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ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯОГОЛОШЕННЯ

НА МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ:
– доцента кафедри пропедевтики внут-
рішньої медицини та фтизіатрії – 1 поса-
да;

– доцента кафедри загальної гігієни та
екології – 1 посада;

– доцента кафедри педіатрії з дитячою
хірургією № 1 – 1 посада;

– доцента кафедри оториноларинго-
логії, офтальмології та нейрохірургії – 1
посада;

– доцента кафедри клініко-лаборатор-
ної діагностики – 1 посада;

– доцента кафедри хірургії № 1 – 2
посада;

– доцента кафедри гістології та ембрі-
ології – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше чотирьох років.

– викладача кафедри філософії та сус-
пільних дисциплін – 3 посади.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше одного року.

– асистента кафедри патологічної ана-
томії з секційним курсом та судовою ме-
дициною – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше одного року.
НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ:

– доцента кафедри педіатрії № 2 – 1
посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше чотирьох років.

– асистента кафедри акушерства і гіне-
кології № 2 – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше одного року.
НА ФАКУЛЬТЕТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ:

– доцента кафедри педіатрії – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність на-
укового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не мен-
ше чотирьох років.
Термін подачі документів – один місяць

з дня оголошення.
Звертатися:
43001 м. Тернопіль, майдан Волі, 1,
відділ кадрів, тел. 52-14-64.

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

У НОМЕРІ
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У ТДМУ ОБУРЕНІ
НАКЛЕПАМИ В
СКАНДАЛЬНІЙ СТАТТІ

В одному
з  останніх
н о м е р і в
«Нова Тер-
нопільська
газета» на
п е р ш и х

шпальтах опублікувала статтю, без ав-
торського підпису, про бійку біля бару
«Орнава» двох іноземних студентів
через дівчину. Адміністрація Терно-
пільського медичного університету та
весь викладацький склад ВНЗ обурені
цим матеріалом. Перший проректор
ТДМУ, професор Ігор Мисула на засі-
данні Тернопільського прес-клубу на-
голосив, що інформація, подана у пуб-
лікації, є наклепом.

ПЕРШІ КРОКИ
УНІВЕРСИТЕТУ

55 років
ТДМУ – від-
різок знач-
ний. Його
історія бага-
та подіями.
Є ще чимало
викладачів і

перших випускників, які добре пам’я-
тають становлення ВНЗ, тому хочеться,
щоб про це знали і ті студенти, які за-
раз навчаються, молоді викладачі, адже
знання історії альма-матер – ознака не
лише інтелігентності, але й патріотиз-
му. Ці роздуми спонукали взятися за
перо та поділитися спогадами про
перші роки діяльності університету зас-
луженого лікаря України, доцента Ва-
силя Пришляка.

Стор. 8

ЧАРІВНА ГОНЧАРІВКА
НА СТУДЕНТСЬКІЙ СЦЕНІ

«В еч о р -
ниці на Гон-
чарівці» –
так назива-
лася виста-
ва, яку зігра-
ли студенти
нашого уні-

верситету, продемонструвавши неаби-
який акторський хист і знання народ-
них традицій. На сцені вони відтвори-
ли справжню українську світлицю.

П’ятикурсник медичного факультету Максим ХРАПАК –
учасник обласного конкурсу «Кращий студент-2011» у но-
мінації «кращий студент-науковець». Загалом у цьому
змаганні взяли участь майже 100 представників різних  ВНЗ
Тернополя. Максим успішно навчається, активно займаєть-
ся науковою роботою.

Сто
р. 4

Здійснюючи робочу поїздку до Борщі-
вського району голова облдержадмініст-
рації Валентин Хоптян відвідав фельд-
шерський пункт с. Сков’ятин. Цей ФАП об-
слуговує 457 мешканців.

2009 року його капітально відремонтува-
ли, а торік добудували одну робочу кімнату
та кімнату, в якій облаштували внутрішню
вбиральню, підвели водогін, встановили ду-
шову кабіну та електричний бойлер.
Валентин Хоптян передав на потреби
медичного закладу електронні дитячі ваги.
Керівник області наголосив на реформу-
ванні медичної галузі. Торік на Тернопіль-
щині розпочали реформування первинної
ланки медицини – це і ремонти сільських
та селищних амбулаторій і ФАПів, оснащен-
ня закладів медицини сучасним обладнан-

ням. Дбають про залучення молодих лікарів
у село, створення належних умов праці та
лікування пацієнтів.

«Під час реформування медичних уста-
нов вторинного рівня повинні організува-
ти 6 госпітальних округів, – зазначив го-
лова ОДА. – Один з них буде створений
на базі Заліщицької центральної районної
лікарні, де зараз проводять повну рекон-
струкцію та добудову приміщень. Там пра-
цюватиме найновіше медичне обладнан-
ня та реанімобілі. Третинний рівень – це
наші обласні установи. Тут плануємо нині-
шнього року завершити добудову полі-
клініки онкодиспансеру й продовжити зве-
дення лабораторного корпусу універси-
тетської лікарні».

(Прес-служба ОДА)

Актуально
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ –
ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ
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В одному з останніх номерів
«Нова Тернопільська газе-

та» на перших шпальтах опуб-
лікувала статтю, без авторського
підпису, про бійку біля бару «Ор-
нава» двох іноземних студентів
через дівчину. Текст публікації по-
даний під заголовком «Біля «Ор-
нави» лилася «чорна» кров…» та
проілюстрований образливим ко-
лажем. На задньому плані фото-
композиції – світлина темно-
шкірих хлопців. Ними виявилися
студенти Тернопільського націо-
нального університету імені І. Пу-
люя, які взагалі не мають стосун-
ку до цього випадку і не розумі-
ють, як їхнє зображення по-
трапило на газетну сторінку.
Узагалі, як стверджують оче-
видці, ніякої бійки біля «Орна-
ви» не було, просто два іноземці
один одному щось доводили в
присутності жінки. Бійка – це вже
вигадка газети.
Видання також пише про зґвал-
тування студентки у 2000 році. Це
цілковита неправда, бо нічого
подібного не траплялося.
Ще «Нова Тернопільська газе-
та» пише ,  що нібито молоді
жінки-викладачі часто відмовля-
ються викладати в групах іно-
земних студентів. Міліція попро-
сила написати пояснення майже
100 жінок-викладачів, які прово-
дять заняття для іноземців. Всі
зазначили, що заняття відбува-
ються належним чином і жодних
ексцесів, про які твердить газе-
та, не було і немає.
Також видання зазначає, що
практиканти-іноземці глузують з
майбутніх мам у пологовому
будинку. Завідуюча кафедрою
акушерства та гінекології, док-
тор медичних наук Світлана
Миколаївна Геряк заперечила
подібне трактування . Ніякого
негативного ставлення іноземні
студенти до наших породіль
ніколи не проявляли. Зрештою,
студенти спілкуються з вагітни-
ми та породіллями завжди у
присутності викладача.

Резонансна подія з публікацією
в «Новій Тернопільській газеті»
й стала приводом чергового за-
сідання Тернопільського прес-
клубу. Давно не було у його
стінах такої кількості журналістів.
Запросили на зібрання й пред-
ставників нашого університету –
першого проректора, професо-
ра Ігоря Мисулу та декана фа-
культету іноземних студентів,
професора Михайла Корду. Іно-
земні студенти, які прийшли на
зустріч з місцевою владою, пра-
воохоронцями і представниками
засобів масової інформації, були
занепокоєні ситуацією, що скла-
лася.
Студент Мохамед Алі Саїд
представляє в нашому універси-
теті Іракське земляцтво:

– Ми приїхали сюди здобу-
вати освіту і не заслуговуємо на
те, щоб зобразити нас так у га-
зеті. Ми такі ж люди, то чому так
некоректно поводяться з нами?
Це дуже погано.
Студент ТДМУ Бабор Джемс
Аганрон є президентом асоціації
студентів з Нігерії всіх ВНЗ Тер-
нополя. На засіданні йому також
надали слово:

– Коли я побачив зображен-
ня у цій газеті, був вражений, –
сказав Бабор. – Це найгірша річ,
яку лише можна собі уявити. Ми
всі люди, хоча з різним кольо-
ром шкіри і до всіх українці мали
б ставитися однаково. З деяких
київських правозахисних орга-
нізацій вже телефонували мені і
пропонували свою допомогу .
Але ми б не хотіли заходити так
далеко, бажаємо, аби тернопо-
ляни відреагували самі на те, що
трапилося.
Зараз у Тернополі іноземні сту-
денти збирають підписи під пе-
тицією, яку заадресують місцевій
владі. Вимоги: газета має попро-
сити вибачення і опублікувати
його на першій сторінці, редак-
тор або особа, яка має відношен-
ня до матеріалу, повинна поне-
сти адекватне покарання за об-

разу чорної раси, арабського
товариства і людства загалом.
Якщо ці вимоги будуть виконані,
то в іноземців не буде жодних
претензій.
Адміністрація Тернопільського
медичного університету та весь
викладацький склад ВНЗ обуре-
ний статтею, яка минулого тиж-
ня з ’явилася в «Новій Тер-
нопільській газеті». Про це на
засіданні прес-клубу заявив де-
кан факультету іноземних сту-
дентів Михайло Корда. На його
думку, якби подібний факт мав
місце у будь-якій цивілізованій
країні світу, то це видання і його
редактор були б негайно пока-
рані.

– Нещодавно у Польщі один
з телеведучих дозволив собі об-
разити українок. Цей випадок
набув широкого розголосу. Його
змусили вибачитися негайно.
Якщо таке стається у країнах
Євросоюзу, на такі події реагу-
ють миттєво, – сказав професор
Михайло Корда.
Щодо деяких «фактів», висві-
тлених у публікації, то декан їх
назвав неправдивими.

– Наші студенти не брали

У ТДМУ ОБУРЕНІ НАКЛЕПАМИ В
СКАНДАЛЬНІЙ СТАТТІ

участі ні в «бійці», яку описують
у цій статті, ні в інших подіях,
що там наведені. Це є повний
наклеп і неправда, – наголосив
він. – Ми вивчили кращі світові
традиції викладання в універси-
тетах Європи, запозичивши й
систему оцінювання знань сту-
дентів з Віденського університе-
ту. В нашому ВНЗ цілком комп’ю-
теризована система оцінювання
знань на екзаменах, що уне-
можливлює таке явище, як ко-
рупція .  Тому брудні натяки у
статті про те, що викладачі зба-
гачуються за рахунок іноземних
студентів, не мають під собою
жодних підстав. Щоправда, ми
не замовчуємо й негативні фак-
ти. Приміром, останніми рока-
ми було зафіксовано два випад-
ки, коли викладачі скаржилися
на іноземців. Йдеться про сту-
дентку з Нігерії, яка некорект-
но повела себе з викладачем
(чоловіком) на кафедрі психі-
атрії. Дівчину негайно відраху-
вали з університету. І ще трапив-
ся один випадок, коли студент
з Гани теж некоректно висло-
вився стосовно чоловіка-викла-
дача. Іноземець отримав дис-
циплінарне стягнення . Однак
такі ж ситуації траплялися і з
вітчизняними студентами. Вод-
ночас варто зазначити ,  що
інших випадків порушення тру-
дової дисципліни іноземні сту-
дентами впродовж  останніх
кількох років не допускали.
Нині в медичному університеті
навчається понад тисячу інозем-
них студентів з 60 країн світу, у
тому числі майже двісті осіб із
Сполучених Штатів Америки,
Канади та країн Євросоюзу .
Брудна наклепницька стаття у
газеті, за словами Михайла Кор-
ди, завдала шкоди репутації
ВНЗ, в якому дуже уважно став-
ляться до добору студентів –
вивчають особисті справи цих
абітурієнтів, як вони вчилися у
своїх країнах, лише після цього

запрошують на навчання. Це, як
правило, діти чиновників, висо-
копосадовців, із заможних родин.
Вимоги у ВНЗ однакові як до
вітчизняних, так і до іноземних
студентів.

– Навчання студентів у ТДМУ
є добрими інвестиціями у роз-
виток навчального закладу та
області, – зазначив Михайло
Корда. – Подивіться, як останні-
ми роками оновився наш універ-
ситет, заслуговує на увагу й те,
що за два роки ми за власний
кошт побудували п’ять амбула-
торій сімейної медицини, ФАПів
у сільських населених пунктах. На
часі – відкриття ще кількох та-
ких закладів у м. Тернополі. Це ті
кошти, які інвестували іноземні
студенти.
Згадав декан Михайло Корда
й про благодійну діяльність іно-
земних студентів, які неоднора-
зово зорганізовували акції для
допомоги дітям-інвалідам і сиро-
там.
Матеріал у «Новій Тер-
нопільській газеті» обурює та
принижує не лише медичний
університет, а й представляє не
з кращих позицій Україну. Про
це на засіданні прес-клубу мо-
вив перший проректор ТДМУ
Ігор Мисула. Він висловив зане-
покоєння, що в університеті че-
рез скандальну публікацію, оче-
видно, зменшиться кількість іно-
земних студентів.

– Якщо спрогнозувати, що
наступного року до ТДМУ при-
буде менше іноземних студентів
на  навчання ,  ніж цього на-
вчального року, то можна навіть
вирахувати, на скільки їх стане
менше і скільки коштів втратить
університет та місто, – сказав
Ігор Романович.
Перший проректор також наго-
лосив, що інформація, подана у
публікації, є наклепом. А тому ре-
дакція має попросити вибачення.
Як зазначила присутня на за-
сіданні прес-секретар прокура-
тури області Леся Долішня, за
матеріалами скандальної публі-
кації правоохоронці проводять
перевірку в порядку статті 97
Кримінально-процесуального
кодексу України щодо наяв-
ності або відсутності в діях пред-
ставників цього ЗМІ ознак зло-
чину, передбаченого статтею 161
Кримінального кодексу України
(порушення рівноправності гро-
мадян залежно від їх расової,
національної належності або
ставлення до релігії).
З публікацією газетної статті
склалася прикра ситуація. Споді-
ваємося  у  цьому  на толе-
рантність іноземних студентів,
які навчаються у ТДМУ. Універ-
ситет робить усе і робитиме й
надалі, щоб умови для їхнього
навчання були комфортними.
Адже прагнемо, щоб іноземні
громадяни здобули у нас якісну
освіту і, повернувшись на свою
батьківщину, могли успішно ви-
конувати благородну місію –
лікувати людей.

