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Цей рік для професорсько-вик-
ладацького та студентського ко-
лективу ТДМУ ім. І.Я. Горбачевсь-
кого – особливий. Нашому універ-
ситету виповнилося 55. Ювілею
була присвячена урочиста акаде-
мія, що відбулася в палаці куль-
тури «Березіль», і на яку завітало
багато поважних гостей з різних
областей України та з інших країн,
а також очільники міської й об-
ласної влади, випускники різних
років, ветерани і представники ни-
нішнього покоління викладачів,
студентства.

За 55 років наш навчальний заклад
пройшов шлях від інституту, чия біог-
рафія розпочалася 1957-го, до автори-
тетного в країні, знаного за кордоном
університету . Це були роки становлен-
ня, розвитку, зміцнення та невпинно-
го поступу .  І нині щедрий ужинок
ТДМУ на ниві медичної освіти добре
відомий як в нашій країні, так і поза її
межами.
Учасники урочистої академії згадали
основні віхи історії університету, про те, з
чого і як усе починалося, від минулого
перейшли до сьогодення і майбутнього
ВНЗ. Щирі й схвильовані виступи лунали
один за одним. Та спершу з вітальним
словом до присутніх звернувся ректор
ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, член-корес-
пондент НАМН України, професор Л.Я.
Ковальчук.
Леонід Якимович зазначив, що 55 років

ПЕРЛИНА В КРАСИВОМУ
НАМИСТІ МЕДИЧНИХ ВНЗ
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для ВНЗ – це вік молодості й водночас
зрілості.

– Ми гідно пройшли цей 55-річний
шлях. І сьогодні, відзначаючи ювілей уні-
верситету, висловлюємо шану та подяку
його засновникам і всім професорам, до-

центам, викладачам, які відіграли
велику роль у становленні і розвит-
ку ТДМУ. Нині це сучасний вищий
навчальний заклад відомий не лише
в Україні, а й у світі. Розгалужені
міжнародні зв’язки ТДМУ сприяли
запровадженню найкращого з
європейської та американської си-
стем освіти, а відтак наші студенти
мають можливість отримувати знан-
ня за світовими стандартами, що

робить їх конкурентноспроможними в
світовому медичному просторі.
Запозичувати досвід з впровадження
нових методів навчання до ТДМУ при-
їжджають представники інших медичних
ВНЗ України. Л.Я. Ковальчук тепло подя-
кував усім, хто доклав зусиль щоб наш
університет став таким, яким він є тепер, і
водночас наголосив, що спочивати на
лаврах рано, потрібно наполегливо пра-
цювати, піднімаючи планку все вище, вив-
чаючи зростаючі запити медичної науки і
практики й орієнтуючи на них студентів.
Одним з головних завдань Леонід Яки-
мович назвав , зокрема , подальше
зміцнення матеріальної бази університе-
ту і, насамперед – її технічне переосна-
щення. Це дасть змогу й надалі вдоско-
налювати навчальний процес, здійснюва-
ти сучасні наукові дослідження. Вагомим
набутком є створення міжнародного кон-
сорціуму вищих навчальних закладів, який
очолив ТДМУ, і який відкриває чудові пер-
спективи для співпраці не лише з євро-
пейськими, а й з американськими та азі-
атськими ВНЗ. Леонід Якимович проци-
тував Шевченкові слова « І чужого

научайтеся, і свого не цурайтеся», зазна-
чивши, що цей вислів – кредо нашого
ВНЗ.
Університет іде в ногу з часом, у нього
прекрасні перспективи. Нині триває осу-
часнення всіх навчальних корпусів, їх тех-
нічне вдосконалення задля створення
зразкових умов праці викладачам, які
передають свої знання і досвід студен-
там.
Важливий і їх соціальний захист, тож
впроваджуватимуться додаткові фінансові
стимули, які заохочуватимуть працювати
ще з більшою віддачею. Інтенсивно роз-
виватиметься студентське самоврядуван-
ня, що є важливим чинником розвитку
демократичних цінностей й формування
національної еліти. Ректор ТДМУ висло-
вив тверду впевненість у тому, що у на-
шого університету – прекрасне майбутнє,
бо з таким професорсько-викладацьким
колективом, з такими здібними студен-
тами під силу досягти найкращих резуль-
татів. Леонід Якимович тепло привітав усіх
з 55-річчям ТДМУ й зала відповіла бурх-
ливими оплесками.

З ювілеєм викладачів і студентів ТДМУ
привітав заступник голови облдержадмі-
ністрації Петро Гоч, який зазначив, що 55-
річчя нашого університету – свято для
всієї області, візитівкою якої є ТДМУ. Його
знають далеко за межами Тернопільщи-
ни і України. Випускники ТДМУ працю-
ють у різних куточках нашої держави і за
кордоном. Вітання альма-матер, ректо-
рові , викладачам вони  передають
звідусіль. ТДМУ – флагман нашої медич-
ної науки і керівництво області вислов-
лює щиру вдячність ректору та колекти-
ву університету за вагомий внесок у роз-
виток і реформування медицини і ,
зокрема, реалізацію проекту зі створення
центрів первинної медико-санітарної
допомоги, університетської лікарні та
інших.
Вітання від голови обласної ради та
депутатського корпусу озвучив зас-
тупник голови облради Олег Боберсь-
кий. Він зазначив, що багато років го-
ловою постійної депутатської комісії з пи-
тань охорони здоров’я є ректор ТДМУ,
депутат обласної ради Л.Я. Ковальчук.

З вітальним словом – ректор ТДМУ
ім. І.Я. Горбачевського, член-кореспондент
НАМН України, професор Л.Я. КОВАЛЬЧУК

(Продовження звіту на стор. 2)
(Зліва направо): проректори ТДМУ Олег СЛАБИЙ, Василь МАРЦЕНЮК, Лілія
БАБІНЕЦЬ, Надія ЯРЕМА, перший проректор Ігор МИСУЛА
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Леонід Якимович також очо-
лює міжвідомчу групу з питань
реформування медицини .  В
плідній співпраці реалізуються
корисні для громади проекти.
А для ТДМУ настав час розкві-
ту. Нині це сучасний європейсь-
кого рівня вищий медичний
навчальний заклад, яким об-
ласть пишається, який славить-
ся своїми випускниками і нау-
ковими здобутками. Тут вважа-
ють, що ювілей – це старт до
нових досягнень і вони обо-
в’язково будуть. Адже потен-
ціал ТДМУ стрімко зростає.
Від імені міської ради та всієї
громади Тернополя з 55-річчям
створення ТДМУ присутніх при-
вітав міський голова Сергій Надал.
Він наголосив: тернополяни пиша-
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ного зі світовим ім’ям І.Я. Горба-
чевського. У стінах університету
відбулося становлення багатьох

медичного університету, профе-
сор М.М. Рожко. Він тепло подя-
кував за співпрацю і побажав
колективу ТДМУ нових здобутків.
Вітання ректора Ташкентської
медичної академії зачитав гість
з Узбекистану, доктор меднаук
Рашид Рузібаєв. Наголошувало-
ся, що ТДМУ є одним з передо-
вих ВНЗ України і може по пра-
ву пишатися показниками з
підготовки висококваліфікованих
лікарів, фармацевтів, медичних
сестер та інших фахівців медич-
ної галузі.
Від імені ректора Національного
медичного університету ім. О. Бо-
гомольця, віце-президента НАМН
України, академіка В.Ф. Москаленка
виступили проректор з лікувальної
роботи, професор А.С. Свінціцький
та доцент Л.І. Остап’юк.

– ТДМУ пройшов славний
шлях і нині посідає лідерські по-
зиції в галузі вищої медичної
освіти. Про запроваджену тут
систему оцінювання знань сту-
дентів, перші в Україні медсест-
ринський факультет та універси-
тетську лікарню, видавництво
«Укрмедкнига» знає вся Украї-
на. Інші ВНЗ намагаються перей-
няти ваш досвід. ТДМУ виховав
цілу плеяду відомих вчених, яки-
ми нині пишається Україна і які
нині вітають свою альма-матер,
– сказав професор А.С. Свін-
ціцький. А Любов Іванівна Оста-
п’юк пригадала віхові сторінки
історії нашого університету та
свої студентські роки в ТДМІ,
яких їй ніколи не забути.

– Мені дуже допомогли в
житті настанови моїх викладачів,
яких я дуже добре пам’ятаю.
Вони вчили нас людяності, по-
рядності, вдумливому підходу до
справи . Чудовим педагогом,
справжнім професіоналом, тала-
новитим адміністратором, пат-
ріотом є ректор університету Л.Я.
Ковальчук, під керівництвом яко-
го ТДМУ став справжньою пер-
линою в красивому намисті ви-
щих медичних навчальних зак-
ладів України.
А у вітанні ректора Буковинсь-
кого державного медичного ун-
іверситету Т.М. Бойчука були такі

слова: «ТДМУ має слав-
ну історію, великі тра-
диції та непересічні на-
укові здобутки. Це один
з провідних вищих ме-
дичних навчальних зак-
ладів України, де випро-
бовують новітні на-
вчальні , наукові та
лікувальні технології. У
стінах ТДМУ виросла
ціла плеяда відомих на-
уковців і лікарів, його ви-
пускники успішно пра-
цюють не лише в Ук-
раїні, а й у багатьох
країнах світу, очолюють
наукові установи, на-
вчальні та лікувальні зак-
лади. Тож нових яскра-
вих здобутків колективу
в майбутньому!»
Подальших успіхів, ва-
гомих напрацювань та
нових звершень на ниві
розвитку медичної осві-

ти в Україні зичили колективу
ТДМУ й головний лікар Терно-
пільської університетської лікарні
Мирослав Гірняк, голова облас-
ної організації профспілки прац-
івників охорони здоров’я Украї-
ни Володимир Кузів та інші учас-
ники святкового зібрання. Були
вручені почесні відзнаки ректору
та кращим працівникам ТДМУ ім.
І.Я. Горбачевського. А заверши-
лися урочини гімном ТДМУ у ви-
конанні випускниці Наталі Воло-
товської та Державним Гімном
України, які присутні слухали сто-
ячи. Вели програму урочистої ака-
демії доценти Наталя Гуда та Во-
лодимир Городецький.

Петро ГОЧ, заступник голови
ОДА

Олег БОБЕРСЬКИЙ, заступ-
ник голови облради

Сергій НАДАЛ, міський
голова Тернополя

Микола РОЖКО, ректор
Івано-Франківського націо-
нального медуніверситету

Проректор ТДМУ Надія ЯРЕМА та доцент Любов ОСТАП’ЮК,
проректор Анатолій СВІНЦІЦЬКИЙ (Національний медунівер-
ситет ім. О. Богомольця)

Володимир КРАВЕЦЬ, ректор
Тернопільського національ-
ного педуніверситету ім.
В. Гнатюка

(Продовження. Поч. на стор. 1)

(Зліва направо): Микола ШИНКАРИК,
проректор Тернопільського національного
економічного університету, Степан
ДЯЧУК, проректор Тернопільського націо-
нального техуніверситету ім. І. Пулюя

Мирослав ГІРНЯК, головний
лікар університетської
лікарні

ються тим, що в нашому місті є
такий потужний університет.
Прикметно, що він носить ім’я
нашого видатного земляка, вче-

сучасних провідних фахівців. І нині
тут навчається талановита молодь,
яка в майбутньому стане справж-
ньою медичною елітою України.
З ювілеєм ТДМУ привітали
представники тернопільських
ВНЗ. Зокрема, ректор національ-
ного педагогічного університе-
ту ім. В. Гнатюка, дійсний член
Національної академії педаго-
гічних наук України, професор
В.П. Кравець, розмірковуючи
над важливістю підготовки вчи-
телів і медиків зазначив: «Гра-
мотних у нас багато, а здоров’я
мало. Тож досвід ТДМУ, де го-
тують фахівців в галузі охорони
здоров’я, – безцінний».

