
ЙОСИК
ційних хвороб з епідеміологією шкірними та венеричними хворобами ТДМУ ім.
І.Я. Горбачевського Ярина Йосик (науковий керівник – член-кореспондент НАМН
України, проф. М.А. Андрейчин).
У Токіо Ярина Йосик виступила з доповіддю на тему: «Interleukins profile in patients
with acute respiratory viral infections» (науковий керівник проекту – член-кореспондент НАМН України, проф. М.А. Андрейчин), що викликала жвавий інтерес та дискусію. Цей матеріал опублікований у збірнику
«Influenza and other Respiratory Virus
Infections: Advances in Clinical Management»
(4-6 липня 2014, м. Токіо, Японія).
На конференції представили результати досліджень, що висвітлювали клінічні
особливості перебігу грипу та інших респіраторних інфекцій у різних країнах, лабораторну діагностику, тактику лікування та контролю за ГРВІ, а також ефективність противірусних препаратів,
проблеми розвитку резистентності вірусів
до медикаментів та ефективність протигрипозних вакцин нових генерацій.
Звітність щодо захворюваності на грип та
інші респіраторні хвороби презентували
у доповідях представники США та ВООЗ.
Перше пленарне засідання присвятили
проблемам захворюваності на грип A/
H7N9. У рамках конференції провели
цикл різних семінарів.
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ДИПЛОМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЗІРЦЯ
ЗМОЖУТЬ ОТРИМУВАТИ ВИПУСКНИКИ ТДМУ
Нещодавно відбулася офіційна зустріч ректора Тернопільського державного
медичного університету
імені І.Горбачевського, заслуженого дiяча науки i
технiки, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Ковальчука та ректора Вищої школи імені Папи Римського
Іоанна-Павла ІІ в БілійПідлясці (Польща), професора Йозефа Бергера. Керівники двох вишів попередньо домовилися про
подальшу співпрацю, одним з головних аспектів
якої є можливість отримання в найближчому майбутньому студентами ТДМУ,
які навчаються за напрямком «медсестринство»,
дипломів європейського
взірця. Це значно розширить вибір щодо працевлаштування на теренах
Євросоюзу.

охорони здоров’я Польщі та
індексу Копернікуса».
Очільник ТДМУ водночас запропонував керівнику польського навчального закладу долучитися до складу редакційної колегії та взяти участь у підготовці
наступних випусків міжнародного журналу «International journal
of medicine and medical research»,
який англійською мовою видає
Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського.
Ректор вищої школи у Польщі
також наголосив на тому, що
їхнє видання має всі шанси увійти до списку журналів з високим
імпакт-фактором. «Можу про це
спокійно мовити, адже є членом
редакційної колегії двох таких
журналів. Один з них перебуває
на першому місці серед трьох
тисяч журналів і його імпакт-фактор становить 3,6», – додав пан
Йозеф.
Як з’ясувалося під час зустрічі,
у Польщі вищі навчальні заклади також борються за перші
місця в рейтингу. Вища школа
імені Папи Римського ІоаннаПавла ІІ у Білій-Підлясці займає

«Усі чотири напрямки, за якими навчаються студенти нашого навчального закладу, пов’язані зі здоров’ям людини, – розповідає Йозеф Бергер. – Тож
працюємо над виданням журналу «Проблеми цивілізації. Сучасні цивілізаційні захворювання», головним редактором яког о є особи ст о. К р ім т ог о,
плануємо розширити наукову
раду видання й раді будемо
бачити у ній представників Тернопільського медичного університету, зокрема, Леоніда Якимовича Ковальчука. Отже, з приємністю запрошую вас, пане
ректоре, до співпраці. Сьогодні
до складу ради входять науковці США, Італії, Великобританії. Видаємо журнал англійською мовою. Хочу зазначити, що
журнал входить до рекомендованого переліку Міністерства

друге місце в рейтингу ВНЗ такого типу.
З цього приводу ректор ТДМУ
Леонід Ковальчук зазначив, що
наш ВНЗ має значне досягнення. «За результатами галузевого
моніторингу діяльності вищих
навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти Міністерства охорони
здоров’я України за основними
показниками діяльності за 2013
рік перше місце посів наш університет. Загалом в Україні 18
вишів, які готують медичні кадри. Крім того, рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
та закладів післядипломної освіти МОЗ України здійснювали за
40 основними показниками
діяльності», – наголосив Леонід
Якимович.
К ер івни к п ол ьськ ог о на -
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вчального закладу запр о п ону ва в з м і ц ни т и
співпрацю в напрямку
«медсестринство».
«Наша програма підготовки відповідає вимогам Євросоюзу. Можемо
запропонувати українським студентам навчатися за спільною програмою, після успішного завер ш ення я к ої в они
отримають польсько-український диплом, що
м а т и м е ви з на ння в
Європі. Це значно розширить їхні можливості
з працевлаштування на
європейських теренах.
Багато дівчат у Польщі
хочуть отримати фах
Ректор Вищої школи імені Папи Римського Іоанна-Павла ІІ в Біліймедсестри. Поцікавилися,
Підлясці (Польща), професор Йозеф БЕРГЕР і ректор ТДМУ, членз чим пов’язана така покореспондент НАМН України, професор Леонід КОВАЛЬЧУК
пулярність цієї професії,
адже не всі можуть отримати
бажання здобувати медичний
взяти участь у двох наукових
місце роботи в польських лікарфах виявило і 160 представників
конференціях – «Сучасна людинях. Диплом європейського
польської молоді. Лише минулона в хворобі і здоров’ї» та
взірця дає їм можливість працюго року до ТДМУ вступило 70
«Фізична активність в стилі житвати в Іспанії, Великій Британії
громадян Польщі. Потрібно зазтя», які відбуваються щороку.
та інших країнах. Офіційна станачити, що 52% із загальної
Ректор ТДМУ запевнив, що тертистика засвідчує: понад 10 тикількості іноземних студентів
нопільські науковці-медики обосяч польок працює в цих країскладають представники країн
в’язково братимуть у них участь.
нах. Вони не соромляться цієї
Європи, США та Канади.
Йозеф Бергер мав можливість
роботи. Гадаю українок це таДОВІДКОВО:
детально ознайомитися з діялькож зацікавило б», – окреслив
Index Copernicus (IC) – он-лайністю та здобутками Тернопільсьперспективи Йозеф Бергер.
нова база даних з внесеної кокого державного медичного
Тим часом Леонід Ковальчук
ристувачем інформації, в тому
університету імені І.Горбачевсьзвернув увагу на те, що Терночислі наукових установ, друкокого. Найбільше його вразила
пільський державний медичний
ваних видань і проектів, створесистема складання семестровоуніверситет імені І.Горбачевськона 1999 року в Польщі. База даго іспиту, де відсутній людський
го був піонером у підготовці
них має кілька інструментів оцічинник і вплинути на оцінку мокадрів з медсестринства в Україні.
нки
п р од ук ти вност і ,
як і
жуть лише знання студента. На«Першими ввели магістерський рівень підготовки в Україні з цього напрямку. Також
тісно співпрацюємо з університетами США, Канади та
Європи з питань медсестринської освіти. У структурі
ННІ медсестринства сформовано Міжнародну медсестринську школу, відкриття якої
відбулося у вересні 2006 року.
Вперше в Україні згідно з наказом МОЗ та МОН України
в ТДМУ почав функціонувати
експериментальний освітній
п роек т щодо п ід готовк и
фахівців з медсестринства з
числа іноземних громадян за
спеціальними навчальними
планами, що ґрунтуються на
досвіді кращих американських медсестринських шкіл», –
розповів Леонід Ковальук.
дозволяють відслідковувати
гадаємо, що досвід незалежноРектор Вищої школи імені
вплив наукових робіт і публіго тестування знань і вмінь стуПапи Римського Іоанна-Павла ІІ
кацій, певних учених або наукодентів у ТДМУ перейняли від
в Білій-Підлясці Йозеф Бергер
во-дослідних установ.
віденських колег, значно вдосвисловив вдячність за те, що вже
Коефіцієнт впливовості (також
коналивши його.
десять років поспіль студенти
імпакт-фактор від англ. impactОкрім того, Йозеф Бергер
його вишу можуть брати участь
factor) – коефіцієнт співвідновідзначив високий рівень інфору літніх школах, яку зорганізовує
шення цитування наукових журматизації в ТДМУ та популярність
ТДМУ. Такий досвід вони цьоналів. Часто використовують, як
Тернопільського медичного нагоріч запровадили і в себе, тому
оцінку важливості журналу в
вчального закладу серед іноземз задоволенням чекатимуть укпевній галузі.
них студентів. До речі, станом на
раїнських студентів у Польщі.
1 червня у виші навчається 1436
Яніна ЧАЙКІВСЬКА
Також пролунала пропозиція
громадян з інших країн. Своє
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ДЕЛЕГАЦІЇ ТДМУ ТА МОЗ УКРАЇНИ ВИВЧАЛИ У ПОЛЬЩІ
ОРГАНІЗАЦІЮ ДОДИПЛОМНОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ Й ЛІКАРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

