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UNITIME

Дорогі друзі!
Надворі сяє затишна осінь, а це означає, що разом з нею і з початком нового навчального
року, ми розгортаємо чергову сторінку яскравого студентського життя, феєричних подій та натхненних історій від успішних особистостей.
Перед вами третій номер масштабного проекту від студентів Тернопільського державного медичного університету – журнал «UNITIME».
Наша команда працює вдень і вночі. Саме тому «UNITIME» – це не просто часопис, а
справжня медіа-майстерня, що об’єднує друковану версію, офіційні інтернет-сторінки
та величезну кількість тематичних презентацій і зустрічей. На нашій платформі майбутні медики мають змогу всебічно розвиватися та акумулювати і втілювати у життя
неординарні, креативні ідеї.
Щиро запрошуємо до співпраці якнайширше коло дописувачів, як зі студентів, так і з
викладачів університету.
А зараз пропонуємо вирушити в мандрівку дивовижними сторінками студентського
життя. Ми приготували багато цікавого!
Приємного читання!
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З ПОВАГОЮ,
КОЛЕКТИВ ЖУРНАЛУ «UNITIME»
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П’ять найцікавіших
розладів в історії психіатрії

Ставити перед собою
ціль і докладати
максимум зусиль,
аби її досягти
Ексклюзивна розмова із переможницею
«СтудМіс 2017»
ЗОРЯНА ВІВЧАР

Найочікуванішою подією минулої весни став конкурс «СтудМіс ТДМУ 2017». Феєрія краси, таланту та вишуканості, що не залишила байдужим жодного глядача. Кілька місяців напруженої праці учасниць, незліченні тренування, фотосесії, інтерв’ю, стерті до мозолів ноги, моменти зневіри і внутрішньої боротьби – ось ціна перемоги
кожної учасниці, в першу чергу над собою і власними слабкостями.
Але зрештою, це конкурс, де визначають абсолютного переможця. Цього року нею стала Наталія Мосійчук, завоювавши любов більшості своєю щирістю та неймовірною харизмою.

- Як тривала підготовка і як змінилося життя після конкурсу?
- «СтудМіс ТДМУ 2017» став для мене одним
із найважливіших моментів у житті, адже це моя маленька перемога, яка далась великими зусиллями, –
розповідає Наталія. – Період приготувань виявився
непростим. Майже кожного дня я ходила в спортзал,
повністю змінила свій раціон харчування і за весь період практично не бачилася з батьками.
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- Чи були моменти, коли хотілося опустити
руки і відмовитися від участі?
- Напевно, такі думки хоч раз з’являються у
всіх. Спочатку мені було дуже важко. Потрібно було
знаходити мотивацію, щоб відповісти собі на запитання: «Чи це для мене? Чи здатна я це витримати?».
До того ж, як не як, ще навчання забирало багато
часу. Але згодом я звикла до цього ритму життя і зрозуміла, що перемога так просто нікому не дається.
вань?

- Тебе хтось підтримував під час приготу-

- Звісно. Я отримувала величезну допомогу
від організаторів. Вони знайшли підхід до кожної з

учасниць і намагалися створити комфортні для нас
умови, хоча ми не завжди були слухняними. Ще мені
дуже подобалося ходити на репетиції та вчити наші
спільні виходи, бо я бачила, як наш хореограф Альона всю душу вкладала в кожен рух. Це давало мені
натхнення викладатися на повну.
- Що було найважчим?
-Конкурс талантів. Там потрібно показати
все, на що ти здатна, що вмієш. Я мала певну ідею,
але до кінця не була впевнена, чи з цього взагалі
щось вийде. Кожна репетиція була непростою. Бувало таке, що доходило навіть до сліз. Але після того, як
судді найвище оцінили саме мій номер, я зрозуміла,
що це було недаремно.
ТДМУ»?

- Як змінилося твоє життя після «СтудМіс

- Загалом, участь у конкурсі відкрила очі на
багато речей, яких я раніше не помічала, змінила моє
ставлення до світу. Також я познайомилася з дуже
хорошими людьми і отримала безцінний досвід на
майбутнє. І найголовніше, що я зрозуміла: завжди
потрібно без страху ставити перед собою ціль і докладати максимум зусиль, аби її досягти.

- Намагатимусь присвятити себе навчанню,
бо свою професію я давно обрала і тепер впевнено
крокуватиму до успіху в тій справі.
Надзвичайно приємно, що конкурси, які
проходять у нашому університеті не лише вражають
своїм масштабом та потужністю, а й по-справжньому змінюють життя студентів. Старання і досягнення учасників та організаторів таких проектів нади-

хають, змушують, крізь втому і перешкоди, рухатися
вперед до своєї мети.
Дякуємо Наталії Мосійчук – цьогорічній володарці титулу «СтудМіс ТДМУ» та вітаємо з цією
високою нагородою.
Я вже в передчутті наступного феєричного
свята краси та стилю. Дівчата, а ви готуєтеся до
кастингу «СтудМіс ТДМУ 2018»?
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- Які твої плани на майбутнє?

Зятковська
Неоніла Євгенівна
«Є своя дорога, яку треба достойно
пройти»
СПІЛКУВАЛАСЯ ТАНЯ СІМОРА
Сьогодні ми відкриємо вам завісу у життя чудового викладача, неповторної та харизматичної людини, відмінного
спеціаліста, знавця своєї справи, приємного та щирого співрозмовника.
Вона любить товариські відпочинки, музику для душі. Читає книги під настрій, з легкістю знаходить відповідь
на будь-яке питання, любить тварин та, іноді, самотні прогулянки, які дозволяють обдумати плани, згадати
минуле та знайти натхнення на нові вчинки. Обожнює білі нарциси та радіє життю.
Зустрічайте – доцент кафедри нормальної фізіології Зятковська Неоніла Євгенівна.
- Неоніло Євгенівно, скажіть, будь ласка, ким
Ви мріяли стати в дитинстві?
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- Лікарем. Мене й назвали на честь лікаря-педіатра, яка колись працювала у Шумську. Це було
бажання ще зі шкільних років. У школі, на уроках
англійської мови, яка ще не була такою актуальною,
як зараз, перші віршики, які ми читали, були типу :
«I want to be a doctor, To keep the children strong, And
make their parents happy, And let them all live long.» Я
його пам’ятаю досі. Вже тоді була переконана у виборі медичної професії. А коли ходила і бачила корпуси
медичного інституту, думала: «Які щасливі люди тут
навчаються.» Мрії здійсненні! Тільки яким швидкоплинним є час. Дуже підтримує те, що я завжди
спілкуюсь з молоддю, і тому цей період після закінчення ВУЗу здається мені дуже коротким. Здається,
що це було зовсім недавно.
дача?

- Яким був Ваш шлях становлення, як викла-

- Після закінчення інтернатури більше, ніж
3 роки працювала у Зборові лікарем швидкої допомоги. Пройшла дуже гарну школу в районній лікарні.
Ми досі підтримуємо дружні стосунки з колегами.
Пригадую, як першим моїм викликом була аварія на
залізничній колії. Тоді поїзд на смерть збив чоловіка,
і коли ми приїхали, а це було вночі, люди дуже кричали. Виявилось дуже непросто контролювати себе у

даній ситуації.
Пізніше я стала завідувачем відділення
швидкої допомоги у Зборові. І я дякую тим людям,
які були поруч мене – лікарям, фельдшерам, медсестрам, санітарам, водіям – за отримані практичні
знання. Це була школа як медицини, так і життя.
Потім я отримала запрошення від університету на роботу і працювала спочатку старшим
науковим співробітником госпрозрахункової теми.
Далі мене запросили на кафедру фізіології. І з посади
старшого лаборанта, тоді асистента, а тепер вже і доцента, до сьогоднішніх днів я працюю на цій кафедрі.
- А чи були Ваші батьки лікарями?
-Ні, я перший лікар в родині. А тепер уже і
моя донька продовжує це захоплення.
- Чому Ви обрали саме цю професію?
- Було настільки цікаво – чому все так влаштовано в людині, а не інакше. Я любила біологію та
анатомію ще у школі, тому не мала сумніву у виборі
професії.
- Неоніло Євгенівно, а який момент у роботі
приносить Вам найбільше задоволення?
- Коли я бачу мотивованих та охочих сту-

дентів. Навіть якщо буде один в групі, то я готова
відпрацювати на всі 100%, для того, щоб підтримати тих, кому цікаво. Коли потім бачу своїх студентів
лікарями, а особливо коли кажуть, що вони є хорошими спеціалістами, то дуже приємно, адже частково долучилась до їх становлення. Хочеться віддати
тим учням, які хочуть вчитись, все, що вмію і все, що
знаю, а ще хочеться, щоб таких дітей було більше.

професії. Якщо ви себе змушуєте до всього, то це не
ваша дорога. Окрім цього – чесність, навчання життю такому, яке воно є – не ілюзорному, що просто
прийшов і посидів на парі. Бувають випадки коли ти
не вивчив належно, а, отже – двійка. Медицина визнає тільки професіоналів.

- Розкажіть, будь ласка, яким, на Вашу думку, має бути ідеальний студент?

- Який же студент без двійки. Було таке.
Вперше на відпрацювання я пішла на третьому курсі,
коли мій майбутній чоловік приїхав у відпустку з армії. Але їх було мало.

- Небайдужим, зацікавленим, працездатним.
Я завжди говорю студентам, що це вже не школа - це
не є обов’язкове навчання. Це студіювання, важка
- Неоніло Євгенівно, як Ви проводите свій
самостійна робота під керівництвом викладача-навільний час?
ставника. Тут мають вчитися мотивовані діти, які Народилась: у 1958 році у Шумську.
- Його трішки брахочуть і можуть вчитися.
кує. Дуже люблю подороОсвіта: у 1976 році закінчила школу, після
Відкрийте в собі цікавість.
жі. Нехай вони будуть кочого продовжила свій шлях у Тернопільському
У вас є неповторний шанс
роткими, маленькими, але
навчатися новому, творчо державному медичному інституті (1982 рік),
якщо є вільний час, то це
працювати. Ви обрали таку пізніше пройшла інтернатуру за спеціальністю
чудесно. Я маю тоді можпрофесію, що читати і вчи- «Терапія».
ливість відвідувати батьтися доведеться усе життя. Вчений ступінь: кандидат медичних наук, доків, приймати своїх друзів.
Тому студент-медик має цент кафедри нормальної анатомії.
Люблю, коли приходять
бути особливим - небай- В нашому університеті працює: 30 років.
гості до мене додому. Заходужим, мотивованим, охо- Сімейний стан: має доньку Олену, яка на даний плююся читанням. Люблю
чим до відкриття нового. момент є кандидатом медичних наук, доцентом прогулянки в парку. Іноді
Він має тішитись тим, де
прагну усамітнення, але
кафедри медичної реабілітації.
зараз знаходиться і макчастіше надаю перевагу тоЗнак зодіаку: скорпіон, собака.
симально використати час
вариству.
Улюблений колір: синій та білий. Але колір – це
для навчання і практики.
настрій. І в кожному можна знайти звабу.
- Яким книгам Ви
- Чи могли би Ви Життєве кредо: «Я дуже люблю життя. Його
надаєте перевагу?
провести порівняльну ана- потрібно цінувати, бо кожен день – це дарунок,
логію між студентами те- і треба ним розкошувати та тішитися. Немає
- Це захоплення у
перішнього та попередньо- ситуації, яка б не мала виходу. Він є завжди. І є
мене ще зі шкільних років.
го поколінь?
Не просто читаю, тому що
своя дорога, яку треба достойно пройти».
мушу, а тому, що хочу. І
- Завжди в такому
от тепер я вибірково ставвіковому аспекті порівлюсь до того, що мені хонюють, і здається, що раніше не було так, як зараз.
четься. Це приносить неабияку насолоду. Ви знаєте,
Теперішні діти особливі, вони мають більше можлиє настрій, особливо осінній, а я закохана в осінь, під
востей. От я дивлюсь на нашому сайті в новинах –
який пасують ті чи інші книги. Люблю читати класизаймаються спортом, вміють співати та танцювати,
ку, це ще зі школи. Поезію Ліни Костенко, історичну
учасники олімпіад. Від цього тільки щастя та втіха.
літературу, цікавих молодих авторів. Був час, коли я
Якщо порівняти, можливо ми були трішки скромнізачитувалася детективами. Мабуть всі через це прошими. Побутувала дуже відчутна субординація між
ходять.
студентом та викладачем. Окрім того, була більша ціЯ люблю книжку.
леспрямованість. Деякі студенти в той час поступали
по 2-3, а іноді і 4роки, бо так хотіли стати лікарями.
- Розкажіть, будь ласка, які ще хобі у Вас є?
Зараз все інакше. Але тішусь дітьми і дуже їх люблю.
- Подобається готувати смаколики, особли- Яких принципів Ви дотримуєтесь в роботі?
во для донечки, або коли чекаєш когось у гості, найбільше рідних. І коли робиш щось таке, і знаєш, що
- «Людина мусить бути професіоналом у свойого люблять, то це особливо приємно.
їй справі». Вчу дітей – вам має бути цікаво і легко в
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- А чи отримували Ви коли-небудь двійки?

- Чи любите Ви квіти?
- Зараз пора, коли ростуть білі нарциси. Я їх
просто обожнюю. Це квіти мого дитинства. Далі починається конвалія і бузок – це дуже гарно. Ну і такі
мої – це хризантеми, оскільки я народилась в пору
хризантем. В кожній порі є своя зваба. Троянди наприклад. Хто ж відмовиться від свіжого букету з цих
квітів? Але коли починають розквітати нарциси, а я
пам’ятаю – біля нашого будинку росли великі кущі
тих білих квіток з червоною серединкою, то це найбільше люблю.
- Який стиль в музиці Ви полюбляєте?
- Музика – це стан душі. Кажу правду. Дуже
люблю класичну музику, з захопленням танцюю під
сучасні мелодії. Зараз є дуже багато талановитих вокалістів, і я радію за них.
Кожна пора року, кожен день і настрій має
свою музику, яка знаходить відгук у серці.
- А чи маєте Ви секрет успіху?

- Треба любити свою роботу. Хочеться те, що
я знаю і вмію, дати студентам. Коли приходить група
і дивиться на мене, то я забуваю про все інше. Це і є
секрет.
- Неоніло Євгенівно, яким Ви бачите наш
ВНЗ через 10 років?
- Сучасним, модернізованим. Він і зараз є
взірцем, бо дуже багато роблять для цього співробітники університету своєю працею. Велика кількість людей, які приїжджають з делегаціями до нас
захоплюються тим, що ми маємо і можемо. Це треба
розвивати далі. Я переконана, що ми на правильному
шляху, і що це буде ВУЗ, в якому хотітимуть навчатись студенти, який відкриє перспективи до роботи.
Треба зробити все, щоб в нас було так, як в тих закордонних університетах, з яких ми беремо приклад.
Найбільший наш скарб – це люди.
- І наостанок, що Ви можете побажати нашим студентам?
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- Я хочу, щоб ви відкрили у собі багато талантів. Майте мету, ставте цілі та прикладіть
максимум зусиль у їх досягненні. Усвідомте те, що ви маєте. Спішіть жити! Ви молоді і можете зробити незліченну кількість усього доброго. А ще я хочу побажати, щоб цікавість до
життя, до свого фаху ніколи не минала. Будьте професіоналами в своїй професії. Досягніть
того рівня, щоб ви почували себе вільно – отак заходиш в воду, щоб пливти, не просто щоб
відчути глибину, а щоб відчути насолоду. Долайте труднощі – у вас є все для цього. Розумійте, що професія наша дуже особлива. Ми не бачимо Бога, але Він нам допомагає через людей,
які нас оточують. І ось лікарі – це ті люди.

Немає дарунку, кращого за здоров’я,
Немає віри, більшої за довіру,
Немає хвороби, страшнішої за ненависть,
Немає радості, більшої від миру.
Бажаю вам бути зоровими, з вірою в Бога жити в мирі.
Збагніть це і ніколи не забувайте. Я дуже цього хочу.

«Дивися вперед, назад дивитися незручно»
СПІЛКУВАЛАСЯ ТЕТЯНА ІВАНІЦЬКА
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Михайло Сас

Студентські роки – найкращий час для становлення особистості, всебічного розвитку, розстановки пріоритетів
та самореалізації. Університет – наче маленька модель життя, з усією його багатогранністю. Дуже важливо
вчасно знайти своє місце в цьому механізмі та використати усі можливості на 101%.
Герой нашого випуску в рубриці «Обличчя ТДМУ» ще з першого курсу став незамінним персонажем серед активу
університету і хоча він завжди скромно розповідає про свою роль, без його участі чи допомоги не проходить практично жоден захід та проект у стінах ТДМУ.
Вітайте – креативний, амбіційний і талановитий Михайло Сас.