– Найближчі друзі й сусіди
щасливі розділити з вами радість
свята, – сказав, звертаючись до
колег з ТДМУ, ректор Івано-
Франківського національного (Продовження на стор. 3)

Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)

mailto:hazeta.univer@gmail.com
http://www.TDMU.EDU.TE.UA
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НАМИСТІ МЕДИЧНИХ ВНЗ
ФОТОМИТІ СВЯТКУВАННЯ ЩИРІ Й ТЕПЛІ ПРИВІТАННЯ

Шановний Леоніде Якимовичу!
Щиро вітаю Вас і весь колектив
університету з 55-річчям навчаль-
ного закладу. Впродовж багатьох
років своєю невтомною працею Ви
сприяєте зростанню держави та
утвердженню національної медич-
ної освіти і науки. Від усього серця
зичу нових сил, енергії та оптиміз-
му, щастя і життєвих гараздів Вам і
Вашим родинам.
З повагою, народний депу-

тат України В. КАРПУК
***

Ректору, члену-кореспонденту
НАМН України, професору Л.Я.
Ковальчуку
Ваша Високоповажносте, я, як
ректор Вроцлавського медично-
го університету, хочу висловити
свої привітання Тернопільсько-
му медичному університету імені
І. Горбачевського з нагоди 55-ої
річниці з часу його заснування.
Це, безсумнівно, визначна по-
дія.
Користуючись нагодою, хочу
передати найтепліші привітання
всій університетській громаді,
зокрема, Вам, як ректору, чле-
нам вченої ради, науковим пра-
цівникам, студентам та адмініст-
рації.
Ювілей – це хороша мож-
ливість побажати подальшого
успіху та процвітання Терно-
пільському медичному універси-
тету.
Надзвичайно ціную нашу
співпрацю і сподіваюся на поси-
лення та зміцнення дружніх
відносин між нашими універси-
тетами у найближчому майбут-
ньому.
З повагою, проф. Марек

ЗЄНТЕК, ректор Вроцлавського
медичного університету

***
Вельмишановний Леоніде Яки-
мовичу! Сердечно вітаю ректо-
рат, шановних професорів, вик-
ладачів і студентів Терпопільсько-
го державного медичного
університету імені І. Я. Горбачевсь-
кого з 55-річчям заснування. Ваші
досягнення в розвитку вітчизня-
ної медичної науки, підготовці
бататотисячного загону високок-
валіфікованих медичних і фарма-
цевтичних кадрів важко переоц-
інити. Поступова позитивна 55-
річна динаміка  розвитку
університету, безумовно, ґаран-
тує довговічну перспективу нових
наукових надбань і досягнень у
навчальному процесі.
Бажаю унікальному колективу
ТДМУ, до якого я свого часу мав
честь належати, насамперед
міцного здоров’я, справжнього

З нагоди 55-річчя з дня заснування ТДМУ на адресу
ректора, члена-кореспондента НАМН України, профе-
сора Леоніда Ковальчука надійшло чимало вітальних
телеграм. З текстами деяких з них ознайомлюємо сьо-
годні наших читачів.

людського щастя, самих вагомих
успіхів на всіх нивах його діяль-
ності.
З повагою, студент І-ІІ курсів

ТДМІ (1963-1964 рр.), випуск-
ник військової медичної ака-
демії ім. С.М. Кірова, директор
Науково-дослідницького
інституту гігієни, профпатології
і екології людини, лауреат
Державної премії СРСР, д.м.н.,
проф. В.Р. РЕМБОВСЬКИЙ,
м. Санкт-Петербург (Росія)

***
Шановний Леоніде Якимови-
чу, у день 55-річчя Тернопільсь-
кого державного медичного
університету прийміть щирі, теплі
поздоровлення та найкращі по-
бажання від ректорату, профе-
сорсько-викладацького складу

вищого державного навчально-
го закладу України «Українська
медична стоматологічна акаде-
мія». Завдяки наполегливій
творчій роботі компетентності,
високому  професіоналізму ,
відповідальному ставленню до
роботи колектив університету
здобув шану та повагу представ-
ників вищої школи й науковців
в Україні і за її межами. Бажає-
мо Вам невпинного руху впе-
ред. Нехай у всіх починаннях вас
супроводжують розуміння й
підтримка!
З повагою, ректор академії,

професор ЖДАН
***

Вельмишановний Леоніде Яки-
мовичу, прийміть щирі сердечні
вітання з нагоди 55-річного юві-
лею вашого славетного універ-
ситету – вищого медичного на-
вчального закладу європейсько-
го рівня. Велика людська подяка
і низький уклін професорсько-
викладацькому складу за благо-
родну працю перед нинішніми і
майбутніми поколіннями, за збе-
реження здоров’я України. Ба-
жаю вам доброго здоров’я на-
снаги та невичерпної енергії у
здійсненні нових творчих планів.

Хай всенародна шана буде по-
дякою за вашу діяльність та умі-
ння творити добро!
З повагою, ректор НФАУ

В.П. ЧЕРНИХ
***

Вельмишановний Леоніде Яки-
мовичу! Прийміть щирі та сер-
дечні привітання від мене осо-
бисто, професорсько-викла-
дацького та студентського ко-
лективу Львівського національ-
ного медичного університету
імені Данила Галицького з наго-
ди 55-ї річниці від дня заснуван-
ня вашого університету. Бажає-
мо Вам і всьому колективу но-
вих творчих здобутків у розвитку
національної медичної освіти та
науки, міцного здоров’я, миру,
злагоди, щасливого довголіття та
всіх благ.
З глибокою повагою, ректор

Львівського національного ме-
дичного університету імені
Данила Галицького Борис
ЗІМЕНКОВСЬКИЙ

***
Шановний Леоніде Якимови-
чу , шановні колеги! Ректор
Вінницького медичного універ-
ситету ім. М.І. Пирогова щиро
вітає Вас та колектив зі славним
ювілеєм – 55-річчям з дня зас-
нування вашого університету. Ви
широко відомі далеко за межа-
ми держави прекрасним колек-
тивом працелюбних таланови-
тих педагогів і вчених, що твор-
чо підтримують та множать
славні традиції вищої школи
нашої держави. Тернопільський

державний медичний універси-
тет ім. І.Я. Горбачевського є од-
ним з провідних навчальних на-
укових і лікувально-профілактич-
них центрів України. Завдяки
праці ваших видатних вчених
Ваші наукові розробки у пріори-
тетних стратегічних напрямках
медичної науки виконані на
світовому рівні та широко впро-
ваджуються в практику. Бажає-
мо вам міцного здоров’я, плідної
творчої праці на користь наро-
ду України, щастя, здійснення
всіх ваших задумів.

3 повагою, голова Асоціації
ректорів медичних ВНЗ Ук-
раїни, ректор Вінницького на-
ціонального медичного уні-
верситету ім. М.І. Пирогова,
академік НАМН України, про-
фесор В.М. МОРОЗ

***
Шановний Леоніде Якимови-
чу, ректорат, весь колектив на-
ціональної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика і я особисто щиросерд-
но вітаємо Вас і весь колектив зі
славним ювілеєм – 55-річчям з
дня заснування вашого славно-
го університету.
(Продовження на стор. 4)

Велика медаль до 55-річчя університету
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Володимир ЛУПАЛЬЦОВ,
член-кореспондент НАМН
України, професор, лауреат
Державної премії України в
галузі науки і техніки, завіду-
вач кафедри хірургії № 3 Хар-
ківського національного ме-
дичного університету:

– Глибоко зворушений та вод-
ночас сповнений неабиякого

Зичимо Вам і всьому колекти-
ву університету доброго здоро-
в’я, щастя, миру, процвітання,
творчого натхнення, плідної
праці та подальших успіхів.
З глибокою повагою Юрій

ВОРОНЕНКО
***

Шановний Леоніде Якимови-
чу! Щиро вітаємо Вас, профе-
сорсько-викладацький колектив
та студентів з 55-ю річницею Тер-
нопільського медичного універ-
ситету.
Ваш колектив відзначається
високим професіоналізмом, само-
відданою працею та примножен-
ням кращих традицій навчально-
го закладу, а випускники високо
тримають марку навчального зак-
ладу ґрунтовним знаннями і фа-
ховою майстерністю.
Ви маєте великий позитивний
досвід, сучасне наукове-мето-
дичне забезпечення, продовжує-
те нарощувати фахову май-
стерність спеціалістів і дбаєте про
нові здобутки та досягнення.
Зичимо Вам успіхів у плеканні
молодої надії нашої держави.
Нехай натхнення й жага твор-
чого пошуку будуть вашими
вірними супутниками, життя ба-
гатогранним і плідним!
Переконливих Вам нових здо-
бутків на благо народу України!
З повагою, за дорученням

медичної громади Житомир-
щини, начальник управління
охорони здоров’я облдер-
жадміністрації О.М. ТОРБАС

***
Вельмишановний Леоніде Яки-
мовичу, щиросердно вітаємо Вас
та очолюваний вами колектив з
нагоди святкування 55-ої річниці
з дня заснування Тернопільсько-
го державного медичного уні-
верситету ім. І.Я. Горбачевсько-
го. З теплом у душі зичимо вам
щастя, непохитного здоров’я,
добробуту, Божої благодаті та
здійснення всіх найзаповітніших
мрій. Нехай творча наснага, щи-
рий оптимізм та добро ніколи не
покидає Вас!
З повагою, професорсько-

викладацький та студентсь-
кий склад медичного фа-
культету УЖНУ, професор
О.О. БОЛДІЖАР, деканат ме-
дичного факультету

***
Шановні колеги та студенти
Тернопільського медичного уні-
верситету!
Колектив Житомирського
інституту медсестринства щиро
вітає Вас з 55-річним ювілеєм!
Кожна сторінка Вашої історії
відтворює чимало знакових подій
у процесі зародження і станов-
лення навчального закладу і за
кожною подією – люди, які праг-
нуть поліпшити медичну допо-
могу людям нашої держави.

Ми високо цінуємо Ваші ва-
гомі досягнення в освіті та науці
і високий рівень підготовки ме-
дичних кадрів.
У день славного ювілею зичи-
мо Вам віри й наполегливості в
досягненні мети, творчого довго-
ліття, життєвого оптимізму, міцно-
го здоров’я, добробуту та щастя
у ваших сім’ях, вагомих успіхів і
здобутків на благо України.
Нехай професійна діяльність
приносить задоволення, визнан-
ня і повагу від людей, а Ваші
випускники добрими справами
зміцнюють і підтримують автори-
тет і славу навчального закладу!
З повагою, за дорученням

колективу, ректор Жито-
мирського інституту медсес-
тринства В.Й. ШАТИЛО

***
Сердечно вітаю свою alma

mater з чудовою датою – 55-
річчям університету.
За цей період ТДМУ став од-
ним з кращих в Україні. Я завж-
ди із гордістю підкреслюю, що я
випускник Тернопільського дер-
жавного медичного інституту. В
стінах Вашого тепер уже універ-
ситету, пройшли найкращі роки
мого навчання, становлення як
фахівця і людини.
Щиро бажаю колективу і сту-
дентам ТДМУ добра і миру, зла-
годи і милосердя, творчих успіхів
та процвітання.
Сердечно дякую ректору Смія-
ну Івану Семеновичу, який ба-
гато зробив для Тернопільсько-
го медінституту. Особлива подя-

ПЕРЛИНА В КРАСИВОМУ
НАМИСТІ МЕДИЧНИХ ВНЗ
ЩИРІ Й ТЕПЛІ ПРИВІТАННЯ
(Продовження.
Поч. на стор. 3)

ка ректору Ковальчуку Леоніду
Якимовичу за революційні пере-
творення, створення прекрасних
умов для навчання та життя сту-
дентів, за високий рейтинг уні-
верситету і його міжнародне виз-
нання.
Низько вклоняюсь моїм вчи-
телям професорам Скакуну М.П.,
Бергеру E.H., Перову В.О., Мар-
тинюку А.Г ., Комаровському
Ю.Т., Дугельному А.Г., Глухень-
кому Т.Т., Локаю А.І., Ситнику І.О.,
Ярошу O.A., Хазанову А.Т., Ле-
пявку А.Г., Масику М.Г., Полян-
кіну Н.Я., Кованову В.В., Григо-
ряну В.А., доцентам та асистен-
там за їх знання, якими вони
щедро ділилися з нами.
Особлива подяка Зенті Жанівні
Гуде – справжньому педагогу і
мужній жінці, яка навчала мене
першим крокам в науці і яка
допомогла мені у важкий пері-
од мого життя.
Передаю дружні вітання моїм
однокашникам, випускникам 10-
го ювілейного випуску Терно-
пільського медичного інституту:
професору Віктору Шидловсько-
му, Ярославу Боднару, Сюзані
Локай, Феліксу Звершановсько-
му та всім, які не вагалися їхати
у найвіддаленіші куточки Союзу,
оскільки наш випуск був всесо-
юзним і які на сьогодні досягну-
ли професійних вершин.
Звертаюся до молоді. Пишай-
теся тим, що Ви навчаєтеся в Тер-
нопільському державному ме-
дичному університеті. Не бійтеся
труднощів, вони загартовують

сильних, пробуйте свої сили,
будьте патріотами, надавайте
медичну допомогу людям, які
перебувають зараз у складних
умовах і потребують Вашого ми-
лосердя.
Ще раз вітаю з ювілеєм. Нехай
Господь береже вас і допомагає
у всьому!
З повагою випускник 1970