дипломного стажування
та спеціалізації. Також
мали змогу ознайомитися з роботою відділень
невідкладної допомоги
та гіпербаричного лікування цього медичного
закладу.
У четвер відбулася
зустріч з директором
відділу соціальної політики воєводського управління Нижньої Сілезії,
д-ром Едвардом Костецкі та керівником
Українська делегація під час зустрічі з ректором Вроцлавсьвідділу вищих медичних
кого медуніверситету, проф. Мареком ЗЬОНТЕКОМ
кадрів воєводського управління Нижньої Сілезії
польські колеги під час реформуної медицини та навчально-пракмагістром Анною Кжесівання медичної освіти. Особливу
тичного центру, д-р Агнєшка Манською-Новацкою, під
увагу приділив вивченню польстеляж-Мігас доповіла про значенчас якої ознайомилися з
ського досвіду підготовки сімейня й засади діяльності сімейної
В офісі Лікарської палати Нижньої
юридичними аспектами
них лікарів.
медицини в системі охорони здоСілезії: презес, д-р Яцек ХОДОРСКІ та в системі післядипломноТого ж дня українську делегаров’я Польщі та навчання сімейних
ректор ТДМУ, проф. Леонід КОВАЛЬЧУК го навчання лікарів у
цію вітали в деканаті післядипломлікарів. Пізніше члени делегації
Польщі. Відтак обговорили особної освіти Вроцлавського медичмали змогу відвідати цю кафедру
Лєкарська) Нижньосілезького
У перший день візиту відбулася
ливості підготовки наукових
ного університету. Проректор, прота ознайомитися з умовами робовоєводства. Презес, д-р Яцек Хозустріч української делегації з реккадрів у рамках докторантури із
фесор Міхал Єлень ознайомив нас
ти у навчально-тренінговому
дорскі презентував доповідь, у
тором Вроцлавського медичного
заступником декана післядипломіз загальними засадами системи
центрі.
якій висвітлив засади функціонууніверситету, професором Мареної освіти, проф. Врубелем.
медичної освіти у Польщі як на
Перший день візиту завершиввання професійного самоуправком Зьонтеком, який висловив слоУ п’ятницю робота делегації
додипломному, так і післядипломся прийомом у ректора, проф.
ління медиків, завдання та метова щирої підтримки українськотривала у Варшаві, де ректор
ному рівнях. Відбулося активне
Марека Зьонтека. Захід відбувся у
ди діяльності Лікарської палати,
му народові в розбудові сучасної
ТДМУ, проф. Л.Я.Ковальчук і предобговорення проблем, які польські
відомій архітектурній споруді Вроцїї роль у післядипломній підгоєвропейської країни, зокрема,
ставники МОЗ України вивчали
колеги мали на шляху впровалава – Залі століття за участі протовці лікарів.
медичній спільноті у впровадженні
організацію роботи Міністерства
дження Болонської системи та рефесорів медуніверситету, представТретій день роботи делегації був
світових стандартів підготовки
здоров’я Польщі та Центру післяформування медичної освіти у
ників Ізби Лєкарської, Ізби Госпоприсвячений вивченню діяльності
лікарів. Він також звернув увагу на
дипломної підготовки медичних
своїй країні.
дарської та консульства України в
університетської лікарні Вроцлавсьті труднощі, з якими стикалися
кадрів.
Відтак завідувач кафедри сімейПольщі.
кого медичного університету, зокЗа результатами вивчення
Наступного дня роботу прорема, організації післядипломної
організації додипломної та післядовжили у Лікарській палаті (Ізба
підготовки лікарів на етапах післядипломної освіти й лікарського
самоврядування в Польщі є намір
провести євроінтеграційну конференцію «Післядипломна освіта та
лікарське самоврядування за європейськими стандартами», видати
статті та книгу з пропозиціями
щодо можливостей впровадження досвіду Польщі у реформуванні
післядипломної медичної освіти та
лікарського самоврядування в Україні.
Надія ЯРЕМА,
проректор
з науково-педагогічної
та лікувальної роботи ТДМУ,
Українська делегація перед початком екскурсії Вроцлавом
професор
на старовинному трамваї
В операційній ендоваскулярної хірургії

Делегація, до складу якої
увійшли представники
Міністерства охорони здоров’я України та Тернопільського державного медичного
університету імені І.Я.Горбачевського на чолі з в.о. директора департаменту роботи з персоналом, освіти та
науки МОЗ України Олександром Петровичем Волосовцем і ректором ТДМУ
Леонідом Якимовичем Ковальчуком, 8-13 червня перебувала у Вроцлавському медичному університеті задля
запозичення досвіду організації післядипломної підготовки медичних фахівців і
лікарського самоврядування
у Польщі.