РЕЗОНАНС

Під час засідання у Тернопільському прес-клубі: (зліва напра-
во) студенти медуніверситету Мохамед Алі САЇД, Бабор
Джемс АГАНРОН, декан факультету іноземних студентів,
професор Михайло КОРДА, перший проректор ТДМУ, про-
фесор Ігор МИСУЛА

Лариса ЛУКАЩУК,
Павло БАЛЮХ (фото)

Ярослав ШМОРГАН і Віталій
ЯЩЕНКО, студенти фармфа-
культету (ліворуч);
Мохамед ЯСІМ, Сулейман
СТЕФАН і Хусейн Ісмаіл
ВАЛІДУЗ, студенти медфа-
культету (праворуч)

Фото Павла БАЛЮХА
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НА ЧАСІ

ЧИ МОЖНА ОТРИМАТИ НАЛЕЖНУ
УНІВЕРСИТЕТСЬКУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ?

29 листопада 2011 року в
Інституті Горшеніна відбув-
ся «круглий стіл» на тему
«Чи можна отримати справ-
жню університетську освіту
в Україні?». Завершуємо
друкувати стенограму вис-
тупів експертів.

(Закінчення. Поч. у № 1-2)

 Максим Луцький: «Давайте
не будемо лякати людей. Ми не
готові до того, щоб скасовувати
диплом державного зразка .
Йдеться про якість університетів.
Цілком правильно робимо зау-
важення, що потрібно реформу-
вати середню школу. Зараз ми
дійшли вже до дитячого садка. І
найголовніше – винні в усьому
батьки. І те, про що ви мовите,
що платять $ 200-300. Але ми
якось же навчалися без цього. Я
приходив додому і вчився цілу
ніч, бо соромно було, а що люди
скажуть. Тому треба міняти це
ставлення і батьків, і дітей».
Марина Ткаченко: «Час від
часу коли починається розмова
про освіту, виникає мотив фінан-
сування .  Досить  давно ,  на -
прикінці 80-их, ми працювали з
групою педагогів Риги. Йшлося
про свободу деяких освітніх ек-
спериментів , інновацій.  І тоді
латвійські педагоги говорили:
почекайте ,  для цього немає
фінансування, і викладачам до
того ж мало платять. Який же у
них мотив здійснювати якісь
освітні експерименти? Звичайно,
ніякого. 1991 року з проголошен-
ням державами незалежності і на
якийсь час зарплатня вчителів
середньої школи в Латвії стала
чи не найвищою в країні. Після
цього всі спроби інновацій при-
пинилися назавжди. І коли ми
приїхали й сказали, що ви ж те-
пер добре заробляєте .  Вони
відповіли: нам тепер є що втра-
чати. Якщо раніше ми могли на
рівні викладацького героїзму
вносити новий зміст, то тепер у
нас безліч контролюючих органів,
це державний бюджет. Тепер ми
точно нічого не будемо робити.
Усвідомлюєте тепер, який колапс
настає у свідомості. Тому вини-
кає питання :  якщо трапиться
якесь диво і раптом збільшиться
державне фінансування, то осві-
та покращиться?»
Максим Луцький: «Звичай-
но, зміниться. У чому ще пробле-
ма теперішньої вищої школи?
Проблема в тому, що не все так
погано у професорсько-викла-
дацького складу. Я, може, непо-
пулярні речі скажу, але це прав-
да. Коли складається навчальний
план, я з проректором з навчаль-
ної роботи спілкуюся, а він каже,
що не виходить скласти цей
план, бо викладачі читають лекції
в різних ВНЗ, йде погодинна
оплата праці. Якщо кажемо про
поліпшення якості освіти, то, зви-
чайно, кількість сумісників по-
трібно зменшити. І подивитися,
що повинен робити професор
за ту зарплатню, яка йому нале-
жить.

Мовлячи про підвищення оп-
лати праці, не забуваймо про
підвищення вимог. Нині ВНЗ є
заручниками ситуац ії .  Якщо
немає достатньої кількості док-
торів, професорів, вищий на-
вчальний заклад не отримає ак-
редитації та ліцензування на ту
чи іншу спеціальність. Крім того,
потрібно відкривати дорогу мо-
лоді, щоб її не тримала еліта вче-
них, яка диктує, що ти повинен
робити це і ось це, інакше я тебе
не порекомендую на дисертацію.
Молодь багато в чому обмеже-
на. І тут завдання керівника ВНЗ
моніторити цю ситуацію та ство-
рювати альтернативу».
Марина Ткаченко: «Днями
брали коментар у віце-президен-
та Російської академії освіти, зок-
рема, нас цікавив проект націо-
нальних дослідницьких універси-
тет ів .  Віце-президент навів
Гумбольдтовський тип універси-
тету, а корпоративний тип він
назвав виробничим. Наприклад,
у «Росатому» є свій університет.
У цьому ВНЗ студентів навчають
тому, що коли вони прийдуть,
умовно кажучи, на виробницт-
во, то будуть працювати з тим
обладнанням, яке буде завтра і
яке зараз перебуває лише в стадії
розробки. Тобто, їх вчать пра-
цювати з тим, що буде завтра.
Ми кажемо про те, що готуємо
спеціалістів для освоєння деяких
видів практики в країні. А що у
нас буде завтра? У цьому сенсі,
може, є якийсь вектор трансфор-
мації чи реформи. Наприклад,
якщо будемо розвивати аграр-
ний сектор, то у нас є навчаль-
ний заклад, який буде забезпе-
чувати або обслуговувати зону
практики? Тобто, який вид діяль-
ності може бути запущений най-
ближчим часом? Приклад іншо-
го типу. В одному українському
місті було дуже багато універси-
тетів психології і лише три чи
чотири кандидати психологічних
наук, а доктора наук не було
жодного. Вони просто ходили по
колу й читали лекції.
І зараз ВНЗ дуже часто експ-
луатують соціальні міфи, що існу-
ють у батьків, які відправляють
дітей на так звані престижні спеці-
альності. Якщо ж уявити собі, що
у нас виникне якась царина
практики, де соціальних психо-
логів раптом почнуть вимагати?
Наприклад, те, чого у нас поки
що немає, але, що може виник-
нути, пов’язане з благодійними
фондами, волонтерськими служ-
бами, де потрібні соціальні пси-
хологи. Або, скажімо, міліція, яка
раптом почне затребувати пси-
хологів. Тут можна просто сиді-
ти й креативно вигадувати цілі
курси для навчального плану, як-
от, психологічні особливості меш-
канців урбанізованих центрів або
новий тип злочинів у віртуаль-
ному світі. Це просто приклад.
Але десь же буде крок розвитку
країни.  Отже , там виникнуть
нові галузі практики. Це взагалі
якось проектується і хто цим має
займатися?»
Володимир Нікітін: «З моєї

точки зору, за це відповідають
елітарні клуби. Держава за це
відповідати не може, оскільки не
має відповідних інструментів і
місць, де це може бути. Те, що я
намагаюся зробити, це – про-
ектувати людей для стратегії, як
нової галузі діяльності. Знаю ще
групи, які розробляють нові на-
прямки. Але це справа інтелек-
туальної еліти».
Наталія Клаунінг: «Уточнюю-
че питання до всіх спікерів. Ук-
раїні, зрештою, потрібен свій –
умовно – Кембрідж чи Гарвард?»
Володимир Нікітін: «Дві речі.
Перша – різноманітність форм
освіти є умовою виживання сус-
пільства, особливо на переломі.
З моєї точки зору, найпотужні-
ша освіта – це реміснича, в тому
числі в мистецтві. Наукова освіта
теж потрібна, як місце, де про-
ектують певні форми та спосте-
реження за світом. Потрібні та-
кож менеджерські форми і так
далі. Не можна зводити всі різні
напрямки освіти до однієї універ-
сальної моделі. Це означає все
зіпсувати – і ремесло, і науку, і
менеджмент. Був вражений тим,
скільки зайвих курсів читають
художникам, архітекторам, які не
до змісту сенсу їх діяльності. Дру-
ге. Якщо в Україні не буде інте-
лектуального центру, в якому
народжуються новий сенс, то в
країни немає майбутнього. Пи-
тання тільки в тому, як це зро-
бити. Класичний університет -
теж одне з місць, яке потрібно
зберегти. Навіть знаю приклади,
що в світі існують успішні схола-
стичні університети. Їхні випуск-
ники користуються попитом ,
адже у них форма мислення на-
стільки натренована, що їм на-
вчитися чомусь сучасному взагалі
не складно».
Максим Луцький: «Вважаю,
що нам не потрібний ні Окс-
форд, ні Гарвард. У нас багато
наших університетів. Їх потрібно
просто розвивати й посилюва-
ти».
Журналіст: «У мене запитан-
ня до пана Луцького. Скажіть, на
якому етапі зараз Закон «Про
вищу освіту?» Коли можна очі-
кувати на його розгляд у сесійній
залі?»
Максим Луцький: «Ми жод-
ним чином таємно нічого не ро-
били. Після третього Всеукраї-
нського з’їзду освітян за участі
Прем’єр-міністра Миколи Азаро-
ва була створена робоча група,
і представники всіх центральних
органів виконавчої влади взяли
таку оперативну участь для того,
щоб законопроект не ходив
всіма міністерствами два чи чо-
тири місяці. Розуміємо, наскільки
важливий цей документ для Ук-
раїни нині . Кінцеву редакцію
цього законопроекту внесли до
Верховної Ради, але його не
можна було прийняти, тому що
був зареєстрований альтернатив-
ний законопроект. Сьогодні я, як
глава комітету, вніс постанови
про відкликання альтернативно-
го законопроекту».
Журналіст: «Запитання до

пана Максима. Скажіть, як оці-
нюєте роль приватних універси-
тетів в системі вищої освіти в
Україні?»
Максим Луцький : «Чесно
кажучи, неоднозначно. Знаю ба-
гато прикладів чудових вищих
навчальних закладів з гарною
школою, традиціями. Наприклад,
школа «Крок». Але тут є пробле-
ма у філіях четвертого рівня ак-
редитації. Тому що в централь-
ному закладі все нормально: ви-
стачає квадратних метрів ,
викладацького складу, є навіть
конкурс. А приїжджаємо в якесь
місто, де є філія, а це однокімнат-
на квартира. Іноді вони оренду-
ють приміщення в державних
вищих навчальних закладах, ви-
користовують викладачів ВНЗ, а
заняття навіть не проводять .
Відповідь одна: ми по двісті гри-
вень здали, і які у нас питання.
Тому надзвичайно важливим є
питання контролю. І коли йдеть-
ся про підняття якості освіти, то
відповідного контролю за філія-
ми четвертого рівня акредитації
немає. Тому ми з експертами
дійши спільного висновку, що
треба обмежити кількість філій. І
це не лише для приватних, а й
для державних закладів».
Володимир Нікітін: «Пого-
джуюся з тим, що сказано. Але
давайте з’ясуємо. В Україні немає
жодного приватного університе-
ту .  Є університети приватної
форми власності з державними
формами освіти. Це принципо-
во різні речі».
Сергій Вєтров: «Я є заснов-
ником першого в Україні при-
ватного університету. Коли по-
чинали 1989 року, ми пройшли
всі етапи й завжди були на хо-
рошому рахунку у Міністерства
освіти, виконували всі вимоги.
Зараз вимоги і до державних
ВНЗ, і до приватних цілковито
однаков і ,  немає між  ними
відмінності. Зараз вихід в об’єд-
нанні з іншими приватними ВНЗ.
Об’єднати матеріальну базу, ре-
сурси. Приватна освіта має бути.
Так, це експеримент. Беру на
себе відповідальність, і люди ба-
чать, на що вони йдуть . Вони
платять гроші, ми пропонуємо
їм щось нове. Але зараз ми не
можемо придумувати щось нове,
ми повинні випускати фахівців за
стандартом. І часто стає гірше –
база гірша, професорів недостат-
ньо. Тобто, ідея приватної осві-
ти не оформлена, і в цьому сенсі
це погано для системи освіти в
Україні».
Студент: «Я зараз завершую
навчання в Академії управління
персоналом при Президентові
України. Тому безпосередньо бачу
ті проблеми, про які йдеться. І
якщо є багато викликів на рівні
Академії при Президентові, то
можемо собі уявити, який рівень
освіти десь в інших ВНЗ. Напевно,
один з обов’язків держави – ство-
рити умови, які б дозволили мати
випускників, які б були конкурен-
тноспроможними.
У мене запитання до пана
Максима: наскільки ваш законо-

проект дасть можливість створи-
ти такі умови? Наскільки це дасть
можливість популяризувати не
диплом як самоціль, а знання?»
Максим Луцький : «Нині
якість освіти визначає сьогоден-
ня. І демографічна криза в Ук-
раїні диктує свої правила гри.
Якщо взяти в цифрах, то якщо
2000 року було 6 млн. 640 тисяч
дітей, то тепер 4 млн. 230 тисяч
дітей. Якщо 2010 року було на
42% скорочення випускників за-
гальної середньої школи,  то
2011 року в кращому випадку –
313 тисяч. Показником є те, що
29 державних вищих навчаль-
них закладів не виконали дер-
жавне замовлення. Деякі універ-
ситети взагалі не набрали жод-
ного студента, навіть жодної
заяви не було. Щодо нового За-
кону «Про вищу освіту», то це
не закон сьогоднішньої, вчораш-
ньої чи позавчорашньої влади.
Цей закон писав і Ніколаєнко,
коли був міністром, і Вакарчук, і
Табачник . Тобто, це документ,
який ми сприймаємо як Закон
«Про вищу освіту». Він не є іде-
альним, але його треба прийма-
ти і помаленьку вносити якісь
зміни. Основна мета прийняття
цього Закону – це і адаптація під
Болонський процес, під вимоги
сучасної економіки нашої дер-
жави. В цьому законопроекті ми
узаконюємо тестування, яке ра-
ніше було визначене лише пра-
вилами вступу, і новий міністр міг
прийняти або не прийняти це.
Ми повертаємо авторитет за-
гальної середньої школи в цьо-
му законопроекті шляхом враху-
вання атестату в розмірі не одної
двадцятої при вступі до ВНЗ, а
на рівні одної третини. Я особи-
сто вважаю, що тестування не
несе об’єктивного рівня знань
абітурієнтам. Люди, які працюють
в університетах, теж вам це ска-
жуть. Цей закон розширює ав-
тономію найпотужніших універ-
ситетів, тому що їм краще вид-
но, куди використовувати свої
кошти. Гадаю, що ви не знайде-
те жодного ректора, який би не
хотів зробити свій університет
кращим. Тому нині треба мови-
ти про максимальне сприяння
розвитку університетів в Україні».
Наталія Клаунінг: «У мене
питання-уточнення до Володи-
мира Нікітіна. Тут прозвучало в
одному реченні якість освіти і за-
кон. Законодавство взагалі якось
співвідноситься з якістю освіти?»
Володимир Нікітін: «Закон
дає деякі межі можливого, і пи-
тання в тому, де є ці межі. Я пішов
із системи освіти, адже вважаю,
що там всередині нічого змінити
не можна, і моє глибоке пере-
конання в тому, що взагалі ре-
формувати систему освіти треба
дуже обережно. Це становий
хребет держави. Якщо його зла-
мати, то буде зламано державу.
Нову ж систему треба створю-
вати поруч , не намагаючись
сильно розхитати існуючу. Закон
у цьому сенсі – необхідна умо-
ва, але на якість освіти він ніяко-
го впливу зробити не може».