року, академік НАМН Украї-
ни Віталій ЦИМБАЛЮК

***
Вельмишановний Леоніде Яки-
мовичу!
Викладачів, працівників, сту-
дентів щиро вітаємо зі славним
ювілеєм, бажаємо подальших
успіхів у педагогічній, науковій,
громадській діяльності.
Роки летять, як гірські потоки
води неспинні – молодість, за-
хоплення лекціями і практични-
ми заняттями молодих викла-
дачів інституту і сьогодні сприй-
маються, як прекрасні події.
Схиляємо голови перед лекто-
рами і викладачами. На відстані
часу дедалі більше розуміємо, що
знання, які ми отримали, були
ґрунтовними, всебічними, прак-
тичними, так необхідними нам,
тернополянам, щоб не поступа-
тися випускникам інших інсти-
тутів з більшими традиціями. Ми
не підвели, не скривдили наш
любимий інститут.
Ми гордимося, що нашу alma

mater очолює видатний вчений,
педагог, організатор медичної
освіти Ковальчук Леонід Якимо-
вич. Бажаємо Вам доброго здо-
ров’я, благополуччя, подальших
видатних успіхів у Вашій благо-
родній справі.
Час плине, але навчання у
нашій alma mater не забуваєть-
ся. Це – Святе.
Іван ЧЕКМАН, випускник

1961 року,
Ірина ЗАГОРОДНА, випуск-

ниця 1963 року

ЗВОРУШЕНІ ПРИСВОЄННЯМ ЗВАННЯ
ПОЧЕСНОГО ПРОФЕСОРА ТДМУ

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

щастя й задоволення тим, що от-
римав диплом почесного профе-
сора ТДМУ ім. І.Горбачевського.
Щиро вдячний ректорові ТДМУ,
члену-кореспонденту НАМН Ук-
раїни, професору Леонідові Яки-
мовичу Ковальчуку та вченій раді
університету за цю високу наго-
роду. Розцінюю це почесне зван-
ня, присвоєне мені сьогодні, як
знак довіри, високу оцінку мину-
лих досягнень і зобов’язань на
майбутнє. Вдвічі приємнішою для
мене ця подія є й тому, що отри-
мав цю відзнаку на урочистій ака-
демії, де зібралося поважне то-
вариство, аби вшанувати 55-літній
шлях ТДМУ, самовіддану працю
його працівників, порадіти досяг-
ненням викладачів і студентства.
Тернопільський медуніверситет
нині по праву можна вважати піо-
нером запровадження та втілен-
ня засад Болонської системи на
медичному навчальному просторі
України. Приємно, що ваш уні-
верситет щедро ділиться набут-
ками, аби й інші ВНЗ могли впро-
вадити у себе європейську мето-

дику навчання. Про це засвідчує
широке наукове представництво
на навчально-наукових конфе-
ренціях з цього питання, які вже
традиційно відбуваються в НОК
«Червона калина».
Хотів би висловити профе-
сорсько-викладацькому складу,
співробітникам, аспірантам, усім,
хто своєю працею творить жит-
тєпис ТДМУ, теплі привітання з
нагоди ювілею. Міцного їм здо-
ров’я, щастя, фортуни нових
творчих успіхів і визначних до-
сягнень! Хай ніколи не полишає
їх жага пошуку, генерування
новаторських ідей, життєва та
творча енергія!
Дмитро ЗЕРБІНО, академік

НАМН України, директор
Інституту клінічної патології
Львівського національного ме-
дичного університету ім. Да-
нила Галицького:

– Дуже зворушений запрошен-
ням на святкування 55-річчя ТДМУ.
Приємно зустріти на цих урочинах
своїх учнів, а це ціла плеяда вче-
них – понад 70 докторів, канди-

датів наук. Це – професор Ярос-
лав Боднар, доцент Ігор Лойко.
Тішуся тим, що молодому поколі-
нню випала гарна можливість пра-
цювати в одному з найкращих
університетів України, який нині
здобув європейське визнання. Вва-
жаю це заслугою усього вашого
колективу, особливо ректора, про-
фесора Леоніда Ковальчука, який

підняв реноме університету на якіс-
но новий, високий рівень. Досяг-
нуто великого прогресу в навчаль-
ному процесі, науковій царині. Пи-
шаюся, що вже понад 40 років
тісної співпраці єднають мене з Тер-
нопільським медичним університе-
том, яка розпочалася практично з
перших років заснування.
Вперше сьогодні мені присвої-
ли звання почесного професо-
ра університету, і хоча не раз
доводилося приймати багато
інших визначних нагород, над-
звичайно схвильований, для
мене це велика честь.
Висловлюю вдячність за мож-
ливість отримати цей науковий
титул. Нових професійних мож-
ливостей вам, благополуччя,
процвітання та наукових досяг-
нень!
Юрій ВОЛЯНСЬКИЙ, профе-

сор, директор Інституту мікро-
біології та імунології ім. Івана
Мечникова НАМН України,
завідувач кафедри клінічної
імунології і мікробіології Хар-
ківської державної медичної
академії післядипломної ос-
віти МОЗ України:

– Мав нагоду впродовж бага-
тьох років спостерігати, як відбу-
валося зростання вашого навчаль-
ного закладу – спочатку інститу-
ту, академії, а згодом університету.
(Продовження на стор. 5)
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Той 55-літній шлях, який пройшов
ваш ВНЗ, викликає справжнє за-
хоплення, а сам університет слу-
гує, без перебільшення, зразком
медичного навчального закладу
європейського рівня. Нині він здо-
був визнання не лише в Україні, а
й у світі. Ви досягнули великих
успіхів, ставши флагманом медич-
ної науки на освітньому просторі
країни.
Перед урочистостями я не міг
утриматися, аби не відвідати ваші
кафедри , науково-навчальні
інститути . Побував на своїй

ЗВОРУШЕНІ ПРИСВОЄННЯМ
ЗВАННЯ ПОЧЕСНОГО
ПРОФЕСОРА ТДМУ

Василь АНТОНІВ професор,
завідувач кафедри отоларин-
гології факультету післядип-
ломної освіти Російського уні-
верситету дружби народів,
академік міжнародної ака-
демії отоларингології, профе-
сор курсу отоларингології
медичного факультету МДУ
ім. Ломоносова, почесний про-
фесор ТДМУ.
Для людини 55 років – це зрілість
життя, час підбиття підсумків, вер-
шина певних досягнень. А для уні-
верситету – це юність, сповнена
планів, задумів, перспектив. Не
віриться, що вже 55 років минуло
з часу його заснування. Пригадую,
яким він був ще у мої студентські
часи – усього один факультет, але
з часом інститут міцнішав, розви-
вався. Фактично фундамент нині-
шнього ВНЗ, заклав його перший
ректор Петро Омелянович Огій.

(Закінчення. Поч. на стор. 4) «рідній», кафедрі мікробіології,
зустрівся зі своїм вчителем, зас-
новником кафедри Іваном Олек-
сандровичем Ситником, радий,
що він і нині весь у навчальному
процесі, дарує знання студентам.
Встиг поспілкуватися й зі своїми
колишніми учнями, які захища-
ли кандидатські та докторські
дисертації у нашому інституті,
отож є сподівання на подальшу
спільну працю.
Приємно, що ТДМУ може по-
хвалитися міцною матеріально-
технічною базою, прекрасними
кафедрами, авторитетною нау-
ковою школою, чудовими нова-
торськими впровадженнями в
практику. Вражає! Як усе проду-
мано, як чудово зорганізована
робота студентів для того, щоб
вони могли отримати повноцінні
знання. ТДМУ по праву можна
вважати зразком медичного зак-
ладу нової фармації, це приклад
того, як потрібно працювати,
вкладаючи усю свою силу, енер-
гію та душу в генерацію моло-
дих медиків і науковців. Вважаю,
що ТДМУ нині заслуговує на
звання «національного».
Надзвичайно втішений, отри-
мавши звання та мантію почес-
ного професора вашого універ-
ситету. Це для мене велика честь!

Чимало зробив для розвитку зак-
ладу Іван Ілліч Гетьман. Бачу, що
нині ректор ТДМУ, професор Ле-
онід Якимович Ковальчук не лише
примножив усі ці традиції, а й за-
початкував багато інновацій, яких,
звісно, вимагає сьогодення. Мені
часто доводиться бувати в універ-
ситетах Європи, тому можу з при-
ємністю констатувати, що Терно-
пільський медуніверситет не лише
географічно ближче до навчаль-
них закладів Євросоюзу, але й
своїм змістом, внутрішнім напов-
ненням відповідає світовим стан-
дартам освіти. Усе тут продумано
до дрібниць.
Не кожен навчальний заклад
може похвалитися нині такою
кількістю іноземних студентів,
дипломи яких нині конвертовані
у світі, чи власним видавництвом,
яке видає такі чудові підручни-
ки. Для мене кожне запрошен-
ня у ТДМУ – це подія, кожного
разу з нетерпінням чекаю, аби
знову зустріти свою аlma mater,
насититися тим духом, що тут
витає, бо звідти ми розлетілися
по світах. Тому, як бачите, я за-
лишив справи у Москві, бо ж не
зміг не приїхати на ювілей. До
слова, цього року я відзначав
власний 75-річний ювілей, і знає-
те, як приємно було отримати
вітання від ректора університе-
ту, професора Леоніда Якимови-
ча Ковальчука, керівництва на-
вчального закладу, мене це зво-
рушило до глибини душі.
Оптимізму, нових звершень,
творчого натхнення, невичерп-
ної енергії, шановні колеги!

ВІДВІДИНИ ТДМУ
ДЛЯ МЕНЕ – ЗАВЖДИ ПОДІЯ

Збори трудового колек-
тиву ТДМУ розглянули пи-
тання про обрання канди-
датури претендента на по-
саду ректора, щоб згідно з
Законом «Про вищу осві-
ту» подати її на затверд-
ження Міністерством охо-
рони здоров’я.

У зборах взяв участь і виступив
представник МОЗ України, ди-
ректор департаменту кадрової
політики, освіти, науки та запобі-
гання корупції В.В. Вороненко.
Він повідомив, що, вивчивши
діяльність члена-кореспондента

НАМН України, професора Л.Я.
Ковальчука на посаді ректора
ТДМУ впродовж попередньої ка-
денції, Міністерство охорони здо-
ров’я України рекомендує канди-
датуру Л.Я. Ковальчука, як пре-
тендента на посаду ректора і
виносить це питання на розгляд
зборів трудового колективу
ТДМУ – вищого колегіального
органу громадського самовряду-
вання. Володимир Васильович
зазначив, що Л.Я. Ковальчук є
чудовим менеджером, таланови-
тим організатором. За роки по-
передньої каденції зусиллями
ректора відкрито чотири нових
факультети (фармацевтичний,
стоматологічний, медико-профі-
лактичний, факультет іноземних
студентів), перший в Україні на-
вчально-науковий інститут мед-
сестринства, втілено в життя чи-
мало інших важливих проектів.
З програмою розвитку універ-
ситету на 2012-2016 роки висту-
пив Л.Я. Ковальчук. Він підсуму-
вав зроблене за попередні роки,
наголосивши, що зусилля були
спрямовані на реалізацію кон-
цепції розвитку ТДМУ ім. І.Я. Гор-

ПІДБИТО ПІДСУМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ, ВИЗНАЧЕНО
НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

бачевського і, зокрема, впровад-
ження нової системи навчально-
го процесу. «Це була напруже-
на робота всього колективу і я
вдячний всім викладачам, які
доклали великих зусиль, щоб ця
система була впроваджена», –
наголосив Леонід Якимович. Зу-
силля спрямовували на розроб-
ку перспективних напрямків на-
укових досліджень, формування
нових і дообладнання існуючих
наукових лабораторій, зміцнен-
ня матеріальної бази кафедр.
Були створені університетська
лікарня на базі обласної та
сільські навчально-практичні цен-
три первинної медико-санітар-
ної допомоги. «Радий повідоми-

ти, – зазначив Ле-
онід Якимович, –
що за два роки
існування ці цент-
ри себе добре за-
рекомендували ,
про що свідчать
гарні відгуки місце-
вих мешканців,
студентів і викла-
дачів».
Зусилля також
були спрямовані
на децентраліза-
цію управління уні-
верситетом. Ство-
реним науково-
дослідним інсти-
тутам делегували
відповідні права і
повноваження .
Зокрема, створені
вчені ради як в
інститутах , так і
факультетах.