- Чим протягом цього року для тебе став
університет?

- Протягом першого року навчання в нашому університеті ти дуже добре себе зарекомендував
серед студентського активу. До організації яких проектів ти долучився, які запам’яталися найбільше та
чому?

- В першу чергу, потужною платформою для
саморозвитку. Це місце, яке вже за перший рік дало
конкретні та чіткі уроки дорослого життя, навчило
- Проектів було багато. Починаючи з тих, в
таким корисним звичкам, як утворення контактів
з людьми, керування своїм часом тощо. Багато хто
яких моя роль була досить незначною, як от літераможе зі мною не погодитися, але я вважаю університурно-музичний вечір “Синергія” (до речі, перший
тет основним етапом становлення людини. Не через
проект з моєю участю), “ПоLoveИнки”; закінчуючи
диплом, який, можливо, просто висітиме на стіні. А
тими, на роботу над якими йшли дні, а то й місяці. Це
через те, що ми покидаємо виші вже сформованими
і серія тренінгів з дизайну, і мобільний додаток наособистостями. І я сподіваюся, що йду в правильношого університету, і навіть журнал “Unitime”. Якщо
му напрямку, поєднавши навчання з громадською діговорити про проект, який запам’ятався найбільше,
яльністю. Адже тепер я маю змогу набратися неабито цього року для мене фаворит, мабуть “СтудМіс
якого досвіду в ще більшій кількості сфер, працювати
ТДМУ 2017”. Хоча мій внесок був не таким і значним,
пліч-о-пліч з гравцями
але емоції, які подарувало
“команди А” громадського Дата та місце народження: 17.11.1998
шоу з перших же секунд
Тернопіль
активу університету.
перегляду, змушують мене
думати, що я приклав руку
Освіта: Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №21;
- Що надихнуло На даний момент – 2 курс медичного фадо чогось дійсно грандіозтебе обрати фах лікаря?
ного.
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культету ТДМУ
Особисті досягнення: Потрапив на сторінки “Обличчя ТДМУ”
Знак зодіаку: Скорпіон
Улюблений колір: Білий

- Мої батьки. Особливо, батько-хірург. Ще з
дитинства захоплювався
цією професією. Пам’ятаю безліч випадків, коли
під час кіносеансу, візиту в ресторан, святкування Нового Року чи дня народження батька викликали в лікарню. Вже тоді цей
факт добровільної самопожертви, заради здоров’я
інших, мене покорив. Тому, скільки я пам’ятаю себе,
стільки знаю, що хочу стати лікарем. Іншого варіанту
я просто не розглядав.
- Що для тебе головне в житті?

- Точно не можу сказати. Зараз на думку спадає одне, а якщо мене спитати через годину – відповідь буде зовсім іншою. А можливо, це і є відповідь.
Можливо для мене головне – це не зациклюватися на
одному, а просто рухатися вперед? Не знаю. Я ж говорив, що через годину відповім по-іншому?

- Вже є якісь конкретні плани на наступний навчальний рік?

- Скоріше ні, ніж
так. Знаю лише, що буду
балотуватися в Студентський Парламент. Знаю, що
багато справ буде у Творчому Колективі. Маю в планах кілька проектів, які хотів би втілити в життя протягом року. Я би розповів про них, та боюся, що це
будуть спойлери.

- Що взагалі спонукало тебе брати участь в
активному студентському житті?
- Це скоріше щось, що Сергій Новіков назвав
“Просто пре”. Можна шукати пояснення на кшталт
“набратися досвіду”, “познайомитися з новими людьми”, але я вважаю, що це суто побічні продукти.
Справжнє бажання до будь-якої діяльності пояснити
неможливо, воно просто є. Десь всередині. Все інше
– меркантильність.

- На початках – досить таки. Проте з часом
звикаєш розподіляти свій час, відкидати шкідливі
звички, проводити менше часу в соцмережах і знаходити ті години в добі, яких так не вистачало. А коли
роботи стає трохи менше – дивуєшся: чим ти займав
весь цей час раніше?
- Розкажи про найцікавіші моменти, які трапилися з тобою протягом першого року навчання?
- Знайомства. Перші дні, проведені з групою.
Перший раз, як зайшов в аудиторію СтудПарламенту
(тоді хотів звернутися до Саші Космана на “Ви”). Відбір до Творчого Колективу. Перший візит до ректора.
Чомусь саме ці моменти відклалися найбільше. Тоді
склалося враження, що переді мною поважні люди,
які чітко знають що роблять. І знаєте що? Моя думка
про них за цей рік анітрохи не змінилася.
- Яке твоє хобі?
- Люблю грати на гітарі та фортепіано. А також займаюся дизайном. Веду з другом YouTube-канал. Досить сильно захоплююся кіно. Взагалі, хороше
це хобі, кіно: хвалити хороші стрічки і критикувати
погані. Обов’язково спробуйте, це не складно.

- А подорожувати любиш?
- Так. Особливо в гори. В цілому, для подорожі в мене є рецепт, який підходить особисто мені:
тихе місце + невелика компанія друзів (до 3) + хороша камера.
- Яким, на твою думку, повинен бути хороший лікар?
- Відповідальний, освідчений і кмітливий.
Щось середнє між доктором Хаусом і доктором
Коксом. Хто не знає, про що я – ось вам рекомендація, як незабутньо провести кілька годин, відпочиваючи від фізіології і неврології: “House M.D.” і “Scrubs”.
- Які найголовніші плани на майбутнє?
- Рухатися далі. Один мій друг сказав: ”Дивися вперед, назад дивитися незручно”. Я хочу прислухатися до нього. Попереду ще не один рік, і я не
збираюся сидіти на лаві запасних. Що з цього вийде?
Покаже час. Але одне я знаю напевне: назад я точно
не піду.
- І наостанок: твої побажання нашим студентам?

- В своїй промові в Стенфорді Стів Джобс зачитав цитату з останнього випуску “Каталогу
всієї Землі”: “Залишайтеся голодними, залишайтеся безрозсудними” (англ. “Stay hungry, stay
foolish”). І ця фраза – найкраще, чим я можу віддячити вам за витрачений на це інтерв’ю
час. Що б ви не робили, де б ви не були і які перепони б не стояли на вашому шляху. Вже не
раз цього року я переконувався, що неможливого немає, достатньо просто вкластися трохи
більше, ніж на 100%. Як це зробити? Все дуже просто: залишайтеся голодними, залишайтеся
безрозсудними.
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- Ти закінчив лише перший курс. Чи не важко
так сумлінно поєднувати навчання та студентську
активність?

Неймовірне
святкування
60-річчя!
ЯРИНА ТИЛЬЧАК

Незабутні враження, драйвова атмосфера, чудова музика, щирі усмішки однокурсників та друзів – всім цим студенти ТДМУ змогли насолодитися 26 травня на Театральному майдані, взявши участь у святковому концерті,
присвяченому 60-річчю Alma Mater.
Провідна роль в організації дійства належала Студентському Парламенту.
Ще по обіді на площі замайоріли білі халати
– розпочалися підготування до проведення флеш-мобу «Я – студент ТДМУ». Впродовж години учасники
заходу зуміли сформувати цифру «60», підкресливши
визначну дату, яку відзначає наш славетний університет. Доклавши зусиль та взявшись за руки, студенти змогли вилаштуватися у формі величезного серця,
що символізувало повагу, любов та вдячність Alma
Mater.
Продовженням святкувань стала яскрава
концертна програма, до проведення якої залучили
чимало українських виконавців. Її організацією займалися Ігор Стецюк, Роман Балич, Михайло Сас та
Тетяна Іваніцька. Неймовірні враження студентам
подарували Ярина Турко, «Franko band», «Essence
radiance», «Silence», Павло Тютюнник. Чарівними
ліричними піснями студентів порадував «ЧуДу», а

кавер-гурт «Джорджія» зумів майстерно виконати
чимало хітів. Родзинкою програми став виступ «БЕЗ
ОБМЕЖЕНЬ». Незабутній український рок талановитих хлопців припав до душі всім глядачам.
– Я вирішила взяти участь у заходах до 60ти річчя, долучившись до флеш- мобу, де отримала
цілісіньке море позитивних вражень, – розповідає
студентка 1 курсу стоматологічного факультету
Христина Куліковська. – Щодо концертної програми,
найбільше сподобався зворушливий виступ Михайла
Думнича та Петра Чукура. Проте хочу відзначити,
що усі гурти запалювали публіку та дарували нам
свою енергію.
Із щирими привітаннями до гостей дійства
звернувся Голова Студентського Парламенту Ігор
Стецюк, побажавши всім студентам успіхів у навчанні, реалізації на професійній ниві та неймовірних
емоцій.

Terris

Міжнародні літні школи
КАТЕРИНА АНДРУШКЕВИЧ

Дванадцяті Тернопільські Міжнародні літні
школи, приурочені 60-літтю ТДМУ, відбулися з неабияким успіхом та дали можливість близько 40 іноземним гостям відчути нашу культуру, відкритість,
щирість та незгасаючу любов до України. Тому що
саме ми (ті, хто потрапив на заїзд) несли відповідальність за їхні враження.

Канада, Єгипет, Узбекистан, Польща та Словаччина.
За відносно короткий термін ми сміло всім говорили,
що ми одна калинівська сім’я. Саме спільні спогади
про сплав, дискотеки, спортивні змагання, час біля
басейну, екскурсії у міста Кам’янець-Подільський та
Хотин, змагання із домедичної допомоги, ті ж сніданки, обіди і вечері залишать нас тією сім’єю назавжди.

Цього року на школах були присутні студенти, а краще сказати друзі, із таких країн як: Грузія,

Тому що «TERISS» – це «на ціле життя»
(прим. ред. – уривок із гімну студентських шкіл)!
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У спецвипуску студентського глянцевого журналу «UNITIME», присвяченому 60-літтю Тернопільського державного медичного університету, ми вже розповіли нашим читачам про потужних, яскравий та просто незабутній
проект, який щороку відбувається у стінах нашого навчального закладу. «TERISS», Міжнародні літні школи –
саме так називається той світ, який захоплює, надихає та окрилює.
Як же пройшов цей проект у 2017 році?

Випускний 2017
КАТЕРИНА АНДРУШКЕВИЧ

Ти коли-небудь думав про те, що ти будеш згадувати після завершення навчання? З якими емоціями зустрінеш
колишніх одногрупників? Які фото зі студентського життя принесли б найкращі емоції під час перегляду?
Випускники ТДМУ 2017-го року
вже знають, або ж, принаймні, здогадуються, як би вони відповіли. Тому що, час іде.
Хоча їм здається, що тільки вчора вони з
обережністю переступили пороги нашої
Alma Mater, але сьогодні вже назавжди покидають її стіни, як студенти. Такі красиві,
дорослі, повні надій і планів.
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Кожен із них, переповнений емоціями, забирав свій диплом, дарував квіти
викладачам, робив світлини з рідними,
друзями та просто знайомими, обіймались,
кричали від радості і співали. Вони слухали промову ректора і, надіюсь, почерпнули
з його слів для себе щось важливе. Кидали
у повітря випускні шапочки, ніби відпускали статус студента. Ну і, звісно, насолоджувались кожною секундою цієї події, бо
воно того варте.

Дивлячись на цих чарівних хлопців та дівчат, хочеться побажати для
їхнього майбутнього життя усього справді потрібного: терпіння, постійного
самовдосконалення, любові до професії і другої половинки, кар’єрного росту,
справедливих наставників, щасливого життя, щедрих і слухняних пацієнтів,
надійних колег, вірних друзів, безмежних можливостей і, найголовніше, здоров’я особисто їм і всім тим, хто є і стане найважливішими людьми в їхньому
житті. Будьте професіоналами своєї справи і залишайтесь Людьми з великої
букви протягом усіх своїх літ!
З повагою, ваша студентська сім’я!

Поповнення у дружній
університетській сім’ї
ПРЕС-СЛУЖБА ТДМУ ІМЕНІ І.ГОРБАЧЕВСЬКОГО
У теплій атмосфері в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського 31 серпня
2017 року відбулася хвилююча церемонія посвяти в студенти. Дружню студентську родину поповнило 965 першокурсників усіх форм навчань. Посвяту також пройшло 122 молодих людей, які вступили на другий курс денної
форми навчання.
Не менше хвилювалися іноземні студенти,
яких до ТДМУ уже зараховано 80 осіб. Переважно це
громадяни Індії, Пакистану, Польщі, Зімбабве, Гани,
Нігерії, Єгипту. Для іноземців процес зарахування
ще триватиме до 1 листопада цього року.
Урочисте засідання вченої ради ТДМУ, присвячене матрикуляції студентів, розпочалося з виходу шановних професорів, проректорів і ректора
нашого університету. Вперше захід відбувся в оновленому внутрішньому дворі адміністративного корпусу вишу.

ППППП | 11

З важливим кроком у житті – вибором професії лікаря, провізора, стоматолога, медичної сестри
фізичного терапевта і ерготерапевта – всіх новоприбулих привітав ректор Тернопільського державного
медичного університету імені І.Горбачевського, професор Михайло Корда.
До привітань приєдналися очільник Тернополя Сергій Надал, голова Тернопільської обласної
ради Віктор Овчарук, заступник міського голови
Леонід Бицюра, начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук, декан медичного факультету, доцент Галина Крицька, декан фармацевтичного
факультету, доцент Дмитро Коробко, декан стоматологічного факультету, доцент Світлана Бойцанюк,
декан факультету іноземних студентів, професор
Петро Сельський, а також директор навчально-наукового інституту медсестринства, доцент Світлана
Ястремська

Матрикули студентам, які отримали найвищі бали рейтингу зовнішнього незалежного оцінювання вручив ректор ТДМУ, професор Михайло Корда.
Усі студенти пообіцяли присвятити своє
життя благородній справі – боротьбі за здоров’я
людини, берегти та примножувати кращі традиції
ТДМУ, бути гідними почесного звання студента-медика. З цієї дати для кожного з них розпочався відлік
днів, місяців, років для здійснення мрії – стати кваліфікованими медичними фахівцями, досягти успіху
на професійній ниві.
Тож, дорогі першокурсники, оволодівайте
знаннями, щоб творити гідне майбутнє медицини.
Нехай вам щастить, нове покоління студентського
братства ТДМУ!

Сучасно! Прогресивно!
Грандіозно!
Мобільний додаток ТДМУ. Чого чекати від новинки і коли?
ІРИНА ЗУБОК
Сучасний ритм життя вимагає максимальної мобільності, оперативності, швидкого доступу до інформації
та можливості комунікацій. Саме тому різноманітні девайси та гаджети посіли таке важливе місце в нашому
повсякденні. Ми інтегруємо їх у практично всі сфери життя: спілкування, розваги, освіта і робота. Індустрія
ІТ-продуктів розвивається стрімкими темпами разом зі швидким прогресом та змінами інтересів і діяльності
сучасної людини. Мобільні додатки – це тепер не лише платформи для спілкування, це програми для обробки і передачі медіа-інформації, користування інтернет-ресурсами, швидкого доступу до новин та різноманітних матеріалів. Словом, вони допомагають вирішити безліч проблем, а то й зовсім позбавляють нас від певних труднощів.
Тож зовсім скоро ТДМУ чекає грандіозна подія – реліз університетського мобільного додатку!
одна перешкода: будь-який додаток для будь-якого девайсу потребує програмування і певних інформаційних кодів. Так ми почали співпрацювати з IT-House
(саме ця організація виграла тендер для написання
цих кодів). І ось вже незабаром результат нашої роботи буде представлений перед усім студентським
колективом університету.
Цей грандіозний проект був втілений у життя в надзвичайно короткі терміни, отримавши повне
фінансування з університетського бюджету. І це дозволило зробити додаток абсолютно безкоштовним
для усіх користувачів. Переваги користування ним
зможуть відчути прихильники як iOS, так i Android,
адже він є адаптованим для обох операційних систем.
Запуск мобільного додатку – це неймовірна
подія, прогресивний крок, що змінить університетське життя.
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Зараз проект знаходиться на стадії тестування, але вже у вересні програма стане доступною для
широкого кола користувачів, серед яких будуть не
лише студенти нашого університету, а й абітурієнти.
Основна функція додатку – зробити інформування
максимально зручним та ефективним і, крім того,
забезпечити комунікацію між користувачами. Він
буде об’єднувати розклад занять, електронну версію бібліотеки, план розташування корпусів – тобто
програма буде містити матеріали з офіційного сайту
ТДМУ та інформацію з системи Moodle. Структура додатку побудована на основі профілю кожного
окремого користувача, тобто для початку роботи необхідна буде авторизація, що дозволить об’єднувати
студентів-одногрупників, створювати перелік рекомендованих контактів чи підбирати стрічку новин.
Один з найвизначніших та найбільших за
аудиторією охоплення проект університету – ідея
авторства студентів нашої alma mater. Повністю
розроблена структура, дизайн і функціональність –
результат роботи Михайла Саса та Олександра Космана. Проте реалізація такого масштабного проекту
– це багатоетапний і складний процес. І про шлях від
його ідеї до кінцевого результату розповідає Олександр Косман:
– Задум створити подібний додаток виник
вже давно, адже неодноразово поставало питання,
як покращити інформування студентів і полегшити доступ до важливих матеріалів та новин, об’єднавши усі джерела в одне альтернативне. Проект
був представлений спочатку на курсах з проектного
менеджменту, але все ж тривалий час він залишався
просто ідеєю без якоїсь очевидної можливості реалізації, як спершу могло здаватися. Але ми з Михайлом
взялися до роботи – розробляли план програми, прописували її структуру до деталей. Залишалась лише

Нові таланти у
«Творчому колективі»!
КЕРІВНИК «ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ» ТЕТЯНА ІВАНІЦЬКА
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«Творчий колектив» – це об’єднання однодумців, де кожен робить індивідуальний внесок в культурне збагачення
університету. Заснований з метою надання можливості реалізації студентських ідей та надання альтернативи
студентського дозвілля. З кожним новим роком кількість бажаючих долучитись до роботи в колективі збільшується, що і є об’єктивною оцінкою діяльності.