ІСПИТИ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ПОРА СТОМАТОЛОГІВ
Н

а стоматологічному факультеті тривають державні іспити. 149 студентів повинні продемонструвати не
лише здобуті під час навчання
знання, а й практичні навички.
«Останніми складатимуть екзамени англомовні студенти. Приймають іспити чотири екзаменаційні бригади, в кожній з яких
є спеціаліст з відповідного напрямку підготовки стоматологів
(терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія та стоматологія дитячого віку). Відбувається все у формі практично орієнтованого іспиту. Він складається
з двох частин. Під час першої

студенти оглядають пацієнта та заповнюють
його амбулаторну картку. У цей час бригада екзаменаторів уважно слухає й оцінює роботу.
Друга частина екзамену
– складання практичних
навичок з кожного напрямк у стоматол огії.
Крім того, студенти демонструють свої вміння
з надання першої домедичної допомоги, за що також
отримують відповідні оцінки», –
розповіла відповідальний секретар державних іспитів Надія Манащук.
Голова державної екзамена-

ційної комісії, завідувач кафедри
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною і реконструктивною хірургією голови та шиї Української
медичної стоматологічної ака-

демії, професор Давид
Аветіков був приємно
вражений рівнем підготовки тернопільських
випускників стоматологічного факультету. Він
наголосив на тому, що
всі вони успішно склали
ліцензований інтегрований іспит «Крок-2».
Особл иву від пові дальність за рівень професіоналізму відчувають
ті, хто обирає дитячу стоматологію. Адже з дітками працювати
важче, ніж з дорослими.
«Все, що потрібно було від
кафедри, забезпечили. Наші вихованці здійснювали прийом

маленьких пацієнтів. У дитячій
стоматології важливим є те, що
під час роботи з дітьми лікар-стоматолог повинен вміти спілкуватися з ними, їхніми родичами чи
супроводжуючими особами. Треба вміти зацікавити маля, аби
воно дозволило оглянути ротову порожнину та полікувати
зуби. Якщо лікар навчить дитину гігієнічних навичок і вчасно
приходити на огляд, то зуби в
неї будуть зоровими. Серед наших випускників є ті, які хочуть
присвятити себе дитячій стоматології», – розповів завідувач
кафедри дитячої стоматології,
доктор медичних наук Олександр Авдєєв.
Яніна ЧАЙКІВСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)
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І ЗНОВУ ПРО ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ
Корупція в сучасних умовах стала чинником, який
становить реальну загрозу
національній безпеці та
конституційному ладу України. Це явище негативно
впливає, по суті, на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, соціальну
й правову сфери, управління, громадську свідомість,
міжнародні відносини. Корупційні зв’язки фактично
руйнують правові, етичні
відносини між людьми та
поступово перетворюються у
норму поведінки.
Корупція гальмує економічний
поступ, особливо в сфері виробництва товарів і послуг, знищує
можливість забезпечення об’єктивної оцінки знань абітурієнтів
та студентів, професіоналізму, чесності й порядності при наданні
медичної допомоги пацієнтам
тощо.
Корупція, безперечно, може
бути визнана однією з найгостріших соціальних і політичних
проблем сучасності.
Розв’язання цієї проблеми є
надзвичайно актуальною та першочерговою справою для України.
Держава для подолання корупції прийняла певні нормативно-правові акти. Серед них – і
Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України у сфері державної
антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 2014 року (далі
– Закон).
Корупція – це використання
особою, зазначеною в частині
першій статті 4 Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції», наданих їй службових повноважень і пов’язаних
з цим можливостей з метою отримання неправомірної вигоди
або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи
інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній
в частині першій статті 4 Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції», або на її
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити
цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних
з цим можливостей.
Під неправомірною вигодою
законодавець розуміє грошові
кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні
активи, які обіцяють, пропонують, надають або отримують без
законних на те підстав.
Суб’єктами відповідальності за
корупційні правопорушення є не
лише особи, уповноважені на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, посадові особи юридичних осіб публічного права, особи, які постійно
або тимчасово обіймають поса-

ди, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на викона ння та ких
обов’язків у юридичних особах
приватного права незалежно від
організаційно-правової форми,
відповідно до закону, а і посадові
особи та працівники юридичних
осіб – у разі одержання ними
неправомірної вигоди та фізичні
особи – у разі дачі/пропозиції
неправомірної вигоди.
Закон вносить значні зміни в
нормативно-правові акти у сфері
антикорупційної політики. Розроблений на виконання Плану
заходів з реалізації рекомендацій,
які містяться у другій оцінці Європейської Комісії (далі – ЄК) прогресу України у виконанні І-ї (законодавчої) фази Плану дій
щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму, а також у зв’язку з необхідністю виконання рекомендації європейських експертів щодо забезпечення спеціальної конфіскації
з предикатних злочинів (предикатний злочин означає
будь-який злочин, внаслідок якого виникли доходи, що можуть стати
предметом злочину, зазначеного в статті 6 «Конвенції про відмивання,
пошук, арешт та конфіскацію доходів»).
Метою Закону є виконання рекомендацій експертів ЄК щодо удосконалення положень антикорупційного законодавства, наданих у рамках перемовин щодо
лібералізації ЄС візового режиму
для України.
Закон уперше в національному законодавстві встановив адміністративну відповідальність
за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації
про майно, доходи, витрати та
зобов’язання фінансового характеру і за це передбачено штраф
від ста п’ятдесяти до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таку відповідальність нестиме лише той суб’єкт декларування, який свідомо знає, що
зазначає в декларації відомості, які не відповідають
дійсності.
Нововведенням Закону також
є те, що запроваджено зовнішній
контроль щодо декларацій про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Внесено зміни до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», поклавши повноваження щодо здійснення
перевірок достовірності зазначених у деклараціях відомостей
на центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику.
Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації
відомостей державний орган,
орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом

десяти днів з дня отримання
декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, під час проведення перевірки достовірності
зазначених у декларації відомостей має право отримати від державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права та підприємств, установ, організацій незалежно від
форми власності інформацію або
копії необхідних документів
щодо зазначених відомостей в
межах своїх повноважень.
У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну подат-

кову політику, письмово повідомляє про це спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії
корупції, а також керівнику органу, в якому працює відповідний
суб’єкт декларування.
Виявлення недостовірних відомостей, зазначених у декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію з достовірними відомостями. У такому разі декларація з достовірними відомостями
підлягає оприлюдненню на заміну раніше оприлюдненої декларації.
Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про
майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру
є підставою для притягнення суб’єкта декларування не лише до
адміністративної відповідальності,
а й до дисциплінарної.
Таким чином, при виявленні
недостовірних відомостей,
зазначених в декларації, керівник установи зобов’язаний
притягнути такого суб’єкта
декларування до дисциплінарної відповідальності.
Ці зміни набудуть чинності з 1
січня 2015 року.
Крім цього, Закон вніс зміни в
Закон України «Про банки і банківську діяльність», які закріпили право центрального органу
виконавчої влади, що реалі-