Активний розвиток міжна-
родних зв’язків останнім часом
тісно пов’язаний зі створенням
міжнародного науково-освіт-
нього інноваційно-технічного
консорціуму медичних ВНЗ і
закладів фізкультури й спорту.
Консорціум вже почав діяти і
має великі перспективи . Знач-
на увага приділялася розвитку
студентського самоврядування.
Відчутно поліпшилося фінансо-
ва ситуація . Якщо 2008 року
зароблені університетом кошти
склали 30 мільйонів гривень, то
2011 – 60 мільйонів. Тобто за 5
років суму заробленого под-
воїли. Більш детально Л.Я. Ко-
вальчук зупинився на тому, що
буде зроблено в разі обрання
його ректором на наступну ка-
денцію. Він висловив глибоке
переконання, що при плану-
ванні навчального процесу тре-
ба передбачити запити майбут-
нього. Зокрема, є потреба в
більш досконалому технічному
обладнанні лікувальних зак-
ладів, тож прийнято рішення
про створення кафедри медич-
ної фізики та медичного облад-
нання і подальший розвиток

співпраці з Тернопільським на-
ціональним технічним універси-
тетом.
На часі – широке впровад-
ження телекомунікаційних тех-
нологій. Вже зараз сільські на-
вчально-практичні центри пер-
винної медико-санітарної до-
помоги мають аудіовідеозв’язок
з університетською лікарнею, що
дозволяє з допомогою «Скайпу»
проконсультувати хворого, чи в
режимі «наживо» надіслати
електрокардіограму та отрима-
ти рекомендації фахівця. Перед-
бачено максимально ефективне
використання телекомунікацій-
них технологій у кожному ліку-
вальному закладі, що допоможе

зробити медичні послуги доступ-
нішими.
У програмі – зміцнення мате-
ріально-технічної бази навчаль-
но-наукових інститутів ТДМУ,
клінічних кафедр для забезпе-
чення високої якості навчально-
го процесу. Всі аудиторії та на-
вчальні кімнати, сказав Леонід
Якимович, будуть обладнані
відеосистемами або інтерактив-
ними дошками і мультимедійни-
ми проекторами з під’єднанням
до Інтернету. У відремонтованій
актовій залі буде встановлено
обладнання для синхронного
перекладу з англійської на ук-
раїнську і навпаки.
З 1 вересня згідно з виданою
ліцензією в ТДМУ навчатимуть-
ся студенти за спеціальністю
«Здоров’я людини». Відтак на-
вчальний процес проводити-
меться за 4 галузями знань (ме-
дицина, фармацевтика, медич-
на біологія і здоров’я людини)
відповідно до статусу універси-
тету . В планах – отримання
ліцензії на підготовку фахівців за
спеціальністю «Менеджмент в
охороні здоров’я».

ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

(Продовження на стор. 6)

Леонід КОВАЛЬЧУК, кандидат на
посаду ректора ТДМУ, член-корес-
пондент НАМН України, професор

В. ВОРОНЕНКО, директор департа-
менту кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції
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Доцент Костянтин ПАШКО
акцентував увагу на досягненнях
колективу університету під кері-
вництвом ректора, члена-корес-
пондента НАМН України, про-
фесора Л.Я. Ковальчука. Всіх і не
перелічити, зазначив він під час
виступу, але окремо хочеться
відзначити успіхи в реалізації
концепції розвитку університету,
ініціатором розробки якої був
Леонід Якимович. В основу кон-
цепції закладено досвід кращих
європейських та американських
ВНЗ. Керівництво ТДМУ скерува-
ло туди багатьох наших викла-
дачів, які мали можливість вив-
чити й творчо розвинути їх над-
бання .  А результати  не
забарилися. Зокрема, багато
змінилося на краще в навчаль-
но-методичній роботі із запро-
вадженням системи, за якої з
перших днів навчання студенти
паралельно з теоретичними
знаннями засвоюють практичні
навики, необхідні їм у майбутній
професійній діяльності. Методи-
ка ж єдиного дня дозволяє оп-
тимально використати час, відве-
дений для навчання в аудиторі-
ях . Узагалі кожен зроблений
крок став кроком до успіху і виз-
нання.
Професор Катерина ПОСО-

ХОВА у своєму виступі наголо-
сила: «Працюючи в ТДМУ понад
35 років, можу абсолютно об-
’єктивно констатувати, що з при-
ходом Л.Я. Ковальчука на поса-
ду ректора в житті нашого ВНЗ
почалася нова ера. Нині ТДМУ по-
сідає гідне місце серед найпрес-
тижніших вищих навчальним зак-
ладів, наші студенти отримують
міцні знання, а випускників ціну-
ють на ринку праці. З кожним
роком потік абітурієнтів з Украї-
ни зростає, дедалі більше іно-
земців обирають ТДМУ. Надзви-
чайно імпонують ініціативи рек-

Леонід Якимович наголосив
також на важливості забезпечи-
ти регулярне стажування викла-
дачів ТДМУ в кращих вищих
медичних навчальних закладів
світу за рахунок університету.
Планується відкриття шести но-
вих кафедр: медичної фізики й
медичного обладнання, біоети-
ки й деонтології, кафедри фун-
кціональної діагностики і
клінічної патофізіології та двох
фармацевтичних (технології ліків
і економіки фармації). І облад-
нання їх найсучаснішою апара-
турою.
Кажучи про науковий напря-
мок у діяльності університету,
Л.Я. Ковальчук зауважив: наука
продуктивна тоді, коли ідея на-
роджується в голові вченого і
він, захопившись цією ідеєю,
починає її реалізовувати. Вик-
ладачам з вченими званнями,
які сформували власні наукові
школи буде запропоновано
створити наукову раду . Прак-
тикуватимуться також угоди з
партнерами з міжнародного

ПІДБИТО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ,
ВИЗНАЧЕНО НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ
(Закінчення. Поч. на стор. 5)

тора Л .Я .  Ковальчука в на-
вчальній, науковій та соціальній
сферах. Йдеться, зокрема, про
відкриття нових кафедр, при-
міром, кафедри біоетики та де-
онтології. В наш час інтенсивно-
го розвитку наномедицини це
набуває особливого значення».
Катерина Посохова зазначила
також, що Л.Я. Ковальчук – ви-
могливий, ініціативний і водно-
час надзвичайно демократичний
керівник, незмінно доброзичли-
вий у спілкуванні з проректора-
ми, деканами, завідувачами ка-
федр і допоміжним персоналом
та студентами. Він вітає будь-яку
нову ідею, що працює на імідж
університету.

– Я уважно ознайомилася з
програмою дій Л.Я. Ковальчука
в разі обрання його ректором на
2012-2016 роки. Хочу зазначити:
попри її масштабність, у мене не
викликає жодних сумнівів те, що
програма буде виконана, –
підкреслила К. Посохова. – Тому
що Л.Я. Ковальчук – унікальний
керівник, блискучий менеджер.
Завдяки його організаторському
хисту в університеті сталися ті
приємні зміни, які перетворили
його в провідний навчальний
заклад України. Гадаю, в залі
немає жодної людини, яка б не
сподівалася й надалі бути актив-
ним учасником перетворень, зап-
ланованих нашим ректором .
Немає жодної людини, яка б не
хотіла побачити добудований та
працюючий новий стоматологі-
чний корпус, оновлений адміні-
стративний. Кожен з нас вірить
у здійснення наміченого та по-
дальший розвиток університету.
Ми вже багато років працює-
мо під керівництвом Л.Я. Коваль-
чука і ці роки, прожиті разом,
пройшли під знаком пошуку
нового, прогресивного, іннова-
ційного, – наголосив у своєму

виступі професор Ігор ДЗЮБА-
НОВСЬКИЙ. Програма розвит-
ку університету на 2012-2016 роки
відкриває нові чудові перспекти-
ви. Зокрема, йдеться про ство-
рення університетської наукової
ради, яка об’єднує всі наукові
школи, створені за багатолітню
діяльність університету. Це об’єд-
нання надасть новий імпульс
науковій роботі. Результативності
наукових досліджень сприятиме
й зміцнення матеріальної бази
університетських лабораторій та
відкриття нових. Неможливо пе-
реоцінити значення ініціатив Л.Я.
Ковальчука як ректора й голови
депутатської комісії з охорони
материнства і дитинства, що ляг-
ли в основу концепції розвитку,
реформування і реорганізації
галузі охорони здоров’я в області.
Зростання матеріальної бази,
оновлення обладнання й устат-
кування, створення універси-
тетської лікарні, можливість для
наших лікарів і науковців стажу-
ватися в кращих медичних зак-
ладах Європи, Росії, США – всіма
цими вагомими набутками ко-
лектив ТДМУ завдячує насампе-
ред організаторському хисту сво-
го ректора. Переобрання Л.Я.
Ковальчука на посаду ректора на
новий термін забезпечить ТДМУ
інтенсивний розвиток і надалі.
Важливою подією в житті уні-
верситету назвав збори трудово-
го колективу й обрання канди-
датури на посаду ректора ТДМУ
професор, член-кореспондент
НАМН України, Михайло АН-
ДРЕЙЧИН. Є можливість огляну-
тися назад і підбити підсумки ро-
боти за останні 5-10 років, об-
думати майбутнє.

– Я вчився і працюю в універ-
ситеті, який спершу був інститу-
том, з 1957 року, тобто з часу
його заснування і можу в хро-
нологічному порядку оцінити всі

етапи його розвитку, – сказав
професор Андрейчин. – Душа
радіє, що з кожним роком наш
ВНЗ набирає сил, стає авторитет-
нішим. Дуже імпонує те, що ми
бачимо останніми роками: три-
ває демократизація взаємин у
колективі, на кафедрах шляхом
передачі значної частини повно-
важень від ректорату кафедрам,
інститутам, іншим підрозділам.
Це дає можливість більше ініціа-
тиви проявляти на місцях ,
підвищує відповідальність за
роботу. Надихає, що в універ-
ситеті, попри досить скромні на
перших порах можливості, по-
вною мірою використовують пе-
реваги науково-технічного про-
гресу. Це – і комп’ютеризація
навчального процесу, і телеко-
мунікаційні зв’язки, і широкомас-
штабне вивчення освітнього й
наукового досвіду та здобутків
передових країн світу. І не лише
вивчення, а й швидке впровад-
ження в навчальний, науковий,
лікувальний процеси.
Професор Михайло Андрей-
чин зазначив, що дуже уважно
перечитав програму розвитку
ТДМУ на наступні 5 років, зап-
ропоновану ректором Л.Я. Ко-
вальчуком. Дух захоплює від мас-
штабності завдань і пропозицій.
Імпонує, що пропозиції ці дуже
конкретні та вагомі. «Впевнений,
що вони будуть зреалізовані, як
були зреалізовані плани минулих
років», – наголосив М. Андрей-
чин. Як колишньому проректо-
ру з наукової роботи, йому
особливо імпонує, що наукові
лабораторії в університеті облад-
нують новою найсучаснішою
апаратурою, швидкими темпами
освоюються нові прогресивні
методики досліджень. Саме на-
уковці ТДМУ ім. І.Я. Горбачевсь-
кого першими розробили мето-
дику надання допомоги хворим
з надтяжким перебігом грипу,
що ускладнювався набряком ле-
гень.

На очах виростає новий кор-
пус бібліотеки європейського
зразка. Реалізуються й інші важ-
ливі проекти. Їх здійснення, пе-
реконаний Михайло Антонович,
дасть змогу університету вийти
на новий, ще вищий рівень роз-
витку.
Студент 6 курсу медичного

факультету Максим ГЕРАСИ-
МЮК у своєму виступі наголо-
сив на перевагах методики
«єдиного дня» та інших новацій,
впроваджених у навчальний
процес. Позитивний ефект дало
й відкриття навчально-практич-
них центрів первинної медико-
санітарної допомоги, і створен-
ня університетського веб-порта-
лу. Наступні кроки, викладені в
програмі ректора ТДМУ ім. І.Я.
Горбачевського, члена-корес-
пондента НАМН України, дозво-
лять не лише закріпити досягну-
те, а й розвинути наявний по-
тенціал, примножити здобутки та
забезпечити лідерство ТДМУ не
лише серед медичних ВНЗ Украї-
ни, а й усіх ВНЗ держави.

– Студентство ТДМУ підтри-
мує обрання Л.Я. Ковальчука на
посаду ректора, адже переко-
нані, що це єдино правильний
вибір. Під керівництвом Леоніда
Якимовича навчальний і науко-
вий процес розвиватиметься
максимально ефективно.
Для проведення таємного

голосування було обрано
лічильну комісію у складі: го-
лови – проф. М.С. Гнатюка та
членів комісії – проф. М.В.
Гребенника, доц. Є.Ф. Бузька,
доц. Н.Є. Лісничук, Т.Є. Муд-
рик.
На підставі результатів тає-

много голосування члена-ко-
респондента НАМН України,
професора Л.Я. Ковальчука
було одностайно обрано на
посаду ректора ДНВЗ «Терно-
пільський державний медич-
ний університет імені І.Я. Гор-
бачевського МОЗ України».