ТЕМА



№ 3 (308)
4 лютого 2012 року

СТУДЕНТСЬКИЙ МЕРИДІАН 4

Астер НДЖЕНГ приїхав на-
вчатися в Україну три роки
тому. Про себе розповів таке:

– Мої рідні проживають в місті
Дуала – це економічна столиця
Камеруну. Батька, на жаль, вже
немає з нами, він рано пішов з
життя. Мама працює викладачем.
Нас, дітей, в сім’ї шестеро. Я –
наймолодший.
Коли вирішував, де мені здо-
бувати вищу освіту, вибрав Ук-
раїну і Тернопіль, бо ТДМУ імені
І.Я. Горбачевського – авторитет-

Джуд Квеку  АДОМАКО
навчається на 4 курсі ме-
дичного факультету. Каже:

– Я приїхав з Гани. Хочу бути
лікарем, як мама. Вона терапевт
за фахом. А мені більше подо-
бається хірургія. Батьки мешка-
ють в столиці моєї країни – місті
Акра. У мене є три сестри. Одна
з них теж пов’язала своє життя
з медициною і працює медсест-
рою в шпиталі. Хочу здобути
вищу медичну освіту, щоб до-
помагати людям. У Гані є вели-
ка потреба в лікарях. Тернопіль
мені одразу сподобався. Місто
неметушливе, зелене, чисте й
справляє дуже приємне вражен-

– В академії я відвідував сек-
цію медицини. Лекції авторитет-
них викладачів-науковців були
великим стимулом для набуття
поглиблених знань, що пере-
вищували обсяг шкільної про-
грами. Ми вчилися формулюва-
ти і викладати свої думки, ана-
лізувати та розкривати тему.
Після  закінчення класичної
гімназії в Тернополі подав до-
кументи до Києво-Могилянсь-
кої академії та став студентом
факультету природничих наук.
Навчався на державній формі
навчання за спеціальністю «біо-
логія». Був успішним студентом,
але перше захоплення – меди-
цина – взяло гору. Після 3 кур-
су покинув Могилянку й подав
документи до ТДМУ імені І.Я.
Горбачевського. Нині я студент-
медик і дуже задоволений
своїм вибором, подобається, як
у нашому університеті зоргані-
зовано навчання. І викладачі
дуже високого рівня.

ний вищий медичний навчаль-
ний заклад. Тут дають гарні знан-
ня і вже склалися хороші традиції
підготовки лікарів. А я хочу бути
лікарем. Хірургом. До речі, одна
з моїх сестер – теж медик. Вищу
медичну  освіту  здобула у
Франції, де зараз живе і працює.
Інша сестра – також студентка,
навчається в Англії. Я ж обрав
Україну.
Протягом першого року напо-
легливо вивчав українську мову
та курс базових дисциплін на
підготовчому відділенні універси-
тету. Було непросто, але з допо-
могою і підтримкою викладачів

НДЖЕНГ АСТЕР: «НАВЧАЮСЯ В ГРУПІ РАЗОМ З
УКРАЇНСЬКИМИ СТУДЕНТАМИ, ЯКІ СТАВЛЯТЬСЯ ДО
МЕНЕ ПРИЯЗНО, ДОБРОЗИЧЛИВО»

я подолав мовний бар’єр. Зараз
добре розумію й вільно спілку-
юся українською. За результата-
ми навчання був зарахований на
перший курс медичного факуль-
тету. Нині я вже другокурсник,
навчаюся в групі разом з украї-
нськими студентами, які ставлять-
ся до мене приязно, доброзич-
ливо. А викладачі завжди мають
терпіння пояснити докладніше,
якщо на лекції чогось не зро-
зумів. Умови навчання гарні. В
гуртожитку, де проживаю, теж
зручно й затишно. Моїм сусідом
у кімнаті є студент з Нігерії. До
наших послуг – Інтернет, бібліо-

АДОМАКО ДЖУД КВЕКУ: «В УНІВЕРСИТЕТІ
ПАНУЄ КУЛЬТ НАВЧАННЯ ТА НАУКИ»

ня. А головне – дуже сподо-
бався університет. В ТДМУ
панує культ навчання і науки,
тут працюють чудові викла-
дачі, які передають нам, сту-
дентам, свої знання і досвід.
Хоча чого гріха таїти, дехто з
іноземців приїжджає в Украї-
ну не для навчання, а має
якісь інші ідеї в голові. Скажі-
мо, найвеселішу в житті сту-
дентську пору сприймають, як
таку, де більше уваги треба
приділяти розвагам і відпо-
чинку. Але більшість, хто при-
їхав вчитися, налаштовані
серйозно. Навчання – це дуже
відповідальна справа, тим
більше, в медичному універ-
ситеті. Адже лікування – це
мистецтво, причому мистецт-

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА –
СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

– Які галузі медицини Вам
особливо цікаві?

– Найулюбленіші – анестезіо-
логія, інтенсивна терапія.

– Хто Вас підтримує і спря-
мовує?

– У мене чудові наставники.
Зокрема , в університетській
лікарні своїм досвідом щедро
ділиться лікар відділення анесте-
зіології та інтенсивної терапії
Сергій Володимирович Кучерен-
ко – прекрасний фахівець і чу-
дова людина. Щасливий, що та-
кож маю можливість навчатися

у завідувача кафедри анестезіо-
логії з хірургією № 2 ТДМУ, про-
фесора Олександра Валентино-
вича Олійника, у доцента кафед-
ри внутр ішньої медицини ,
досвідченого кардіолога Романа
Ростиславовича Коморовського.
Вдячний їм за те, що віддають
нам, студентам, частинку своєї
великої душі. Коли почав писа-
ти наукову роботу, Роман Рос-
тиславович Коморовський пого-
дився бути моїм науковим кері-
вником і це зобов ’язує ще
активніше працювати над обра-

ною темою. Йдеться, зокрема,
про вивчення психоемоційного
стану пацієнтів хірургічного ста-
ціонару.

– В яких ще конференціях,
олімпіадах брали участь, на-
вчаючись в ТДМУ?

– У «Галицьких анестезіоло-
гічних читаннях» – конфе-
ренції з міжнародною участю.
У Всеукраїнських універси-

тетських ол імпіадах з
гістології (2009 рік), па-
томорфології (2010 рік),
де посів 4 місце. Я є та-
кож автором публікацій
у збірниках студентських
наукових робіт, зокрема,
у збірниках матеріалів
міжнародних медичних
конгресів студентів і мо-
лодих вчених.

– Чим особливо запа-
м’ятався минулий рік?

– Влітку я разом з гру-
пою студентів ТДМУ побу-
вав в Польщі, де мав прак-
тику у Вроцлавському уні-
верситетському шпиталі.

– Сподобалося?
– Так, було дуже ціка-
во. Мандрівка в іншу краї-
ну ширше розплющує очі

на світ. Корисно було побачи-
ти, як працюють польські лікарі,
як розв’язують у цій країні про-
блеми медичної галузі. Знайшов
там нових друзів, порозумітися
було легко, бо польською мо-
вою володію. Знаю також анг-
лійську та французьку.

тека. В моїй групі всі студен-
ти розуміють і підтримують
одне одного. Я не відчуваю
якогось упередженого став-
лення до себе. І загалом у Тер-
нополі живуть ввічливі, толе-
рантні люди .  З проявами
якоїсь неприязні, агресії, тим
більше – ксенофобії я не сти-
кався. Але я й не буваю в ком-
паніях, де п’ють спиртне, уни-
каю сумнівних знайомств. Маю
лише один інтерес – до на-
вчання, бо хочу успішно закін-
чити університет і повернутися
додому дипломованим фахів-
цем. В ТДМУ студенти мають всі

Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)

П’ятикурсник медичного факультету Максим Храпак –
учасник обласного конкурсу «Кращий студент-2011» у
номінації «кращий студент-науковець». Загалом у цьо-
му змаганні взяли участь майже 100 представників різних
ВНЗ Тернополя. Максим успішно навчається, активно зай-
мається науковою роботою. Розповідає, що школярем
брав участь у Всеукраїнських олімпіадах з хімії, біо-
логії. В 11 класі здобув призове 3-тє місце у Всеукраї-
нському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії.

Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)

ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ

во без права на помилку. І фор-
мального підходу тут бути не
може.
Для тих, хто хоче навчатися,
в ТДМУ створені всі умови . Го-
ловне – не лінуватися, бо се-
ред дисциплін, які нам викла-
дають, неважливих немає.
Вчитися мені подобається. За
роки навчання Україна стала
мені близькою. Щоправда, ук-
раїнська мова дається нелегко.
А ще справжнім випробуван-
ням стала холодна зима. Зиму
не люблю, але це, мабуть,
єдине, що мені не подобається
в Україні. А люди тут гарні. Хоча
є ще певні стереотипи, які ко-
мусь, очевидно, вигідно роз-
повсюджувати та які експлуатує
так звана «жовта» преса, як-от
нібито студенти-іноземці ста-
новлять якусь загрозу. Переко-
наний, що з часом ці стереоти-
пи відійдуть, адже держава за-
цікавлена  в міжнародному
визнанні української освіти.

Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)

можливості отримати належну
освіту. Головне – це бажання й
наполегливість.

ОБ’ЄКТИВ-

Юрій ЧИЧОТА та Микола
ГАВРИЛЮК, студенти стома-
тологічного факультету
Фото Павла БАЛЮХА
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значний. Його історія бага-
та подіями. Є ще чимало
викладачів і перших випус-
кників, які добре пам’ята-
ють становлення ВНЗ, тому
хочеться, щоб про це зна-
ли і ті студенти, які зараз
навчаються, молоді викла-
дачі, адже знання історії
альма-матер – ознака не
лише інтелігентності, але й
патріотизму. Ці роздуми
спонукали взятися за перо
та поділитися спогадами
про перші роки діяльності
університету.

12 квітня 1957 року тодішній
уряд України прийняв Постано-
ву про відкриття в м.Тернополі
медичного інституту. Чи була
об’єктивна необхідність та які
передумови для прийняття та-
кого рішення? Адже на той час
діяли медичні інститути у Львові,
Івано-Франківську, Чернівцях,
Вінниці, Одесі, медфакультет в
Ужгородському університеті. По-
друге, Тернопіль на 80 відсотків
був зруйнований війною, лише
споруджували перші будинки
на теперішніх вулицях Гру-
шевського та Руська. У місті про-
живали майже 40 тисяч осіб,
була одна лікарня на 305 ліжок.

У районах області працювали 3-
5 лікарів.
Але на Тернопільщині, як за-
галом на західноукраїнських зем-
лях, була особлива соціально-
політична та економічна ситуа-
ція. Після масового знищення і
депортацій українців, суцільної
примусової колективізації, голо-
домору більшовицька влада ви-
рішила дещо пом’якшити націо-
нальний гніт, показати перед
світом шляхетність своєї політи-
ки. Цьому сприяли й хрущовсь-
ка відлига та вихід чергової по-
станови про сільську медицину.
Слід віддати належне тодішньо-
му секретарю обкому партії
Г.І.Шевчуку, який замість пар-
тійної школи домігся 1957 року
відкрити медичний інститут,
нову будівлю драмтеатру ,
пізніше – переведення педінсти-
туту з Кременця до Тернополя.
Для розміщення інституту
рішенням обласної ради були
виділені два навчальні корпуси,
два гуртожитки та добротні

квартири для викладачів у но-
вих будинках.
В адміністративному корпусі

(нині – біологічний, на Театраль-
ному майдані) розмістилися на
першому поверсі адміністрація
інституту (директор – доцент
П.О.Огій, проректор з навчаль-
ної і наукової роботи – профе-
сор А.Г. Мартинюк), бухгалтерія,
канцелярія. У цокольному при-
міщенні – їдальня. На другому
поверсі – кафедри марксизму-
ленінізму (зав. – доцент Буз),
фізики (зав. – доц. С.М. Шамрає-
вський) та навчальна частина, на
третьому – кафедри гістології
(зав. – доц. І.П.Тюрина) та біо-
логії (зав. – доц. І.І.Яременко), на
четвертому – деканат (декан –
доцент А.А.Верисоцький), відділ
кадрів, профком.
У навчальному корпусі (зго-
дом – фізіологічний, а нині
адміністративний), що на май-
дані Волі, на першому поверсі
були кафедри оперативної
хірургії з топографічною анато-
мією (зав. – доц. В.К. Цвірко),
нормальної анатомії (зав. – доц.
А.А. Верисоцький), паталогічної
анатомії (зав. – доц. М.Й. Валь-
чук), фізичного виховання (зав.
– С.К. Гарагуля). На другому –
кафедри неорганічної хімії (зав.
– доц. В.Т. Чуйко), біохімії (зав.
– доц. З.Ж. Гуде), паталогічної
фізіології (зав.– доц.. Е.Н. Бергер),