зує державну податкову політику отримувати у банків
інформацію щодо вказаних у
декларації відомостей при проведенні їх перевірки.
Посилено ґарантії захисту
осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення, зокрема, в частині перекладення обов’язку доказування у справах про
застосування до інформаторів
репресивних заходів, а також наявності анонімних ліній для повідомлень про факти корупції, а
також внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України щодо покладення обов’язку доказування правомірності
прийнятих рішень чи вчинених дій
у справах про звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів
впливу до працівника у зв’язку з
його повідомленням про корупційні правопорушення на
відповідача; також внесено зміни
до законів України «Про засади
запобігання і протидії корупції»,
«Про звернення громадян» в частині закріплення можливості
повідомляти про корупційні правопорушення анонімно, а також порядку розгляду таких повідомлень.
Вводять новий термін
– особа, яка надає допомогу в запобіганні та протидії корупції (викривач).
Особа, яка надає допомогу в запобіганні та
протидії корупції (викривач), – особа, яка добросовісно (за відсутності
корис ливих мотивів,
мотивів неприязних стосунків,
помсти, інших особистих мотивів) повідомляє про порушення вимог Закону іншою
особою.
Таким чином, законодавець
визначає осіб, які можуть бути
викривачами. Основною ознакою
викривача є те, що він добросовісно повідомив про порушення
Закону іншою особою. Під такою
рисою, як добросовісність, законодавець розуміє відсутність корисливих мотивів, недружніх стосунків, мотивів помсти та інших
особистих мотивів. Якщо ж такі
мотиви присутні, викривач повідомив про порушення закону
лише тому, що така особа його
не послухала, він не є особою, яка
надає допомогу в запобіганні та
протидії корупції, і тому він не
перебуває під захистом держави
та п овинен нести відповідальність.
Особи, які надають допомогу
в запобіганні і протидії корупції,
перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю,
житлу, здоров’ю та майну осіб, які
надають допомогу в запобіганні
та протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим
повідомленням про порушення
вимог Закону, правоохоронними
органами до них можуть бути
застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на
захист від протиправних посягань
заходи, передбачені Законом Ук-

раїни «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
Крім цього, особа не може
бути звільнена чи примушена
до звільнення, притягнута до
дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим
негативним заходам впливу
(переведення, атестація, зміна
умов праці тощо) у зв’язку з
повідомленням нею про порушення вимог антикорупційного закону іншою особою.
Державні органи, органи влади
Автономної Республіки Крим,
органи місцевого самоврядування
забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою
особою, зокрема через спеціальні
телефонні лінії, офіційні веб-сайти,
засоби електронного зв’язку.
Повідомлення про порушення вимог антикорупційного
законодавства може бути
здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
Анонімне повідомлення про
порушення вимог закону підлягає розгляду, якщо наведена у
ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні
дані, які можуть бути перевірені.
Анонімне повідомлення про
порушення вимог Закону підлягає перевірці у строк не більше
п’ятнадцяти днів від дня його
отримання. Якщо у зазначений
строк перевірити інформацію, що
міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня
його отримання.
У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про
порушення вимог цього Закону
керівник відповідного органу
вживає заходів до припинення
виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення
винних осіб до дисциплінарної
відповідальності, а у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції.
Таким чином, законодавець
дав можливість анонімно повідомляти про порушення вимог антикорупційного Закону
іншою особою та встановив
чіткі терміни розгляду такого
повідомлення.
Крім того, юридичні особи забезпечують розроблення та
вжиття заходів із запобігання корупції, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання
корупції у діяльності такої юридичної особи та заохочення її
працівників діяти відповідно до
чинного законодавства та встановлених підприємством правил
і процедур щодо виявлення та
запобігання корупції у діяльності
юридичної особи.
Іще однією новелою є те, що іноземці або особи без громадянства,
що не проживають постійно в
(Продовження на стор. 5)
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І ЗНОВУ ПРО ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ
(Закінчення. Поч. на стор. 4)
Україні, також підлягають в Україні
відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України, якщо
вони за межами України вчинили
у співучасті зі службовими особами, які є громадянами України,
будь-який із злочинів, передбачених у статтях 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою
особою), 368-3 (підкуп службової
особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), 368-4
(підкуп особи, яка надає публічні
послуги), 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної
вигоди службовій особі) і 369-2
(пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) цього Кодексу, або
якщо вони пропонували, обіцяли,
надали неправомірну вигоду таким службовим особам, або прий-

няли пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди чи отримали від
них таку вигоду.
Закон підвищив санкції за кримінальні корупційні правопорушення – встановлено більш
жорсткі види покарання.
Так, за зловживання владою
або службовим становищем,
тобто умисне, з метою отримання
будь-якої неправомірної вигоди
для самої себе чи іншої фізичної
або юридичної особи використання службовою особою влади чи
службового становища всупереч
інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та
інтересам певних громадян або
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних
осіб карається арештом на строк
до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий

строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до
трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян та зі спеціальною
конфіскацією.
Суб’єктом злочину є службові
особи, які постійно, тимчасово чи
за спеціальним повноваженням
здійснюють функції представників
влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, на державних
чи комунальних підприємствах, в
установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій,
або виконують такі функції за
спеціальним повноваженням,
яким особа наділяється повно-

важним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом
державного управління із спеціальним статусом, повноважним
органом чи повноважною особою підприємства, установи,
організації, судом або законом.
За злочин передбачений ст. 3641
Кримінальним кодексом України,
за зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою отримання неправомірної вигоди для
себе чи інших осіб використання
всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно
від організаційно-правової форми
службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень,
якщо це завдало істотної шкоди
охоронюваним законом правам
або інтересам окремих громадян,
або державним чи громадським
інтересам, або інтересам юридичних осіб карається штрафом від ста

п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк
до трьох місяців, або обмеженням
волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі
спеціальною конфіскацією, а якщо
таке діяння спричинило тяжкі
наслідки – карається штрафом від
чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк
до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та зі спеціальною конфіскацією.
Підготував юридичний
відділ ТДМУ
ДАЛІ БУДЕ

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ» ТА ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ
ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ ДЛЯ УКРАЇНИ»
№
п/п
1
2
3

Найменування заходу

Терміни виконання та виконавці

Забезпечити публікації основних вимог та змін до чинного законодавства щодо протидії корупції у друкованих
засобах університету, зокрема, у газетах «Медична академія», «Університетська лікарня», а також на веб-сайті
університету
Надіслати деканам факультетів університету основні тези вимог законодавства щодо протидії і боротьби з
корупцією
Запропонувати деканам і завкафедрами університету забезпечити детальне вивчення антикорупційного
законодавства, а також проведення зустрічей з працівниками деканатів, кафедр, студентів для роз’яснення
вимог законодавства щодо протидії і боротьби з корупцією

4

Систематично проводити роз’яснювальну роботу серед науково-викладацького складу та студентів
університету з питань недопущення порушень вимог діючого антикорупційного законодавства

5

Зобов’язати завідувача кафедри медичного права університету ініціювати проведення правороз’яснювальної
роботи серед професорсько-викладацького складу та студентів університету з питань виконання вимог
антикорупційного законодавства.
Забезпечити виконання наказів ректора університету від 12 березня 2014 року № 223, від 17 березня 2014 року
№ 245 щодо запобігання та недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства

6

7

Забезпечити систематичне проведення анонімного анкетування серед студентів щодо виявлення можливих
фактів порушення антикорупційного законодавства. За результатами вживати дієвих заходів щодо притягнення
до відповідальності винних осіб

8

Заступнику ректора з кадрових питань, при прийомі на роботу працівників, забезпечити доведення їм під
розпис вимог антикорупційного законодавства

9

Відповідальному секретарю приймальної комісії у прийнятті остаточного рішення про зарахування на навчання
абітурієнтів проводити з ними роз’яснювальні бесіди з питань забезпечення виконання антикорупційного
законодавства. Про результати проведення таких бесід фіксувати під розпис у відповідних документах
студентів, прийнятих на навчання.
Зобов’язати заступника ректора з кадрових питань, спільно з юридичним відділом виконувати вимоги
антикорупційного законодавства в частині дотримання термінів подачі декларацій про майно, доходи, витрати
та зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії
корупції»
Відповідно до вимог законодавства, забезпечити своєчасне реагування на повідомлення про порушення вимог
антикорупційного законодавства, передачу необхідних матеріалів, в установленому законом порядку,
спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, притягнення винних до дисциплінарної
відповідальності, а також захист осіб (викривачів), які відповідно до Закону повідомили про порушення
антикорупційного законодавства.
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Організовувати та систематично проводити круглі столи, вечори запитань і відповідей, співбесіди з
професорсько-викладацьким складом і студентами університету задля забезпечення виконання вимог
антикорупційного законодавства.