З ВИСТУПІВ ЧЛЕНІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Члени лічильної комісії

консорціуму про виконання
спільних досліджень, заплано-
вано створення в університеті
двох нових наукових лабора-
торій, а в межах спеціалізова-
ної вченої ради – відкриття двох
нових спеціальностей: «внут-
рішня медицина» та «інфекційні
хвороби». Відтак захист дисер-
тацій продовжуватиметься з 8
спеціальностей.
Назріла потреба покращити

університетську поліграфічну

базу, зазначив ректор. Він наго-
лосив також на необхідності
запровадити нові підходи в
оцінці ефективності виконання
студентами наукових дослід-
жень. Буде створено також 5
міських навчально-практичних
центрів, де студенти старших
курсів і лікарі-інтерни проходи-
тимуть практику.
Із завершенням ремонту всіх
університетських корпусів всі
зусилля будуть спрямовані на їх

технічне переоснащення, зазна-
чив Леонід Якимович. Зокрема,
два стоматологічні центри об-
ладнають сучасними томогра-
фами .  Після  реконструкц і ї
в ідчинить  двер і  оновлена
бібліотека з читальною залою
площею 400 квадратних метрів,
комп’ютерним сектором і залою
для презентацій нової літерату-
ри та проведення літературних
конференцій. Заплановано до-
будову й реконструкцію адмі-

ністративного корпусу, який
«підросте» на два поверхи. На
верхніх обладнають велику і
малу зали для засідань вченої
ради та інших нарад.
Все, що робиться на благо
університету, робиться із задово-
ленням, наголосив Леонід Яки-
мович. «Мені хочеться, – сказав
він, – бачити наш університет
зразковим європейським вищим
навчальним закладом. І він таким
стане, для цього є всі підстави.
Працюючи на посаді ректора,
якщо колектив знову довірить
мені очолити університет, я док-
ладу всіх зусиль, щоб виконати
програму розвитку нашого ВНЗ,
й завдання, продиктовані ча-
сом».
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Відкрив урочисте зібранняректор, член-кор. НАМН
України, професор Л.Я. Коваль-
чук. Він звернувся до випускників
з привітальним словом.
В урочистому засіданні взяв
участь голова Тернопільської
обласної державної адмініст-
рації Валентин Хоптян. Відпові-
дно до рішення вченої ради уні-
верситету від 31 травня 2012 р.,
протокол № 16 Валентину Ан-
тоновичу було присвоєно зван-
ня «Почесний професор Терно-
пільського державного медич-

ного університету імені І.Я. Гор-
бачевського» з врученням
мантії та диплома «Почесного
професора».
Ректор Тернопільського дер-
жавного медичного універси-
тету імені І.Я. Горбачевського,
член-кореспондент НАМН Ук-
раїни, професор, доктор ме-
дичних наук Леонід Якимович
Ковальчук вручив вітальну по-
дяку голові Тернопільської об-
ласної державної адміністрації
В.А. Хоптяну, в якій зазначено:
«Колектив працівників і сту-

ФОТОРЕПОРТАЖ

СТАЛИ ВИПУСКНИКАМИ
31 травня відбулося засідання вченої ради університе-

ту. У палаці культури «Березіль» відбулося урочисте за-
сідання вченої ради, приурочене 52-му випуску лікарів
медичного факультету, 4-у випуску лікарів стоматологі-
чного факультету, 8-му випуску провізорів, 7-му випус-
ку клінічних провізорів, 5-му випуску провізорів-косме-
тологів фармацевтичного факультету та випуску медич-
них сестер Тернопільського державного медичного
університету.

Леонід КОВАЛЬЧУК, ректор
ТДМУ, член-кореспондент
НАМН України, професор

Валентин ХОПТЯН, голова
Тернопільської обласної
державної адміністрації

дентів висловлює Вам щиру
подяку за підтримку та спри-
яння у вирішенні актуальних
для університету справ. Ми гли-
боко цінуємо Ваше розуміння
проблем, пов’язаних з модер-
нізацією вищої медичної осві-
ти та охорони здоров’я, Вашу
налаштованість допомогти ,
знайти засоби для реалізації
наших ініціатив. Зокрема, Ви
допомогли вирішити питання,
яке тривалий час не вирішува-
лось, про виділення земельної
ділянки для університетського
кооперативу «Академмістечко»
під будівництво житла праців-
никам університету. За це Вам
винесено подяку рішенням вче-
ної ради від 15 травня 2012 р.,
протокол №12.
Ваше сприяння допомогло та-
кож створити у селах області
п’ять навчально-практичних
центрів, які надають на сучасно-
му рівні первинну медичну до-
помогу населенню, а також є
базою практики для студентів
випускних курсів та лікарів-
інтернів в умовах села.
Сподіваємося на подальшу
співпрацю з Вами, зокрема,
щодо оснащення університетсь-
кої лікарні сучасною апаратурою,
створення сучасної лабораторії.
Бажаємо Вам, вельмишановний
Валентине Антоновичу, міцного
здоров’я, нових успіхів у Вашій
благородній діяльності на благо
нашого краю».
Голова Тернопільської облас-
ної державної адміністрації В.А.
Хоптян вручив проф. І.Я. Дзюба-
новському  посвідчення про
присвоєння почесного звання
заслуженого діяча науки і техні-
ки України, а випускнику медич-
ного факультету Максиму Гера-
симюку – В.А. Хоптян вручив
відзнаку та нагрудний знак
«Честь і слава Тернопільщини»
III ступеня.
Випускницям Станчевій Н.І.,
Колєснік О.О. були вручені по-
чесні грамоти голови Тернопіль-

ської обласної державної адмі-
ністрації
Дипломи вручали ректор,
член-кор. НАМН України, проф.
Л .Я.  Ковальчук (дипломи з
відзнакою), декан медичного
факультету, проф. А.Г. Шульгай,
декан стоматологічного факуль-
тету, проф. Я.П. Нагірний, заступ-
ник декана фармацевтичного
факультету, доц. Д.Б. Коробко,

директор ННІ медсестринства,
доц. С.О. Ястремська та декан фа-
культету iноземних студентів,
проф. М.М. Корда.
Випускників вітали голова дер-
жавної екзаменаційної комісії
медичного факультету проф. І.М.
Дейкало, голова державної ек-
заменаційної комісії фармацев-
тичного факультету проф. С.М.
Марчишин, голова державної
екзаменаційної комісії факульте-
ту іноземних студентів з ННІ мед-
сестринства проф. С.М. Андрей-
чин.
Випускники поклялися служи-
ти медицині та фармації й по-
дякували рідному університетові
за щасливі роки, проведені у
його стінах. Гімн медичного уні-
верситету виконала Наталя Во-
лотовська.
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1 червня відзначила юві-
лейний день народження ве-
теран ТДМУ, кандидат ме-
дичних наук Людмила Олек-
сандрівна ВОЛКОВА
Вельмишановна Людмило

Олександрівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілей-

ним днем народження!

Людмила Олександрівна Вол-
кова народилася 1 червня 1927
року в м.Ташкенті (Узбекистан).
Після закінчення в місті Фрунзе
(тепер – Бішкек, Киргизія) се-
редньої школи 1945 р. вступила
до Киргизького державного
медичного інституту, який закі-
нчила 1950 року .  Пройшла
піврічні курси спеціалізації з рен-
тгенології і до 1957 року працю-
вала лікарем-рентгенологом у
міській лікарні міста Кзил-Кія
Киргизії. 1957-1959 рр. навчала-
ся в клінічній ординатурі на ка-
федрі рентгенології та радіології
Київського державного медич-
ного інституту. В серпні 1959 р.
згідно з наказом Міністерства
охорони здоров’я Української
РСР отримала скерування в Тер-
нопільський державний медич-
ний інститут, де працювала аси-
стентом курсу рентгенології та
радіології впродовж 40 років.
За період роботи на курсі рен-
тгенології і радіології, а пізніше
– на кафедрі онкології, рентге-
нології і медичної радіології Л.О.

«ЗАКЛАДАЛА ФУНДАМЕНТ АКАДЕМІЗМУ У ТДМУ»
У стінах університету Ви успіш-

но пройшли 40-річний трудовий
шлях асистента спочатку курсу
рентгенології і медичної радіо-
логії, а пізніше – кафедри онко-
логії, променевої діагностики і
терапії та радіаційної медицини.
Колектив університету глибо-

ко поважає і щиро шанує Вас як

відомого науковця, досвідчено-
го клініциста-радіолога і рентге-
нолога, педагога і вихователя
студентської молоді представни-
ка першої плеяди викладачів, які
закладали фундамент академіз-
му в нашій alma mater, за бага-
торічну невтомну працю, висо-
кий професіоналізм, сумлінне

виконання своїх службових і
громадських обов’язків.
Ваші порядність , праце-

любність, інтелігентність, уважне
ставлення до людей, прагнення
робити добро заслуговують
найвищої оцінки і є прикладом
для наслідування новими поко-
ліннями студентів , молодих

лікарів, науковців і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановна

Людмило Олександрівно, доб-
рого здоров’я, людського тепла,
душевного спокою, добробуту,
родинного благополуччя і за-
тишку, щасливого довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

Волкова зарекомен-
довала себе актив-
ним  науковцем ,
1966 р . захистила
кандидатську ди-
сертацію «Згорталь-
на система крові
при променевій те-
рапії ракових ново-
утворів», опубліку-
вала понад 30 нау-
кових робіт, отри-
мала посвідчення на
5 раціоналізаторсь-
ких пропозицій, які
успішно впровади-
ла в клінічну прак-
тику.
Як асистент Л.О.
Волкова брала без-
посередню участь у
створенні та постій-
ному вдосконаленні
навчально-методичних матері-
алів, була завучем курсу рентге-
нології і медичної радіології, ве-
лику увагу приділяла залученню
студентів до роботи в науково-
му гуртку, керувала навчанням

інтернів-рентгенологів Терно-
пільської та Рівненської облас-
тей, брала участь у підготовці
рентгенлаборантів.
Кандидат медичних наук Л.О.-
Волкова була висококваліфікова-

ним клініцистом-рентгенологом і
радіологом. Крім роботи в клініці,
виїжджала на консультації в ра-
йонні лікарні області.
Людмила Олександрівна бра-
ла активну участь у громадській
роботі, зокрема, як куратор сту-
дентських груп, один з органі-
заторів виховного процесу на ІV
курсі, секретар медичної секції
товариства «Знання», учасник
медико-просвітницьких бригад,
які виступали перед краянами.
Л.О.Волкова – яскравий пред-
ставник першої плеяди викла-
дачів, які закладали фундамент
академізму в нашій аlma-mater.
Вона була зразком високого
професіоналізму, працелюбності,
вимогливості, принциповості,
інтелігентності.
Росіянка за національністю, яка
народилася в Середній Азії, здо-
була там освіту, працювала в
російськомовному середовищі,
Л.О.Волкова в Тернополі оволо-
діла українською мовою.
Людмила Олександрівна ра-
зом з чоловіком Михайлом Олек-

12 червня відзначає юві-
лейний день  народжен-
ня професор кафедри про-
педевтики  вну тр ішньої
медицини та  фтиз іатр ії
ТДМУ  Марія Михайлівна
САВУЛА
Вельмишановна Маріє Михай-

лівно!

12 червня відзначатимемо юві-
лейний день народження док-
тора медичних наук, професо-
ра Марії Михайлівни Савули. 57
років роботи у фтизіатрії, вагомі
наукові здобутки по праву виз-
начили місце М.М.Савули серед
провідних фтизіатрів України.
М.М.Савула народилася в сім’ї
вчителів у Польщі над р. Вісла.
Марія Михайлівна виховувалася
в атмосфері українських тра-
дицій, духовності та моралі. Бать-
ки були високоінтелегентні ,
скромні й порядні люди. Навчан-
ня у Львівському медичному
інституті пов’язане з тяжкими
повоєнними роками. Після закі-
нчення з відзнакою 1955 року
медінституту Марія Михайлівна
працювала районним фтизіатром
у с. Комарне, нині Городоцько-
го району Львівської області.
Звідти вступила до аспірантури,
а відтак через 3 роки навчання
в аспірантурі захистила канди-
датську дисертацію.
З 1960 до 1970 року М.М.Са-
вула – молодший, старший на-
уковий співробітник Львівського
науково-дослідного інституту
туберкульозу, де відбувалося
подальше становлення Марії
Михайлівни як лікаря і науковця.