гігієни (зав. – доц. М.В. Антоно-
ва). На третьому – кафедри нор-
мальної фізіології (зав. – доц. К.В.
Кованов), фармакології (зав. –
доц. М.П. Скакун), мікробіології
(зав. – доц. А.Г. Василенко),
військово-медичної підготовки
(зав. – полковник К.І. Гороще-
ня). На четвертому – кафедра
іноземних мов (зав. – О.М. Клим-
чук) та лекційні аудиторії.
Клінічною базою була міська
лікарня (вул. Шпитальна, 2), яка
тимчасово функціонувала як об-
ласна (гол. лікар М.А. Алхімов).
У ній розгорнули кафедри про-
педевтики внутрішніх хвороб
(зав. – доц. М.Г. Масик) і загаль-
ної хірургії (зав. – доц. Ю.Т. Ко-
моровський).
Гуртожиток № 1 (вул. Руська,

42) був розрахований на 250
місць, а гуртожиток № 2 (вул.
Чехова, 7) – на 120 осіб.
Істотну допомогу в забезпечені
кафедр навчально-методичними
посібниками та книжковим фон-
дом надали Київський, Львівський,

Харківський, Вінницький, Одесь-
кий та інші медінститути.
На перший курс прийняли 210
студентів, серед яких – майже по-
ловина були особи з великим
стажем роботи. Вступні іспити
складали в приміщені третьої шко-
ли. На другий та третій курси
(відповідно 189, 224 особи) були
зараховані студенти, яких переве-
ли з медичних інститутів України,
Росії та інших республік тодіш-
нього Союзу .  Переведення
здійснювали добровільно, насам-
перед за рахунок мешканців Тер-
нопільщини, Рівненщини, Волині,
Хмельниччини, а також з інших
областей. Аби зацікавити студентів
із санітарно-гігієнічного та педіат-
ричного факультетів переводили
на лікувальний в Тернопільсько-
му медичному.
Віковий склад студентів-пер-
шокурсників 1957 року складав
два покоління: наймолодші –
1941 року народження, най-
старші – 1922 р. Через п’ять років
склалася унікальна ситуація: на
шостому курсі навчався батько,
а на першому – донька. Нині
серед випускників інституту –
двоє наших однокурсників М.Ту-
рик і В.Голка досягли 90 років.
Незважаючи на таку вікову
строкатість, усі студенти ставили-
ся до навчання вельми старан-
но : акуратно конспектували
лекції, відвідували читальні зали,
«анатомка» була постійно запов-
нена у вечірні часи, навіть у су-
боту . Основний принцип на-
вчання : «Конспект лекції та
підручник до хворого, конспект
і підручник після хворого».
Адже багато підручників було
ще з довоєнних часів. Між сту-
дентами та деякими групами
існувало неписане змагання в
навчанні.
Чимало наших студентів по-
єднували навчання з працею у
лікувальних закладах міста, мед-
пунктах  на підприємствах ,
організаціях (нічні, передвихідні
та в святкові дні – чергування,
робота на залізничний, метеоро-
логічній станціях й інше).
На 1 вересня 1957 року був 61
викладач, серед яких – один
професор, 20 доцентів і канди-
датів наук, які теж прибули з
різних медичних ВНЗ. Місцева
адміністрація усіх забезпечила
квартирами.
Інститут запрацював. Тернопіль
став студентським містом.
Улітку 1958 року відбувся чер-
говий прийом студентів на пер-
ший курс. На початку вересня
став до ладу терапевтичний
(східний) корпус обласної
клінічної лікарні (гол. лікар – К.В.
Беліков), в якому розмістилися
кафедри четвертого курсу: фа-
культетської терапії (зав. – доц.
І.О. Мельник), факультетської
хірургії (зав. – проф. А.Г. Мар-
тинюк), неврології (зав. – доц.
O.A. Ярош), Відкрили третій гур-
тожиток на вулиці Чехова на
350 місць. Інститут відвідали
відомі поети Павло Тичина та
Андрій Малишко.

1959-1960 рр. кількість студентів
збільшилася до 1100 осіб. Відкри-
то сім кафедр п’ятого курсу. Вве-
дено в експлуатацію морфологіч-

ний корпус, де розмістилися ка-
федри: на першому поверсі – то-
пографічної анатомії та гістології,
на другому – нормальної ана-
томії, на третьому – патологічної
анатомії (зав. – проф. А.Т. Хаза-
нов), судової медицини (зав. –
к.м.н. В.К. Стешина), в цокольно-
му приміщенні – бібліотека. Завер-
шено будівництво західного кор-
пусу обласної лікарні, побудова-
на аудиторія № 6 на 250 місць.
Стала до ладу обласна поліклініка.
В терапевтичному корпусі розмі-
стили кафедри неврології, факуль-
тетської терапії, госпітальної те-
рапії (зав. – к.м.н. А.Г. Леп’явко),

дитячих хвороб (зав. – к.м.н. Д.І.
Огородник), оториноларингології
(зав. – доц. А.А. Кантор). У
хірургічному корпусі – кафедри
факультетської хірургії, госпіталь-
ної хірургії (зав. – доктор медна-
ук М.В. Даниленко). В окремому
двоповерховому корпусі відкри-
ли кафедри очних хвороб (зав. –
к.м.н. М.М. Романовський) та
дерматовенерології (зав. – доц.
Т.Т. Глухенький). Кафедра аку-
шерства та гінекології (зав. –
проф. С.В. Кісін) розмістилася на
базі пологового будинку, а інфек-
ційних хвороб (зав. – доц. В.П.
Осипов) – на базі інфекційного
відділення міської лікарні, психі-
атрії (зав. – доц. В.В. Ластовець-
кий) – у комплексі з фінських бу-
диночків за містом (нині – психо-
неврологічна лікарня).

1960-1961 рр . навчального
року кількість студентів зросла до
1340. Відбувся перший випуск
лікарів. Україна отримала 203
лікарів з дипломом Тернопільсь-
кого медичного інституту.

1962-1963 рр. навчального
року побудовано обласний
протитуберкульозний диспансер
зі стаціонаром на 210 ліжок (база
курсу туберкульозу, зав. – доц.
Б.В. Міхельсон). Почали зводити
обласну дитячу лікарню (на те-
ритор ії кл ін ічної обласної
лікарні). В інституті вже працю-
вали 32 кафедри. Значно зріс
відсоток викладачів з науковими
ступенями та званнями: 12 док-
торів наук (у т.ч. 9 професорів),
71 кандидат медичних наук (у т.ч.
45 доцентів) і 73 викладачі та
асистенти. Кількість студентів ста-
новила 1456 осіб. До ладу всту-
пив четвертий гуртожиток на
258 місць (вул. Клінічна, 6).

ПЕРШІ КРОКИ УНІВЕРСИТЕТУ

Василь ПРИШЛЯК,
випускник інституту

1957-1963 року навчання,
заслужений лікар України,

доцент

Студенти ІІІ курсу на лекції по мікробіології (28 грудня
1959 року)

Випускники 1963 року добрим
словом згадують секретарів прий-
мальної (доц. Б.П. Ширай) та ви-
пускної екзаменаційної (проф.
А.А. Герасименко) комісій; викла-
дачів: професорів В.А. Григоряна,
А.І. Локая, О.Н. Люльку, О.В. Перо-
ва, Г.О. Русанова, І.О. Ситника, Н.І.
Тумашову; доцентів – Л.О. Баро-
ніну, М.Т. Герасимця, К.Г. Горшу-
кову, С.К. Гордієнка, Б.І. Дубчака,
Н.С. Єременко, Г.Г. Конопелька,
О.С. Кісельову, М.А. Кланцу, Л.І.
Огій, М.П. Отенка, І.X. Пасічника,
Р.Ф. Ткачука, A.B. Українського, А.І.
Шульгу, асистентів Н.М. Вашкевич,
О.С. Телев’яка, Г.Д. Третяка, Т.М.

Хандогу, старших викладачів Л.І.
Кучму, І.С. Чучукала.
Багато людей, згаданих у спо-
гадах, відійшли на вічний спокій.
Світла їм пам’ять!
У червні 1963 року відбувся
третій випуск лікарів набору 1957
р. 200 осіб здобули дипломи
нашого ВНЗ. Вчена рада реко-
мендувала кращих своїх вихо-
ванців в аспірантуру та клінічну
ординатуру.
Минули роки .  Випускники

1957-1963 рр. навчання гідно ви-
конали клятву Гіппократа. На знак
глибокої подяки та пошани по-
дарували своїй альма-матер ху-
дожньо оформлений стенд
«Клятва Гіппократа» (третій по-
верх адміністративного корпусу).
Серед нас: 25 осіб стали доцен-
тами і кандидатами наук, три –
професорами, один – член-ко-
респондент НАМН України (М.А.
Андрейчин). А ще є 4 заслужені
лікарі України, понад 80 відсотків
– з вищою лікарською категорією,
один письменник (О.І. Березовсь-
кий). Чимало ще й нині, незва-
жаючи на поважний пенсійний
вік , продовжують активну
лікарську діяльність, сповідують
девіз: «Лікарів-пенсіонерів не
буває». У серці кожного гордість
за свій ВНЗ і викладачів.
Ось так на крилах згадок мав
змогу простежити перші кроки
нашої альма-матер, нашого міста,
згадати корпуси, клінічні бази,
перших викладачів, своїх одно-
курсників.

Випускники 1963 р. Василь ПРИШЛЯК, Олександр ВІТЮК,
Лариса АФОНІНА, Олександр БАЛАС, Орест ДЯЧУК, Олена
ГЛУЩЕНКО, Василь ФАЙФУРА, Василь ПОЛІЩУК
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Цього року наш універ-
ситет відзначає своє 55-
річчя. Газета радо надає
свої шпальти для спогадів
випускникам ВНЗ. Сьогодні
ж попросили відповісти на
запитання «Що для мене
означає навчання в медич-
ному університеті?» сту-
дентів – тих, хто в май-
бутньому, віримо, кувати-
ме славу ТДМУ імені Івана
Горбачевського.

Антон ГОДА,
студент 2 курсу медично-

го факультету:

– Професія лікаря – друга за
значущістю на землі після про-
фесії священика. В обох випад-
ках має бути і поклик, і жорст-
кий відбір, і розуміння великих
професійних труднощів щодня.
З Божою допомогою лікар зас-
тосовує усе своє вміння, розум,
натхнення задля одужання хво-
рого. Гадаю, це велика радість,
коли пацієнт повертається до
повноцінного життя. Я хотів би
належати до когорти лікарів, які
виліковують хворих, полегшу-
ючи страждання та повертаю-
чи втрачене здоров’я. Тому виб-
рав професію медика . Чому
саме Тернопільський медуні-
верситет? Живу в звичайному
райцентрі, де все на очах: і
люди, і їхні вчинки. В нашій
Волочиській лікарні працює
багато випускників ТДМУ
різних лікарських спеціально-
стей. Крім того, що це справді
професіонали, добре обізнані
в своїй справі, це ще й куль-
турні, інтелігентні люди, цікаві
особистості. Тому й не див-
но, що вони стали прикла-
дом  до  насл ідування  не
лише для мене, а й для ба-
гатьох молодих людей рай-
центру . Сподіваємося, що з
Божою допомогою станемо
хорошими  л ікарями ,  по-
трібними людям.
Олена ПРОНЮК,
студентка 3 курсу ме-

дичного факультету:
– Після закінчення школи
всіма нами керує бажання

знайти себе. Знаючи з дитин-
ства, що хочу допомагати лю-
дям, не вагаючись обрала про-
фесію лікаря. Після того, як
побувала в ТДМУ ім. І. Я. Гор-
бачевського під час прове-
дення Дня відкритих дверей
остаточно вирішила, що хочу
навчатися саме тут. Звісно, в
процесі навчання виникають
сумніви, чи вистачить напо-
легливості для досягнення ус-
піху в опануванні фаху, адже
іноді трапляється, що життя
людини цілком залежить від
втручання лікаря, від його
дій, вміння правильно поста-
вити діагноз, призначити й
своєчасно провести лікуван-
ня. У таких випадках всі
сподівання люди поклада-
ють саме на медиків. Відпо-
відальність за свої дії обо-
в’язкова у будь-якій про-
фесі ї ,  але у  діяльност і
лікаря вона набуває особли-
вого значення , адже має
відношення до найважливі-
шого – життя й здоров’я
людини.
Після двох років навчання
можу з впевненістю сказати,
що не помилилася з вибо-
ром університету. Мені по-
добається те, що тут дбають
про високу якість нашої ос-
віти, постійно покращуючи
організац ію навчального
процесу та збагачуючи ма-
тер і ально-технічну  базу .
Кожного дня стикаємося не
просто  з  теоретичними

знаннями, а маємо можливість
спробувати їх застосувати на
практиці. Багато зусиль викла-
дачі університету спрямовують
на вдосконалення наших ко-
мунікативних якостей , адже
спілкування, як найважливіший
професійний інструмент, при-
сутній на всіх етапах лікуваль-
ного процесу. У студентів ТДМУ
є безліч можливостей брати
участь у всеукраїнських та
міжнародних наукових конфе-
ренціях , стажуватися у на-
вчальних закладах Європи та
США.  Щодня в університеті
мене оточують люди доброзич-
ливі, віддані обраній професії,
для яких медицина – практи-
ка та спосіб життя.