Юридичний відділ університету
систематично
Юридичний відділ університету
Декани факультетів університету, навчально-наукового
інституту післядипломної освіти університету, навчальнонаукового інституту медсестринства університету,
завкафедри університету
систематично
Декани факультетів університету, навчально-наукового
інституту післядипломної освіти університету, навчальнонаукового інституту медсестринства університету спільно з
юридичним відділом університету
систематично
Завкафедри медичного права університету
систематично
Перший проректор університету, юридичний відділ
університету
систематично
Відповідно до наказу ректора університету від 12 березня
2014 року № 223
Перший проректор університету, юридичний відділ
університету
Заступник ректора з кадрових питань університету
систематично
Відповідальний секретар приймальної комісії університету
систематично
Заступник ректора з кадрових питань університету,
юридичний відділ юрисконсульт П.О. Балабан
систематично
Проректори університету, декани факультетів університету,
навчально-наукового інституту післядипломної освіти
університету, навчально-наукового інституту медсестринства
університету
систематично
Декани факультетів університету, навчально-наукового
інституту післядипломної освіти університету, навчальнонаукового інституту медсестринства університету,
завкафедрою медичного права університету спільно з
юридичним відділом

Систематично
Начальник юридичного відділу

М.О. ЛЮШНЕНКО

ЮВІЛЕЙ

№ 12 (365)

21 червня 2014 року

ВИСОКВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕДАГОГ,
НАУКОВЕЦЬ І КЛІНІЦИСТ
22 червня виповнюється 75
років доцентові кафедри
хірургії № 2 ТДМУ Ігорю Кириловичу ЛОЙКУ.
Вельмишановний Ігоре Кириловичу!
Сердечно вітаємо Вас з 75літтям!
У стінах університету Ви здобули вищу медичну освіту, а згодом після двох років практичної

лікарської роботи, успішно пройшли майже 50-літній трудовий
шлях асистента, доцента кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією; асистента,
доцента кафедри факультетської
хірургії, доцента кафедри хірургії
факультету післядипломної освіти, а останні 16 років – доцента
кафедри загальної хірургії, тепер
– доцента кафедри хірургії № 2.

Ігор Кирилович Лойко народився 22 червня 1939 року в сім’ї
робітника в смт Ланівці Тернопільської області. Відчув важке
післявоєнне дитинство, яке було
пов’язане не лише з матеріальними труднощами, а й важкою
серцевою недугою матері. По
суті, не було дня чи ночі, щоб не
біг кликати фельдшера (лікаря
до 1946 року не було). В цей час
зародилася мрія стати лікарем,
щоб допомагати людям. 1952
року померла мама. І.К.Лойко
саме закінчив на «відмінно» сім
класів і налаштований був надалі
навчатися в середній школі, щоб
згодом вступити до медичного
інституту. Зважаючи на важке
матеріальне становище, батько
порадив стати студентом медичного училища (тоді – фельдшерсько-акушерської школи).
1953 року вступив до Львівської
фельдш ерсько-а кушерськ ої
школи на фельдшерсько-акушерський відділ. Навчаючись,
активно виконував громадські
доручення, а під час проходження виробничої практики працював завідувачем фельдшерського пункту.
1957 року закінчив училище з
відзнакою і був рекомендований
до вступу на стоматологічний чи
санітарно-гігієнічний факультет. У
Тернополі саме відкрили медичний інститут. Перш аніж подати
документи, спробував влаштуватися на роботу в медустанову,
щоб забезпечити життєві умови.
Головний лікар міської лікарні

К.В. Бєліков з розумінням поставився
до його наміру й
прийняв на посаду
медичної сестри
пр ийма льного
відділення (це перший студент ТДМІ,
який влаштувався
на роботу та попрацював всі шість
років навчання).
Після влаштування
на роботу подав
документи в інститут, склав один екзамен з хімії і його
зарахували студентом.
1963 року закінчив ТДМІ з відзнакою, отримав скерування в Хмельницьку область.
Працював ординатором хірургічного
відділення обласної лікарні, завідувачем операційного блоку.
Виконував громадські доручення, зокрема, був обраний головою місцевого комітету профспілки обласної лікарні. 1964 року
пройшов шестимісячні курси з
анестезіології під керівництвом
А.І.Трещинського на базі клініки
М.М.Амосова.
1965 року при поданні документів в аспірантуру ТДМІ
адміністрація запропонувала
йому посаду асистента кафедри оперативної хірургії з умовою – після закінчення дисерОБ’ЄКТИВ-

Роман ХОДАНЬ, студент стоматологічного факультету (ліворуч),
Ольга НИКОЛИН, студентка медичного факультету (праворуч)
Фото Павла БАЛЮХА
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Як здібний методист та організатор навчального процесу, впродовж багатьох років Ви виконували функції завуча кафедр, на
яких працювали.
Колектив університету глибоко поважає і щиро шанує Вас як
одного з талановитих випускників першого покоління, відомого науковця, висококваліфікованого клініциста-хірурга, досві-

дченого педагога та вихователя
студентської молоді за багаторічну невтомну працю, високий
професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.
Усім пам’ятна Ваша активна
громадська діяльність, зокрема,
головою місцевого комітету
профспілки працівників, головою
народного контролю інституту та

керівником інших відповідальних
виборних органів.
Ваші поря дніст ь, пра целюбність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити добро
заслуговують найвищої оцінки і
є прикладом для наслідування
новими поколіннями студентів,
молодих лікарів і викладачів
Бажаємо Вам, вельмишановний Ігоре Кириловичу, доброго
здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових успіхів у
Вашій благородній діяльності,
добробуту, людського тепла,
душевного спокою, родинного
благополуччя й затишку, активного та щасливого довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

тації, переведення в перспект и ві на к а ф ед р у к л і ні ч ної
хірургії. 1969 року захистив
кандидатську дисертацію на
т ем у: « Д ея к і м ор ф ол ог і ч ні
зміни порушень лімфо- і гемодинаміки після резекцій легень». З 1972 року – доцент кафедри оперативної, а з 1987
року – доцент кафедри факультетської хірургії.
З 1986 р. до 1997 р. – доцент
кафедри хірургії факультету
післядипломної освіти, з січня
1998 року до травня 2014 року
– доцент кафедри загальної

хірургії; тепер – доцент кафедри хірургії № 2.
Доцент І.К. Лойко – лікархірург вищої кваліфікаційної категорії, часто виїжджав на консультації та проведення невідкладних операцій в районних
лікарнях області.
Плідний науковець, автор і
співавтор понад 100 наукових
праць у вітчизняних і зарубіжних
виданнях, методичного посібника, 4 патентів на винаходи і 8
раціоналізаторських пропозицій.
Наукові інтереси І.К. Лойка – багатогранні. Основне місце в них
займає вивчення функціональноморфологічних змін лімфатичної
системи в умовах розвитку легеневого серця та порушення гемодинаміки після обширних резекцій легень в експерименті.
Великий педагогічний досвід,
методична майстерність, акуратність і педантичність доц. І.К.
Лойка обумовили багаторічне
успішне виконання ним функцій
завуча кафедр, на яких він працював.
Студенти поважають доц.
І.К. Лойка за вимогливість, принциповість і справедливість в
оцінці знань, за навчання логічного мислення в трактуванні етіопатогенетичних положень і виборі лікувальної тактики. Саме за
це випускники різних років на
ювілейних зустрічах у стінах
Alma-Mater часто з вдячністю згадують Ігоря Кириловича серед
інших викладачів, які найбільше
запам’яталися.