У 1970 р. М.М. Савула обрана
на посаду завідувача курсу фти-
зіатрії Тернопільського медично-
го інституту. 1973 року була ство-
рена кафедра туберкульозу, яку
з 1973 до 2003 року очолювала
М.М. Савула. З 2003 року вона
– професор кафедри пропедев-
тики внутрішньої медицини та
фтизіатрії.
Під керівництвом М.М.Савули

постійно удосконалювали
методику викладання ту-
беркульозу, багаторазово
видавали методичні реко-
мендації для студентів, су-
бординаторів, інтернів.
Вона є співавтором пер-
шого в Україні оригіналь-
ного підручника українсь-
кою мовою «Туберкульоз»
та електронного підруч-
ника «Туберкульоз», які
користуються великою
популярністю серед сту-
дентів вищих медичних
навчальних закладів Ук-
раїни.
М.М. Савула – досвідче-
ний, чуйний лікар, науко-
вець з досконалим, глибо-
ким клінічним і науковим
мисленням . Марії Ми-
хайлівні властиві наполег-

ливість, цілеспрямованість при
розв’язанні наукових, клінічних
проблем, надзвичайна працез-
датність, постійна робота над
поповненням і вдосконаленням
своїх знань. Впродовж багатьох
років вона очолювала Асоціацію
фтизіатрів і пульмонологів Тер-
нопільської області.
Основні напрямки наукових
досліджень професора М.М.Са-

вули присвячені удосконаленню
методів лікування і диференці-
альній діагностиці туберкульозу.
На підставі вивчення метаболіз-
му протитуберкульозних пре-
паратів розроблені схеми хіміо-
терапії для різних груп хворих,
підвищення ефективності ліку-
вання; автор також сприяла
впровадженню неспецифічних
методів терапії: комбінації анти-
гіпоксантів з антиоксидантами,
імуномодулятора ербіолу, апа-
ратної фізіотерапії (вперше –
постійного магнітного поля, сан-
тиметрово-хвильової терапії в
поєднанні з лімфотропним регі-
онарним введенням ізоніазиду).
Вивчення метаболізму протиту-
беркульозних препаратів стали
основою захищеної 1973 року
докторської дисертації. Пізніші
дослідження присвячені дифе-
ренціальній діагностиці захво-
рювань легень і плеври, про-
блемі туберкульозу і материн-
ства.
У науковому доробку Марії
Михайлівни понад 200 наукових
і навчально-методичних публі-
кацій, у т.ч . 3 монографії, 3
підручники і перший в Україні
електронний підручник «Тубер-
кульоз», 7 навчальних посібників.

сійовичем виховали сина Олек-
сія, який став лікарем-хірургом і
популярним письменником, і
доньку Наталю – лікаря-фізіоло-
га, доцента, завідуючу кафедрою
біоетики та деонтології нашого
університету.
Праця Л.О.Волкової відзначе-
на медаллю «Ветеран праці»,
знаком «Відміннику охорони
здоров’я», занесенням на Дош-
ку пошани, багатьма подяками
ректора університету.
Життя і діяльність Л.О.Волкової

– гідний приклад для насліду-
вання новими поколіннями сту-
дентів, молодих лікарів, нау-
ковців і викладачів.
Колектив кафедри онко-

логії, променевої діагности-
ки і терапії та радіаційної
медицини, працівники і сту-
денти ТДМУ, вся медична гро-
мадськість Тернопілля щиро
вітають Людмилу Олександ-
рівну з ювілеєм, бажають доб-
рого здоров’я, добробуту, ро-
динного благополуччя, щас-
ливого довголіття.

ВІТАЄМО, ВЧИТЕЛЬКО ТА ЛІКАРЮ!
Сердечно вітаємо Вас з ювілей-

ним днем народження!
У стінах університету Ви успі-

шно пройшли 42-річний трудо-
вий шлях, майже 30 років очо-
лювали кафедру фтизіатрії, а
після її реорганізації й надалі
реалізовуєте свій творчий потен-
ціал як професор кафедри про-

педевтики внутрішньої медици-
ни та фтизіатрії.
Колектив університету глибо-

ко поважає і щиро шанує Вас
як відомого науковця, досвід-
ченого клініциста-фтизіатра, пе-
дагога і вихователя студентсь-
кої молоді за багаторічну не-
втомну  працю ,  високий

професіоналізм, сумлінне вико-
нання своїх службових і гро-
мадських обов’язків.
Ваші порядність , праце-

любність, інтелігентність, уважне
ставлення до людей, прагнення
робити добро заслуговують най-
вищої оцінки і є прикладом для
наслідування новими покоління-

ми студентів, молодих лікарів,
науковців і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановна

Маріє Михайлівно, доброго здо-
ров’я, невичерпного творчого
натхнення, нових успіхів у Вашій
благородній діяльності, добробу-
ту, людського тепла, душевного
спокою, родинного благополуч-
чя і затишку, активного та щас-
ливого довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

Під її керівництвом виконано 3
кандидатські дисертації.
Наукова ерудиція, фундамен-
тальні знання, людяність і по-
рядність М.М.Савули завжди
були прикладом для студентів,
молодих вчених, лікарів, усіх, з
ким вона працює. У Марії Ми-
хайлівни прекрасна, дружна сім’я.
Син Юрій – доктор медичних
наук, професор-терапевт, підро-
стає онук .
Тож нехай тепле сонце і без-
хмарне літнє небо супроводжу-
ють Вас, шановна Маріє Михай-
лівно, у житті. Доброго Вам на-
строю , міцного здоров ’я ,
сповнення усіх творчих і життє-
вих задумів!
Колектив кафедри пропе-

девтики внутрішньої меди-
цини та фтизіатрії ТДМУ імені
І.Я. Горбачевського, Асоціація
фтизіатрів і пульмонологів
Тернопільської області.
Працівники і студенти

ТДМУ, редакція газети «Ме-
дична академія», вся медич-
на громадськість Тернопілля
щиро вітають Марію Михай-
лівну з ювілеєм, бажають доб-
рого здоров’я, добробуту, ро-
динного благополуччя, актив-
ного і щасливого довголіття.
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З 2008 року згідно з отри-
маною ліцензією Мініс-

терства освіти і науки Украї-
ни в ТДМУ була впровад-
жена дистанційна форма
навчання – передовсім на-
вчання іноземних студентів.
Нині на цій формі на-
вчається 250 осіб, з них 231
– за підготовкою медсест-
ри-бакалавра (з них 43 –
вітчизняних), 19 – магістра
(з них 15 – вітчизняних).

10-11 травня в місті Нью-
Йорк (США) в приміщенні
коледжу ASA відбувся ви-
пускний іспит 46 медсестер-
бакалаврів, які протягом
двох років навчалися в
Інституті медсестринства
ТДМУ на  дистанц ійній
формі. Приміщення для прове-
дення іспиту були забезпечені
адміністрацією коледжу ASA та
компанією International Career
Consulting, Inc. Іспит приймала
комісія ТДМУ у складі першого
проректора проф. І.Р. Мисули,

директора інституту медсе-
стринства ТДМУ доц. С.І.
Ястремської, доц. кафедри
внутрішньої медицини №
2 А.А. Лепявка.
Іспит складався з двох
частин .  Першою було
проведено теоретичну
частину, яка містила вирі-
шення тестових запитань
з основних розділів мед-
сестринства.
Після цього студенти
складали практичну час-
тину іспиту, де йшлося
про відповіді на ситуа-
ційну задачу, а саме – по-
становку медсестринсько-
го діагнозу , вирішення
алгоритму дій медсестри
в конкретній клінічній ситуації,
а також проведення медсест-
ринських маніпуляцій на фан-
томах пацієнтів.
Загалом студенти показали
добрий рівень знань та умінь.
Відмінні оцінки отримали 7 %
студентів, задовільні – 4 %,
решта – «добре». Потрібно
зазначити, що всі студенти, які
складали іспит, є практикуючи-
ми медсестрами в шпиталях
США. Як правило, найкращі
знання, особливо на прак-

тичній частині екзамену, вони
демонстрували  саме з тих
розділів медсестринства, з яки-
ми вони найбільше пов’язані
внаслідок своєї професійної
діяльності.

Після складання іспиту пред-
ставники студентів сказали, що
задоволені високим рівнем на-
вчання в Тернопільському медич-
ному університеті й подякували
за це адміністрації університету,
керівництву інституту медсест-
ринства та всім професійним
викладачам. Частина студентів
виявили бажання продовжити
навчання за магістерською про-
грамою.
Під час візиту також було
проведено переговори з пре-

У БАКАЛАВРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА
ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
У США – ВИПУСКНИЙ ІСПИТ

21 травня відзначила юві-
лейний день народження про-
фесор кафедри інфекційних
хворб  з епідеміологією ,
шкірними та венеричними
хворобами ТДМУ Наталія Ав-
румівна ВАСИЛЬЄВА
Вельмишановна Наталіє Авру-

мівно!
Сердечно вітаємо Вас з

ювілейним днем народжен-
ня!
Після закінчення Ленінг-

радського медичного інсти-
туту, семи років практичної
роботи в стінах ТДМУ Ви
усп ішно пройшли 40-
річний трудовий шлях від
асистента до професора ка-
федри інфекційних хвороб
з епідеміологією, шкірними
та венеричними хворобами.
Колектив університету

глибоко поважає й щиро
шанує Вас як відомого нау-
ковця, досвідченого клініци-
ста-інфекціоніста, педагога
та вихователя студентської
молоді за багаторічну не-
втомну працю, високий про-
фесіоналізм, сумлінне вико-
нання своїх службових і гро-
мадських обов’язків.
Ваші порядність , праце-

любність, інтелігентність, уважне
ставлення до людей, прагнення
робити добро заслуговують най-
вищої оцінки і є прикладом для

наслідування новими покоління-
ми студентів, молодих лікарів,
науковців і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановна

Наталіє Аврумівно, доброго здо-
ров’я, невичерпного творчого
натхнення, нових успіхів у Вашій
благородній діяльності, добробу-

ту, людського тепла, душевного
спокою, родинного благополуч-
чя і затишку, довгих років радіс-
ного, щасливого життя.

Ректорат ТДМУ
імені І.Я.Горбачевського

зидентом коледжу ASA, докто-
ром Агафоновим та керівни-
ком  компані ї Internat iona l
Career Consulting, Inc., докто-
ром Тохадзе про перспективи
подальшого розвитку співпраці

з ТДМУ щодо дистанцій-
ної форми навчання мед-
сестринства студентів зі
США. З їх слів, авторитет
і міжнародне визнання
ТДМУ поряд з ефективно
проведеною організацій-
ною та рекламною кампа-
ніями сприяють збільшен-
ню кількост і громадян
США, які бажають отри-
мати вищу медичну осві-
ту в нашому університеті.
Вже восени цього року
їхня кількість може суттє-
во збільшитися.
Члени екзаменаційної
комісії висловлюють щиру
вдячність ректору універ-
ситету, члену-кореспон-

денту НАМН України, проф.
Л.Я. Ковальчуку за сприяння в
проведенні цієї поїздки.

ВІТАЄМО!-

Ігор МИСУЛА,
перший проректор,

професор,
Світлана ЯСТРЕМСЬКА,

директор інституту
медсестринства,

доцент,
Андрій ЛЕПЯВКО,
доцент кафедри

внутрішньої медицини № 2

Відтепер тернополянам і
мешканцям краю не має
потреби доправлятися до
медичних закладів інших
обласних центрів у пошу-
ках літотрипсії. Неінвазив-
ну процедуру дроблення
камінців у нирках прово-
дять у Тернопільській
лікарні швидкої допомоги.

Така можливість з’явилася
завдяки проекту державно-
приватного партнерства у рам-
ках якого нині сп івпрацює
лікарня та фірма ProHealth. Її
фахівці придбали у Німеччині
літотриптор відомого зарубіж-
ного виробника  –  фірми
Siemens. Апарат, аналогів яко-
му в Україні нині немає, виго-
тотовлений цього року . Його
вартість 150 тис. євро.
Щодо цін на лікування за до-
помогою літотриптора, то в
лікарні швидкої допомоги вони
будуть не вищі, ніж у інших зак-
ладах України. Загалом проце-
дура коштуватиме 2000 тисячі
гривень. Але для пільгових ка-
тегорій хворих діятиме соціаль-
на програма.

 Передбачено соціальний па-
кет для різних категорій насе-
лення. Згідно з ним лікарі про-
водитимуть процедуру зі зниж-
ками. За умовами договору, є
10 %, 25 % знижки для пацієнтів
і працівників лікарні швидкої до-
помоги. Власники апаратури та-
кож передбачили й інші види
знижок для найбільш потребу-
ючих мешканців.

– Дистанційна літотрипсія, –
мовив на церемонії відкриття
кабінету головний лікар міської
лікарні швидкої допомоги Ярос-
лав Чайківський, – наразі є найе-
фективнішим методом у ліку-
ванні сечокам’яної хвороби .
Днями завершено останні об-
лаштування у кабінеті літот-
рипсі ї .  Консультуватимуть
лікарів медичного закладу та
проведуть перші процедури
фахівці Інституту урології НАМН
України.
Завідувачем кабінету літот-
рипсії призначили уролога
вищої категорії з тридцятиріч-
ним досвідом Юрія Малевича.
Він уже пройшов спеціальне на-
вчання в Інституті урології.
Як зауважив лікар, на Тер-
нопіллі зараз багато людей
страждає на сечокам’яну хворо-
бу, адже наша область входить
до ендемічної зони щодо цієї
патології. Потреба в такій апа-
ратурі є актуальною впродовж
останніх 15 років, відколи вико-
ристало свій ресурс та стало мо-
рально застарілим подібне ме-
дичне оснащення в одній з ліка-
рень Тернополя.