Угрупування творчих студентів активно діє
вже багато років. Сьогодні до його складу входять
такі відділи: вокалу та музичних інструментів (керівник Сергій Калмазан), хореографії (керівник Софія
Копитчак), ведучих (керівник Роман Балич), артистичності (керівник Денис Лящук), сценаристів (керівник Мар’яна Яремишин), журналістів (керівник
Зоряна Вівчар), ІТ (керівник Михайло Сас) та поезії
(керівник Анна Українець).

Талановиті студенти співали, грали на музичних інструментах, танцювали, веселили зал кумедними мініатюрами, декламували вірші, демонстрували свої навики драматичної гри, ділилися
вміннями організовувати проекти, писали статті та
сценарії та просто затишно проводили час. Тому,
команда колективу запевняє, що протягом цього навчального року університет відкриє для себе безліч
нових яскравих талантів.

Щороку творчі студенти організовують тематичні концерти, конкурси, акції та презентації.
Діють постійні проекти «Вечори кіно», «Ну що, посидимо?», клуб інтелектуальних ігор, а також тематичні
гуртки.

Яскравим завершенням відбору в неформальній атмосфері став вечір акустичної музики «Ну
що, посидимо?»

28 вересня в актовій залі ТДМУ відбувся відбір талановитої молоді у «Творчий колектив».
Такої яскравої та різнобарвної палітри талантів проект ще не бачив: до участі у відборі було подано 65
заявок в 11 напрямках та протягом 4 годин виконано
108 номерів.

І хоча набір учасників у колектив завершився, організатори щиро запрошують активну
та обдаровану молодь до співпраці. Адже «Творчий
колектив» - найкраща платформа для реалізації потенціалу талановитих студентів, у ньому завжди
дружно, весело та цікаво!

Я повернуся весною…
ПРЕС-СЛУЖБА ТДМУ ІМЕНІ І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО

Своїм виступом урочистий вечір відкрив
хор ТДМУ, подарувавши всім присутнім пісню «Ой,
у лузі червона калина».
Від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди з вітальним словом звернувся проректор
з навчальної роботи, професор Аркадій Шульгай та
вручив грамоти працівникам ТДМУ, які брали участь
в антитерористичній операції.
Присутні вшанували хвилиною мовчання
тих, хто не повернувся з борні живим.
Цього вечора на сцені медичного університету було багато ніжності, щирих почуттів і відчуття
важливості людських стосунків. Зокрема, декламували вірші Андрій Павлик та Мар’яна Яремишин,
своїми власними римованими рядками поділилася
з присутніми Ірина Козоріз. А студенти Андрій Дивак і Марія Чумадевська представили театралізовану
мініатюру про славне минуле України і про щирість
почуттів між дівчиною та козаком, який вирушав на
війну з ворогом.
	Легендарну пісню «Спи собі сама» виконав
Святослав Кундеус. а доцент кафедри хірургії №1 з
урологією Юрій Футуйма подарував присутнім свою
авторську пісню.
Не менш зворушливим був танець у виконанні Софії Копитчак та Миколи Барти.
Гурт «One by one» виконав пісні «Журавлі»,
«Стіна». До речі, це новостворена музична формація
нашого вишу, до складу якої увійшли студенти Ярина Турко, Сергій Лобазов, В’ячеслав Чоботар, Дмитро
Журавель, Сергій Калмазан.
Ведучими вечора були Олег Кривий і Валентина Пітухова.
14 жовтня у нашому університеті вже третій рік поспіль – це свято нашого національного духу,
це день, коли ми згадуємо всіх, хто віддав життя за
нашу свободу, коли ми зміцнюємо зв’язок поколінь,
коли ми з надією дивимося у майбутнє.

ППППП | 22

З нагоди Дня захисника України, який відзначають у світлий день Покрови Пресвятої Богородиці,
в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 17 жовтня 2017 року відбулася святкова концертна програма «Я повернуся
весною».

Василь Шкляр у ТДМУ
ТЕТЯНА ІВАНІЦЬКА
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Його називають «батьком українського бестселеру», книги щоразу перевидають та перекладають багатьма мовами. Твори Василя Шкляра вже давно стали уособленням найдобірнішої літератури, а самого автора по праву
вважають одним із найвідоміших та найбільш читаних сучасних українських письменників.

2 жовтня в бібліотеці ТДМУ відбулася творча зустріч Василя Шкляра з викладачами та студентами університету, а також презентація крайньої книги
автора «Троща». Новий роман - про УПА, перемогу
людини над обставинами і над собою. Зі слів пана
Василя каже, книга написана для того, аби показати
світові, що українці не змирилися з режимом, і продовжують боротьбу, як і раніше.
Як і інші історичні романи Василя Шкляра,
«Троща» повністю опирається на документи, спогади
очевидців і учасників, одним з прототипів героїв твору є досі живий 90-літній повстанець з Тернопільщини. Назва «Троща» - слово містке і має кілька змістових нашарувань і сенсів. З одного боку, трощею в тій
місцевості називають очерет (похідне від слова «тростина»), саме там довгий час переховувались ті, що
не склали зброю, тож це місце дії роману. І водночас,
троща – це катастрофа, бійня, трощення людських
життів, доль та майбутнього.
Роман про боротьбу безкомпромісну і до останнього, віру у справу за яку змагаєшся.
Зала бібліотеки під час зустрічі була переповнена, а вражені відвідувачі ще довго не відпускали автора, задаючи питання, беручи автографи та роблячи фото.

Зустрічі із такими видатними людьми, як
Василь Шкляр щоразу надихають, мотивують, додають сили та віри у свою країну та свою націю. Ми
безмежно вдячні автору за візит та з нетерпінням
очікуватимемо нових зустрічей у стінах нашого університету.

Чорні мантії та сяючі посмішки.
Декілька слів від випускників
АННА УКРАЇНЕЦЬ
Що може бути кращим за студентські роки? Час молодості, ентузіазму, кохання та підкорення перших вершин.
Так вже склалося, що майбутнім медикам особливо повезло, адже, на відміну від інших професій, їхня підготовка
до дорослого життя триває до шести років.
Сьогодні ми поспілкувалися з тими людьми, які щойно перетнули фінішну пряму на шляху до омріяної спеціальності та гордо стали у лаву випускників Тернопільського державного медичного університету.
Ексклюзивне інтерв’ю лише для читачів журналу «UNITIME».

- Цього року 1 вересня вперше не буде для
тебе традиційним першим днем навчання. Відтепер
це звичайний будній день. Як минули для тебе ці 6 років студентства?
- Кожен з нас уявляв своє студентське життя
по-різному. Ще за шкільною партою нам розповідали
про веселе, безтурботне життя студентів. І хоча веселим воно було весь час, про безтурботність можна
посперечатися, адже разів два на рік турбот і проблем
значно додавалось. І ось позаду 6 років навчання. З
сумом і розчаруванням усвідомлюєш, що найкращий
період життя позаду. Але водночас радієш, адже з тобою завжди буде безкінечна кількість спогадів. А ще
хвилює та бентежить нова сторінка, яку вже надто
скоро варто перегорнути, тепер вже по-справжньому
дорослого та непередбачуваного життя. Університет
допоміг отримати не лише цінні знання та омріяну
професію, а й велику кількість друзів. Людей, відносини з якими перевірялися життєвими ситуаціями.
Прикрити одногрупника, коли він відсутній на парах, підтримати на екзамені, – ось справді важливі
та цінні речі, в яких виховуються взаємопідтримка і
товариськість. А ще ми навчилися писати цілі трактати всього за одну ніч, придумувати завжди свіжі
та оригінальні ідеї, чому ж ми не підготувалися до
заняття та завжди смішні жарти. І не зважаючи на
важке навчання, нам вистачало часу на самореалізацію, хобі, відпочинок та художню самодіяльність. Та

й навчання не було би таким цікавим та змістовним,
якби не участь у громадському житті університету.
Саме активна діяльність в органах студентського самоврядування допомогла спрямувати вільний час у
правильне русло. Також розвинулися такі якості, як
комунікабельність, відповідальність, працьовитість,
впевненість у собі. Ніколи не забудемо, як щоліта
відпочивали у студентському містечку «Червона калина». Важко уявити наш університет без цього проекту, завдяки якому молоді люди не тільки вдосконалюють свої знання з професійної англійської мови,
а й знаходять нових друзів, цікаво і змістовно проводять канікули, долучаються до організації заходів,
демонструють свої таланти. Прикладом для нас були
наші наставники – мудрі викладачі, які відносились
до нас із розумінням. Не просто кваліфіковані працівники, а й хороші люди з великим життєвим досвідом. Завжди будемо згадувати їхні слова та поради.
- Яку спеціальність ти обрав? Що підштовхнуло тебе зробити такий вибір?
- Вибір майбутньої професії є одним із головних рішень на нашому життєвому шляху. Але
вибрати собі справу, яка би справді припадала до
душі, приносила задоволення і відповідала характеру
людини, її прагненням, досить непросто. Тому до вибору майбутньої професії треба ставитися дуже серйозно. Чому я обрав медицину? Відповідь банальна:
тому що я завжди хотів бути лікарем. Коли мене у дитинстві запитували: «Ким ти хочеш бути?», я не мав
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Роман Боднарчук, лікар-інтерн, 23 роки

жодних вагань. Я ніколи не хотів бути космонавтом,
пожежником чи пілотом якогось винищувача. Натомість, завжди повторював одну й ту ж фразу: «Хочу
бути лікарем». Адже мав поруч себе живий приклад:
батько – хірург, сестра – стоматолог. У ранньому віці
я почав розуміти, що хочу бути саме хірургом. І надалі, чим дорослішим ставав, чим більше дізнавався
про медицину, тим більше вона в мене асоціювалася
виключно із хірургією. Лікувати дітей, рятувати їхнє
життя, пізнавати людину з біологічної точки зору –
ось що завжди цікавило мене в цій професії. Після
закінчення школи, не задумуючись, подав документи
у ТДМУ ім. Горбачевського (лікувальна справа). Я думаю, що опинився на своєму місці, у свій час.
- Які перспективи чекають на тебе далі?
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- Медицина не стоїть на місці і я радий, що
наш університет дав можливість наблизитися до європейського лікування вже зараз. Крок за кроком ми
йшли до цієї миті. Диплом ми отримали, а справжніми професіоналами ми ще маємо стати. Тому з 1 вересня я буду проходити інтернатуру за спеціальністю
дитяча хірургія на базі національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ. Хірург, як на мене, –
професія не для слабкодухих. Адже, коли ти лікуєш
людину хірургічним шляхом, ти швидко бачиш ефект
від своїх лікувальних заходів. А внутрішнє влаштування мого розуму, мого характеру, вся сукупність
мене, – мабуть, вона призначена тільки для хірургії.
І я не бачу себе ніяким іншим лікарем. Я чітко знаю,
чого саме хочу, просто залишається знайти власний
шлях, яким це все потрібно правильно пройти та реалізувати. Бажання бути лікарем, Лікарем з великої
літери, бути значним у власних очах і очах пацієнтів
– це для мене потужний спонукальний мотив.

- Студентська громада вдячна тобі за стилізовані вечірки, які ти організовував, адже бідолаха
той студент, що вміє працювати, а не вміє трохи
розважитися. Що надихнуло тебе на таку ідею?
- Мені дуже приємно що студенти оцінюють
мої старання та старання команди, із самого початку
я хотів щоб студенти відпочивали в колі своїх колег,
тому і був придуманий проект «Medical party».
З кожним роком вона набирає популярності, адже
студенти-медики – це найкрутіші студенти, які вміють гарно відпочити і ніколи не забувають про навчання!
Михайло Думнич, фізичний реабілітолог, 21 рік
- Чи пам’ятаєш ти свій перший день навчання в ТДМУ? Яким він був?
- О, так… Ми всі ще нікого і нічого не знали: ні викладачів, ні аудиторій. Вчилися за системою
єдиного дня. Пам’ятаю, в той день була анатомія. Викладач з поважних причин затримувався, але за кілька хвилин в аудиторію зайшла жінка, представилася
та попросила допомогти з книгами. Ми з хлопцями,
звісно, погодилися. Провозилися години зо дві. Повертаємося в аудиторію (до слова вже 11 година), а в
нас зовсім інший викладач. Він суворо запитує: «Хто
ви? Та де взагалі були?». Мало не вхопили «нб» у перший день навчання, але викладач, якій ми допомагали, вчасно з’явилась під час пояснень і підтвердила
наші слова. Потім ми з блискавичною швидкістю
були змушені робити конспект з малюнками. Коротко: «Вітаємо в ТДМУ!»

- Хм… складне запитання. Я любив дисципліни, що викладалися у 3 міській лікарні: перша
долікарська допомога, основи медичних знань і так
далі. Ще не менш цікавими для мене були такі предмети як лікувальний масаж та лікувальна фізична
культура: мені подобалось гарне пояснення матеріалу та не менш чітке підкріплення практикою.
- Ти встигав скрізь: і в організації власних
проектів, концертів, і в спортивних змаганнях… а як
щодо навчання? Чи доводилося робити фінти вухами, аби усе встигнути?
- Ні, не був підготовлений – ставили «2»,
йшов на перездачу, або потім готувався підсилено на
наступну пару і вирівнював середній бал. Пам’ятаю
(так як я англійською «не шпрехен»), до англійської
міг готуватись до 3-4 ранку, тому що вже було просто
соромно перед викладачем. Буду відвертим, готувався на пари, які були мені потрібними або цікавими,
ніколи не забивав собі голову тим, що не подобалося.
А загалом, то іноді працювала система «риба і блохи»,
я думаю усім вона відома.
- Які твої подальші перспективи?
- Моя спеціальність, наразі, дуже актуальна.
Хоча за кордоном реабілітація більш розвинена (наприклад, у Польщі, Чехії, Німеччині...), але в Україні вона стрімко набирає обертів. Відкривається все
більше реабілітаційних центрів, санаторіїв, масажних кабінетів.
- Якими досягненнями за час навчання ти
пишаєшся найбільше?
- Я пишаюсь тим, що знайшов крутих людей
(як я кажу «якісних») та вірних друзів. Більшого досягнення ніж це, 100% немає…
- Чого б ти побажав студентам, які цього
року вперше відкрили двері корпусів ТДМУ?
- О-о-о, тут все просто, друзі, не обмежуйте
себе одним навчанням, студентські роки – найкращі
в житті, повірте, але за умови, якщо ви їх такими зробите. Творіть, гуляйте, заводьте друзів, беріть участь
у змаганнях, організовуйте щось своє, але найголовніше, не забувайте для чого ви прийшли в ТДМУ. Ви
прийшли удосконалюватись, навчатись і реалізовуватись – тому пробуйте, ризикуйте (якщо це виправданий ризик), стійте на своєму, ви творці свого майбутнього!