І.К. Лойко за час роботи в навчальному закладі брав активну
участь у громадській діяльності.
Його організаторські здібності
особливо проявилися у час роботи головою місцевого комітету профспілки працівників, головою народного контролю інституту та інших гр омадських
роботах.
Активна професійна та громадська діяльність доц. І.К.Лойка відзначена медаллю «Ветеран праці», численними подяками і грамотами адміністрації
універси тет у, обла сного та
міського управління охорони
здоров’я, обласних та міських
профспілкових та громадських
організацій, обласної ради,
неодноразовим занесенням на
дошку пошани.
Доцент І.К.Лойко і зараз в
строю. Передає свій великий
досвід молодим викладачам і
лікарям, навчає і виховує молодих спеціалістів-медиків. Хірургічну «естафету» підтримав і син
Ігор, який став кандидатом медичних наук, асистентом кафедри загальної та малоінвазивної
хірургії.
Колективи хірургічних кафедр, працівники і студенти
ТДМ У, вся м едич на г ромадськість Тернопілля щиро
вітають Ігоря Кириловича з
75-літтям, бажають доброго
здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових успіхів,
усіляких гараздів на многії та
благії літа.

викладачів, які закладали фундамент академізму в нашій Alma
Mater, як досвідченого педагога
й вихователя студентської мо-

лоді за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.
Активною була Ваша громадська діяльність, як члена місцевкому профспілки інституту, куратора студентських груп, старшого
куратора першого та другого
курсів, лектора первинної організації Товариства «Знання».
В аші пор яд ні ст ь, інтелі гентність, жіночність, працелюбність, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями
студентів, молодих лікарів і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановна
Елеоноро Павлівно, доброго здоров’я, людського тепла, душевного спокою, добробуту, родинного благополуччя й затишку,
активного та щасливого довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

24 червня відзначає
ювілейний день народження ветеран ТДМУ Елеонора Павлівна МОГІЛЕВСЬКА.
Вельмишановна Елеоноро
Павлівно!
Сердечно вітаємо Вас з
ювілейним днем народження!
У стінах Тернопільського
медінституту Ви пройшли
понад 30-літній трудовий
шлях: спочатку викладача, а
останні 29 років – старшого
викладача кафедри іноземних мов, завідувача секції
англійської мови. Впродовж
багатьох років Ви проводили заняття з аспірантами для
підготовки їх до складання
кандидатського екзамена,
були членом комісії з прийому кандидатських іспитів з
іноземної мови.
Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас
як представника першої плеяди
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ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я
У роботі конференції взяли
участь представники ВНЗ з різних
областей України. На адресу оргкомітету надійшло понад 85 тез.
Присутніх тепло привітали проректор з наукової роботи, інноваційних і комп’ютерних технологій ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського», професор В.П. Марценюк і
завідувач кафедри нормальної
фізіології, професор С.Н. Вадзюк.
З доповіддю виступив начальник головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській
області В.О. Паничев, який розповів про стан довкілля та шляхи його поліпшення в
умовах реорганізації
санітарної служби.
У виступах учасни кі в конф ер енці ї
знайшли широке наукове висвітлення питання: про чинники
зовнішнього середовища та їх вплив на
здоров’я населення,
стан інфекційної захворюваності дитячого
населення в Тернополі, вплив на здоров’я дітей молодшого
шкільного віку дефіциту йоду в продуктах харчування та
питній воді. Звернули увагу й на
профілактику захворювань, морфологічні та структурно-функціональні дослідження клінічно
значущих патогенетичних факторів, вплив умовно-патогенних
мікроорганізмів на здоров’я людей, стан водопостачання і малих річок в області.
Присутні висловили щиру подяку ректорові ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, члену-кореспонденту АМН України, доктору
медичних наук, професорові Л.Я.
Ковальчуку, організаторам і
співробітникам кафедр фізіології
людини, загальної гігієни та екології, мікробіології, вірусології та
імунології за прекрасну підготовку й організацію конференції.
В ухваленому рішенні, зокрема, наголосили на важливості
такої конференції. Враховуючи
зростаючу актуальність проблеми впливу стану довкілля на здоров’я людей, постійне зростання показників захворюваності та

смертності населення України,
зниження народжуваності, вирішено, що такі науково-практичні
конференції відбуватимуться і в
майбутньому. Здобутки вчених,

Удев’яте провели науково-практичну конференцію
«Довкілля та здоров’я». Інтерес до заходу проявляють
фахівці різних галузей та організацій. Тому співорганізаторами конференції, крім ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, виступили Всеукраїнська екологічна ліга, головне
управління Держсанепідслужби та Державне управління охорони навколишнього природного середовища в
Тернопільській області, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, ДУ
«Інститут мікробіології ім. І.І. Мечнікова НАМН України» під егідою Міністерства освіти України і Міністерства охорони здоров’я України.

висвітлені в матеріалах і доповідях учасників форуму, необхідно якомога ширше пропагувати та використовувати у навчальному процесі на різних кафедрах, у тому числі гігієни та
екології, мікробіології, фізіології,

вництво обласних, міських і районних лікувальних закладів використовувати досвід експериментальних та клінічних результатів для підвищення неспец иф іч ної рези стент ност і й
зміцнення здоров’я українців.
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ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ
МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В
СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

В

ажливість професії медсестри науковці та практики медичної галузі розглянули
під час науково-практичного семінару «Професійний імідж медичної сестри в системі охорони здоров’я», який відбувся в
дистанційному форматі за допомогою Інтернет-порталу «Єдиний медичний простір». Базою
проведення заходу став науково-практичний медичний реаб і л і т а ц і й н о -д і а г н о с т и ч н и й
центр, який розташований в
місті Костянтинівка Донецької
області. Очолює цей заклад Олег
Панченко.
У семінарі взяли участь представники вищих медичних закладів, які займаються підготовкою медсестер, східних і західних регіонів України, а також
закладів практичної охорони
здоров’я Донецької області.
З вітальним словом виступив
проректор з наукової роботи,
інноваційних та комп’ютерних
технологій Василь Петрович
Марценюк, який від імені ректора Тернопільського державного
медичного університету імені
І.Горбачевського, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука привітав учасників семінару. Василь Петрович наголосив на тому, що медсестринська освіта нині дуже важлива, адже професія медсестри є
незалежною.
З доповіддю про впровадження новітніх технологій у підготовці
медичних сестер з урахуванням
запитів майбутнього виступила
директор навчально-наукового