Сергій СУЯЗОВ,
студент 3 курсу стомато-

логічного факультету:

Медицина – це є мрія мого
життя, тому що я виріс в сім’ї
лікарів. Бабуся і мама – аку-
шери-гінекологи, батько –
фтизіатр, сестра – провізор.
Батько мій родом з Терно-
пільщини , хоча закінчував
Благовещенсьий медичний
інститут в Росії. В ТДМУ мені
дуже подобається система
навчання, а також доброзич-
ливе ставлення викладачів,
що передають свій досвід і
знання молодому поколінню.
Олена ЦЮПРИК,
студентка 5 курсу фар-

мацевтичного факультету:

– Що для мене означає на-
вчання в медичному універси-
теті? Насамперед це:

– майбутня професія, яка
мені подобається;

– спілкування та навчання з
талановитими спеціалістами
(викладачами) нашого закла-
ду;

– нові знайомства, пошук
друзів та майбутніх колег;

– відкрита стежка у життя;
– поглиблене вивчення фар-
мацевтичних наук.
Мар’яна СЛОБОДА,
студентка 4 курсу медич-

ного факультету:
– У природі краса, гармонія,
а в суспільстві – несправед-
ливість, і щоб змінити макросвіт

«ТУТ ДБАЮТЬ ПРО ВИСОКУ
ЯКІСТЬ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ»

на  краще ,  треба  кожному
змінити мікросвіт, тобто, себе
самого .  Пізнавай  себе ,  а
пі знавши  – удосконалюй .
Пізнаючи свої здібності, люди-
на правильніше визначає своє
місце в суспільстві й приносить
найбільшу користь . Але чима-
ло людей інколи займають не
свої місця. «Людина не може
бути щасливою, якщо діє всу-
переч своїй природі...», – пи-
сав Григорій Сковорода. Я з
впевненістю можу сказати, що
медицина – моє покликання,
моє життя, адже ще зі шкільних
років прагнула до високого,
шляхетного і такого відпові-
дального звання – Лікар.
Бути лікарем – це воістину
найвище з мистецтв, і досягну-
ти його вершин нам , май-
бутнім медикам , допомагає
Тернопільський державний ме-
дичний університет ім.І.Я.Гор-
бачевського. За чотири роки
навчання він став для мене
рідною альма-матер. Тут я здо-
буваю омріяну професію, тут я
знайшла вірних друзів.
Окремо варто сказати про

наших викладачів. Мені при-
гадалися слова відомого ук-
раїнського письменника
Івана Карпенка-Карого. Він
писав: «Не кожен письмен-
ник є письменником, не ко-
жен лікар є лікарем, не ко-
жен вчитель є вчителем .
Скрізь треба мати талант. А
що воно таке? Це покликан-
ня, любов до своєї професії,
бути захопленим – не рік-
два, а все життя». Наші вик-
ладачі є справжніми майст-
рами своєї справи та мудри-
ми ,  самовідданими  нас-
тавниками для нас, студентів.
Завдяки їхньому таланту й
невтомній праці ми стаємо

«людьми з благородною ду-
шею, неспокійним серцем, яс-
ним розумом, золотими рука-
ми».
Тернопільський державний
медичний університет відкри-
ває кожному зі своїх вихо-
ванців перспективний шлях у
медичне майбутнє, адже є од-
ним з найкращих українських
вишів. Його випускники є зас-
луженими лікарями, членами-
кореспондентами НАМН Ук-
раїни, видатними організато-
рами охорони здоров’я.
Пишаюся, що є студенткою
цього навчального закладу. І
де б не була, – душею я завж-
ди тут, в рідному університеті.

ЗАУВАЖТЕ-

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ
ВІД МОРОЗУ?
Постраждати від переохолоджен-
ня можна навіть при плюсовій тем-
пературі. Зокрема, погодні умови з
температурою нижче +7°С вже вва-
жаються такими, що можуть спричи-
нити проблеми зі здоров’ям.
Холод згубно впливає насамперед
на дрібні кровоносні судини людини.
Що відбувається з органами й ткани-
нами людини далі? Судини в
кінцівках інстинктивно звужуються,
щоб зберегти тепло. Саме за рахунок
цього приплив крові до внутрішніх
органів збільшується та підтримується
внутрішня стабільна температура тіла.
Ось чому циркулювання крові в
кінцівках уповільнюється. Першими за-
мерзають пальці рук та ніг, а також
вуха та ніс – вони найменше захи-
щені через те, що в них тонкий жи-
ровий прошарок. Спочатку замерзає
шкіра, а вже потім підшкірний шар,
судини, м’язи, нерви та навіть кістки.
І для цього не потрібна наднизька тем-
пература, зокрема, як – 20°С. Темпе-
ратура, при якій можна переохоло-
дитися, може бути навіть плюсовою.
При переохолодженні температура
тіла знижується до 35° і нижче.
Як уберегтися від переохо-

лодження:
· Одягайтеся багатошарово. Тобто,
одягніть на себе кілька легких кофт
замість однієї теплої.

· Захищайте відкриті ділянки шкіри.
Не забувайте вдягати рукавички, а
ніс та вуха захищати шапкою, шар-
фом, піднятим коміром.

· Візьміть запасний одяг, якщо пла-
нуєте провести цілий день на морозі.
Іноді достатньо змінити мокрий одяг
на сухий, щоб уникнути переохолод-
ження.

· Не виходьте на мороз голодним.
Обов’язково добре поїжте, краще
щось висококалорійне. Замерзли –
також з’їжте що-небудь.

· Заходьте кожні півгодини-годину
у тепле приміщення, якщо ви прово-
дите цілий день на вулиці.

· За можливості візьміть із собою
термос з гарячою кавою, чаєм чи су-
пом.

· Працюйте руками, рухайте ними,
аби посилити кровообіг у замерзаю-
чих судинах. Так само рухайте паль-
цями ніг. Можна пострибати з ноги
на ногу.

· Не перевтомлюйтеся. Втомлена
людина швидше піддається переохо-
лодженню. Як правило, люди, відчув-
ши, що починають замерзати, руха-
ються дуже активно. Але це також не
зовсім розумно, тому що енергія ви-
користовується дуже швидко, а сили
треба поновлювати. Отож ворушіть-
ся, але не надто інтенсивно.
Що не слід робити:
· Торкатися металу, як голими ру-
ками, так і язиком. Метал дуже доб-
ре проводить тепло, а отже, миттєво
забирає його у вас, і у місці зіткнення
може виникнути обмороження. Те
саме стосується бензину. Він може
дуже швидко обморозити шкіру при
зіткненні, а отже, під час роботи з поді-
бними матеріалами на морозі неод-
мінно використовуйте водонепроникні
рукавички.

· Вживати спиртне, тому що алко-
голь розширює судини на поверхні
тіла, що призводить до швидших
втрат тепла. А це заважає судинам
оберігати від тепловтрат внутрішні
органи. Крім того, алкоголь просто
послаблює ваш власний контроль за
ситуацією, що заважатиме вам вбе-
регтися від ушкоджень у складних
умовах.

· Нікотин також не найкращий по-
мічник у боротьбі з холодом через свій
згубний вплив на стінки судин.
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Стародавні міста, що відоб-ражають багату історію
Центральної Європи в минуло-
му тисячолітті, кам’яні вежі і руї-
ни скель, чудові замки, що ото-
чені химерними парками, виз-
начні релігійні пам’ятки, ар-
хітектура та народні традиції, ціка-
ва національна кухня й відоме
пиво – оригінальне обрамлення
наших вражень від подорожі. Це
– Чехія і її столиця Прага… Вже з
першого дня перебування зако-
халися у давнє місто, яке притяг-
нуло нас своєю величчю, красою
та загадковістю. Недарма столицю
Чехії називають «порогом до
зірок» та «стобашневою перли-
ною» з її рідкісною й доглянутою
архітектурою.
Нам, студентам ІІ курсу медич-
ного факультету, випала нагода
брати участь у четвертому міжна-
родному студентському това-
ристві «World Healthcare Students
Symposium-2011 (WHSS)» та пред-
ставляти наш рідний ВНЗ у Празь-
кому Карловому університеті.

WHSS є міжнародним студентсь-
ким конгресом, створеним для
організації навчання й заохочен-
ня студентів всіх медичних про-
фесій у міждисциплінарному
співробітництві, взаєморозумінні та
ефективній взаємній комунікації.
Він також готує майбутніх медиків
для підвищення своєї професій-
ної кваліфікації за обраною спеці-
альністю.
Перший такий конгрес за учас-
тю 230 студентів з 42 країн світу
відбувся 2005 року на Мальті. З
того часу WHSS проводять раз на
два роки (2007 рік – Португалія,
2009 – Єгипет). Оригінальна ідея

НЕЗАБУТНІ П’ЯТЬ ДНІВ
У СТОЛИЦІ НАД ВЛТАВОЮ

його організації належить робочій
групі, до складу якої входять сту-
денти з IPSF (International
Pharmaceutical Students’ Federation
– Міжнародна федерація сту-
дентів-фармацевтів), IFMSA
(International Federation of Medical
Students’ Associations – Міжнарод-
на асоціація студентів-медиків),
EMSA (European Medical Students’
Association – Європейська асоціа-
ція студентів-медиків) і EPSA
(European Pharmaceutical Students’
Association – Європейська асоціа-
ція студентів-фармацевтів).
Симпозіум мотивує студентів і
дає їм можливість отримати на-
вички менеджменту в охороні
здоров’я, розвивати співробітниц-
тво на регіональному, а також на
міжнародному рівні.
Метою цього конгресу було
залучення молодого покоління

студентів різних країн разом про-
водити дискусії щодо можливості
покращення міжпрофесійної ко-
мунікації та розв’язання проблем-
них питань, пов’язаних з гро-
мадською охороною здоров’я та
безпекою пацієнтів. Це унікальна
можливість для студентів обгово-
рити відмінності між різними сис-
темами охорони здоров’я та об-
мінюватися своїми ідеями з коле-
гами з усього світу.

240 делегатів з 52 країн світу
впродовж п’яти днів прослухали
лекції професорів з вищих медич-
них і фармацевтичних навчальних
закладів Фінляндії, Великої Бри-
танії, Індонезії, Чехії. Кожен день
був насиченим тематичними семі-
нарами.
Вважаємо, ми на високому рівні
представили свою доповідь на
тему: «Захист пацієнта від негатив-

ного впливу медичних препаратів
в Україні». В ній зазначалося, що,
за оцінками вчених, у розвинених
країнах кожний десятий пацієнт
зазнає шкоди під час перебуван-
ня у лікарні, 1,4 млн. людей у світі
щорічно страждають від внутріш-
ньолікарняних інфекцій, щороку
небезпечні ін’єкції стають причи-
ною 1,3 млн. смертей, головним
чином через трансмісію вірусів ге-
патитів В і С та ВІЛ-інфекції. Тому
головною тезою доповіді була
безпека пацієнтів і доступ до якіс-
них медичних послуг.
Безпека пацієнта – це уник-
нення, запобігання, або пом’як-
шення несприятливих наслідків
лікування чи пошкоджень, зав-
даних у процесі лікування. Тому
на практичних заняттях студен-
ти провели розбір активних по-
милок, зумовлених людським
фактором внаслідок неналежно-
го виконання рутинних навичок
(skill-based), порушення правил
виконання процедур чи прото-
колів (rule-based), недостатніх
знань (knowledge-based) і латен-
тних помилок: технічних, за на-
явності проблем з фізичними
елементами, такими, як облад-
нання, програмне забезпечення
чи паперові носії, та організац-
ійних – внаслідок неналежної
безпекової культури в колективі
чи помилкових управлінських
рішень щодо безпеки пацієнтів.
Шляхами у розв’язанні цих про-
блем, зокрема, пропонували
вивчення та впровадження в
практику міжнародних програм
з безпеки пацієнта, запрова-
дження сучасних систем моніто-
рингу медичних помилок, на-
вчальних технологій, які викори-
стовують у нашому університеті.
Щовечора організаційний ко-
мітет Карлового медичного уні-
верситету проводив для нас те-
матично-розважальні вечори, які
знайомили нас не лише із Чехією,
але й з традиціями усіх країн-учас-

ФЕСТИВАЛЬ

Ліна БАГНІЙ,
Вікторія ГЕРЯК,

Ірина ДЕРЕВОРІЗ,
Тарас ДОБРЯНСЬКИЙ,

студенти другого курсу
медичного факультету

VII Всеукраїнський фестиваль-
конкурс мистецтв серед студентів-
медиків і працівників лікувальних
установ «Ліра Гіппократа» відбув-
ся у містечку Ворзель на Київщині.
Наш університет представляли
Роксана Авдєєва та Богдан Кулі-
ковський. Обоє стали лауреатами.
В номінації «Художнє слово» Бог-
дан Куліковський здобув перше
місце. Друге місце серед вокалістів
– у Роксани Авдєєвої. Ось що вони
розповіли про свою участь у кон-
курсі.
Богдан Куліковський, сту-

дент 2 курсу медичного фа-
культету:

– Я прочитав гуморески Павла
Глазового: «Три листи від кума з
города Сухума» та «Софронові
кучері». Дуже люблю цього по-
ета-сатирика та залюбки виконую
на сцені його твори, бо це вже
класика. Добре підготуватися до
конкурсу мені допомогла викла-
дач Теребовлянського вищого
училища культури Наталія Мико-
лаївна Заяць. Вдячний їй за
підтримку.

– Чи хвилювалися, виступа-
ючи перед авторитетним журі
та глядачами?

– Майже ні. Бо гуморески роз-

казую з дитинства. Спочатку –
вдома, потім у школі. Вперше вий-
шов на сцену в 3 класі. Мені по-
добається веселити людей ,
піднімати їм настрій. Сміючись,
легше долати життєві труднощі.
Найкраща реакція на те, що дра-
тує – це посмішка. На посмішку
ніхто не відповість агресією.

– Ваші улюблені автори?
– Павло Глазовий, Богдан Бас-
тюк. Їх мудрі, веселі твори вихо-
вують життєлюбів, яким не по
дорозі з журбою, кривдою, хит-
рощами та обманом. Хотілося б,
аби більше в Україні було таких
гумористів.

– Створювати гарний настрій
– це талант. Звідки він у вас?

– Від батьків, хоча за фахом
вони не пов’язані зі сценою. Моя
мама – вчителька, тато – лікар,
терапевт. Мене ж найбільше ва-
бить хірургія. Але гумор в нашій
сім’ї люблять усі.

– Як навчаєтеся?
– Добре. На першому курсі от-
римував президентську стипен-
дію. Зимову сесію склав успішно,
як і всі попередні.

– Які плани на цей рік?
– Закінчити другий курс з гар-
ними оцінками. А ще – вдало ви-

ступити на фестивалі «Весня-
на хвиля», у якому в різних
мистецьких жанрах змагати-
муться представники ВНЗ з
усієї України.

– Успіху вам, Богдане, і
нових нагород.
Роксана Авдєєва, сту-

дентка другого курсу сто-
матологічного факультету:

– На фестивалі-конкурсі
«Ліра Гіппократа» я виступи-
ла вперше. Виконувала дві
пісні: «Серце хірурга» та
«Кленову баладу». Слова
пісні «Серце хірурга» напи-
сав Іван Чонка, музику –
Юрій Футуйма. Вона дуже
гарна, лірична й одразу знай-
шла відгук в моїй душі і у
серцях глядачів. Коли закін-
чила співати – весь зал ап-
лодував. Було дуже приємно.
Навчаючись в школі, була учас-
ницею «Бойківського фестивалю».
Там мене почули представники
Кіровограда і запросили на фес-
тиваль «Я відкриваю світ в Євро-
пу». Виступала також в Болгарії.
У Польщі на фестивалі «Весняні
зірки» здобула перше місце. Але
спів – це хобі, а я своє майбутнє
пов’язую з медициною. Коли ста-

ла студенткою ТДМУ, головну ува-
гу приділяю навчанню.