Валентина Кузьмінська, лікар-інтерн стоматолог,
24 роки
- Закінчилися довгі роки навчання. Які
найяскравіші події назавжди залишаться у твоїй
пам’яті?
- Кожен день був особливим, цікаві клінічні
випадки, позитивна атмосфера у групі. Також яскравим моментом була участь у конкурсі «СтудМіс». Період підготовки був дуже яскравим. Наступним етапом була поїздка у штати та на практику в Польщу, де
можна було побачити європейський рівень навчання. Також усі концерти та заходи, які проводились у
стінах ТДМУ були по-своєму цікавими та позитивними.
- Як воно, тримати в руках такий довгоочікуваний диплом, розуміючи, що більше ніколи не повернешся до навчання?
- Відчувається певна відповідальність перед
собою та пацієнтами. Потрібно з кожним днем вдосконалюватись та бути корисним для людей. Хочеться аби всі були здорові та задоволені лікуванням.
- Як відсвяткували випускний? Чи дотримувалися якихось особливих традицій?
- Випускний відсвяткували позитивно! Хороша атмосфера, емоції! Усі щасливі та задоволені.
Святкували в «Оскарі» і традиційно зустрічали світанок біля озера. Особливо було приємно, що до нас
на святкування прийшли викладачі, декан! Дякуємо
їм за 5 років праці з нами.
чам?

- І наостанок, чого побажаєш нашим чита-

- Читачам бажаю успіху у професії, безліч перемог та нових досягнень. Нехай навчальний рік буде
плідним та особливим. Не запиняйтеся на досягнутому, прагніть кращого та розвивайтесь не лише у галузі медицини, а й займайтесь самовдосконаленням.
Олександр Костюк, лікар-інтерн, 23 роки
- Університет дає базу знань та практичних
навичок, розвиток та можливості, справжніх друзів
та такі ж справжні пригоди, спогади. А чим ти запам’ятався у рідному ТДМУ?
- Я брав участь та організовував літературно-музичні вечори в університеті, брав участь в шевченківських читаннях, організовував пам’ятну ходу
для нашого університету від організації «Файне Місто» на честь річниці Революції Гідності…
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- Які були твої улюблені дисципліни?

- Який з організованих заходів ти вважаєш
найпотужнішим?
- Улюбленим був проект «Арт-терапія», який
ми із Танею Іваніцькою разом організовували. На
одній сцені за один вечір ми звели поетів, музикантів
і просто крутих людей.
- Із закінченням навчання кожен став на самостійний шлях розвитку, вдосконалення. За чим сумуватимеш найбільше?
- Напевне, сумуватиму за безтурботністю
студентського життя. Цього точно не вистачатиме у
подальшому…
- Чи не важко було поєднувати організацію
заходів та інтенсивне навчання?
- Не важко, оскільки було бажання, мотивація, працювала потужна команда людей, котрі завжди були раді прийти на допомогу. Встигати завжди
– важка, але можлива життєва опція. Якщо ведмедя
можна навчитись кататися на велосипеді, то я не уявляю, що можна зробити при бажанні із людиною.
- Випускний – золотий час. Перед початком
інтернатури та після закінчення складних іспитів
можна нарешті трохи розважитись і навіть подуркувати. Як щодо традицій на випускний? Чи розмальовували студентські білі халати у вашій групі?
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- Так, ми халати розмальовували і ця традиція нечесно забута. У мене не дуже майстерно виходило, бо я малюю препогано. Коли малюю рівну
лінію під лінійку - то обмальовую пальці (сміється),
але для одногрупників я постарався: для кожного
підібрав хімічну формулу різних сполук, з котрими
вони в мене асоціюються: для свого одногрупника,
котрий для мене був взірцем у навчанні я вибрав
вітамін В1, а з одногрупницею ми часто бачились в
одній кав’ярні, тому намалював на її халаті кофеїн.
Вийшло досить мило. Як давно виникла і що несе ця
традиція – не знаю, головне який посил ми робили у
колі своєї групи.
- Чого б ти побажав студентам, яким потрібно ще так довго та плідно працювати, доки
можна буде зробити і зі своїми халатами ось таке?

- Щодо навчання – рвіть та метайте. Єдиний
ваш ворог – це час, бо він завжди працює проти вас.
Не обмежуйтесь, бо багато життєвих уроків поза стінами університетів.
Не думайте, що вже все бачили, всюди бували, все знаєте. У світі стільки можливостей і стільки
ж ми втрачаємо. Мені у розвитку дуже допомогли
подорожі, автостоп, волонтерство у різних організаціях.
Дякуємо нашим чарівним випускникам, які
погодилися на інтерв’ю та усім тим, хто цього року
покинув стіни нашої Alma Mater. Нам приємно, що всі
ці роки у цих стінах навчалися такі прекрасні люди.
Бажаємо вам натхнення, віри в себе та власні сили і
вдалої самореалізації.

Interviews of foreign
medical graduates of
TSMU 2017
DR. MUDASSAR AMIN

Every year many FMG pass out from TSMU with experiences (happy, sad, funny and mixed) in the 5-6 years of study period
in Ukraine. So let’s have a look on the life of our few Excellent Graduates of 2017, and try to learn what they have experienced
in here which can help future medicos to understand Ukraine and as well as studying medicine in Ukraine.

Question: What’s the memory of your first day of
Ternopil?
Ans: I arrived as a little 17-year old girl, who was
never away from home more than a week, together with
her mom and dad holding her hands, because of being
super nervous and intimidated.
	Everything was strange for me, language,
people, even strange letters looking like hieroglyphics on
the signs that I was passing by in the taxi bringing me to
Ternopil.
	I came very late, 2 months after the semester had
already started, so it was winter, colder from the winter
that I was used in Germany.
	My first meal here was Varenyky and cabbage at
the restaurant ‘Stari Mlen’ and I drank a traditional juice
with a Smokey taste that I didn’t like.
	I was glad that my parents were with me, my
mother even stayed for the whole first semester until I
started to get used to everything.
Question: What’s the best moments you have
during your 6 years of medical studies?
Ans: There are many great moments I had,
thanks to amazing people that I met within these years
here. Simple meetings with my ‘Ternopil family’ were
filled with lots of fun. Also cultural events by friends
from different countries like Nigeria and India, as well as
activities and conferences with people from the European

Medical Students Association created amazing memories.
Another unforgettable moment was on a 27th of March,
on my birthday, during a path morphology class where
I got to dissect the body of fully developed baby which
was born death. This was one of the best birthday gifts I
ever got!
Question: What you are going to miss most about
studying in TSMU?
Ans: I’m going to miss some great doctors that
I got to know during this 6 years, who thought me a lot
about medicine and also showed me how humble and
good-hearted a person can be.
	I’ll miss some special people that I learned to
love as my family here. They proved me, that it doesn’t
matter where you’re from and how you look like, what
counts, is a good heart, respect and understanding.
Question: What you have learned from here & in
future what are the changes you want to advice as an Ex
TSMU student to the faculty?
Ans: ‘Expect the unexpected!’ That’s what I
learned first of all here.
	In my opinion, one of the most important
things in life is communication. As a former student, I’d
recommend to work on that aspect and to improve it.
We shouldn’t always focus on the external view
of something, but more on the inside of it, because ‘an
apple painted with a golden color from the outside, might
be rotten from inside.’
Throughout our whole life, we also should never
forget that everything has its good reason. If it doesn’t
become clear now, it will do that one day, so always think
positive.
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Dr. Sura Hilmi Rifat
Country : Germany
Academic year: 2011-2017
Faculty: Medical

Dr. Dharitree Senapati
Country: India
Academic Year: 2011-2017
Faculty: Medical
Question: What’s the memory of your first day of
Ternopil?
Ans: Well my 1st day in Ternopil was pretty
good. Starting from the railway station with so many
luggage till dinner. I had met a few friendly people who
helped me and my friends adjusting with a new place
because shifting to a new place can be not so cool when
you are all on your own...
So I thank my friends for being there, those who
were from at I mean those who received us in Ternopil
and those who I shifted with.
Question: What’s the best moments you have
during your 6 years of medical studies?
Ans: well there are a lot of good memories.
Can’t write all of them now. But yes getting together with
friends. Skiing trip, Diwali party, Odessa trip.
	Getting good remarks from teachers. Going for
evening duties in Internal medicine and gynecology.

Observing first delivery in OBG was one of the
most beautiful memories till date.
Question: What you are going to miss most about
studying in TSMU?
Ans: Friendly teachers. The thing I like the most
is if u have it in you. There are teachers to encourage.
That’s very important.
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Question: What you have learned from here & in
future what are the changes you want to advice as an Ex
TSMU student to the faculty?
Ans: As an ex-student of TSMU I would like
to suggest cycle system for 4th to 6th year students and
exams to be held after each cycle. And more stress should
be laid in oral part.
	Instead of studying bases of so many multiple
choice questions should come in such a way that students
can solve them only after learning the topic well. That will
help a student a lot, even in Krok and future exams.

Dr. Fatima Karnoos
Country: Iraq
Academic Years: 2012-2017
Faculty: Dentistry

said let’s take photo because you look so beautiful and
you must celebrate your day.
This moments I can’t forget it. I will remember it
all my life.

Question: What’s the memory of your first day of
Ternopil?

Question: What you are going to miss most about
studying in TSMU?

Question: What’s the best moments you have
during your 6 years of medical studies?
Ans: The most grateful moments!
Begging by choosing me as the banner student
in the 4th course, as well in the last year when my doctors
said we trust that you will pass the exam beside u will be
a good dentist and we’ll be proud of u.
Finally In the graduation day when I missed
receiving my diploma because I were too late and then
I start crying and in that moment my doctor saw me, so
sad they asked me what happened ? why u r crying I told
them I were late so she hugged me and said don’t cry, It’s
ok you will have memories in it as a funny moment , she

friends.

Ans: I’m going to miss the class, doctors and my

Question: What you have learned from here & in
future what advice you would like to give as an Ex TSMU
student to the future students?
Ans: I learned too much from this experience, I
learned not trust anybody and do my best just for myself
not for anyone. Do what you like to do as long u know
that it’s right and don’t care about people (making people
satisfied is a goal that cannot be achieved)
	My a device as an Ex-TSMU student to new
student keep motivate yourself and work hard for your
goal because you are responsible to create the life you
dream of.
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Ans: I was crying because I did not know
anybody and this is first time to me traveling alone but
later I got friends.
	I can’t forget this day.

Dr. Deep Maisuria
Country: Kenya
Academic years: 2012-2017
Faculty: Dentistry
Question: What’s the memory of your first day of
Ternopil?
Ans: First thing I remember about Ternopil was
the people. They spoke an alien language that I didn’t
understand the alphabets were all strange. It was honestly
difficult to get used to the language. When I first came
there was a huge language barrier but right now after
5 years I can see a drastic change in people, they can
understand Basic English.
The other thing I remember is the atmosphere in
hostel; very friendly students and staff; when I opened up
to people so did they and like that I made a lot of friends.
Question: What’s the best moments you have
during your 6 years of medical studies?
Ans: It’s very hard to pick out the best moment
because I had many. For every student in general one of
the best moment is passing finals. I am really glad I passed
my finals with the help of the professors, teachers and
support staff. Another moment used to be after holidays
when you pack your bags and you have that feeling
that you are going to meet your friends again and share
experiences that you encountered in summer holidays.
Question: What you are going to miss most about
studying in TSMU?
Ans: I will really miss my friends and teachers.
We had good times as well as bad times but all in all they
made me a stronger person. Without their support I
would have not achieved the goals that I had made 5 years
ago.
	I am very satisfied with my time spent here.
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Question: What you have learned from here & in
future what are the changes you want to advice as an Ex
TSMU student to the faculty?
Ans: I have learnt. Be confident; try talk to
all. You will not get something that you did not ask for,
Improvement. I would ask both the teachers and students
to coordinate. Some department are doing an astounding
job as others there is no good communication between
teacher and student.
	I would ask both teachers and students to sync
up and work in harmony, this will increase productivity
and keep the university level high.

Dr. Donald Odion
Country: Nigeria
Academic years: 2011-2017
Faculty: Medical
Question: What’s the memory of your first day of
Ternopil?
Ans: My first day in Ternopil.
	I arrived at night on a bus from Ivano Frankivsk.
At the bus station, a stranger helped me get a taxi to where
I was going. I always remember that kindness.
Question: What’s the best moments you have
during your 6 years of medical studies?
Ans: Best moment in 6 years.
There is no memory that is the best of all. But my favorite
times were in EMSA (European Medical Students
Association) and in the Nigerian Community in Ukraine.
Lots of fun, lots of learning and self-development... So
many wonderful people.
Question: What you are going to miss most about
studying in TSMU?
Ans: Difficult question. I will miss everything.
Really, EVERYTHING. TSMU is a great school... the
teachers are really interested in their students succeeding.
Question: What you have learned from here & in
future what are the changes you want to advice as an Ex
TSMU student to the faculty?
Ans: What I learnt and changes advised.
	I learnt the value of being focused, consistent
and disciplined... key values in the medical field.
	My advice to the school will be to continue
listening to students. I will also want the students to listen
to the management.
Also, the number of questions for the MCQ
exams should be reduced. The oral exams are more
valuable. Pre-Krok should be made more difficult than
Krok.
True in few questions no one can describe a half decade, so
all of us we have ups & downs in life during our med school,
we all have learnt so much from our Precious Country or
2nd Home UKRAINE.
“We will always have this place ‘Ternopil’ in our
heart for forever”

Як змінилося життя учасниць після
конкурсу «СтудМіс ТДМУ 2017»?
ЗОРЯНА ВІВЧАР
ФОТО: АНДРІЙ РЕВУН
Відомо, що кожне грандіозне перевтілення починається з першого кроку. А як змінилися життя учасниць «СтудМіс ТДМУ 2017» після участі в найфеєричнішому конкурсі краси та стилю? Що відбулося опісля проекту? Ми
поспілкувалися з дівчатами, які подолали чимало перешкод на шляху боротьби за корону і дізналися найцікавіше.

Христина Бойчук
«Після конкурсу життя значно змінилось в кращу
сторону! В університеті почали більше впізнавати. Я
отримала багато нових знайомств, я стала більш відкритою та комунікабельною! Але все рівно навчання
на даний момент займає перше місце в моєму житті.

Тетяна Данильців
«Після «СтудМіс ТДМУ 2017» в мене з’явилось неабияке бажання ще більше удосконалюватись, працювати над собою. Змінила свій стиль, імідж, тягнусь

до кращого. Розвиваю свої вокальні здібності і сподіваюсь, що на наступний рік буду співати на цьому
святі як гостя.»

Катерина Корсун
«Насправді, конкурс - це своєрідне випробування.
Бачиш, як ти змінюєшся, як змінюється твоє оточення і твої думки. Ці переживання, емоції, які ти
відчуваєш на сцені, не передати словами. А ще була
вражена таким високим рівнем проведення. Я рада,
що взяла участь в «СтудмісТДМУ 2017», адже саме
цей конкурс змінив мене, особливо ставлення до самої себе. Я стала більш відкритою, комунікабельною
й тепер не боюся рухатися вперед.»

Юліана Заверуха
«В таких конкурсах повинна брати участь кожна дівчина, адже це цінний досвід і враження, які запам’ятаються на довго. Особливо ця атмосфера репетицій,
тренувань, роботи над собою. Після конкурсу життя
не надто змінилось, хіба що сила волі значно зміц-
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Ольга Ткачук
«Після участі в конкурсі моє життя кардинально змінилось. Я отримала надзвичайний досвід, відбулись
ситуації, які зробили мене сильною і впевненою в
собі дівчиною. Я познайомилась з цікавими людьми і
з деким підтримуємо спілкування досі.
І все ж з впевненістю можу сказати, що цього року
ми зламали всі стереотипи стосовно конкурсів краси
і довели, що дружба між учасницями можлива.»

нішала і зросло бажання ставати кращою, ніж була
вчора.»

Яна Кіраль, 1 віце-студміс
«Участь у конкурсі «СтудМіс ТДМУ» була мрією для
мене. Я довго не могла наважитись, але взяла себе в
руки і твердо вирішила, що не втрачу свого шансу.
Чи змінилось моє життя після конкурсу? Так, звичайно. Я здобула велечезний досвід на сцені, провела
колосальну роботу над собою, отримала запрошення
на круті фотосесії і, звичайно, з’явилася впевненість,
яка допомагає мені вірити в себе, рухатись вперед і
ніколи здаватися. Ну і найголовніше - зустріла вірних
та щирих друзів. Так, було нелегко, але повірте: воно
того варте! Тому не бійтеся, вірте в себе та йдіть до
своєї мети, не зважаючи ні на що.»
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Світлана Антонюк
«Життя дуже сильно не змінилося, але було важко
відвикнути від того, що немає репетицій та не потрібно кудись бігти та розподіляти час правильно.
Сумувала за дівчатами та організаторами, адже вони
мені стали друзями, з якими майже кожен день бачилися. Але в медичному не засумуєш і треба було
братися за навчання. Враження від конкурсу просто
шалені, я не очікувала, що це буде настільки круто
та гарно поєднано і придумано. Організатори вклали
багато сил, нервів і самих себе, щоб зробити таке шоу
цікавим і гармонійним.»