інституту медсестринства Світлана
Олександрівна Ястремська.
«Розвиток вищої медичної освіти та завдання, які ставить МОЗ
України, вимагають нових форм і
підходів до підготовки медичного працівника. Вища медсестринська освіта є однією з основних систем, що забезпечує практичну охорону здоров’я високопрофесійними кадрами та
сприяє успішному проведенню
модернізації медичної галузі. З
цього приводу зазначу, що Тернопільський державний медичний
університет має значний досвід
підготовки фахівців за спеціальністю «Сестринська справа». Як результат у 2005 році вперше в Україні серед п’яти навчально-наукових інститутів в університеті
створено навчально-науковий
інститут медсестринства. Ступеневу
професійну підготовку медсестер
треба проводити з урахуванням
як вимог сучасності, так і запитів
майбутнього. Медсестри всіх
рівнів повинні мати не лише ґрунтовні професійні знання й практичні навички, але й бути орієнтовані на оволодіння сучасним медичним обладнанням, комп’ютерними програмами та іншими засобами технічного і наукового процесу, які дедалі більше
впроваджують у лікувальних закладах. Нам потрібно усвідомити:
спеціальність медсестри в медицині
є окремою спеціальністю і, виконуючи свою роботу, вона не завжди виступає, як «помічник лікаря»», – наголосила Світлана Ястремська.
Яніна ЧАЙКІВСЬКА

ДРУГЕ МІСЦЕ В ОЛІМПІАДІ З
ФІЗІОЛОГІЇ В ПЕТРА ТАБАСА

у навчальних закладах різного
рівня акредитації, природоохоронних організаціях.
Учасники конференції ухвалили: просити МОЗ України, кері-

Задля зменшення захворюваності на аутоімунний тиреоїдит
серед мешканців областей, де є
дефіцит йоду, вивчити причини,
які зумовлюють патологію, визначити ризик виникнення цього захворювання. В планах –
проводити лікувальні та профілактичні заходи, зокрема, й серед категорії населення, що є у
групі ризику, та заходи з метою
сприяння охороні водних ресурсів від постійного й зростаючого забруднення. Наголосили
також на необхідності розробляти та впроваджувати в життя
принципи використання засобів
природного походження для запобігання та лікування різних
захворювань, у тому числі й онкологічних.
Степан ВАДЗЮК,
Володимир КОНДРАТЮК,
професори ТДМУ

На базі Української медичної
бас виборов на олімпіаді друге
стоматологічної академії відбувся
місце. У Петра від таких змагань
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади
знань залишилися винятково
з фізіології. Цього року тут змапозитивні враження, адже це
галися 28 студентів з усієї Україбула чудова нагода поспілкувани. Тернопільський державний
тися з колегами студентами з усієї
медичний університет на олімпіУкраїни, більше дізнатися про
аді представляв студент ІІ курсу
організацію навчального процеПетро Табас.
ІІ етап олімпіади
складався з двох
частин. Перша частина – тестування. Йшлося про
перевірку теоретичних знань учасників. Також використовували тести
з іспиту «Крок».
Друга частина пер ед ба ча ла від повіді на розгор- Завідувач кафедри нормальної фізіології
нуті запитання, що Української медичної стоматологічної акастосувалися прак- демії І.В. МІЩЕНКО представляє завдання
тичних асп ект ів олімпіади
вивч ення фі зіології, як-от співставлення комсу в інших вишах та завести
понентів загального аналізу
цікаві й корисні знайомства. За
крові, інтерпретація показників
можливість захищати честь уніелектрокардіограми, створенверситету Петро Табас висловлює
ня схем рефлекторних дуг та
подяку викладачам кафедри
інші.
нормальної фізіології.
Представник ТДМУ Петро ТаЖурі олімпіади
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ВІРА МАКСИМОВА: «РОБОТУ СВОЮ ЛЮБЛЮ»
17 червня відзначила ювілейний день народження старший інспектор деканату медичного факультету ТДМУ Віра
Михайлівна МАКСИМОВА.
Вельмишановна Віро Михайлівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження!

У стінах університету Ви успішно
пройшли понад 40-літній трудовий
шлях: спочатку секретаря машиністки, інспектора навчального відділу,
а останні 26 років – інспектора,
старшого інспектора одного з найважливіших підрозділів – деканату
медичного факультету.

5 вересня 1972 року вона вперше переступила поріг нашого
університету (на той час – ще
інституту). Їй тоді було лише
вісімнадцять і цей день став для
неї знаковим, бо з того дня життя
Віри Михайлівни нерозривно
пов’язане з ТДМУ. Тут вона зустріла людей, яких щиро шанує й
поважає, і сама здобула повагу
та авторитет, бо віддана роботі,
сумлінна, відповідальна. Відповідальність, мабуть, є головним
стрижнем її характеру. А ще колегам подобається її працелюбність, доброта, скромність і
щире прагнення робити добро,
бути корисною.
– Ювілейна дата – добра
нагода згадати, як усе починалося, повернутися подумки
в теплі, сонячні роки дитинства. Де минуло ваше дитинство, Віро Михайлівно?
– Я народилася в селі Жовтневе Тернопільського району в
сім’ї хліборобів. Мої батьки оселилися тут після війни, переживши трагедію депортації під час
операції «Вісла». Тоді українців
примусово переселяли з ко-

лишніх українських етнічних земель, які опинилися в межах Польщі. У
селі Меджибридзя біля
польського міста Сянок
досі стоїть костьол, побудований моїм прадідом. І школа. Мама, яка
народилася 1926 року й
пережила всі страхіття
воєнного часу, записала
свої спогади в грубий
зошит, який я бережу.
Можливо, колись зможу
видати їх.
Після закінчення школи
в селищі Великі Бірки стала працювати секретарем
в деканаті медичного факультету. Так почалася
моя трудова діяльність.
Водночас здобувала вищу
освіту, закінчивши Тернопільський фінансовий
інститут за спеціальністю
«економіст» і вже впродовж 6 років працюю на посаді
інспектора, старшого інспектора
деканату медичного факультету.
– Деканат у вищому навчальному закладі назива-

Глибоко поважаємо й шануємо Вас за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх службових та громадських обов’язків.
В аші пор яд ні сть, п ра целюбність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити доб-

ро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування.
Бажаємо Вам, вельмишановна
Віро Михайлівно, міцного здоров’я, нових успіхів у Вашій благородній діяльності, людського тепла, душевного спокою, добро-

буту, родинного благополуччя й
затишку, довгих років радісного
та щасливого життя.
Нехай не згасає молодість душі,
бадьорий настрій, невичерпний
оптимізм!
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

ють «серцем» факультету.
Тож відповідальність неабияка і роботи, мабуть,
багато?
– Роботу свою я люблю. Мені