– Чому обрали медицину?
– Мої батьки – стоматологи і
мені було цікаво дивитися, як вони
працюють. Мріяла, що коли виро-
сту, теж зможу допомагати людям.
На мої вокальні здібності першою
звернула увагу бабуся, яка сама
дуже любить співати та має гар-
ний голос. Бабуся мешкає на При-

карпатті. А я народилася в Казах-
стані, де на той час працювали мої
батьки. В Караганді ще маленькою
відвідувала студію хореографії та
вокалу. Після третього класу пере-
їхала з батьками в Україну. Закін-
чила школу в Тернополі, вступила
до омріяного університету, щоб, як
хотіла змалечку, здобути фах сто-
матолога. Нині я студентка держав-
ної форми навчання. Отримую сти-
пендію. А пісня – то хліб духов-
ний. Вона завжди буде зі мною.
Люблю також спорт. Я кандидат в
майстри спорту з вільної бороть-
би. Пробувала свої сили й у легкій
атлетиці, де дещо простіше. Є старт
і є фініш. Треба лише бігти якнай-
швидше, щоб здобути перемогу.
А на борцівському килимі склад-
ніше. Треба думати, аналізувати,
прораховувати кожен рух, щоб здо-
лати суперника. Щоправда, під час
навчання часу для тренувань май-
же не залишається. На першому
місці – заняття в університеті. Вільні
ж години використовую, щоб вдос-
коналити свою англійську.

– Натхнення вам у навчанні,
на сцені і в спорті. І нових пе-
ремог!

ЛАУРЕАТИ «ЛІРИ ГІППОКРАТА» – СТУДЕНТИ ТДМУ

Ліна БАГНІЙ, Вікторія ГЕРЯК та Ірина ДЕРЕВОРІЗ після до-
повіді та вручення сертифікатів

ників цього конгресу. Цікавим
було проведення «medical party»,
де кожен відтворював те чи інше
захворювання. Один день був
приділений квесту Прагою.
Хочемо щиро подякувати рек-
торові Тернопільського держав-
ного медичного університету
імені І.Я. Горбачевського, члену-
кореспонденту НАМН України,

професору Л.Я. Ковальчуку, де-
канату медичного факультету за
надану можливість взяти участь
у Всесвітньому конгресі студентів,
а також завідуючій кафедрою
фармакології, професору К.А.
Посоховій за допомогу у підго-
товці тез доповіді.
Окрема вдячність міжнародно-
му відділу ТДМУ і літнім школам,
які проводили у липні 2011 року,
та студенту медичного факуль-
тету Празького Карлового уні-
верситету Збінеку Ваврі, який
допоміг зробити наше перебу-
вання у чеській столиці приємним
і незабутнім.

Оксана БУСЬКА

Роксана АВДЄЄВА та Богдан
КУЛІКОВСЬКИЙ, студенти ТДМУ
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Увага глядачів була прикута досцени весь вечір. Сюжет тво-
ру Квітки-Основ’яненка (добре
відомий усіма) давав можливість і
посміятися,  і помріяти, і подумати
про головні людські цінності: не-
зрадливе кохання, вірність, друж-
бу. Герої п’єси близькі та зрозумілі
теперішнім глядачам. Двійко зако-
ханих – дівчина Уляна і чесний
бідний хлопець Олексій, син кова-
ля, грошовитий нелюб, батьки, що
хочуть щастя своїй дитині… Типажі
живі й сучасні, попри те, що час не
стоїть на місці. Окраса вистави –
пісні, забави, ворожіння. Прадавні
і водночас близькі. Завжди, в усі
часи, молодих насамперед ціка-
вить, коли ж вони зустрінуть свою
другу половинку. Ось і на сцені
дівчата розповідали, що виходили
на вулицю, аби запитати в першо-
го зустрічного хлопця його ім’я, бо
за народними переказами наре-

ЧАРІВНА ГОНЧАРІВКА НА
СТУДЕНТСЬКІЙ СЦЕНІ

чений буде схожий на цього не-
знайомця, крім того, в нього буде
таке саме ім’я. Або роззувалися та
кидали чобіт, примовляючи: «Куди
чобіт показує – туди й заміж вий-
ду». А ще знімали чобіт з лівої ноги

«Вечорниці на Гончарівці» – так називалася вистава,
яку зіграли студенти нашого університету, продемонст-
рувавши неабиякий акторський хист і знання народних
традицій. На сцені вони відтворили справжню українсь-
ку світлицю. Стилізований дерев’яний стіл був накритий
обрусом, на ньому – глечики та інший полив’яний посуд.
Вишиті рушники з прабабусиних скринь милували зір
узорами. Всі самодіяльні актори були одягнені в украї-
нське національне вбрання. І сама вистава, створена на
основі безсмертної п’єси Григорія Квітки-Основ’яненка
«Сватання на Гончарівці», була насичена національним
колоритом: пісні, жарти, ворожіння…

і переставляли його до
порога. Яка з дівчат пер-
ша стане  на поріг – та
першою й заміж вийде.
Також господиня ве-
чорниць казала дати їй
дві нитки, чорну і чер-
вону, і миску з водою.
Нитки скручувала та ки-
дала в миску. Якщо вони
розкрутяться, заміжжя
буде вдалим, а зали-
шаться скрученими –
то ні.
Інше популярне пи-
тання ворожіння –
фінансове. «Хто хоче
знати, за багатого вийде заміж, чи
ні?», – з цими словами господиня
проколювала гострий кінець яйця
та виливала з нього білок у склян-
ку з водою. «Якщо буде якась спо-
руда – то наречений буде бага-
тий, а коли трава – бідний». Мож-
на вважати це захоплюючою грою,
але у ворожінні все-таки закладе-
но велику народну мудрість. Ко-
мічних ситуацій, жартів, фраз, що

Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)

стали крилатими, в п’єсі Квітки-Ос-
нов’яненка – справжній клондайк.
«Вечорниці на Гончарівці» нам про
них нагадали. Ось Стецько звер-
тається до Уляни: «Батько казав,
після весілля можна жінку бити
скільки хоч, а тепер не можна. Дар-
ма! Я і підожду». Або: «Їв би – їв
би, спав би – їв би», чи «Так усі
люди переведуться. За дурних не
йдуть, а розумних ніде взяти».

Людські недоліки нікуди не поді-
нуться, але ще раз про них розпо-
вісти, до того ж красиво і легко –
можна. Студенти це зробили блис-
куче. Чудово зіграли свої ролі Ма-
р’яна Петровська (Уляна), Василь
Бугель (Олексій), Богдан Кулі-
ковський (Стецько), Роксана Авдє-
єва (матір), Оля Дмитренко, Інна
Смола, Соломія Федюк (подруж-
ки героїні), Оля Николин (госпо-
диня), Андрій Пікула, Віталій і Віктор
Поліщуки, Євген Єлисєєв (козаки).
Ще одна «родзинка» – страви
української кухні, що їх приготу-
вали і принесли учасниці вистави.

На столі були пампушки, бублики,
вареники з вишнями, млинці, пе-
чиво… Глечики, макітру, а також
рушники, обрус надала асистент
кафедри загальної гігієни Орися
Мирославівна Смачило, яка зібра-
ла вже чималу колекцію українсь-
ких раритетів. Запрошені, а в залі
сиділи і студенти, і викладачі, і бать-
ки, були приємно вражені грою сту-
дентів-акторів і декораціями. У

тому, що вистава вийшла яскрава,
є заслуга режисера-постановника
Максима Кіловатого, а також – за-
ступника проректора з науково-
педагогічної роботи і соціальних
питань, доцента Олени Володими-
рівни Лотоцької, яка підтримала
ідею проведення такого цікавого
заходу. Студенти підійшли до спра-
ви відповідально: вивчили ролі,
підібрали костюми, осмислили об-
рази. Глядачам було цікаво й вони
дякували самодіяльним артистам
оплесками.
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З 17 до 22 січня делегація
Тернопільського державно-
го медичного університету у
складі доцента кафедри
внутрішньої медицини № 2
А.А. Лепявка та доцента ка-
федри хірургії № 2 С.Я. Кос-
тіва перебувала у США.
Основними завданнями

поїздки було вивчення дос-
віду роботи лікарняної сис-
теми (Greenville Hospital
System) і медичного універ-
ситетського центру штату
Південна Кароліна (Univer-
sity Medical Center) м. Грін-
віль (США) та прийом комп-
лексного державного іспиту
в іноземних громадян, які
навчаються за дистанційною
формою для отримання ос-
вітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра медсестрин-
ства (м. Нью-Йорк, США).

Вивчення досвіду  роботи
Грінвільської лікарняної системи
відбулося за запрошенням пана
Білла Колемана (м. Грінвіль, штат
Південна Кароліна, США) та за
сприяння ректора Тернопільсько-
го державного медичного універ-
ситету імені І.Я. Горбачевського,
члена-кореспондента НАМН Ук-
раїни, проф. Л.Я. Ковальчука.
Дізнаватися про роботу медич-
ного центру почали із загального
ознайомлення із засадами орган-
ізації медичної допомоги
Грінвільської лікарняної системи.
У медичному центрі щорічно
проходять лікування майже 2 млн.
пацієнтів. Бюджет Грінвільської
лікарняної системи за 2011 рік склав
1,3 мільярда доларів США.
Нинішнього січня виповнилося

100 років з часу створення медич-
ного центру міста Грінвіль.
У перший день візиту делега-
цію ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

ознайомили з роботою хірургіч-
ного, педіатричного відділень,
клінічної та бактеріологічних ла-
бораторій лікарні. Мали також
зустріч з Майком Ріорданом, пре-
зидентом Грінвільської лікарняної
системи.
Наступного дня нас ознайоми-
ли з роботою структурного
підрозділу Greenville Hospital
System Patewood Medical Campus.
У цьому підрозділі проводять
первинний прийом пацієнтів, ста-
ціонарне лікування планових хво-
рих терапевтичного та хірургічно-
го профілю. Тут розміщений центр
реабілітації та фізіотерапії, а також
науково-дослідницький центр.
Третього дня побували та оз-
найомлювалися з роботою цент-
ру відновного й реабілітаційного
лікування Cottages at Brushy Creek
та Greer Medical Campus, які та-
кож є структурними підрозділами
Грінвільської лікарняної системи.
Також делегація відвідала ме-
дичну школу університету Півден-
ної Кароліни. Потрібно зауважи-
ти, що у зв’язку зі значним зрос-
танням дефіциту лікарів у США
значної актуальності набуло пи-
тання відкриття та акредитації
нових медичних університетських
шкіл у цій країні. Якщо дотепер у
штаті Південна Кароліна функці-

онували університетські медичні
школи у містах Коламбусі та Чар-
лстоні, то з серпня 2012 року роз-
почне роботу нова медична шко-
ла в місті Грінвіль. Як правило,
кількість студентів на одному курсі
американської медичної школи
не перевищує 50 осіб. Зі слів де-
кана університетської медичної
школи міста Грінвіль, доктора
Джері Юкі, на 50 вакантних місць
першого курсу вже натепер от-
римано понад 1000 заявок від
майбутніх абітурієнтів. Варто до-
дати, що на базах медичних зак-
ладів Грінвільської лікарняної си-
стеми постійно навчаються в інтер-
натурі (residency) та клінічній
ординатурі (fellowship) молоді
лікарі, які спеціалізуються в хірургії,
терапії, педіатрії, акушерстві-гіне-
кології.

21 та 22 січня 2012 року прове-
ли комплексний іспит для інозем-
них студентів, що навчаються за
дистанційною формою навчання

ВИВЧАЛИ ДОСВІД РОБОТИ
ЛІКАРНЯНИХ СИСТЕМ США

Святослав КОСТІВ,
доцент кафедри хірургії № 2

Андрій ЛЕПЯВКО,
доцент кафедри

внутрішньої медицини № 2Підрозділи Greenville Hospital System

Операційна для проведення абдомінальних оперативних
втручань

Операційна судинної та ендоваскулярної хірургії

Загальний вигляд Patewood
Medical Campus

Теоретична частина комплексного іспиту

для отримання освітньо-кваліфіка-
ційного рівня бакалавра медсест-
ринства. Комплексний іспит скла-
дався із теоретичної та практич-
ної частин і містив такі дисципліни:
клінічне медсестринство в хірургії,
клінічне медсестринство в терапії,
клінічне медсестринство в аку-
шерстві та гінекології та клінічне
медсестринство в педіатрії.

Партнером Тернопільського
державного медичного універси-
тету ім. І.Я. Горбачевського від
Сполучених Штатів Америки у
навчанні іноземних студентів за
дистанційною формою є компа-
нія International Career Consulting,
президентом якої є пан Джозеф
Тохадзе.
Практичну та теоретичну час-
тини іспиту проводили на базі
інституту ASA (м . Нью-Йорк,
США), де були підготовлені ауди-
торії з необхідним медичним об-
ладнанням та фантомами.
Студенти показали хороший
рівень теоретичних знань і доб-
ре володіння практичними на-
вичками. Зі слів президента ком-

пані ї International Career
Consulting пана Джозефа Тоха-
дзе, попри те, що дефіцит медич-
них сестер у США протягом ос-
таннього часу вдалося суттєво
скоротити, все ще відчувається
істотна нестача бакалаврів і
магістрів медсестринства. Завдя-
ки високому рівню викладання в
ТДМУ та вдало проведеній рек-
ламній кампанії вже цього року
можна очікувати значне збільшен-
ня кількості студентів зі США, які
вивчатимуть медсестринство за
дистанційною формою у нашому
університеті для підвищення сво-
го освітньо-кваліфікаційного рівня.
Неабияке значення має і великий
відсоток іноземних випускників
дистанційної форми навчання
інституту медсестринства, які за
досить короткий термін змогли
успішно здійснити нострифікацію
своїх дипломів у США.
Висловлюємо щиру подяку рек-
тору Тернопільського державно-
го медичного університету імені
І.Я.Горбачевського, члену-корес-
понденту НАМН України, проф.
Л.Я. Ковальчуку за сприяння в
організації та проведенні цієї по-
їздки, а пану Білу Колеману та
пану Джозефу Тохадзе – за гос-
тинність.