Юлія Мінчук
«Дуже рада, що взяла участь у конкурсі, для мене це
був великий досвід, адже до цього я не виступала на

такій сцені. Було страшно, але після першого дефіле
страх минув. Після конкурсу у мене піднялась самооцінка, стало більше впевненості в собі і, звичайно, на
конкурсі я знайшла друзів, з якими від початку тренувань і до сьогодні гарно спілкуюсь.»

Ірина Рожко
«Великих змін після конкурсу не відбулося, проте
я рада, що у мене був такий досвід. Познайомилася
з великою кількістю нових людей, спробувала свої
сили, стала впевненішою.»

Наталія Федорчук, 2-га віце-студміс
«У мене від конкурсу залишилися тільки хороші
враження. Якось дуже тепло і гарно він пройшов, не
зважаючи на важку працю перед ним. Хочеться подякувати організаторам не тільки за професійність,
але і за міцні нерви, бо 12 дівчат і кожна з своїм характером - то зовсім не легко! Після конкурсу особисто я зрозуміла, що таки чогось варта, але і є до чого
прагнути. Не можна ніколи здаватися, зупинятися на
досягнутому і складати руки, потрібно рухатися вперед і показувати своїми діями приклад для інших.»

Ірина Орхідея
«Моя перша участь у конкурсі краси принесла мені
багато досвіду. Я залишилася задоволеною своїм титулом і новими враженнями. Найголовніше для мене
це те, що, попри конкуренцію, мені вдалося знайти
справжніх друзів, за підтримки яких кожен новий
етап давався легко і з вірою в себе.
Обов’язково ризикуйте і йдіть до своєї мети.»

Перевіряти кліщів на інфекцію
тепер можна і в ТДМУ!
ЗАХАР ОНИЩУК
У домашніх умовах видалення кліщів може закінчитися негативними наслідками. Наприклад, коли розчавити
кліща, витягуючи його з рани, ймовірність інфікування, виникнення запалення також значно підвищується. Тому
видаляти кліща потрібно дуже обережно або й краще звернутися до травмпункту. Після видалення комаха має
залишитися цілою, її потрібно здати на дослідження, щоб точно з’ясувати, чи була вона заражена.

Прийом аналізів проводиться з понеділка
по п’ятницю з 9-ї до 12-ї години, а сама лабораторія
працює до 17 год. Дослідження для всіх студентів та
викладачів проводять безкоштовно. Для інших людей – воно платне (260 гривень). У день приймають
максимум 10 людей. Визначення триває близько 6-ти
– 7-ми годин.
Для загальної інформації: бореліоз, який
також визначають як хворобу Лайма – та Лайм-бореліоз, кліщовий бореліоз є природно-вогнище-

вим захворюванням трансмісивного типу. Бореліоз,
симптоми якого полягають в ураженні суглобів, шкіри, серця і нервової системи, досить часто характеризується хронічним, а також рецидивуючим перебігом
власної течії.
Медики закликають населення докласти усіх
зусиль, щоб не бути покусаними кліщами: не гуляти
з голими ногами по чагарниках, у лісі. Якщо кліщ
вкусив, треба постаратися принести кліща в травматологічний центр або в лабораторію дослідження
кліщів медуніверситету. Його обстежать на наявність
борелій, а людині призначать превентивне лікування. Якщо кліщ не кусав, але людина має незрозумілі
симптоми з боку серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, нервової системи, необхідно
здати сироватку на дослідження на бореліоз. Якщо
хтось перебуває в групі ризику, працює в лісі, часто
буває на території з чагарниками, травою, працює в
полі чи є військовим, медики теж рекомендують здати сироватку на дослідження, бо хвороби проявляються навіть через 10-15 років після укусу кліща.
Будьте обережні!
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Останнім часом Лайм-бореліоз набув своєї
«популярності» серед людей; збільшення кількості
пацієнтів із таким захворюванням спричинено, зокрема, урбанізацію кліщів. У зв’язку з цим, 7 липня
2017 року на базі ТДМУ за ініціативи та підтримки
ректора Михайла Корди створено центр із вивчення
Лайм-бореліозу та інших інфекційних хвороб, що
передаються через укуси кліщів. До робочої групи
з дослідження хвороби Лайма входять: дійсний член
НАМН України, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією. шкірними та венеричними захворюваннями акад. М. А. Андрейчин та провідний
фахівець О. М. Марчук.

Як уникнути
осінньої депресії
Практичні поради з поправкою на студентів-медиків
ІРИНА ХОМ’ЯК
Будемо відвертими, приблизно так більшість молоді уявляють новий навчальний рік: «Гаряче, сповнене пригод та
незабутніх вражень, літечко позаду, а попереду безкінечні сірі будні, заповнені тоннами нового, нереального для
вивчення матеріалу, знову життя від п’ятниці до п’ятниці ?!..»
Невже насправді все так погано? Тссс, стоп, не спішіть впадати в депресію і через це пропустити купу важливих
і цікавих подій. В цій статті зібрано декілька справді дієвих і простих порад, які допоможуть полегшити перехід
від відпочинку до праці.
сьогодні»

«Не відкладай на завтра те, що можна зробити

Дуже часто ми маємо звичку відкладати всі справи на невизначений час. Здається, що так можна більше
відпочити, а потім з більшою енергією все переробити. Але
ж насправді ми потім «в шоці» від накопиченої роботи і в
кращому випадку вдається зробити 10% від задуманого,
або ж і зовсім нічого. Саме тому потрібно планувати свій
день/тиждень (краще завести щоденник) і рівномірно розподіляти навантаження, таким чином вдасться ефективно
попрацювати і відпочити.
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Займайтеся спортом
Всі знають теорію про те, що найкращий відпочинок – це зміна активності. Це насправді так, якщо ви
відчуваєте моральне перевантаження від будь-чого, то сходіть до спортзалу, басейну, займайтеся фізкультурою або
просто почніть бігати. Після занять спортом синтезується
серотонін, тому не пропускайте пари з фізкультури і будьте
щасливі =)
Знайдіть собі хобі
Депресія найчастіше атакує тих, кому нема чим
себе зайняти. Здавалось би в медичному ВУЗі завжди є себе
чим зайняти, але ж неможливо постійно вчитися, тому
знайдіть для себе корисне і цікаве хобі, аби вечорами у вас
не було часу для негативних емоцій. Малюйте, в’яжіть, пишіть вірші, співайте, танцюйте - використовуйте весь свій
арсенал захоплень.
Частіше розслабляйтеся і достатньо спіть
Всім знайоме відчуття, коли після насиченого дня
не вдається заснути. Багато чи то поганих, чи то хороших
емоцій – стрес для організму. Для того, аби заснути і відпочити треба повністю розслабитись, що буває нелегко.
Хорошим способом для повної релаксації є тепла ванна з
ароматичними маслами. Побалуйте себе та своє тіло і на-

лаштуйтеся на позитивний лад і не забувайте про здоровий
повноцінний сон.
Використовуйте яскраві деталі в своєму щоденному образі
Кажуть, якщо в дівчини червоний манікюр, у неї
точно не може бути депресії. І це правда, яскраві деталі налаштовують нас на позитив, тому додайте яскравої барви в
повсякденне життя.
P.S. Нехай це буде навіть яскрава шапочка до вашого медичного костюма ;)
Їжте шоколад
Не відмовляйте собі у задоволенні поласувати
чимось смачненьким, адже шматочок шоколаду не зашкодить, а лише принесе користь, тому що, стимулює додатковий викид ендорфінів (NB! У перекладі з латинської шоколад - «їжа богів»).
Більше часу проводьте з друзями і
близькими
В будь-якому графіку, навіть дуже-дуже зайнятому, можна виділити час для близьких людей. Погодьтеся,
що немає кращого антидепресанту, ніж хороша музика,
чашка ароматної кави і люди, яким не все одно що коїться
у твоїй душі.
На перший погляд, це дуже банальні поради. Але ж
погодьтеся, «все геніальне – просте». І якщо дотримуватися цих простих правил ніяка «осіння депресія» Вам не загрожує.
Попереду незабутній навчальний рік, у Вас буде
незліченна кількість веселих і крутих моментів, основне їх
не проґавити. Пам’ятайте, що сьогоднішній день більше не
повториться, тож не тратьте час марно, а постарайтеся брати максимум від кожної миті свого життя і будьте
щасливі!

Налаштовуйся на
правильну хвилю!
Слухай «Ух-радіо»!
ЗА МАТЕРІАЛАМИ САЙТУ UHRADIO.FM
ЯРИНА ТИЛЬЧАК

«Ух-радіо» — справді українська хвиля!» — з таким гаслом розпочала роботу на полі вітчизняного радіомовлення
20 грудня 1998 року тернопільська інформаційно-музична станція, яка сьогодні є одним із найяскравіших представників цієї галузі, а також інформаційним партнером студентського глянцевого журналу «UNITIME». Ризикований тоді крок повністю виправдав себе, компанія успішно працює і здобуває популярність в Україні та світі.
Сьогодні «Ух-радіо» — сучасне, близьке та дружнє у ставленні до слухачів.

	Безумовно, одним із вагомих кроків у зміні
формату радіо було запровадження україномовності.
Такий вчинок керівництва станції підтвердив бажання команди плекати рідне слово, прославляючи його на теренах Батьківщини та поза її межами.
Увімкнувши «Ух-радіо», слухачі можуть почути найвідоміші пісні хіт-парадів, почати ранок із «Вйо вставай!», здобути корисні знання з культурних програм
(рубрики «Цей день в історії», «Кіноман», «Краса з
усього світу»), дізнатися місцеві новини та погоду,
відволіктися від буденних проблем, виділивши час
для розважальних проектів (рубрики «Ранковий

анекдот», «Перли-поперли», «Дівчата, такі дівчата»),
замовити привітання для рідних та друзів.
Про популярність та престиж «Ух-радіо»
свідчать чимало нагород: ще у 2003 році колектив
отримав звання «Найкращий засіб масової інформації», а в 2004 році найкращим серед місцевих радіостанцій визнали саме це радіо. У 2013 році станція
отримала відзнаку Тернопільської міської ради.
«Так тримати!» — хочеться голосно хвалити
увесь колектив «Ух-радіо», бажаючи нових звершень.
А ще, читачу, у нас чудова новина для тебе – радіостанція завжди з радістю підтримує потенціал активної молоді, тому якщо ти маєш креативні ідеї чи цікавий проект, не зволікай – звертайся до керівництва
«Ух- радіо», що завжди щиро запрошує до співпраці.
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Протягом дев’ятнадцяти років, «Ух-радіо»
невпинно удосконалювалося, додаючи нові програми, покращувало технічну базу, охопило широкий
діапазон слухачів та зуміло поширитися на території
східної Галичини, західного Поділля та південної Волині.

Якщо лірика – то до сліз.
Якщо драйв – то так, щоб
не чути землі під ногами
СПІЛКУВАЛАСЯ МАРІЧКА ЧУМАДЕВСЬКА

«Bugs & Bunny» – надзвичайно талановитий гурт, яким може пишатися Тернопіль. За чотири роки існування юні
творці музики встигли виступити на багатьох фестивалях та благодійних концертах, а також презентувати
свій дебютний акустичний альбом у травні цього року.
Існує два склади гурту: повний та акустичний.
Повний склад:
Мар’яна Гордій — вокал, речитатив
Назар Каспрук — гітара, бек-вокал
	Любомир Крушельницький — скрипка
Валерій Ільків — гітара
Назар Юник — клавішні
Валерій Чаплінський — бас-гітара
Олег Петришин — кахон і ударні
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Акустичний склад:
Мар’яна Гордій — вокал, речитатив
Назар Каспрук — акустична гітара, вокал
	Любомир Крушельницький — скрипка,
гармошка
Валерій Чаплінський — акустичний бас
Олег Петришин — кахон, перкусія
Василь Хамар — кларнет, саксофон
Сьогодні ми трішки ближче познайомимося з історією гурту. Дізнаємося декілька цікавих
моментів та поговоримо про майбутні плани «Bugs
& Bunny». Допоможе у цьому солістка гурту, надзвичайно мила дівчина – Мар’яна Гордій.
- Скажіть, Мар’яно, як виникла ідея створення гурту «Bugs & Bunny»?
- Спочатку гурт називався Q-back, але проіснував у першочерговому складі недовго. Зі зміною
складу змінилися і ідея, і концепція, і назва гурту.

Почалося все зі знайомства музикантів між собою,
які вирішили просто потратити час на гру разом різних музичних стандартів. Але тривало все недовго,
бо невдовзі в гурт прийшла я і ми почали створювати
саме авторську музику. На той час це була поп-рок
музика із речитативом. Коли змінилося два склади
гурту і створювався новий третій, ми вирішили змінити назву та стиль. Трансформація, різні несумісні
поєднання і пошуки привели нас до зовсім іншого
вигляду і звучання гурту. Звичайно, зараз ми маємо
велику можливість працювати двома складами: як
міні-акустичний ансамбль та роковий склад.
- Тобто, можна сказати, що Ви є автором
пісень? Адже саме з Вашим приходом у гурт розпочалася хвиля авторської музики.
- Ні, зовсім не так. Ми почали створювати
авторську музику, тому що до цього я працювала
сольно і лише з авторською музикою. У мене не було
бажання переходити на кавера. Що ж стосується авторства, то там заслуга кожного потроху. На даний
час авторство текстів пісень припадає як на мене, так
і на Назара Каспрука (гітариста та вокаліста гурту),
але якщо говорити про музику, то тут по-іншому –
ідея Назара, а аранжування – уже всього колективу.
- Нещодавно ви презентували новий альбом. Розкажіть нам трохи детальніше про нього.

- Які виступи вам найбільше запам’яталися?

- О, назбиралося багацько. За чотири роки
ми дали їх безліч. Завжди краще говорити не про те,
що було колись чи навіть минулого року, а уже можна розказати, що було цікавого після цього. Зовсім
недавно ми випустили альбом, який зараз презентуємо по містах України і по фестивалях. Найяскравіші
концерти за останні два місяці були на фестивалях
«Ї», « ГАйда фест» та День міста Золочів. Хоча нас попереду чекає фестиваль «Файне місто» та День міста
Лановець, але уже цих три концерти вже у топі нашої
пам’яті.
- Мар’яно, а яка ж філософія вашого гурту?
- Нести людям справжні емоції. Якщо це лірика - то до сліз, відкрита, відверта, правдива і життєва. Якщо позитив та драйв - то так, щоб не чути
під ногами землю, щоб рвало від радості і веселощів
на куски і давало наснагу жити і добиватися мрій та
цілей. Музика - це спосіб здійснювати це.
- У вас надзвичайно веселий гурт. Хто або
що є джерелом цієї безкінечної енергії?
- Я Вам того не скажу, бо не бачу нас зі сторони. Але зізнаюся чесно, на сцену ми йдемо з однією метою - щоб наша музика була для всіх святом.
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- Ідея записати альбом акустичної музики в
стилі поп-рок у такому дивному, на перший погляд,
складі виникла ще рік тому. Але проблеми зі здоров’ям нашого барабанщика Івана та постійна концертна діяльність відсували здійснення цього задуму
на потім. Уже після смерті Івана ми взяли себе в руки
і буквально за два тижні записали все те, що створювали усі ці роки. Щоправда, уже в пам’ять людини,
якої з нами не було, але яка понад усе хотіла записати
ці пісні. Записували ми в Івано-Франківську на студії
учасника гурту «Пан Пупець» Олега Мороза. Він був
дуже терпеливий до наших нових ідей, що з’являлися
в останній момент і змушували його багато чого переробляти заново. Безмежним щастям для нас стала
можливість випустити альбом через компанію Moon
records, яка співпрацювала з багатьма відомими виконавцями, такими як Скрябін, Бумбокс, Серьога,
ТІК, Pianoбой, O.Torvald... Можете уявити нашу радість, коли ми отримали лист, що їм до вподоби наша
творчість і вони готові видати наш перший дебютний. Уже за місяць часу було організовано біля 12
концертів презентації альбому по містах України. Ми
розуміли - нас чекає бурхливий травень.

Тому будь-які проблеми ми залишаємо поза сценою.
А коли ти бачиш, що люди посміхаються, співають
твої пісні, веселяться разом з тобою, тоді ейфорія та
енергія з’являються нізвідки. Скажу ось так: коли ти
робиш енергетичний посил людям і вони віддають
тобі його у відповідь, то в такий момент ти можеш
рознести сцену на маленькі кусочки і ніхто навіть не
помітить, навіть ти.
- Які плани в «Bugs & Bunny» на майбутнє?
- Плани на майбутнє великі, головне щоб
життя вистачило аби їх здійснити. Найближчим часом у нас заплановано видати тираж дисків із альбомом «Музика в плеєрі» та зняти кліп. Закінчуємо
презентацію альбому цього літа та готуємося створювати новий, який уже вийде наступного року.
Можливо, ми все ж таки зможемо видати альбом
повного складу, який готується уже два роки пам’яті
Івана Чопика, що помер від раку в січні. Щодо концертів, то вони не припиняються, тому до кінця року
в нас посилений графік і виступів буде багато.
- Після презентації UNITIME у вас не було
ідеї написати пісню про медиків?