 Юрій Малевич підкреслив, що
унікальність апарата в тому, що
«працює» ультразвуковою лока-
лізацією конкремента без рент-
генівського навантаження.
Міський голова Тернополя
Сергій Надал, перерізавши сим-
волічну стрічку з нагоди відкрит-
тя кабінету літотрипсії, відзначив
велику важливість для мешканців
міста цієї події.

Лариса ЛУКАЩУК

ЛІТОТРИПТОР – ДЛЯ ЛІКАРНІ
ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ

НОВЕ ОБЛАДНАННЯ
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XVI міжнародний медичний
конгрес студентів і молодих вче-
них, що відбувся на базі НОК
«Червона калина», зібрав кра-
щих студентів і молодих вчених
з різних ВНЗ України. Зокрема,
приїхали представники медич-
них ВНЗ і молоді медики з Киє-
ва, Івано-Франківська, Одеси,
Ужгорода, Чернівців, Львова,
Харкова, Донецька, Рівного,
Вінниці, Житомира, Хмельниць-
кого та інших міст. Всього – 137
гостей. 226 учасників конгресу
репрезентували ТДМУ ім. І.Я. Гор-
бачевського. Зорганізували фо-
рум університетська рада СНТ та
рада молодих вчених за спри-
яння обласної асоціації молодих

усіх напрямків медицини та фар-
мації. Зокрема, працювали секції
«Внутрішні хвороби», «Хірургі-
чна патологія, онкологія та радіа-
ційна медицина», «Експеримен-
тальна медицина», «Медицина
катастроф», «Клінічне медсест-
ринство», «Клінічна імунологія та
алергологія», «Інфекційні хворо-
би. Фтизіатрія. Дерматовенероло-
гія», «Фармакологія та фарма-
ція», «Морфологія в нормі та
при патології. Біологія та мікро-
біологія», «Неврологія та психі-
атрія», «Профілактична медици-
на, соціальна медицина та ООЗ,
медична інформатика», «Стома-
тологія, офтальмологія, лор-па-
тологія», «Педіатрія».

СТУДЕНТИ Й МОЛОДІ ВЧЕНІ
ЗІБРАЛИСЯ НА КОНГРЕС

медиків Тернопілля. Організацій-
ний комітет очолив ректор ТДМУ,
член-кореспондент НАМН Ук-
раїни, професор Л.Я. Ко-
вальчук.
Леонід Якимович, висту-
паючи  на церемоні ї
відкриття, тепло привітав
учасників конгресу, зазна-
чивши, що такі зустрічі вже
стали традиційними, і що-
разу збирають кращих з
кращих, справжніх лідерів
серед студентства та пер-
спективних молодих вче-
них. Ректор побажав їм
плідної роботи, успіхів у
навчанні та науковій ро-
боті.
За час роботи конгресу
відбулося 12 секційних та
два пленарних засідання з

Учасники секційних засідань
виступали з усними доповідя-
ми. Увагу присутніх приверну-

ли також стендові доповіді на
актуальні теми, пов’язані з пе-
ребігом і лікуванням різних зах-
ворювань. Дев’ять доповідей
представили гості з-за кордо-
ну. П’ятеро з них приїхали з
Болгарії, двоє з Молдови, один
з Росії. Молоді вчені з Польщі
та Чехії написали спільну ро-
боту.

Презентація кращих допові-
дей відбулася під час другого
пленарного засідання. Порядок
денний містив також звіт голів
секцій і нагородження пере-
можців. Зокрема, увагу при-
сутніх привернула доповідь сту-
дентки 5 курсу медичного фа-
культету ТДМУ Юлії Бойчук
«Варіанти ведення хворих з по-

заматковою вагітні-
стю». Її визнали кра-
щою з поміж інших
доповідей, прочитаних
на секції «Акушерство
і гінекологія».
Студент п’ятого кур-
су медичного факуль-
тету ТДМУ Олександр
Домбровський висту-
пив з доповіддю «Вплив
неоад’ювантної хіміоп-
роменевої терапії на
морфологічну структу-
ру пухлин прямої киш-
ки та частоту виникнен-
ня ранніх післяопера-
ційних ускладнень».
Його напрацювання

відзначили на секції «Хірургіч-
на патологія, онкологія та радіа-
ційна медицина». Під час звіту
голів секцій Олександр став од-
ним з переможців. Відзнаку от-
римала і студентка Житомирсь-
кого інституту медсестринства
Олена Козловець. Тема її до-
повіді: «Психологічні аспекти в
роботі медичної сестри щодо
профілактики підліткового алко-
голізму».

Загалом у номінаціях «молоді
вчені» та «студенти» відзначе-
но 37 осіб, які отримали дипло-
ми І ступеня, і 41 особа отрима-
ла дипломи ІІ ступеня. Пере-
можцям вручено також цінні
подарунки.
Після завершення роботи та
урочистого закриття конгресу
його учасників чекала цікава ек-
скурсійна поїздка в місто Зба-
раж, до древнього замку. Куль-
турно-розважальна програма
вмістила в себе і вечір відпочин-
ку з пікніком, і концерт.

Оксана БУСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)
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55 років тому серед сту-
дентів першого курсу по-
мітно виділявся демобілі-
зований офіцер – лейте-
нант медичної служби, в
минулому – старший фель-
дшер і начальник аптеки
прикордонної застави, зго-
дом – старший опера-
ційний фельдшер польово-
го шпиталю.

Вступу до інституту передува-
ла значна теоретична та фахо-
во-профорієнтаційна підготовка:
закінчення військового медично-
го училища з відзнакою, закін-
чення вечірньої школи із срібною
медаллю. Любов до навчання та
праці, повага до батьків і стар-
ших закладені в сім’ї та школі.
Під час канікул семи-вось-
милітнім підлітком босими нога-
ми пас гусей на стернях, ще й
колоски збирав для домашніх
курей. Відчував любов до свійсь-
ких тварин, любив спостерігати,
як весною пробуджується приро-
да: рослини, квіти, цвітуть сади,
дозрівають хліба в переджнив’я,
слухати спів жайворонків і пере-
пелів. Велику радість викликали
очікування й святкування Різдва
Христового та Великодня.
Врізалася в пам’ять із дитин-
ства, як напередодні війни бать-
ко взяв хлопця до Тернополя
доглянути коней. Супроводжу-
вали хвору сусідку до лікаря.
Дорога далека, понад 25 км,
припікало липневе сонце, сто-
гнала хвора, піт градом стікав з
обличчя, ледь живою довезли на
вулицю Шпитальну. Оглянувши,
лікар за візит узяв 10 злотих, ска-
зав чоловікові і моєму батькові:
хвороба важка, невиліковна, го-
туйтеся до гіршого. Але з Божої
волі хвора видужала, прожила
ще 30 років, похоронивши чо-
ловіка та мого батька. Цей ви-
падок послужив поштовхом для
вибору майбутнього фаху.
Інститут закінчив з відзнакою й
рекомендацією на наукову робо-

ту. При скеруванні на роботу ви-
бирав не місце, а професію. Ке-
руючись тим, що місце можна
змінити, спеціальність – ні. Ще під
час навчання оцінив свою
схильність і можливості та поста-
вив чітку мету у виборі спеціаль-
ності. Легкого хліба не шукав.
Серед розділів внутрішньої меди-
цини – кардіологія найважча.
Більше половини людства хворіє
й помирає від серцево-судинних
захворювань, 12-15 відсотків по-
мирають раптово. Постійно вдень
і вночі треба бути напоготові на-
дати невідкладну допомогу.

Знань, отриманих в інституті, не
вистачало. Почалося інтенсивне
удосконалення: навчання на 2-х
місячних курсах з електрокарді-
ографії, двічі (крім педагогічного
навчання) побував на курсах в
Центральному інституті удоско-
налення лікарів у м. Москві. Регу-
лярно відвідував наукову медич-
ну бібліотеку. Крім кардіології,
вивчав суміжні спеціальності з те-
рапії та невідкладні випадки з
медицини. Адже кожний лікар
повинен поставити діагноз «го-
стрий живіт», вміти прийняти
пологи в екстремальній ситуації,
надати допомогу при травмах,
кровотечах, гострому отруєнні і
т.д. Цьому зобов’язує диплом і
присяга лікаря.

З другої половини минулого
століття аптеки почали активно
поповнюватися різноманітними
ліками. Для лікування внутрішніх
хвороб з’явилися цілі групи но-
вих препаратів. Для ефективно-
го їх використання відчув гос-
тру потребу оволодіти клініко-
фармакологічним мисленням. З
цією метою за власної ініціативи
та підтримки ректорату навчав-
ся на місячних курсах з клінічної
фармакології в Москві. Коли у
80-х роках у медичних ВНЗ Со-
юзу ввели курс з клінічної фар-
макології, ректорат доручив мені

вести 50-и годинний курс (у т.ч.
8 лекцій) у нашому інституті. Ці
знання постійно, досі поповнюю
в індивідуальний довідник. Гли-
боко переконаний, що май-
стерність лікаря-інтерніста треба
оцінювати за знання клінічної
фармакології так, як оцінюють
хірурга «за золоті руки».
Атестаційна комісія присудила
вищі лікарські категорії з терапії
та кардіології. Після успішного
закінчення клінічної ординатури
та захисту дисертації вчена рада
рекомендувала на посаду асис-
тента кафедри пропедевтики
внутрішніх хвороб. На цій посаді
знайшов третю любов (перша –
кардіологія, друга – клінічна фар-
макологія). На моє переконання

– треба любити те, що викла-
даєш, і любити тих, кого навчаєш.
Мій девіз: лікаря може навчити
лише фахівець першої чи вищої
лікарської категорії. Не сприймаю
практики призначення  на
педагогічну роботу після захисту
дисертації. Науковий ступінь важ-
ливий, але не основний. Про це
писав до «Медицинской газеты»
в часи Союзу. А будучи членом
консультативної ради, вніс про-
позицію, щоб усі викладачі
клінічних кафедр – від асистента
до професора – мали лікарські
категорії. А ще рекомендую кож-
ного асистента, який претендує
на терапевтичну кафедру, на 2-3
роки призначати на кафедру про-
педевтики внутрішніх хвороб.
Адже кожен асистент-інтерніст
повинен досконало володіти кла-
сичними методами діагностики
(огляд, пальпація, перкусія, аус-
культація). Методи високодіагно-
стичні і вічні, як сама медицина.
Основною методикою на-
вчання були й повинні зали-
шитися за формулою: теоре-
тична підготовка (лекції,
підручник , монографія ,
інформаційні листи і т.д.) – те-
матичні хворі з детальним та
посистемним обстеженням і
обговоренням з викладачем –
і, за потреби, знову звернен-
ня до літературних джерел.
Сучасні методи навчання, у
тому числі й Болонський, по-
винні лише доповнювати вже
згадану методику.
Окремо про стосунки з па-
цієнтами. Кожного хворого,
вважати біблійним ближнім.
Свого часу письменниця О.
Кобилянська сказала: «Лише
хвора людина є людина».

Кожного пацієнта не лише де-
тально обстежити, але й з’ясу-
вати можливі фактори ризику та
причини виникнення недуги. Ре-
комендації повинні містити :
фізичний режим, особливості
харчування, етіологічні та пато-
генетичні ліки. Не допускати полі-
прагмазії. Слідкувати за ефектив-
ністю лікування, можливими по-
бічними діями ліків, виконання
хворим вимог вторинної проф-
ілактики.
Лікар впливає на пацієнта не
лише фаховою ерудицією, але й
своїм зовнішнім виглядом, своєю
поведінкою. Гріш ціна лікарю, який
рекомендує пацієнту вимоги здо-
рового способу життя, а сам ку-
рить, випиває, має зайву масу тіла,

ЛІКАР І СЬОГОДЕННЯ
СПОГАДИ-РОЗДУМИ ПРО ФОРМУВАННЯ ТА
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРЯ – ВИПУСКНИКА УНІВЕРСИТЕТУ
1963 РОКУ, ЛЮДИНИ З ВЕЛИКИМ ЖИТТЄВИМ ДОСВІДОМ

Ю. ЗАВОДОВИЧ, В. ФАЙФУРА, П. МАРТИНЮК, І. ЛОЙКО,
В. ПРИШЛЯК, І. ШИЛО – ветерани нашого університету, вони
були студентами першого набору (1957 р.)