Практична частина комплексного іспиту
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Розпочавши свою доповідь,
головний державний санітарний
лікар області Степан Дністрян за-
уважив, що 2011-й був для
служби надзвичайно напруже-
ним і важким, адже і словом, і
ділом довелося доводити го-
товність та вміння працювати в
умовах надзвичайних станів і не-
стандартних ситуацій. У державі
реєстрували багато спалахів не-
безпечних інфекційних захворю-
вань в організованих колективах,
активізувалося зростання бага-
тьох заразних хвороб. Виникли
серйозні проблеми щодо вакци-
нації мешканців та водночас зрос-
ли вимоги до контролюючих
служб з боку правоохоронних
органів. А ще на діяльності служ-
би позначилося вкрай недостатнє
фінансування та обмеження у на-
данні платних послуг. Але це не
стало завадою для того, аби зак-
лади санепідслужби області вико-
нували покладені на них функції
із забезпечення санітарно-проти-
епідемічного благополуччя меш-
канців виважено та відповідаль-
но. Попри нерадісні прогнози
діяльності служби, ремонтували
приміщення, удосконалювали
матеріально-технічну базу МТБ,
закуповували нові прилади, ос-
воювали сучасні методики дослі-

джень. Служба з майже сто-
літньою історією гідно показала
себе у всіх, навіть найскладніших
ситуаціях.
Приємно акцентувати на цьо-
му увагу, зазначив доповідач,
адже всупереч багатьом пробле-
мам і всіляким негараздам, наша
область є однією з небагатьох в
державі, де впродовж багатьох
років помічено стабільність епі-
демічного благополуччя та певні
здобутки зі збереження життя та
здоров’я людей. Цифри та фак-
ти стверджують, що на 25%
зменшена торік загальна інфек-
ційна захворюваність серед кра-
ян, на 3,5% знижена загальна
паразитарна захворюваність.

– Ми «тримали на замках»
наші дитячі колективи і громадсь-
ке харчування, щоб не допусти-
ти спалахів небезпечних інфек-
ційних хвороб, – зауважив Сте-

УСПІХ ПОВИНЕН БАЗУВАТИСЯ
НА ЗАПОБІГАННІ ЗАХВОРЮВАННЯМ

Ця думка пройшла червоною ниткою на підсумковому
засіданні колегії державної санітарно-епідеміологічної
служби області. А ще йшлося про організаційну, струк-
турну ефективність служби, поліпшення санітарно-епіде-
міологічного забезпечення краян за нинішніх непростих
економічних умов, удосконалення кадрової діяльності.
На зібранні були підбиті підсумки роботи санепідуста-

нов Тернопілля у 2011 році, а також визначені пріори-
тетні завдання діяльності служби на нинішній рік. Коле-
гія відбулася за участю головного державного санітар-
ного лікаря області Степана Дністряна, першого
заступника начальника головного управління охорони
здоров’я облдержадміністрації Лідії Чайківської, заступ-
ників головного державного санітарного лікаря області
Богдана Марківа та Нінель Цяпи. Присутні були також
головні санітарні лікарі санітарно-епідеміологічних
станцій краю, керівники медустанов Тернополя.

пан Дністрян. В області на висо-
кому рівні провели добір та підго-
товку кадрів профілактичної ме-
дицини. З 213 лікарів 80 % прой-
шли курсову підготовку і 90%
атестовані на кваліфікаційні кате-
горії, 127 лікарів мають вищу ка-
тегорію. У краї майже 600 се-
редніх медичних працівників,
73% з яких пройшли курсову
підготовку, більше половини ма-
ють вищу категорію. Висококва-
ліфікований кадровий потенціал
санепідслужби, плюс потужна ма-
теріально-технічна база, добре

зорганізована робота,
дисципліна і відпові-
дальність, – це ті скла-
дові, що дозволяють
утримувати стабільність
у санітарно-епідемічно-
му благополуччі Тер-
нопілля.
Але не лише про
здобутки йшлося у до-
повіді головного сані-
тарного лікаря. Звер-
таючись до присутніх,
він звернув увагу на
певні важливі аспекти,
завдання , яким по-
трібно приділити ува-
гу в санепідзакладах
області. Стосується це
насамперед здоров’я
наших дітей, яке, на
жаль, погіршується .
Нині лише один учень
з десяти закінчує шко-
лу в доброму здоров’ї.
Створено понад 800

навчальних програм для шкіл,
але немає програми збережен-
ня здоров’я учнів. Щопрада,
торік проведено великий комп-
лекс робіт для покращення умов
навчання дітей – облаштовано

296 нових внутрішніх санвузлів
у школах і 75 в дитячих садках.
Проводять роботи зі встановлен-
ня санвузлів ще у 240 дитячих
закладах. 91% дітей у дитячих
закладах забезпечені гарячим
харчуванням. В багатьох закла-
дах запрацювали нові системи
опалення, встановлені енергоз-
берігаючі вікна і двері. Взято курс
на облаштування сільських та
міських стадіонів, це шлях до
збереження здоров’я дітей.

– Інколи, гадаю, що без-
підставно, нас звинувачують у
гальмуванні розвитку підприєм-
ницької діяльності, – зауважив
Степан Дністрян. – Але ж кому,
скажіть, потрібний бізнес, який
несе небезпеку для здоров’я
людей? Під час перевірок на 235
підприємствах харчової промис-
ловості, у 519 закладах громадсь-
кого харчування та на 2056
підприємствах торгівлі всіх форм
власності виявлено 7104 пору-
шення вимог санітарного зако-
нодавства. На кожному третьо-
му об’єкті наші фахівці виявля-
ють грубі порушення санітарного
законодавства. На перевірених
підконтрольних об’єктах торік до
порушників санітарних норм і
правил застосовано 6 тисяч
штрафів, 161 фінансову санкцію,
42 справи передавали в право-
охоронні органи, 1100 об’єктів
закривали для наведення еле-
ментарного порядку, понад 4
тисячі осіб відсторонили від ро-
боти за створення епідемічної
небезпеки на об’єкті, майже 20
тонн забракували неякісної хар-
чової продукції на суму 230 тис.
гривень. Санепідслужба змуше-
на застосовувати такі жорсткі за-
ходи, інакше спалахів інфекцій-

них хвороб не уникнути.
Держава має багато норматив-
них актів, серед яких і Закон про
«Питну воду». Однак вони не
спрацьовують, а наслідки сумні,
– ціла низка спалахів через пит-

ну воду, не кажучи вже про масу
прихованих захворювань людей
через неякісну, а дуже часто і
вкрай небезпечну для здоров’я
людей питну воду. Не є таємни-
цею, що в області майже 8% бак-
теріально забрудненої води з
центральних і сільських водогонів,
біля 13% – з децентралізованих
джерел і громадських криниць.
Від 5 до 18% питної води не
відповідає вимогам стандартів за
хімічними показниками.
Особливу увагу головний сані-
тарний лікар області привернув
до інфекційних захворювань, заз-
начивши, що останніми роками
спрацьовує закономірність: чим
частіше порушуються терміни
проведення щеплень або ж не
виконується повний об’єм щеп-
лень, тим частіше дають про себе
знати інфекційні хвороби. Кір і
краснуха – наглядний цьому при-
клад. Отож з огляду на ситуацію
з досить незадовільним центра-
лізованим постачанням і закупів-
лею на місцях імунобіологічних
препаратів останніми роками, епі-
демічна ситуація й надалі буде ус-
кладнюватися. Підтвердженням
цього є зниження популяційно-

Богдан МАРКІВ, заступник головного
державного санітарного лікаря області

Степан ДНІСТРЯН, головний державний
санітарний лікар області

Лідія ЧАЙКІВСЬКА, заступник начальника головного управ-
ління охорони здоров’я облдержадміністрації

го імунітету в населення до дея-
ких захворювань. Скажімо, неза-
хищених осіб до дифтерії нині –
17%, до кору майже 11%, до
правцю – понад 8%.
Останніми роками, за словами,
Степана Дністряна, намітилася
тенденція до зниження рівня

захворюваності на ту-
беркульоз, проте по-
казники порівняно з
європейськими  чи
світовими незрівнянно
високі. Зростає рівень
захворюваності серед
контактних осіб – при-
міром, 16 людей захво-
ріло торік. 20 осіб за-
недужали з так званої
«декретованої» групи
населення, серед них 11
працівників освітніх
закладів. На жаль, що-
річно у краї помирає
від туберкульозу понад
сотня недужих . Але
план з туберкулінодіаг-
ностики серед дитячо-
го населення викона-
ний  лише на  76
відсотків.
Зростає й небезпека
розповсюдження ска-

зу – 45 випадків торік серед
тварин, одна людина померла
від гідрофобії. Зростає кількість
людей, що звертаються за ме-
дичною допомогою з покусами
тварин, 663 осіб отримали

профілактичні щеплення проти
сказу.
Головний державний санітар-
ний лікар області наголосив, що
цей рік буде одним з найсклад-
ніших для служби. В умовах ре-
формування, скорочення праці-
вників, ускладнення епідемічної
ситуації, вкрай недостатнього
фінансування, невизначеності
функцій, які буде виконувати
служба – необхідно забезпечи-
ти епідемічне благополуччя під
час футбольного «Євро-2012».
Незважаючи на складнощі у
роботі санепідслужби області,
заплановано кілька важливих
справ: виготовлено проект бу-
дівництва на базі обласної СЕС
єдиної в області лабораторії з
визначення генетично модифі-
кованих організмів. В І кварталі
закінчать виготовлення проек-
ту будівництва міжобласної ла-
бораторії особливо небезпечних
інфекцій у рамках виконання
українсько-американських угод.
Її вартість понад 12 млн. гри-
вень.

Лариса ЛУКАЩУК,
Павло БАЛЮХ (фото)
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30 січня відзначила ювілейний
день народження ветеран універ-
ситету Таміла Олександрівна САЙ.
Вельмишановна Таміло Олексан-

дрівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілей-

ним днем народження!
У стінах університету Ви успіш-

но пройшли 36-літній трудовий
шлях спочатку старшого економі-
ста, пізніше впродовж 16 років
очолювали економічний відділ .
Ми особливо цінуємо Вас як фун-
датора цього важливого підрозді-
лу за ініціативне вдосконалення
організації його роботи.
Колектив університету щиро

шанує Вас за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх службо-
вих обов’язків.

22 січня відзначив 75-річчя
від дня народження та 51 рік
лікарської, науково-педагогі-
чної та громадської діяльності
доктор медичних наук, профе-
сор Анатолій Харитонович
ЗАВАЛЬНЮК.

 Вельмишановний Анатолію Ха-
ритоновичу!
Сердечно вітаємо Вас з 75-літтям!
 Яскравою сторінкою в історії

університету є Ваш майже 40-

«Безліч людей шукають свій жит-
тєвий шлях, та небагатьом вдається
не лише знайти його, а й зберегти
відданість обраній справі». Повною
мірою ця думка, висловлена старо-
давнім філософом, стосується талано-
витої та непересічної особистості –
Анатолія Харитоновича Завальнюка.

22 січня колектив Тернопільського
державного медичного університету,
працівники обласного бюро судово-
медичної експертизи, Товариство
судово-медичних експертів України
відзначили 75-річний ювілей та
півстоліття професійної діяльності відо-
мого судового медика, блискучого
педагога й видатного фахівця, докто-
ра медичних наук, професора Ана-
толія Харитоновича Завальнюка.
Народився ювіляр 1937 року в селі
Ширмівка Погребищенського райо-
ну на Вінниччині в багатодітній се-
лянській родині. Його дитячі роки при-
пали на повоєнне лихоліття, сповне-
не нестатків, труднощів і виснажливої
селянської праці. Саме у ті скрутні часи
в юного Анатолія зародилася мрія
бути лікарем, і 1954 року він вступає
до Вінницького медичного інституту. На
студентській лаві, як і в шкільні роки,
виявляє невтомну жагу нових знань,
наполегливість, акуратність і надзви-
чайну працездатність, які згодом ста-
нуть взірцем для оточуючих.
Сказано – лиш наполегливому
щастить. Так, здібний студент п’ятого
курсу Анатолій Завальнюк привернув
увагу знаного судово-медичного екс-
перта Поділля, завідувача кафедри та
одночасно начальника Вінницького
обласного бюро судово-медичної ек-
спертизи, професора В.П.Ціпковсько-
го, який захопив судовою медици-
ною майбутнього лікаря і згодом став
його учителем.

1960 року, завершивши навчання,
Анатолій Харитонович отримав при-
значення на посаду Хмільницького
міжрайонного експерта Вінницької
області і розпочав свою професійну
діяльність. З 1962 до 1965 рр. він аспі-
рант кафедри судової медицини
Вінницького медінституту, активно зай-
мається науковою діяльністю і 1965 року
успішно захищає кандидатську дисер-
тацію «Судово-медична експертиза
визначення ступеня стійкої втрати пра-
цездатності у колгоспників у зв’язку з

річний трудовий шлях від асис-
тента кафедри судової медици-
ни до професора, завідувача ка-
федри патологічної анатомії з
курсом судової медицини.
Глибоко поважаємо та шанує-

мо Вас як видатного вченого-суд-
медексперта, педагога й вихова-
теля студентської молоді, відомо-
го в Україні та за її межами, за
багаторічну невтомну працю, ви-
сокий професіоналізм, сумлінне

виконання своїх службових обо-
в’язків.
Як талановитий організатор на-

вчального процесу, Ви впродовж 10
років були заступником декана
медичного факультету, докладали
чимало зусиль для підвищення рівня
загальної освіченості та культури,
зміцнення навчальної дисципліни
студентів, їх морально-етичного ви-
ховання. Високої оцінки заслуговує
також Ваша багатогранна громадсь-

УЛЮБЛЕНІЙ СПРАВІ ПРИСВЯТИВ ПІВСТОЛІТТЯ
ка діяльність, активна громадянсь-
ка позиція.
Ви і зараз продовжуєте реалізо-

вувати свій великий досвід і твор-
чий потенціал, працюючи в облас-
ному бюро судово-медичної екс-
пертизи.
Ваші порядність, працелюбність,

уважне ставлення до людей, праг-
нення робити добро заслуговують
найвищої оцінки і є прикладом для
наслідування новими поколіннями

студентів, молодих лікарів і викла-
дачів.
Бажаємо Вам, шановний Анато-

лію Харитоновичу, міцного здоров’я,
невичерпного творчого натхнення,
нових здобутків у Вашій благородній
діяльності, душевного спокою, доб-
робуту, людського тепла, родинного
благополуччя і затишку, активного
та щасливого довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

сільськогосподарськими травмами». В
цій роботі провів детальний аналіз ос-
новних причин і джерел сільськогос-
подарського травматизму з його тяж-
кими наслідками, створив і науково
обґрунтував методику встановлення
ступеня втрати професійної працез-
датності у працівників сільського гос-
подарства.