подобається працювати з
людьми, бути їм корисною.
Наш колектив – це одна злагоджена й добре зорганізована команда, яка успішно виконує свою місію, допомагаючи учасникам навчального
процесу. Сам же навчальний
процес постійно оновлюють і
вдосконалюють.
– Де зустріли свого майбутнього чоловіка?
– Н а одному з вечорів
відпочинку, який зорганізували в тодішньому інституті. Іван
прийшов з братом-студентом,
побачив мене, запросив до
танцю. Так і познайомилися.
Чоловік багато років пропрацював головним енергетиком
на ПП «Граніт». Нині на заслуженому відпочинку. Разом
виховали двох чудових доньок. Старша Олена 2002 року
з відзнакою закінчила ТДМУ ім.
І.Я. Горбачевського, навчається в клінічній ординатурі кафедри терапії ФПО, наразі – в декретній відпустці. Виховує трьох
донечок – Катрусю, Даринку та
Соломію. Молодша донька Жан-

на – випускниця Тернопільського національного економічного університету. У неї вже теж
своя сім’я. Підростає донечка
Вікторія.
– На дозвіллі чим займаєтеся?
– П еч у т ор т и , в и р ощ у ю
кімнатні рослини. Серед улюблених – фікус, дефинбахія, лимонник… Вони не лише збагачують повітря киснем, а й створюють позитивну ауру. Фірмових же тортів у мене кілька:
горіховий з медом, «празький»,
«шоколадний»… Рідні та гості
кажуть: всі дуже смачні. Та найкращим відпочинком вважаю
риболовлю. Їздимо рибалити
всією родиною. Свіже повітря,
мальовнича природа, спілкування… Онукам теж вудлища
купили.
Хай колоситься ваша життєва нива, Віро Михайлівно,
рясним урожаєм і тішить щедрим ужинком. Міцного вам
здоров’я, достатку, злагоди в
родині! З роси й води!

МУДРОСЛІВ’Я

РУБРИКУ ВЕДЕ ПРОФЕСОР БОРИС РУДИК

ДЕ ЧАРКА, ТАМ І ЛИХО
Більше тонуть у вині, ніж у воді.
Було ремесло, та хмелем заросло.
Вип’є та з’їсть за трьох дурних і за себе четвертого.
Випив горілки – побіг до дівки.
Вчитель праці після шостої
чарки автоматично стає вчителем співів.
Вкрав, випив і до в’язниці.
В Україні вислів «поправити

здоров’я» означає напитися ще
більше, ніж вчора.
Горілка – в роті, язик – у роботі.
Горілка з ніг людей збиває.
Гарна пляшка горілки – вона,
як жінка: приваблює зовнішністю,
а чи хороша або погана, дізнаєшся лише вранці.
Де чарка, там і лихо.
До купелі нездужала, а чарочку подужала.

Козак, коли не п’є, то ворогів
б’є, а не гуляє.
Не знайдеш у горілці порятунку, а в зраді – вірності.
Не шкода горілки випитої, а
шкода розуму пропитого.
Оптиміст вважає, що склянка
горілки – наполовину повна, а
песиміст, що склянка – наполовину порожня.
Пий, брате, пий, а на старість
торбу ший.
Тверезий та п’яний не можуть
жити в мирі.

У п’яниці горло, а в священика кишеня бездонні.
Хто п’є горілку, той любить
чужу жінку, хто п’є коньяк, той
любить молодняк, а хто п’є вино,
тому все одно.
Хто по повній випиває, той під
тином спочиває.
– Хочеш знати, якої я про
тебе думки? Купи мені літр горілки, сідай зручніше та слухай.
Якщо алкоголік, то на все життя.
Якщо тверезо глянути на життя, то хочеться випити.

Оксана БУСЬКА

КАЛИНА
Запах кетяга калини нагадує
запах валеріани і свіжих яблук
водночас.
З ягід калини готують соки, киселі. Смачні й пиріжки з ягодами
калини або навпіл з гарбузом.
Наливка з калини має оригінальний і тонкий букет ароматів.
Цілющі якості калини найкраще проявляються у поєднанні з
медом (для лікування застуди та
бронхів).
Чистий сік калини вживають
для поліпшення апетиту, нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

КРОСВОРД
Горизонталь: 1. Ретельний офіційний огляд кого-, чого-небудь з метою виявлення чогось недозволеного. 4. Егоїст. 6. Християнське ім’я княгині Ольги. 7. «… і Маргарита» (роман М Булгакова). 8. Стан боксера під час бою. 10. Пухкий сніг. 11.
Украінський футбольний клуб. 14. Музично-драматичне мистецтво, пов’язане з виконанням невеликих музичних творів. 15.
Тропічний фрукт. 16. Розпорядження, настанова, вказівка. 17. Фальшивість тону. 20. При армії XVIII-XIX ст. – особа, що торгувала
харчами та дрібними предметами солдатського вжитку. 23. Міцний напій. 25. Маля вівці. 26. Косметичний засіб для шкіри. 27.
Видатна українська актриса. 28. « …, як море, усього не вип’єш». 30. Хімічний елемент. 33. Український Даль. 36. Сорт яблук. 38.
Без нього борщ, не може бути. 39. Назва певної території. 41. Палиця для розкочування білизни, тіста. 42. Гральний будинок.
43. Бідняк. 45. Український авіаконструктор. 46. Повага, шана. 47. Круглий майданчик посередині цирку.
Вертикаль: 1. Муза лірики. 2. Відступ від законів. 3. Марка мікроавтобусів, що використовують у Тернополі, як громадський
транспорт. 4. Злочинна діяльність озброєних банд. 5. Багаж. 7. Величчя, велич. 9. Річка на Тернопільщині. 10. Заболочені, порослі
вологолюбною рослинністю низькі береги ріки. 12. Чорна тополя. 13. Шоколадне дерево. 18. Ім’я американського письменника По.
19. Свійська птиця. 21. Підвищення у церкві, з якого проголошують проповіді. 22. Водоплавний птах. 23. Невільник. 24. Висока
кам’яна або цегляна стіна. 29. Героїчний… 31. Гвинтівка з укороченим стволом і прикладом. 32. У султанській Туреччині – солдат
армії, створеної з військовополонених. 34. Видовище. 35. Прокурор. 36. Дитина, що швидко подорослішала. 37. Тканина. 40.
Верхній напівповерх або надбудова над серединою невеликого житлового будинку. 41. Опис чого-небудь, зведення відомостей
про щось. 44. У грецькій міфології – бог війни.
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Горизонталь: 1. Ліга. 5. Неук. 8. Повзун. 10. Тичина. 14. Обід. 15. Інвалід. 18. Книш. 19. Залп. 21. Член. 23. Вираз. 25. Рів. 26.
Ківі. 27. «Нерв». 28. Мох. 29. Іон. 31. Лати. 32. Дата. 34. Тон. 35. Рента. 38. Диня. 39. Ятір. 42. Тяга. 43. Намисто. 44. Язик. 48.
Маршал. 50. Подвиг. 51. Амур. 52. Альт.
Вертикаль: 2. Атом. 3. Фон. 4. Кит. 5. Няня. 6. Ярмо. 7. Марш. 9. Зріз. 11. Чудо. 12. Відзив. 13. Анонім. 16. Віти. 17. Лупа. 20. Ляк.
22. Лев. 23. Візир. 24. Знада. 30. Недуга. 31. Лан. 33. Акт. 34. Туризм. 36. Едем. 37. Торс. 40. Анаш. 41. Зонд. 42. Темп. 45. Кмин.
46. Лавр. 47. Вина. 49. Лей. 50. Пай.