- Хе-хе. У нас є вже прямо ціла вервечка прохань написати пісні на різну тематику: про велосипед, про пожежників, про медиків. Скажу по секрету,
зовсім недавно нам подарував текст Юрій Матевощук і вірш називається «Дівчина з медичного»… має
вийти щось веселе і позитивне. До речі, Юрій є автором тексту пісні «Музика в плеєрі».
- Мар’яно, хочеться почути декілька порад
для читачів на основі вашого досвіду.
- Перш за все, радимо вам перевіряти свій навігатор. Інакше по дорозі на фестиваль у Карпати ви
випадково потрапите не на ту гору, а свято виявиться
на вершечку її сусідки. Бути обережними, коли зупиняєшся і запитуєш у літніх людей дорогу, адже вони
можуть не так тебе зрозуміти, сядуть у машину і тобі
прийдеться везти дідуся чи бабусю до церкви, яка
знаходиться на іншому краю села. Старайтеся не грати на гітарі у поїзді, інакше до кінця поїздки поспати
вам не дадуть точно. Весь вагон буде сидіти саме у
вашому купе та просити заграти ще. Спробуйте хоч
раз потанцювати під зливу на фестивалі, навіть якщо
весь будеш у багнюці. Задоволення таке ж, як тоді,
коли ти таляпався в калюжі і мама кричала з вікна,
що зараз вся дупа буде синя... А взагалі, більше подорожуйте, слухайте українську музику і старайтеся
ЖИТИ!
- Що Ви ще побажаєте людям, які мріють реалізувати себе в музиці?
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- Реалізувати себе в музиці складно, але якщо
цього хочеш і готовий пожертвувати багато чим, тоді
зможеш 100 відсотків. Потрібно просто ГРАТИ та отримувати від цього задоволення. Коли почнеш «балдіти» від своєї музики ти, тоді її почують інші. А далі
уже справа часу та здобуття досвіду.

- Дякую, Мар’яно, за бесіду. Сподіваємося, що гурт «Bugs &
Bunny» підкорить ще не одну вершину, а тому хочеться побажати сили, творчих злетів і вічного драйву цим неймовірно шаленим та завжди позитивним людям.
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ПАРТНЕРИ

Корисні звички
для навчання
в медичному університеті
ІРИНА ЗУБОК
ФОТО З СЕРІАЛУ «АНАТОМІЯ ГРЕЙ» (США, 2005)
Для нас, студентів-медиків, необхідним є вміння правильно організовувати свій час, реалізовувати величезну кількість планів у максимально короткі терміни. Адже важливо отримати відмінні результати в навчанні і не проґавити при цьому жодної з можливостей, які нам дарую університетські роки. Саме тому до вашої уваги чотири
прості кроки до успіху для студента.
Першим і, мабуть, найважливішим кроком
є ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу.
Так сприйняття можна поділити на 6 стадій:
три нижчі( запам’ятовування розуміння і застосування) і три вищі ( аналіз, оцінка, створення) Зазвичай студенти використовують лише перші три рівні
без переходу на вищі сходинки навчання. Цього
достатньо для простого «зубріння», але для справді
якісного вивченння теми потрібне глибоке розуміння. Тому вищі рівні навчання зосередженні на поясненні явищ, постановці питанні «чому саме так?»
На приклад, після вивчення ланцюга реакцій циклу
Кребса треба проаналізувати дію ферментів, наслідки відсутності чи зміни тої чи іншої стадії процесу.
Тоді самостійна побудова висновків значно зменшить обсяг матеріалу для звичайного безрезультатного запам’ятовування
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Продуктивно використовуйте свій час.
	Більшість відводить на навчання досить
тривалі терміни. Ви плануєте провести за підручниками цілі вихідні чи конкретний відрізок від 17:00 до
23:00, але такий метод, на жаль, не є дієвим. Знаючи,
що у нас є багато часу, ми на підсвідомому рівні дозволяємо собі бути менш сконцентрованими, робити

перерви чи відволікатись від навчання. Заповнюйте
роботою кожну вільну хвилину, використовуйте перерви між парами чи «вікна» для ознайомлення з темою або навіть і вивчення матеріалу. Встановлюйте
самі собі короткі терміни і «дедлайни» в роботі.
Робота над помилками.
Нові опубліковані дослідження запевняють
нас в тому, що повторні тестування та опитування є
корисними у вивченні нового матеріалу та розвитку
довготривалої пам’яті. Зверніть увагу на свої помилки, усвідомте, чому ваша відповідь є неправильною
і зрозумійте суть правильного варіанту в тесті. Корисно також буде вивчати нові теми разом з друзями:
влаштовуйте вікторини, ставте один одному 2-3 запитання з даної теми, тренуйтесь таким чином відповідати і пояснювати свій вибір під час опитування
викладачем на заняттях.
Визначайтесь з пріоритетами.
Правильно розподіляйте свій час, відводьте
достатньо цього ресурсу для навчання. Якщо це є вашою головною метою, ніколи не нехтуйте годинами
вивчення предмету задля іншої позаурочної діяльності. Нехай ніщо не завадить вам іти до своєї мети!

ТОП-10 книг про
саморозвиток
ТАНЯ СІМОРА

Зізнайтесь чесно. Самі собі. Ви задоволені? Ви впевнені у собі та у своєму майбутньому? Бо я – ні. Тому пропоную збірку, яка, надіюсь, переверне життя з ніг на голову. Якщо шукаєте вихід з ситуації, чи правильну дорогу…
Якщо мрієте, але не знаєте, як втілити бажання в реальність… Якщо хочете змінити себе, то ви потрапили у
правильне місце. Не чекайте завтрашнього дня. Не шукайте виправдань. Дійте! Вже сьогодні! Зараз! Саме в цю
хвилину!

Регіна Бретт «Бог ніколи не моргає»
Авторка книги у свій час зробила неймовірне
– перемогла рак. Саме для нас, читачів, вона виділила свій життєвий досвід у 50 уроків, які допоможуть
віднайти дорогу до щастя. «Коли ви нарешті відпустите ту людину, якою були, то неодмінно відкриєте
в собі ту людину, якою стали, і ту, якою хочете стати
в майбутньому», - пише Регіна. І вона права. Цю книжечку можна сміло розбивати на цитати і девізи, на
щоденні поради і натхнення. Справді. Читайте! Вона
того варта.

Дейл Карнегі «Як перестати турбуватися і
почати жити»
Я прагнув «жити, щоб писати і писати, щоб
жити» - говорить автор. Якщо маєте схожі проблеми,
тоді ця книга обов’язкова для прочитання. Ви перестанете багато турбуватись, почнете краще справлятись з неприємностями і нарешті зрозумієте, що таке
спокій. Очевидно ж, що сумніви викликають занепокоєння, а те, в свою чергу, тягне за собою стрес і, як
наслідок, проблеми із здоров’ям. Отож швиденько
разом відкриваємо першу сторінку і читаємо, як розумно уникнути походу до наших колег.
Робін Шарма «Монах, який продав свій
«Феррарі»
Спочатку зацікавлює назва книги, бо ж як?
Монах… Феррарі… Де зв’язок? Я спочатку разів з
десять перечитувала назву, бо не зрозуміла суті, але
потім вирішила читати. Можете уявити собі тонну
здивування, коли я зрозуміла, що це просто криниця мудрості? Дивно, але як одна випадковість міняє
все – поведінку, думки, розуміння світу. Ти стаєш іншим…
Кейт Ферацці «Ніколи не їжте наодинці»
Все, що необхідно, для влаштування кар’єри
– це спілкування. А ось як його перетворити на успіх
–знайдете на сторінках цього скарбу. Досі невідомі історії про видатних людей стануть прикладом у
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Келлі Макгонігал «Сила волі: як розвинути і
зміцнити»
Ви не знаєте, як змусити себе перебороти
лінь і зайнятись чимось корисним і необхідним? Ви
тиняєтесь з одного кутка в інший, роздумуючи про
несправедливість життя? А ще, можливо, ви шукаєте легких рішень, а не знайшовши – опускаєте руки?
Тоді мерщій відкривайте цей скарб і вчіться! Обгрунтовані наукові дослідження покажуть, як змусити
робити себе те, що необхідно, та продовжити розпочату справу навіть при відсутності мотивації. Автор
доводить, що силу волі можна тренувати! Точно як
м’язи, уявляєте? А скільки ще цікавого можна дізнатись зі сторінок! Від мене ця книга отримує максимальну оцінку, тому, раджу і вам.

розумінні того, що не все те, що здається важким,
є насправді таким. Відкривайте книгу і шукайте, як
стати помітним у будь-якому товаристві. Простими
словами про те, що одне іншому не заважає, а навпаки, допомагає. Це я про те, що ти робиш, а також про
те, з ким ти знайомий.
Дін Бернетт «Ідіотський безцінний мозок»
Прочитавши анотацію, зрозуміла – цій книзі
місце на моїй поличці! Причому на одному з найвидніших місць! Самі посудіть – ви ніколи не зустрічались з такою штукою, як забування? Амнезія того, за
чим ви йшли, що мали взяти, де поклали річ? От зі
мною таке трапляється стандартно, чесно. Знаєте, що
зробив автор книги? Він зібрав велику кількість дивних поведінкових реакцій і постарався їх пояснити ,
уявляєте собі? Через сторінку бачила себе і дивилась
зі сторони, розуміючи, скільки проблем можна було
б уникнути, побач я це раніше. Тому сміливо шукаємо, відкриваємо і читаємо. Впізнаєте себе. Гарантую!
Джордан Елленберг «Як не помилятись .
Сила математичного мислення»
Мені, як людині з біологічно-хімічним нахилом думок, математика ніколи особливо не подобалась, хоч і те і інше ніби відноситься до точних наук.
Завжди рахувала, що істина тільки в першому, і тому,
можете уявити моє здивування, коли виявилось, що
це не так. Ну, вірніше, майже не так ( я все рівно далі
рахую біологію однією єдиною і неповторною). Тепер про книгу. Смішні заголовки – це перше, що впало в очі. Далі – краще. Пізнавальні факти, роздуми,
пояснення… А уявляєте, це комбінується з доведенням теорем та аксіом. Я здивована. Будете здивовані і
ви.
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Гюстав Лебон «Психологія народів і мас»
Автор пояснює неймовірне. Ось наприклад:
ви щось відчуваєте, але не знаєте, як це пояснити, а
тут відкриваєте книгу – і оп-ля – треба ж таке? Все
зразу стає на свої місця. Тому-то ця книжечка по-

шматована на цитати від початку і до кінця. Попереджу зразу – може статись так, що ваші думки не зійдуться з висловами автора, але на це ми і є різними.
У мене було багато сумнівів, іноді хотіла викинути чи
спалити цю книгу – настільки часто роздратованість
брала верх, але дочитавши останню сторінку, зробила свої висновки, за що й дякую.
P.S. Мушу додати – книга з ХХ століття і, кажуть, що
вона була настільною Гітлера та Леніна. Не здивуюсь,
якщо це дійсно правда.
Річард Докінз «Егоїстичний ген»
Дивні теорії та не менш цікаві факти – тут
поєднання усього. Оскільки книга написана ще у
1976 році, то немає чого надіятись на те, що тут ви
зустрінете нові інженерні прориви, ба навіть, історію
про вівцю Доллі. Забудьте. Зате розширити кругозір
і, можливо, навіть змінити погляд на певні речі – ось
це прошу, легко. Думаю, що кожен знайде і почерпне
звідси щось корисне, а також отримає їжу для роздумів, не залежно від віку, статі, погляду на речі. Як
пише в одному відгуку: «Так, читається легко. Так,
захопливо та образно. Так, рекомендую. Але… Поки
утримаюсь від поїдання інжиру». Вам цікаво, що ж за
історія прихована за цим? Тоді відкривайте книгу!
Диспенза Джо « Сила підсвідомості»
Ця книга – унікальна програма того, як змінити життя за 4 тижні. Не вірите? Перевіряємо! Ви
ж хочете проникнути в сферу підсвідомості та перепрограмувати його? Ви ж хочете змінити свої думки,
а разом з ними і тіло? Це, як виявляється, легко! Єдина умова – все треба виконувати на практиці, тому
що сидіння за обіднім столом і перегляд сторінок
не дасть ніякого ефекту. Кожен, хто осмислить нові
дані, стане сам собі і вченим, і містиком, і, що найголовніше, Людиною.
Надіюсь, вам пригодиться ця збірка літератури! Бажаю професійного зросту і, звичайно ж, саморозвитку!

Тіло як доказ
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Нельсон Мак Кормік, Крістин Мур

це було б нудно. В серіалі «Тіло як доказ» є елементи
розслідування, гумор, нестандартні методи роботи,
можливо, навіть шокуючі», - говорить актриса.

Так склалося, що для вас, дорогі читачі, мені
щоразу хочеться порекомендувати щось безпосередньо пов’язане з медициною. Чесно зізнатися – стається так ненавмисно, я сама лише нещодавно це зауважила. Та все ж, не можу втриматися, щоб не написати
про новий серіал, який, безумовно, відволікатиме від
студентських турбот та водночас допоможе потренувати ваше логічне мислення та пам’ять.

Чим саме серіал буде цікавим для студентів-медиків? Перш за все, навчить складати усі знання в логічні ланцюжки; по-друге, ви вже по-іншому
спийматимете деякі предмети, що вивчаються, зокрема патоморфологію та судову медицину; по-третє, зможете освіжити та добре засвоїти свої знання
з гістології, анатомії, мікробіології тощо. І, зрештою,
серіал доволі захоплюючий, а фінал – непередбачуваний.

Отож, розпочнемо із сюжету. Цього разу, в
центрі подій жінка, що має за плечима неймовірний
успіх у галузі нейрохірургії, неабияку повагу серед
колег, розлучення, втрату опікунських прав на семирічну доньку та аварію. Важко сказати, що з двох останніх найгірше, адже у першому випадку лікар Меган Хант, рятуючи людські життя, втратила сім’ю, а в
другому – роботу (після того, як внаслідок аварії, парестезія призвела до смерті пацієнта на операційному столі). В один момент ця жінка втратила все, заради чого жила. Проте, вже через 5 років перед нашими
очима постає нова Меган в ролі медичного експерта.
Її гострий розум, логічне мислення та вміння не підкорятися чужим думкам допомагають у розслідуванні вбивств. Меган Хант впевнена, що найбільше про
смерть можуть розказати лише тіла і в цьому їй ніхто
не сміє перечити. Тому, як парадоксально б це не звучало, але завдяки смерті вона віднайшла нове життя.
Кожна серія – маленька історія, яка захоплює з перших хвилин.
«Ми не робимо чисто медичне шоу, я думаю,

Можу сказати, що сценаристи попрацювали
на славу і сюжет продуманий до найменших дрібниць, тому важко буде знайти якісь невідповідності.
Режисерська робота теж не має жодних заперечень.
На мою думку, все знято доволі професійно. Головну
роль виконує актриса Дана Ділейні, яка відома нам
з «Відчайдушних домогосподарок». До речі, вона покинула серіал задля участі у зйомках «Тіло як доказ»
і, на думку критиків – недарма. Адже харизматична
натура Ділейні внесла в сюжет трохи екстравагантності та яскравіших барв. Самій акторці під час
зйомок було зовсім нелегко, бо довелося запам’ятовувати купу медичних термінів, аби її мова звучала
невимушено і відповідала геніальній Меган Хант.
«Тіло як доказ» для мене було зовсім невідоме, але завдяки моїй сусідці в гуртожитку, я відкрила для себе новий світ незабутніх розслідувань
і таємниць. Тому раджу всім для перегляду як один
з кращих серіалів. Переглядайте самі, рекомендуйте
друзям. Хороших вечорів вам!
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МАРІЧКА ЧУМАДЕВСЬКА

З міркувань совісті
англ. Hacksaw Ridge

МАРІЧКА ЧУМАДЕВСЬКА
Жанр: Драма
Режисер: Мел Гібсон
Країна: США

Хороше питання, адже головному герою
вдалося неможливе – врятувати сотні життів, так і не
зробивши жодного пострілу.

Друга Світова війна, Америка охоплена жахом, все більше юнаків записуються у добровольці,
щоб виповнити свій військовий обов’язок перед
Батьківщиною. Вони сильні, мужні, рішучі, готові до
найстрашнішого. Їх погляди вже давно втратили дитячу наївність і безтурботність, попереду – жорстока
реальність.