1967 року президія вченої ради МОЗ
УРСР рекомендувала видати за ма-
теріалами цієї дисертації методичний
лист, який було підготовлено та на-
діслано у всі обласні су-
дово-медичні бюро Ук-
раїни, що значно по-
кращило якість експер-
тиз при вирішенні
й судовому розгляді
справ, пов’язаних з ви-
падками виробничого
травматизму та втрати
працездатності.
Після отримання вче-
ного ступеня кандидата
медичних наук протягом
1965-1968 рр. Анатолій
Харитонович продов-
жує практичну експерт-
ну діяльність, очолюючи
фізико-технічне відділен-
ня Вінницької міжоблас-
ної судово-медичної
лабораторії, де виконує складні екс-
пертизи з дослідження різноманітних
речових доказів з місця події. Набув-
ши значного практичного досвіду, з
1968 року він переходить на викла-
дацьку роботу в Тернопільський ме-
дичний інститут: спершу асистентом,
з 1970 року – доцентом кафедри су-
дової медицини, а з 1985 до 1990
року – завідувачем кафедри патоло-
гічної анатомії з курсом судової ме-
дицини. З 1994 до 2007 року – про-
фесор кафедри, завідувач курсу су-
дової медицини.
Ще на початку своєї практичної
діяльності Анатолій Харитонович за-
цікавився дослідженням судово-ме-
дичних аспектів смертельних ушкод-
жень сільськогосподарськими маши-
нами та механізмами, що на той час
мало ким вивчавсь. Виконавши влас-
норуч понад 100 судово-медичних
розтинів і ретельно проаналізувавши
понад 1100 випадків летальної
сільськогосподарської травми в кількох

аграрних областях України, він ґрун-
товно проаналізував, систематизував,
узагальнив і виклав отримані наукові
дані у докторській дисертації «Екс-
пертні критерії смертельних ушкод-
жень людини сільськогосподарськи-
ми машинами та механізмами», яку
успішно захистив 1993 року. Ця нау-
кова праця була першою не лише в
нашій країні, а й на теренах колиш-
нього Радянського Союзу, залишаю-
чись дотепер фундаментальною як за
глибиною та обсягом проведених дос-

ліджень, так і за значимістю отрима-
них результатів для експертної прак-
тики. Зокрема, професор А.Х. Заваль-
нюк уперше представив детальну ха-
рактеристику ушкоджень потерпілих
від дії різноманітних сільськогоспо-
дарських машин та агрегатів, виявив
цілу низку специфічних і характерних
ознак, властивих для ушкоджень на
аграрному виробництві, вперше довів
можливість диференційної діагности-
ки деяких видів тракторної травми.
Він став новатором у розробленні кон-
кретних судово-медичних діагностич-
них критеріїв для встановлення пев-
них видів сільськогосподарської трав-
ми за її морфологічними ознаками.
Анатолій Харитонович став автором
оригінальної судово-медичної класи-
фікації сільськогосподарської травми
загалом і смертельної тракторної
травми зокрема, створив власну те-
орію «живучості» травматизму в аг-
ропромисловому секторі та запропо-
нував окрему цілісну концепцію профі-

лактики нещасних випадків у сільсько-
му господарстві. Професор А.Х. За-
вальнюк також уперше в Україні ввів
у судову медицину поняття про «рап-
портне розташування ушкоджень», що
спрощує та оптимізує їх дослідження
й суттєво покращує рівень експертної
діагностики.
Вивчаючи проблеми судово-ме-
дичної травматології, Анатолій Хари-
тонович зосереджувався не лише на
проблемах сільськогосподарського
травматизму, а також першим серед

вітчизняних судових ме-
диків описав властивості
дробових вогнепальних по-
ранень при застосуванні
пластмасових пижів-кон-
тейнерів і певні ознаки та
механізм утворення ушкод-
жень при гужовій травмі.
Професор А.Х.Завальнюк

– автор 135 друкованих
праць, у тому числі моно-
графій і навчальних по-
сібників з різноманітних
розділів судової медицини,
які стали широко відомими
серед студентів, викладачів
і лікарів-експертів. Серед
таких книг: «Тлумачний
словник судово-медичних
термінів» (1999); «Судова

медицина: Курс лекцій» (2000, 2006);
перший в Україні навчальний лазер-
ний компакт-диск «Судова медици-
на» (2005, у співавт. з В.В.Франчуком),
«Вогнепальні ушкодження централь-
ної нервової системи» (2005, у
співавт. з М.Є.Поліщуком).
Він створив унікальну картотеку су-
дово-медичної вітчизняної та зарубі-
жної літератури (понад 40 тисяч
назв), чого немає на жодній кафедрі
(курсі) судової медицини в Україні.
2007 року Анатолій Харитонович за-
лишив викладацьку діяльність і перей-
шов на роботу у Тернопільське об-
ласне бюро судово-медичної експер-
тизи, де і наразі активно працює,
передаючи свій великий досвід екс-
перта вищої кваліфікаційної категорії
молодим лікарям, виконує найск-
ладніші експертизи. В цей час з-під
пера професора Завальнюка вийш-
ло в світ кілька блискучих монографій:
«Судова медицина України: минуле
і сьогодення» (2007); «Етично-правові
аспекти лікарської діяльності в Україні»
(2008); «Отрути та отруєння: судово-
медичний аспект» (2009).
Завдяки активній громадянській
позиції проф. А.Х. Завальнюк запро-
понував власні рекомендації щодо
певних змін у «Карно-процесуально-
му кодексі», які стосуються призначен-
ня та проведення судово-медичної
експертизи. Крім того, вніс пропози-
цію до Комітету з питань правової
політики Верховної Ради України з
внесення в новий Кримінальний ко-
декс України (2001) карної відпові-
дальності за незаконне розголошен-
ня лікарської таємниці та за неналеж-
не виконання професійних обов’язків
медичним або фармацевтичним пра-
цівником, що знайшло відображен-
ня у ст.ст. 140 і 145 ККУ.
Як один з кращих спеціалістів з
питань правових засад медичної

діяльності в Україні, він опублікував в
університетській та всеукраїнській
медичних газетах цикл статей, які
докладно висвітлювали головні аспек-
ти лікарської етики та деонтології, ос-
новні положення чинного законодав-
ства щодо прав, обов’язків і відпові-
дальності лікарів, що сприяло значному
зростанню рівня правової обізнаності
медичної громадськості.
Анатолій Харитонович протягом
усього свого життя активно працює з
молоддю, виховуючи майбутніх
лікарів не лише як практично і тео-
ретично підготовлених фахівців, а й
як людей з високими моральними
якостями. Перебуваючи значний пе-
ріод часу на посаді заступника дека-
на медичного факультету, він доклав
чимало зусиль щодо покращення за-
гальної освіченості та культури,
зміцнення навчальної дисципліни се-
ред студентства.
Протягом своєї діяльності у нашо-
му навчальному закладі А.Х.Заваль-
нюк багато зусиль доклав у зміцнен-
ня навчально-методичної бази кафед-
ри. Він особисто виготовив майже
300 навчальних музейних макропре-
паратів, які й нині широко викорис-
товують у навчальному процесі.
За ерудицію, непересічні ораторські
та педагогічні якості та результати опи-
тування студентів професор А.Х. За-
вальнюк неодноразово був визнаний
кращим лектором університету. Ана-
толій Харитонович – це надзвичай-
но чуйна, товариська й високопоряд-
на людина, яка не вміє гаяти час, бо
завжди у роботі.
Заслуги нашого славетного ювіля-
ра відзначені численними подяками
та заохоченнями. Він нагороджений
медаллю «Ветеран праці» (1986),
нагрудним знаком Міністерства вищої
освіти колишнього СРСР «За відмінні
успіхи в роботі» (1985) тощо.
Шановний Анатолію Харитонови-
чу! Прийміть щиросердечні вітання з
75-річчям! Ваш професіоналізм, бага-
торічна послідовна та наполеглива
праця стали вагомим внеском у роз-
виток Вашої улюбленої справи, за-
безпечили повагу серед колег. Нехай
доля шле Вам добро й щастя, міцне
здоров’я та достаток, а віра, надія і
любов будуть вірними супутниками
на Вашому життєвому шляху!

Ваш ювілей – то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті,

і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,

Добробуту та щирої любові!

Хай Вам завжди посміхається
доля,

Несуть тільки радість з собою
роки,

Хай щастя й здоров’я
не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання
й думки!

Працівники кафедри патологі-
чної анатомії з курсом судової
медицини, викладачі та студенти
Тернопільського державного ме-
дичного університету імені
І.Я.Горбачевського, колектив об-
ласного бюро судово-медичної
експертизи, вдячні учні та по-
слідовники.

Ваші порядність, праце-
любність, уважне ставлен-
ня до людей, прагнення
робити добро заслуговують
найвищої оцінки і є при-
кладом для наслідування.
Бажаємо Вам, Таміло

Олександрівно, доброго
здоров’я, душевного спо-
кою, добробуту, людсько-
го тепла, родинного бла-
гополуччя й затишку,
щасливого довголіття.
Нехай не згасають мо-

лодість душі, бадьорий
настрій, невичерпний оп-
тимізм, щедро колосить-
ся Ваша життєва нива!
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачев-
ського
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РУБРИКУ ВЕДЕ ПРОФЕСОР БОРИС РУДИК

МУДРОСЛІВ’Я

Складники борщу:
буряки – 90 г,
капуста свіжа – 300 г,
помідори свіжі – 150 г,
морква – 40 г,
петрушка (корінь) – 15 г,
цибуля ріпчаста – 40 г,

БОРЩ «СТУДЕНТСЬКИЙ
З ГРІНКАМИ»

СМАЧНОГО!-

Борщ – одна з найпопулярніших українських націо-
нальних страв. Має він і всесвітню славу завдяки своїм
чудовим та унікальним смаковим якостям. Це – їжа для
здоров’я та сили.
Сьогодні свій рецепт борщу вам пропонує інженер-

технолог комплексу студентського харчування Галина
РАТУШНЯК.

Галина РАТУШНЯК

олія – 25 г,
кислота лимонна – 1 г.
Грінки:
булочка бутербродна – 25 г,
сир твердий – 10 г,
масло – 10 г,
часник – 3 г,
маса грінок – 35 г.
Приготування.
Буряки почистити, варити з
додаванням лимонної кислоти й
нарізати соломкою. У киплячу
воду кинути нашатковану капу-
сту, варити протягом 10–15 хв,
після цього додати свіжі помідо-
ри, нарізані буряки, нашатковані
пасеровані корені й ріпчасту ци-
булю, сіль, спеції і варити до го-
товності.
Приготування грінок.
Булочку розрізати на дві час-
тини. Потім горизонтальну по-
верхню намастити маслом ,
змішаним із товченим часником,
додати тертий сир. Підготовле-
ну грінку покласти у духову
шафу.

У більшості випадків винна не при-
рода, не суспільство, а тільки сама
людина. Найчастіше вона хворіє че-
рез лінощі і пожадливість, а часом і
через нерозумність.

М. Амосов
Він зцілив людей з різними хво-
робами й вадами, в тому числі
сліпих, глухих і кульгавих.

Біблія, Луки, 7:21
Хвороба – це життя при ненор-
мальних умовах.

Р. Вірхов
Колись медицина була простою,
ефективною і відносно безпечною.
Тепер вона складна, ефективна та
потенційно небезпечна.

Ч. Вінцент
Право на здоров’я є фундамен-
тальним правом людини.

ВООЗ
Тільки помірне зменшення ваги
і лише півгодинна прогулянка змен-
шує кількість випадків діабету
більше, ніж удвічі.

ВООЗ

ПРО ХВОРОБИ І ЗДОРОВ’Я
Здоров’я у ваших руках, якщо ви
йдете до лікаря не з пустими рука-
ми.

С. Коломієць
Якщо віримо в Бога, то повинні
вірити, що і померлі живуть.

Монах Митрофан
Пити, курити і говорити я почав
одночасно.

А. Райкін
Хірургія – перша і найкраща з
усіх медичних наук, коштовний
дарунок неба і вічне джерело сла-
ви .

Сушрута
Найголовнішим мірилом вашо-
го здоров’я слугують ті цифри, що
дивляться на вас з підлогової ваги
(про ожиріння).

У. Віллет
Хвороба – це особливий вид
страждання, яке виникає від вра-
ження організму або його різних
органів найрізноманітнішими чин-
никами.

С. Хилатов

СВИНЯЧЕ САЛО
ПІДТЯГУЄ М’ЯЗИ
Вітамін Е запобігає розвитку м‘я-
зової атрофії, довела вчена з уні-
верситету охорони здоров ‘я
Джорджії.
Цей вітамін допомагає відновлю-
вати пошкоджені клітинні мембрани
клітин м‘язів. Виступаючи як антиок-
сидант, вітамін Е ліквідовує в клітці
реактивні форми кисню, а також
підтримує фосфоліпіди, що закрива-

ють в мембрані дірки, які з’являються.
До атрофії м‘язів приводять зах-
ворювання обміну речовин, наприк-
лад, діабет, а також фізичні наван-
таження на м‘язи.
Джерела вітаміну Е:
– рослинні: олії, зародки пше-
ниці, яблука, мигдаль, арахіс, зе-
лені листові овочі, злакові, боби,
хліб з висівками, горіхи, брю-
ссельська капуста, шипшина, соя;

– тваринні: яйця, печінка, моло-
ко і молочні продукти, яловичина,
свиняче сало.

ЦІКАВО