уникає фізичної активності. Лікар
– інтелігент. Повинен читати літе-
ратуру, пресу, відвідувати культурні
заклади. Широкий кругозір сприяє
кращому контакту з людьми.
Істотне значення у фаховій
досконалості мали й мають
спільна праця та спілкування з
відомими клініцистами, серед
яких: М.О. Черевчук, Л.П. Кушнір,
Т.М. Хандога, Ю.Т. Коморовський,
О.Й. Бакалюк, Д.М. Виштикалюк,
М.В. Гребеник, М.А. Андрейчин,
М.М. Франчук, Л.В. Гута, В.І. Ку-
бей та багато інших. Це високок-
валіфіковані лікарі-гуманісти,
одинаково ставилися до усіх хво-
рих, незалежно від їх походжен-
ня чи матеріальних статків.
Лікарська справа – це мистец-
тво, вимагає постійного само-
удосконалення , поповнення
знань, бути на рівні досягнень
світової медичної науки й прак-
тики. Лікар – вічний студент.
Викликають неприхований
щем і біль за сучасну охорону
здоров’я: спотворені паростки
приватної допомоги, щоденні
безглузді реклами, популяриза-
ція ясновидців, знахарів тощо.
Страждають бідні люди. Задума-
на реформа медицини не на
часі. Її слід проводити в інтере-
сах хворого, а не в інтересах еко-
номії державних коштів.
Доцільно переглянути пенсій-
ний вік лікарів і силоміць не
відправляти на пенсію найбільш
фахово цінних спеціалістів. Керу-
ватися не календарним віком, а
професійно-біологічним. З віком
у ногу йде й досвід. Тим більше,
лікарів в країні не вистачає.
Вихід на пенсію не означав для
мене – заслужений відпочинок,
а продовження трудитися на по-
прищі навчання студентів, фор-
мування здорового способу жит-
тя краян шляхом виступів на ра-
діо, телебаченні, публікацій у
пресі. Життєвим девізом є: клятва
Гіппократа, яку доцільно вруча-
ти кожному випускнику поряд з
дипломом. Недарма випускники
1957-1963 років навчання на знак
щирої подяки подарили своїй
альма-матер художньо оформле-
ний стенд «Клятва Гіппократа».

Василь ПРИШЛЯК,
випускник 1963 р., відмінник
охорони здоров’я, спеціаліст
вищих лікарських категорій

з терапії та кардіології,
заслужений лікар України,

доцент

ЕЛЕКТРОННА
ПОШТА «КУСАЄ»
ЗА СЕРЦЕ
Регулярна перевірка електрон-
ної пошти протягом дня може
являти собою загрозу для серця,
оскільки, таким чином, людина
забезпечує собі стабільно висо-
кий рівень стресового стану і на-
пруженості – такого несподіва-
ного висновку дійшли амери-
канські вчені , повідомляють
іноземні ЗМІ.
Група дослідників з універси-
тету штату Каліфорнія проводи-
ла аналіз стану здоров’я кількох
десятків рядових службовців. Вони
виконували всі свої звичні що-
денні обов’язки й водночас на
їхніх тілах були розміщені спеці-

Дослідження
альні датчики, що зчитують час-
тоту серцевого ритму.
У рамках цієї роботи також
була сформована спеціальна гру-
па співробітників з різних ком-
паній і відділів, які перебували в
різних кінцях штату Каліфорнія,
яким на 5 днів їх безпосередні
начальники дали дозвіл не пере-
віряти свою пошту. Всі ділові кон-
такти вони здійснювали за допо-
могою телефонів і факсів. У ре-
зультаті в цій групі показники
частоти серцевих скорочень були
значно кращими, ніж у загальній.
За різними оцінками ризик роз-
витку різних захворювань серце-
во-судинної системи, у людей, не
прив’язаних до електронних по-
штових скриньок, міг бути на 60-
80 % нижче, ніж у службовців,
яким за службовим обов’язком

необхідно користуватися таким
засобом зв’язку.
Згідно з оцінками експертів у
сфері Інтернет-комунікацій нині у
всьому світі щодня люди обміню-
ються понад 200 млрд. листів, що
перетворює електронну пошту на
найважливіший канал ділового
спілкування. Водночас медики
вже давно стверджують, що по-
дібний засіб зв’язку може являти
собою загрозу для фізичного і
морального здоров’я людини.

ЯК КЕРУВАТИ
ВЛАСНИМ СНОМ
Чого здатний досягти людсь-
кий організм завдяки спорту?
Багато чого, як показують останні
дослідження , проведені у
Франції. Протягом шести діб двоє
атлетів провели випробування

власних сил, один – на рухомій
доріжці, інший – на статичному
велосипеді. Бігун-екстреміст Міка-
ель Мікалетті побив навіть відпо-
відний світовий рекорд, зафіксо-
ваний у книзі рекордів Гіннеса.
Як подолати втому і нудьгу під
час цих випробувань?
Поза суто спортивним аспек-
том, дослідження, що проводять
у науковому містечку в Парижі,
дає також змогу проаналізувати
такі явища, як сон і втома, завдя-
ки постійному медичному моні-
торингу . Рухи очей, щелепи,
діяльність мозку – все піддавалося
обстеженню як під час фізичних
зусиль, так і під час пауз між ними.
Протягом цих шести діб Міка-
ель Мікалетті спав загалом 12 з по-
ловиною годин, поділені на 48
міні-сієст по 16 хвилин кожна. Дру-

гий атлет – Філіпп Д’ємеґар спав
лише 7 з половиною годин, по-
ділені на 31 епізод – по 15 хви-
лин кожен.
Їм достатньо було однієї хви-
лини, аби поринути в обійми
Морфея на звичайнісінькому «та-
бірному» ліжку. Завдяки цьому
досвіду лікар Ерік Муллен споді-
вається допомогти широкому за-
галу зацікавлених керувати влас-
ним сном: «Досвід того, що ви-
сококваліфікований спортсмен
здатний спати часто, але малими
порціями, аби досягти поставле-
ної мети, на мою думку, може
бути корисним для тих, кому не-
обхідно тривалий час залишати-
ся без сну. Це дає підстави сказа-
ти: «Ти ба, якщо я робитиму пе-
рерви на сон по 20 хвилин, це
допоможе мені протриматися».
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Як. 57. Пі. 58. Она. 59. Іо. 60. Яна. 61. Бігуняк.
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– урологія – 1 місце

ОГОЛОШЕННЯ

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

– ортопедія і травматологія –
1 місце.
Термін подання документів –

до 25 червня 2012р.
Лікарі, які бажають вступити до
клінічної ординатури, подають
на ім‘я ректора університету за-
яву, до якої додають:
а) особистий листок з обліку
кадрів;
б) копію диплома про вищу
медичну освіту і присвоєння ква-
ліфікації спеціаліста «лікар» (за-
вірена печаткою відділу кадрів);
в) копію сертифіката про при-
своєння кваліфікації «лікаря-
спеціаліста» з певної лікарської

спеціальності (завірена печаткою
відділу кадрів);
г) витяг з трудової книжки;
ґ) список опублікованих нау-
кових праць та винаходів і ра-
ціоналізаторських пропозицій (за
наявності);
д) виписку з протоколу засі-
дання вченої ради вищого зак-
ладу освіти чи закладу післядип-
ломної освіти з рекомендацією
лікарю-інтерну на навчання в
клінічній ординатурі
Адреса університету:
м. Тернопіль,
майдан Волі, 1,
тел 52-45-54.

Офіційно
Ректору

ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського,
чл.-кор. НАМН України,
проф. Л.Я. КОВАЛЬЧУКУ

Тернопільська обласна органі-
зація Товариства Червоного Хре-
ста України висловлює щиру по-
дяку за активну участь студентів
Вашого навчального закладу в
акції «Квітка добра і милосердя»
та особливу подяку доценту Твор-
ку Володимиру Михайловичу за
пропаганду ідей милосердя, доб-
роти та гуманізму серед студентів
медуніверсигету, які активно всту-
пили у члени нашого Товариства.

Голова ТООТЧХУ
О.М. БРИГАДИР

ВІД ІНФАРКТУ ТА
ІНСУЛЬТУ
СТВОРИЛИ
ВАКЦИНУ
Шведські вчені з Лундського уні-
верситету створили вакцину, яка
зможе захистити людину від роз-
витку серцево-судинних захворю-
вань, повідомляють закордонні ЗМІ.
Вакцина являє собою особливу
хімічну сполуку, яка стимулює імун-
ну систему і впливає безпосеред-
ньо на причину розвитку серцево-
судинних захворювань – атероск-
лероз.
Довідково. Атеросклероз – хро-
нічне захворювання артерій, що ви-
никає в результат і порушення
ліпідного обміну та супроводжується
відкладенням холестерину у вигляді
бляшок. Бляшки звужують просвіт
артерій, внаслідок чого порушується
кровопостачання різних органів і тка-
нин, у тому числі життєво важли-
вих – серця та головного мозку. В
деяких випадках бляшка розри-
вається, і на цьому місці утворюєть-
ся тромб, який перекриває просвіт
судини. Якщо тромб утворюється в
артеріях, які живлять серце, то роз-
вивається інфаркт міокарда, якщо
тромб утворюється в артеріях, які
живлять головний мозок, розви-
вається інсульт.
Нова вакцина перешкоджає
відкладенню холестерину та утво-
ренню бляшок у стінках артерій, що
дозволить захистити пацієнтів від
інфаркту та інсульту. Поряд з вак-
циною зараз розробляються ліки у
вигляді аерозолю. Очікується, що
вакцина надійде до аптек протягом
найближчих п’яти років.

ВІДАЄТЕ?

Бережися кожного, кому ти зро-
бив добро.
Бідний не той, хто має мало, а
той, хто багато хоче.
Всі люди колись були братами,
доки не почали з’ясовувати, а хто
з нас старший.
Все, що є доброго в житті, або
аморально, або приводить до ожи-
ріння, або пов’язане з порушенням
законів і моралі.
Добра справа сама себе хвалить.
Кому добре живеться в Україні,
тих показують по телевізору.
Краще плакати в дитинстві, ніж
в старості.
Коли в сліпих і поводир незря-
чий, вони падають в яму.
Мудра людина вимагає всього
лише від себе, нікчемна людина
вимагає всього від інших.
Млин меле – борошно буде,
язик меле – біда буде.
Не довіряй людині, яка тебе ба-
гато хвалить.
На добре сподівайся, до гіршо-
го готуйся.
Перемагає не той, хто сильні-

ПЕРЕМАГАЄ НЕ ТОЙ,
ХТО СИЛЬНІШИЙ, А
ТОЙ, ХТО МУДРІШИЙ

ший, а той, хто мудріший.
Найдорожче для людини на чу-
жині – батьківщина.
Сподівався дід на обід, та без ве-
чері спати ліг.
Тільки той, хто володіє собою,
може правити іншими.
Той, хто не знає ні добра, ні зла,
гадає, що він все знає.
Уникай солодкого, яке може ста-
ти гірким.
Хто багато має, тому бракує ще
більше.
Хто зі злодієм дружить, той сам
злодій.
Хто сам нічого не робить, любить
повчати інших.
Церква – це місце, де люди, які
ніколи не були на небі, розказують
про небеса тим, хто ніколи туди не
потрапить.
Чим давніші друзі, тим кращі.
Шлюб без дітей, як день без сон-
ця.
Як прийшла слава, то і пам’ять
слабка стала.
Якщо сам себе не поважаєш, то
й інші тебе не будуть поважати.

РУБРИКУ ВЕДЕ ПРОФЕСОР БОРИС РУДИК

МУДРОСЛІВ’Я

БЕЗРОБІТТЯ І
БАЙДИКУВАННЯ
ПІДВИЩУЮТЬ
РИЗИК
САМОГУБСТВА
Австралійські медики, провівши
дослідження, отримали висновок,
що неробство або байдикування
надзвичайно небезпечні для здоро-
в’я людини.
Результати дослідження медиків
Зеленого Континенту, які проводи-
ли на замовлення Королівського
медичного коледжу, дали такі ре-
зультати: люди, які не працюють
майже шість місяців і більше, мають
найбільшу схильність до ризику ви-
никнення вельми небезпечних зах-
ворювань – респіраторних і серце-
во-судинних. Крім того, вони наба-
гато частіше схильні до психічних

розладів і відхилень, а також суїци-
дальних намірів. У таких групах ри-
зик самогубства значно підвищений.
Доктор Мері Вайт – глава групи
дослідників цим фактом спробува-
ла дати пояснення. Робота за її сло-
вами, значною мірою задовольняє
найнеобхідніші потреби людини в
спілкуванні та активності. Також
люди, які працюють, мають менше
пристрасті до алкогольних напоїв і
тютюну. Ще один вкрай важливий
фактор – соціальний: громадяни, які
мають роботу, зазвичай в матері-
альному сенсі набагато заможніші.
Відповідно, людина, яка працює,
надто турбується про своє здоров’я.
Особливо йдеться про чоловіків,
молодих і працездатних. Чоловіки
найбільш орієнтовані на соціальне
досягнення і кар’єрне зростання.
Якщо ж вони більше, ніж на півроку
залишаються без роботи, ризик са-
могубства для них зростає на 40%.

ЦІКАВО