Фільм «З міркувань совісті» не змусить вас
повірити в існування Всевишнього. Але ця стрічка
переверне ваш світ всередині вверх дном, викличе
цілу бурю емоцій. Співпереживання, надія, розпач і
обурення, сльози радості і образи – буде все.
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Але в рівненькій, як лінійка, солдатській
шерензі можна помітити одне обличчя, що значно
відрізняється від інших. Це – Десмонд Досс. Він прийшов не воювати, а рятувати життя, всупереч долі,
і його єдина умова – не брати до рук зброю. Невимушена усмішка, лагідні очі і незграбні рухи – здається, він зовсім не створений для війни. Кожен, хто
трапляється на шляху Десмонда, неодноразово повторює: «Тобі не місце в армії, синочку!» Товариші насміхаються, відкрито називаючи хлопчину слабаком.
Але чи є слабкою людина, невідступна у своїх переконаннях, яка вірить Богу і не порушить жодної заповіді?

Про фільм можна говорити годинами, але
важко описати словами усі враження. Тому раджу
вам знайти годинку-дві вільного часу і поринути разом з головним героєм у світ його думок, у його життя. Обіцяю, ви залишитеся в захваті від перегляду.
Відмінна режисура, чуттєва акторська гра, професійна графіка, факти з реального життя – таке поєднання не залишить байдужим нікого.
Приємного перегляду.

Кавоманам
присвячується
ІРИНА ХОМ’ЯК

Вчені зі Стенфордсього університету з’ясували, що любителі кави живуть довше. (Стаття опублікована в журналі Nature Medicine.)
Після проведених численних експериментів
встановлено, що кофеїн може нейтралізувати протизапальний ефект метаболітів нуклеїнових кислот,
цим самим зменшувати ризик хронічного запалення.
А як відомо, в основі депресії і більшості хвороб,що
пов’язані зі старінням (серцево-судинні захворювання, хвороба Альцгеймера та інші деменції, деякі види
раку) лежить саме хронічне запалення.
«Для нас стало сюрпризом, що напій, який
п’є так багато людей, що може мати настільки пряму корисну дію на людський організм», — зазначив
один з авторів дослідження, професор імунології та
мікробіології Марк Девіс.
Окрім того, про кофеїн як синонім довголіття, неодноразово говорилось на арені медицини.
Вчені з різних куточків планети зробили різноманітні цікаві відкриття:
•
Англійці прийшли до висновку, що
кава здатна діяти як знеболюючий засіб, але тільки на
жінок. У чоловіків подібної залежності не виявлено.
•
Кава допомагає захищати порожнину рота від шкідливих бактерій, що позитивно впливає на зуби і захищає їх від карієсу.
•
Німецькі вчені говорять, що великі дози кофеїну можуть запобігати облисінню, але

це ефективно лише при зовнішньому застосуванні,
адже необхідна кількість кофеїну для одноразової
процедури міститься приблизно в 60-80 чашках кави.
•
Канадські науковці встановили, що
кофеїн позитивно впливає на зір. Він підвищує чутливість сітківки, змушуючи її інтенсивніше реагувати на зовнішній світ. У результаті навколишній світ
стає яскравішим та більш насиченим.
•
Кофеїн сприяє накопиченню в організмі серотоніну - гормону щастя.
•
Пінолева кислота, яка міститься в
каві уповільнює процеси старіння, підвищує еластичність шкіри і просто покращує її колір. На основі
цієї речовини багато світових косметичних брендів
створюють різноманітні засоби догляду за обличчям.
•
Крім цього, природні компоненти,
що містяться в кофеїні сприяють позбавленню від
токсинів і розщепленню жирів. Багато засобів для
боротьби з целюлітом містять кофеїн, зокрема креми для моделювання фігури і корекції контурів тіла.
Вчені кажуть, що сам запах кави на психологічному
рівні сприяє схудненню.
Кава, чорний шоколад, зелений чай, в помірних кількостях, мають виключно позитивний вплив
на організм. Тож, заваріть чашечку ароматної кави
або краще дві і запросіть когось в гості, адже «…головне в житті не смак кави, а з ким Ви її п’єте».
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Якщо Ваш ранок починається із філіжанки запашної кави, тоді ця стаття саме для Вас! Виявляється, напій має
неабиякі корисні властивості, що сприяють довголіттю.

Просто додай води!
АННА КАРХУТ
Кожен, хто хоче досягати висот у житті, робитиме усе, щоб ставати кращим і виглядати неперевершено щодня. Звісно можна обмежитись загальними правилами гігієни та розпорядку дня, їсти корисну їжу, займатись
спортом і т.д. Хоч це і є невід’ємною складовою хорошого настрою та позитивної самооцінки на цілий день, але
для повноцінного догляду за собою і своїм здоров’ям потрібно ще дещо надзвичайно важливе.
Вода… Хто б міг подумати, що саме ця рідина займає у нашому житті таке важливе місце. Недостатня кількість питної води у раціоні призводить до
порушень багатьох функцій організму та стає причиною різноманітних хвороб. Що ж, давайте поговоримо про користь води і чому нам потрібно випивати
більше літра звичайної питної води щоденно.
Як зрозуміти, що організму бракує води?
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- Швидкий голод і тяга до солодощів
Так трапляється, коли мозок маскує обезводнення під голод. Наприклад, якщо після будь-якого
активного заняття не відновити водний баланс, то
організм починає швидко витрачати запаси глікогену
– тоді й виникає сигнал голоду.
- Суха в’яла шкіра
Нестача води спричиняє руйнування клітин
і накопичення токсинів у тілі.
- Неприємний запах з рота
Як відомо, слина очищує ротову порожнину
й попереджує таким чином появу неприємного запаху. При недостатній кількості спожитої води зменшується вироблення слини і, як наслідок, припиняється
боротьба з бактеріями. Фізіологічно щоночі кількість
слини, яка виробляється, зменшується, тому й щоранку виникає неприємний запах.

- Погіршення мозкової діяльності
Об’єм сірої речовини мозку зменшується,
коли ви п’єте менше води. Якщо відчуваєте, що почали гірше думати, – просто випийте води.
Отже, якщо щодня випивати хоча б літр звичайної води, а не чаю, кави чи соку, то найближчим
часом будуть помітні такі позитивні зміни:
- Прискорення метаболізму на двадцять чотири відсотки;
- Відчуття ситості після меншої кількості
їжі;
- Активування процесу спалення жирів і, як
наслідок, схуднення;
- Покращення мозкової діяльності;
- Зниження ризику виникнення багатьох захворювань (наприклад, гіпертонії, захворювання нирок та сечового міхура і т.д.);
- Покращення зовнішнього вигляду (шкіра
стане більш м’якою з очищеними порами).
І цей список ще можна довго продовжувати. Саме
тому пийте воду – і буде вам щастя, адже це запорука
не лише здоров’я, а й краси та хорошого самопочуття!

П’ять найцікавіших розладів
в історії психіатрії
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЖУРНАЛУ «РSYCHOLOGIE»
ТЕТЯНА ІВАНІЦЬКА
А чи помічали ви, що людям подобається читати про душевнохворих? Чому? Ну, по-перше, на їхньому фоні простіше відчувати себе здоровими. По-друге, ще Кант говорив, що на світі немає нічого цікавішого, аніж зірки на
небі та всілякі дивні речі всередині людського мозку.
Не варто забувати: нерідко, лише вивчаючи зламану річ, можна зрозуміти, як вона повинна правильно працювати. З виключно просвітницькою метою, ми зібрали для вас п’ять реальних дивовижних історій, що описують
випадки рідкісних і дуже цікавих психічних відхилень.

Ріхард Штюбе, психіатр хворого, писав: «Дивувала ясність, розумність мови пацієнта - змученої,
але абсолютно здорової людини». Поки Пітер бився
головою об стіну, повзав на колінах під ліжками і кидався фекаліями в санітарів, Дітер втомленим голосом просив у оточуючих пробачення і благав негайно
одягти на нього гамівну сорочку. Світила світової
психіатрії довго сперечалися, як назвати захворювання пана Вайзе. Одні казали, що це нетипова форма шизофренії, інші припускали, що мають справу зі
складнішою версією «синдрому чужої руки».
З’ясувати це так і не вдалося: у 1932 році пацієнт Вайзе, залишений ненадовго без нагляду, заткнув шматком простирадла зливний отвір раковини
в своїй палаті, почекав, доки набереться достатньо
води, і втопив себе. «Це було, безсумнівно, вбивство,
- рефлексував потім доктор Штюбе. - Страшно уявити відчуття Дітера в той момент, коли невідомий
загарбник, що окупував його тіло, змусив Дітера нагнутися над раковиною...».
Живі мерці
Синдром Котара - доволі рідкісний психічний розлад, обумовлений нігілістично-іпохондричним депресивним маренням. У більшості людей, що
страждають цим захворюванням, спостерігаються
одні і ті ж симптоми: вони переконані, що вже мертві.

Бідолахи до останнього будуть переконувати вас, що
у них відсутні або згнили деякі органи, що їм більше
не потрібно їсти або пити.
Хвороба названа іменем французького психіатра Жюля Котара, який першим описав пацієнтів
з таким синдромом на паризькій зустрічі психіатрів в
1880 році, а пізніше випустив про них книгу.
Розрізняють дві основні форми синдрому:
середню і вкрай важку. Перша виражається у відразі
до себе, самокатуванні та спробах піти з життя, виправдовуючи це тим, що їхнє існування приносить
оточуючим тільки шкоду. Важка форма протікає з
серйозними психічними розладами у вигляді галюцинацій і марень. 53-річна жінка розповіла психіатру,
що від неї пахне гниллю, тому що вона вже померла.
Вона наполягала, щоб її сім’я приїхала для того, щоб
відвезти її в морг. В іншому випадку, жінка заперечувала не лише своє життя, а й життя всіх оточуючих. Вона була впевнена, що все на планеті загинуло,
включаючи її саму.
Паралізуючий жах
Аутизм, який широка публіка часто плутає
з геніальністю, - захворювання, яке неповністю вивчене. Багато вчених вважають, що тут доречніше
говорити про групу різних патологій із загальними ознаками. Наприклад, відомо, що частина аутистів практично нездатна до агресії; інші ж, навпаки, страждають важкими і тривалими нападами
неконтрольованого гніву, спрямованого на оточуючих; треті – відчуваючи гнів і страх, воліють шкодити собі.
Поведінка 19-річного аутиста Айдена С., що
перебував якийсь час під наглядом у лікарні при Пенсільванському університеті, належить до четвертої,
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У полоні власного тіла
У 20-30-х роках XX століття в німецькій клініці «Шаріте» сім років перебував на лікуванні пацієнт Дітер Вайзе. Проблема пана Вайзе полягала в
тому, що він ніяк не міг керувати своїм тілом. Єдине,
що він міг контролювати - це мову та дихання. Все
інше керувалося таким собі Пітером, з яким лікарі
так і не змогли познайомитися: із суспільством він не
контактував, залишаючи це Дітеру.

найрідкіснішої категорії. Як і багато аутистів, Айден
неймовірно залежний від режиму дня, стабільності навколишнього ситуації і болісно реагує на будьякі нововведення. Тому будь-яка «неправильна» дія
родичів чи медичного персоналу викликає у хлопця
кататонічний ступор. Його м’язи повністю дерев’яніють і якщо поза в момент нападу невідповідна для
утримання рівноваги, то пацієнт падає на підлогу,
так і не змінюючи своєї позиції.
Перебувати в такому стані Айден може нескінченно довго. Тому, як тільки це траплялось, лікарі здійснювали традиційний ритуал, розроблений
матір’ю хлопця. Тіло вносили в повністю темне приміщення, після чого один з медиків півгодини читав
там його улюблені дитячі віршики і через деякий час
Айден знову міг нормально рухатися.
Підмінений двійником
Синдром Капгра - досить рідкісне психічне захворювання. Люди, які страждають від цього
відхилення, впевнені, що конкретна людина з його
близького оточення насправді – двійник.
Психічний розлад названо в честь французького лікаря. Саме Жан Марі Жозеф Капгра першим помітив це відхилення у своїх пацієнтів, виділив
і описав його. Психіатр спостерігав, як конкретний
індивід звинувачує свого товариша в тому, що той є
самозванцем.
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Синдром Капгра інакше називають божевільною ідентифікацією. Досвідчені фахівці кажуть,
химерна поведінка хворої людини іноді супроводжується переконанням, що близький родич, наприклад,
дружина, вкрадений інопланетянами і підмінений на
його точну копію. Зауваження щодо того, що у жінки
все та ж зовнішність, звички, характер, манера поведінки й особливості мови, його не вражають і не
впливають на сприйняття – навіть, навпаки, можуть
погіршити симптоми. Людина починає думати, що
живе в цілому світі двійників, і лікар – не виняток.

Людина, що завжди сміється
Едельфріда С. - гебефренік. Їй добре. Її лікар,
відомий німецький психіатр Манфред Люц, автор
бестселера «З глузду з’їхати, ми лікуємо не тих!», любить гебефреніків. На його думку, не лише як психіатра, а й як теолога, лікувати треба тільки тих, хто
страждає від свого розладу. А гебефреніки - дуже
щасливі люди. Щоправда, якщо таке відхилення, як
у Едельфріди, пов’язане з інкурабельною пухлиною
мозку, жити їм все-таки краще в клініці.
Гебефренія - це завжди чудовий, веселий і
жартівливий настрій, навіть якщо причин для радості, з точки зору оточуючих, у пацієнта немає ніяких.
Наприклад, прикута до ліжка шістдесятилітня Едельфріда страшенно веселиться, коли розповідає, чому
їй не можна зробити операцію, через що вона невдовзі помре.
Ніщо на світі нездатне засмутити Едельфріду. Вона погано пам’ятає своє життя, не дуже чітко
розуміє, де знаходиться, і поняття «я» практично нічого для неї не означає. Вона із задоволенням їсть,
тільки іноді опускаючи ложку, щоби посміятися над
виглядом капусти в супі або полякати шматком булочки медсестру чи лікаря. «Відверто кажучи, - пише
Люц, - Едельфріди з нами давно вже немає. Її особистість пішла, залишивши після себе чисте почуття
гумору в тілі вмираючої жінки».
За даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я, кожна четверта-п’ята людина на світі
страждає тим чи іншим психічним або поведінковим розладом. Людський мозок настільки сповнений
загадок, що його взаємодія з нервовою системою і робота в цілому досі не вивчені повністю, а деякі вчені
стверджують, що й наполовину. Саме тому психічні
розлади стають темами наукових праць і як наслідок - книгами та сценаріями для відомих фільмів.

Новини медицини
ТАНЯ СІМОРА
ОКРЕМУ ІНФОРМАЦІЮ ВЗЯТО З САЙТУ PROMEDICAL

Новий вихід з ситуації?
Університет Північної Кароліни знову здійснив інноваційні медичні відкриття. Ось і зараз вони
представили новий метод лікування пухлини головного мозку - гліобластоми. Фахівці пропонують в якості терапії використовувати клітини шкіри регенеровані в стовбурові. Численні дослідження, проведені в
інституті, показали, що отримані штучним шляхом
тканини здатні руйнувати пухлину. Насправді методика не є новою. Вона заснована на досягненнях 2012
року, нагороджених Нобелівською премією. Останні
дали можливість вченим одержувати стовбурні клі-

тини, властивості яких ідентичні ембріональним, з
клітин шкіри. Нові ж досягнення дозволили використовувати ІПСК з метою знищення раку головного
мозку.
Спостереження – наше все
Слабкі удари струмом по піддослідним мишам, хворим на хворобу Альцгеймера, дозволили
вченим повернути спогади, які раніше були недоступні через руйнування нейронів. На майбутній
експеримент з гризунами групу вчених під керівництвом Тогенави підштовхнуло цікаве спостереження
за гіппокампом. Дослідники помітили, що якщо стимулювати променем світла нервові клітини, то можна на деякий час викликати амнезію, а потім повертати спогади. Щоб перевірити здогадку, вчені взяли
кілька здорових і хворих мишей і почали поміщати їх
у спеціальну клітку, у якій підлога била струмом.
Тогенава разом зі своїми колегами виділив
нервові клітини, в яких повинна міститися інформація про джерело страху, а потім почав стимулювати
їх за допомогою світла. Досвід наочно показав, що
нейрони активувалися - гризуни відразу реагували
і турбувалися, якщо виявлялися в підозрілій клітці,
хоча удару струмом могло й не бути. Таким чином,
вчені зрозуміли, що хвороба Альцгеймера в повному
обсязі не стирає пам’ять, а всього лише призводить
до того, що спогади складно витягти з нервових клітин.
Надія є?
Китайські генетики отримали справжні живі сперматозоїди з незрілих клітин, взятих від мишей. Через деякий час були взяті самки мишей і проведено
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Подалі кепський настрій
Що вам відомо про депресію? Статистика говорить, що щорічно від цієї недуги помирає близько
800 тисяч людей, і що саме вона знаходиться на другому місці серед причин смерті осіб віком від 15 до
29 років. Нові дослідження вчених з Мерілендського
університету показали, що центральну роль у виникненні захворювання відіграє особливий ген – Slc6a15,
який працює у нейронах. «Люди із зміненим рівнем
цього гену в деяких ділянках мозку можуть мати
набагато більший ризик розвитку депресії та інших
емоційних розладів, пов’язаних зі стресом», - говорить Мері Кей Лобо – керівник дослідження. Вчені
зосередили свою увагу на nucleus accumbens та на
нейронах D2, котрі відповідають за дофамін. Дослідження, які проводились на гризунах, показали, що
коли останні піддавались соціальному напруженню,
то демонстрували поведінку, яка вказує на депресію. Крім того було проаналізовано мозок людей, які
мали в анамнезі це захворювання – у них виявлено
знижений рівень гену Slc6a15 в нейронах D2.

запліднення. В результаті зародилися ембріони і народилося нормальне потомство. А якщо будуть докази, що нова система створення сперматозоїдів безконфліктно працює з організмом людини, то медики
зможуть вирощувати багато живих чоловічих гамет
для осіб, які страждають на безпліддя.
Як позбутись тремору
А ви знали, що студенти теж хороші винахідники? Молодий 26-річний британець Фаі Онг створив спеціальний девайс, котрий допоможе людям,
які страждають на хворобу Паркінсона. Вам цікаво,
що це за прилад? Отож-бо й воно! Ззовні це звичайна рукавичка зі спеціальним приладом, що нівелює
тремтіння. Принцип роботи – протидія мимовільним рухам рук. Це завдання виконує гіроскоп, який
працює від звичайної батарейки. Постійно обертаючись, гіроскоп врівноважує коливання рук. Виробники прийшли до висновку, що девайс принесе величезну користь не тільки хворим, але і людям, у яких
в роботі важлива тактильна точність. Приміром, хірурги зможуть виконувати більш плавні рухи під час
операції.

ННННННННННННННН | 55

Побачити світ
Відмінний зір за 10 хв? Реально! Лікар Гарт
Уебб активно займається розробкою інноваційних
біонних лінз. Лінзи виготовляються для кожної людини під замовлення, враховуючи індивідуальні потреби. Тривалість операції по їх впровадженню в
середньому займає близько восьми хвилин. Складені

спеціальним способом лінзи (їх форма нагадує мексиканський тако) поміщаються в шприц з фізіологічним розчином. Потім рідина вводиться в людське
око, а через кілька секунд лінза розкривається і приймає потрібну форму. На даному етапі досліджень
винахід тестують на тваринах. Якщо дотягнеться позитивний результат, то через деякий час роботу канадця зможуть оцінити сліпі люди, які, намагаючись
повернути свій зір, погодилися стати добровольцями.
Нові властивості знайомих продуктів
Японські вчені провели ряд експериментів і зробили
висновок, що картопля може спровокувати розвиток
діабету. Японці стверджують, що цей овоч неодмінно
потрібно віднести до розряду шкідливих для здоров’я
продуктів. Страви з картоплі містять в собі велику
кількість крохмалю. Якщо вони подаються в гарячому вигляді, то крохмаль дуже швидко поглинається
людським організмом. Це призводить до того, що
рівень цукру в крові підвищується в прискореному
темпі. Якщо вживати даний продукт регулярно, то в
якийсь момент може виникнути небезпека розвитку
цукрового діабету другого типу.

Думати за двох
Уявіть собі, шлунок має набагато більшу
кількість нейронів, аніж мозок деяких тварин. Він
дійсно здатен мислити, хоч і більш примітивніше. Всі

Прозорість і нічого більше
	Біологи змінили ДНК пухлинних клітин для
того, щоб відрізнити їх від здорових. Вони зробили
тіло миші прозорим за допомогою спеціальної хімічної речовини CUBIC і змогли спостерігати за тим,
як злоякісні новоутвори розмножуються всередині
окремих органів. Для створення сучасної 3Д-моделі тіла миші використовували сучасний скануючий
пристрій.
Чим грозить розрив синапсів?
Всі ми знаємо, що патогенез системного червоного вочаку (СЧВ) досі залишається загадкою. Але
ось нещодавно вченим вдалось встановити, що білки інтерферону І типу та їх рецептори є складовою
частиною шляху імунної відповіді. В клінічних дослідженнях виявлено, що специфічною ознакою СЧВ
є експресія генів, пов’язана з інтерфероном, а лікування мишей антитілом, який блокує інтерферонові

рецептори, запобігає розвитку неврологічної симптоматики. В подальшому, досліджуючи мозок хворих
тварин, встановлено, що у мишей із СЧВ значно знижена чисельність та щільність синапсів у порівнянні
з синаптичною щільністю мишей нормального типу.
Тому можна вважати, що саме синаптичне «роз’єднання» складатиме у майбутньому патогенетичну
ланку розвитку захворювання.
Новий «суперантибіотик»
Пам’ятаєте сумну історію? Повернення в еру
без ефективних ліків, страшне слово «антибіотикорезистентність»? Так от. Вчені вже знайшли вихід
– новий варіант відомого ванкоміцину у версії 3,0.
Цей препарат поєднує у собі зв’язок з пептидними
фрагментами, що закінчуються аланіном і лактатом,
новий механізм впливу на клітинну стінку, а також
її перфорацію. Засіб протестовано на ванкоміцин-резистентних ентерококах та S.aureus. Результат вражає
- у 25.000 разів вища ефективність за попередників
- бактерії не змогли розвинути резистентність після
50 застосувань. Наразі метою дослідників є зробити
виробництво препарату дешевшим, і розпочати тестування на тваринах та планувати клінічні випробування.
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його думки присвячені їжі та тому, як її переварити.
За словами дослідника Майкла Мослея, мозок постійно «спілкується» з шлунком. Напевно, ви не раз
помічали, що коли нервуєте, боїтеся або зліться, їжа
немов грудкою встає. А все тому, що основною прилив крові йде в м’язи, і живіт відмовляється в таких
умовах працювати далі.

Клінічний випадок
ТАНЯ СІМОРА

Пацієнт, 43 роки, звернувся в клініку при
Government Medical College & Yjspital, Chandigarh
(Індія) зі скаргами на вологий кашель, який турбував
його на протязі 7-ми днів.
З раннього дитячого віку страждав на часті
рецидивуючі інфекції дихальних шляхів, лікувався у
свого сімейного лікаря. Одружений 15 років, але дітей не має.
При огляді верхівковий поштовх пропальповується у VI міжребер’ї справа, серцеві тони також
вислуховуються над правою половиною грудної клітки.
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На ЕКГ виявлено ознаки декстракардії
(Зображення 1) – відмічається різке збільшення амплітуди зубців R у відведенні V1 і їх відсутність у відведенні V6.
На рентгенограмі грудної клітки тіні серця
і дуги аорти, просвітлення газового міхура шлунку
– також справа (зображення 2. Білою стрілкою показана тінь верхівки серця, зеленою – просвітлення
газового міхура шлунка).

Виконано КТ грудної клітки і верхніх відділів черевної порожнини, знайдені множинні бронхоектази (Зображення 3) та інверсія розташування
внутрішніх органів – повний «situs viscerus inversus»
(Зображення 4. Червоною стрілкою показана розташована справа селезінка, а оранжевою – печінка зліва).
При рентгенографії та КТ додаткових пазух
носа встановлено потовщення слизової у верхньощелепних пазухах та гіпоплазія фронтальних пазух.
При фіброоптичній бронхоскопії також спостерігалась транспозиція правого і лівого бронхів.
Результати трьох повторних обстежень
сперми показали знижену життєздатність і відсутність рухомості сперматозоїдів.
При проведенні сахаринового тесту час мукоциліарного кліренсу склав 48 хв ( при нормі до 15
хв).
Який діагноз можна встановити даному хворому? Відповідь, як завжди, шукайте у наступному
номері журналу.

Відповідь на попереднє завдання:
рак передміхурової залози.

Римами і ритмами
Коли слова, наче відблиск переживань та емоцій, разом із римами і ритмами лягають
на папір, пробираються у найпотаємніші куточки душі, даруючи прекрасне, саме тоді
твориться вища форма спілкування – поезія.
Її місія – мотивувати, втішати і змушувати шукати відповіді. Її візія – робити світ
кращим.
Сподіваємося, читачу, щирі вірші наших студентів надихнуть тебе на щось справді
чудове! Приємного читання!

Не мовчи, коли потрібні слова;
не пройди мимо, коли потрібно зупинитися;
ризикни, якщо знаєш навіщо; борися, коли знаєш за
що;
не упусти, щоб не шкодувати;
не думай, що ще встигнеш, якщо не знаєш коли;
не думай, що щось зміниться, коли ніщо не міняєш;
Не думай, що вернеш, якщо не знаєш нащо;
Не думай, що ще знайдеш, якщо
Більш не потрібно;
Віднайдеш – не загубиш,
А, здається, – це лиш слова,
Не губи те, що так дорого, і так сьогодні з тобою,
Бо втратити легше, ніж просто сказати «папа»
Люби все, люби все, що сьогодні,
Сьогодні з тобою,
З тобою й завжди, люби так до останнього,
бо втратити легше, ніж так просто забути й піти.
Люби все, що так дорого,
Люби так, як в останнє,
Даруй, все можеш, що лиш можеш люби,
Це ж найлегше любити,
Це ж найважче лишити те,
що так хочеш сьогодні,
Про це лиш скажи

«Агов, тут місця багато
світло і затишно –
я тут житиму.
Я тут в черевиках (трохи брудні), а можна палитиму?»
Карбують на стінах глибокими шрамами дивні написи
і гримнуть дверима зі злістю услід –
то гірше ляпаса.
Рано чи пізно у серця твого з’являються власники.
В залізні лещата стискають тебе
системи безпеки та вогнегасники.
Пустують холодні, неначе узимку, порожні еркери.
Тобі дивляться в очі, щоб бачить себе –
неначе у дзеркалі.
Постукають тихцем, відкриють ключем
двері господарі.
Вони завжди вчасно
раніше чомусь бродили поодалі.
Засяє ліхтарик у литому склі
зігрітого еркера.
Тепло і солодко, ніби у сні
і зайвих гостей нема.

І так є назавжди,
Бережи те, що любиш
Іди за тим, що найважче знайти
Упустити ж найлегше,
А шукати найважче,
А ще ж важче – знайти.

Ти боїшся людей?

Яка вже різниця – сьогодні чи завтра?
Це так лиш здається,
А завтра наступить зовсім «не твоє»
Тримай, те що любиш, тримай, те що твоє,
Те, що сьогодні з тобою,
Сьогодні й завжди.

Плюнуть у душу і серце зламають,
Коли ти здашся тихенько чекають.
Взаємні копають глибокі траншеї
І знову ж взаємно роздають привілеї.

Живі не жаліють, а мертві не плачуть,
Одні не поможуть, а інші й не бачать.
Чого їх боятись, це порочить абсурди,
А страх не врятує, вони тільки люди.

ІРИНА ПІДГАЙНА
Знаєш, є такі люди – серця сквотери
Притулку не мають, ломляться в двері–
не мучать докори.
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АННА УКРАЇНЕЦЬ

Як жаль би не було, всі люди – фальшивки
І деяким слабші ідуть за наживку.
Щастя є біль, любов – марнотратство,
Головне тепер в світі – зрадливе багатство.

КАТЕРИНА АНДРУШКЕВИЧ

Дорогий читачу, якщо у твоїй шухляді раптом залежався рукопис вірша,
який ти завжди мріяв опублікувати, але ніяк не наважувався, не зволікай –
надсилай його на розгляд на електронну адресу tatjanaivanitska@gmail.com
і, можливо, саме він стане новим відкриттям нашої рубрики!
Ми чекаємо саме тебе!
Відділ поезії Творчого колективу ТДМУ

на Осінь 2017
ІРИНА ХОМ’ЯК
Овен
Представникам цього знаку з першого дня Осені вдасться
цілком і повністю поринути у вир подій, для Вас нові справи, як своєрідний наркоз «на кінчику голки», захоплюють
з першої секунди. Де тільки у Вас береться стільки АТФ на
все? У стосунках з оточуючими варто зберігати потенціал
спокою і не деполяризуватися за найменших непорозумінь.
Телець
Для Тельців Осінь 2017 – своєрідна інтерфаза на шляху до
досягнення мети. Зірки радять активно синтезувати контакти з новими людьми, надалі вони допоможуть у вирішенні складних задач. Аби збільшити працездатність та
уникнути гіперкапнії – більше часу проводьте на свіжому
повітрі.
Близнюки
Здається, ваш латентний період затягнувся і спостерігається яскрава інфільтрація вільного часу відкладеними справами. Щоб Осінь була успішною, потрібно буде використовувати всю ЖЄЛ і активно попрацювати. Пам’ятайте, що
поряд є близькі; при виникненні труднощів спілкування з
ними - замінить всі на Світі імізини, ніаламіди і амітриптиліни.
Рак
У вересні Вам зовсім не грозить сезонна депресія. Раки
дивуватимуть всіх, адже матимуть 100% ККД у будь-якій
роботі. Зірки радять диференціювати «коменсалів», «симбіонтів» і «паразитів» у Вашому оточенні, останні можуть
спричиняти фінансові патології. Коли відчуватимете поганий настрій, 1-2 шматочки шоколаду pro dosis підуть лише
на користь.
Лев
Що ж, Леви, відпустка позаду, час накопичити АТФ у вас
був, тепер прийшов час мобілізувати сили і приступити до
роботи. Цілком ймовірно, що вашу увагу приверне нове
знайомство, яке може стати джерелом ендорфінів. Зовнішньо ваш інтерес проявлятиметься легкою гіперемією обличчя, скороченням мімічних м’язів, блиском очей, проте
не спішіть ставити заключний діагноз, іноді варто поспостерігати.
Діва
Осіння пора принесе із собою багато важливих подій. В
колективі постарайтесь якомога рідше брати на себе роль
водія ритму першого порядку, але і «волокна Пуркіньє» - це
не про вас. Тому в усьому намагайтесь дотримуватися золотої середини. Аби каталізувати процес повної рекреації

після важкого робочого тижня, більше часу проводьте з
близькими.
Терези
Представникам цього знаку Зорі пророкують можливий
успіх в професійній діяльності. Тому «застебніть халати,
одягніть шапочки» і вперед записуватися на який-небудь
науковий гурток. Не дозволяйте ніяким зовнішнім подразникам виводити вас із стану рівноваги, це може активувати каскад небажаних наслідків у стосунках з оточуючими.
Скорпіон
Скорпіонам , аби не вплутатися в які-небудь патологічні стани по відношенню до колег, треба інгібувати в собі
поривання до авантюр. Зорі радять вам більше часу приділяти саморозвитку і навчанню, якщо ви хочете, щоб новий навчальний рік мав благоприємний прогноз.
Стрілець
Осінь буде часом вирішення задавнених справ. Карнітину
вам буде достатньо, тому працюйте на 100% і все вдасться. Окрім того, Зірки радять не зациклюватися лише на
роботі, адже без повноцінного відпочинку і здорового
сну ваш потенціал дії не буде надто тривалим.
Козеріг
Козероги, включайтеся в роботу поступово, інакше вам
грозить гостра відпочинкова недостатність вже через місяць Осені. Аби не скупляти антидепресанти, вам потрібно навчитися в правильних дозах комбінувати різні види
діяльності і тоді ваш організм буде вдосталь насичений
серотоніном.
Водолій
Водолії, майте на увазі, що успіх ніколи не приходить «за
градієнтом концентрації», щоб чогось досягнути треба
активно використовувати макроерги. Не сумнівайтеся в
собі, у вас обов’язково все вдасться. Зорі радять пам’ятати, що «перш ніж діагностувати в себе депресію і знижену
самооцінку, переконайтесь, що ви не оточені ідіотами».
Риби
Здається, ваша cortex cerebri відмовляється прийняти той
факт, що після 31 серпня наступає 1 вересня. Вам варто максимально зосередитись на роботі, в такому разі і
Осінь принесе багато приємних емоцій. Уважніше ставтесь до оточення і ви 100% зустрінете Людину, яка стане
для вас другою опорно-руховою системою.
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P.S. Пам’ятайте, що Ваша Доля
залежить від Вас.
«Майбутнє щодня стає минулим»,
тому не марнуйте жодної миті: мрійте,
дійте, досягайте!
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Колектив журналу «UNITIME» висловлює щиру подяку
ректору Михайлу Михайловичу Корді та адміністрації
Тернопільського державного медичного університету
за сприяння в реалізації даного
проекту, а також усім,хто
творив, допомагав та
надихав.
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