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16 березня студенти медичних 
факультетів №1 та №2 ВНМУ взя-
ли участь у медичному квесті 
«MedQues007», який проводився 
СНТ та профкомом університету 
за мотивами Бондіани. До органі-
заторів квесту, який відбувається 
вже третій рік поспіль, цього разу 
долучилось й ГО «Студентське 
Братство Вінниччини», представ-
ники якого також вчаться у ВНМУ.

«Ми поєднали медицину й при-
году, яку прожила кожна команда 
учасників разом з організаторами, 
– написала авторка ідеї проведення 
квесту, п’ятикурсниця Людмила Те-
рехівська, на своїй сторінці у Фей-
сбук. – «MedQues007» – це безліч 
емоцій та адреналіну. Це завдання, 
які вимагали думати глобальніше, 
ніж завжди, адже зловісний Лікар Х 
прагув знищити медицину! Звичай-
но, йому це не вдалося: кмітливість 
студентів ВНМУ перемогла».

У змаганні взяли участь 25 студен-
тів ІІ-VІ курсів, які поділились на п`ять 
команд. Їм потрібно було пройти дис-
танцію квесту, виконавши завдання 
на кмітливість, пов’язані із життям та 
діяльністю Миколи Пирогова, на ка-
федрах нормальної анатомії, гісто-
логії, медицини катастроф, фізіології 
та фармакології.

Людмила зауважила, що сама дуже 
любить квести, а тому й вирішила ор-
ганізувати подібне змагання у ВНМУ. 
І її ініціативу радо підтримали СНТ та 
профком студентів. Інформація про 
гру розповсюджується у соціальних 
мережах. Квесту студенти чекають 
та до нього готуються: за словами 
організаторки, необхідна кількість 
учасників набирається години за 
три після поширення інформації про 
квест в Інтернеті.

Переможницею цьогорічного зма-
гання стала команда другокурсни-
ків «Намочи манту». Друге місце 
виборола команда «Valar medicus», 
третьою стала команда «Renitus». 
Четверте та п’яте місця розділили, 
відповідно, команди «Педіадром» та 
«Діти Екватора».

Проте переможених у грі не було: 
команди отримали не тільки неза-

бутні емоції, а й подарунки, чим ор-
ганізатори завдячують спонсорам. 
Вони, за словами Людмили, радо 
відгукнулись на пропозицію студен-
тів допомогти у проведенні квесту.

Квест-кімната ‹’Ізоляція’’ подару-
вала переможцям сертифікат на ще 
одну пригоду в найкращих квест-
кімнатах Вінниці. Компанія М.D.+ по-
радувала власників другого місця 
стильними медичними шапочками, 
«DoctorThinking Global Community 
ДокторДумає» запросив переможців 
безкоштовно відвідати одну з науко-
вих конференцій, які проводить ця 
спільнота протягом року.

Бронзові призери квесту отримали 
книги дитячого анестезіолога Дми-
тра Дмитрієва «Записки на колінах, 

або про що думає лікар». Крім того, 
кожен учасник квесту отримав пакет 
журналів PainMedicine.

За найоригінальніші костюми ко-
манда «Намочи манту» отримала 
найсолодший приз від Синя Диня 
(магазин солодощів медичної тема-
тики) – оригінальні та дуже смачні 
медичні кекси.

Профком студентів забезпечував 
станції реквізитами, учасників – сма-
коликами до кава-брейку, а також по-
дарував сумки та магніти з символі-
кою університету учасникам змагань.

Організатори квесту вже провели 
анкетування за його результатами 
серед учасників, щоб зробити зма-
гання наступного року ще цікавішим.

«ММ»

Студентський квест поєднав 
медицину та пригоду

Проректор з лікувальної роботи ВНМУ, 
 проф. Василь Васильович Погорілий:

«Подання разом із документами до вступу у заклади ви-
щої та спеціальної освіти карт щеплень абітурієнтів має 
бути обов’язковим» 
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21 березня у ВНМУ відбувся тре-
нінг для підготовки експертів із 
забезпечення якості вищої осві-
ти. Його учасниками стали ви-
кладачі вінницьких медичного, 
педагогічного, торговельно-еко-
номічного та Донецького універ-
ситетів.

За словами координатора тренін-
гу Ольги Драчук, тренера експертів 
із забезпечення якості вищої осві-
ти, члена групи моніторингу якості 
освіти університету та завідувачки 
аспірантури ВНМУ, мета заходу – 
сформувати мережу експертів із 
забезпечення якості вищої освіти 
в Україні. Саме ці спеціалісти зго-
дом стануть провідниками передо-
вих ідей та досвіду, які в ЗВО нашої 
країни впроваджуватимуть МОН та 
НАЗЯВО.

Тренінг на базі ВНМУ проводився 
спільно з Інститутом вищої освіти 
НАПН України, зокрема, і в рамках 
проектів «Формування мережі екс-
пертів із забезпечення якості вищої 
освіти» та «Нова система акредита-
ції як засіб забезпечення якості та 
подолання корупції у вищій освіті». 
Одним із тренерів виступив профе-
сор Бердянського державного педа-
гогічного університету Ігор Ігоревич 
Лиман – університетський коорди-
натор проекту Еразмус+ «Система 
забезпечення якості освіти в Украї-
ні: розвиток на основі європейських 
стандартів та рекомендацій», За-
служений працівник освіти України. 
Він поділився з учасниками тренін-
гу досвідом міжнародного проекту 

з забезпечення якості освіти, який 
проводився і в Україні. За його ре-
зультатами були видані посібни-
ки з оцінки якості освіти. І наразі 
впровадження цих рекомендацій у 
ВНМУ може відбутися скоріше, ніж 
в інших українських університетах.

Адже ВНМУ став одним із близько 
30 університетів України, представ-
ники яких були відібрані шляхом 
трьохетапної селекції поміж пред-
ставників близько 300 українських 
ЗВО для формування групи трене-
рів експертів із забезпечення якості 
вищої освіти. 

– Тому ваш університет може пи-
шатись представленням у цій ко-
горті професіоналів з питань якості 
вищої освіти, – сказав Ігор Ігоревич.

– Тренерів експертів для сьогод-
нішнього заходу обирала конкурсна 
комісія організаторів проекту, а це – 
Інститут вищої освіти НАПН України 
у партнерстві з Центром досліджень 
вищої освіти (Чеська Республіка) та 
МОН України, влітку цього року на 
основі співбесіди про законодавчу 
базу з питань якості освіти україн-
ською та англійською мовами, – по-
яснила Ольга Петрівна. – На основі 
цієї співбесіди було відібрано 40 май-
бутніх тренерів експертів, які, своєю 
чергою, пройшли чотириденний тре-
нінг в Інституті вищої освіти щодо 
засад забезпечення якості освіти 
в Україні та міжнародного досвіду. 
Серед них, зокрема, і ми з Ігорем 
Ігоревичем, тож тепер маємо на меті 
донести свої знання до зацікавлених 
стейкхолдерів у регіонах. Спеціаліс-
ти, які пройшли сьогоднішній тренінг, 

зможуть претендувати на те, щоб 
бути експертами з питань якості ви-
щої освіти, з якими співпрацюватиме 
НАЗЯВО. Для цього їхні знання та 
навички будуть окремо протестовані 
Інститутом вищої освіти.

Зовнішнє забезпечення якості по-
винно стосуватись ефективності 
процесів внутрішнього забезпе-
чення якості. А тому НАЗЯВО буде 
перевіряти ті системи, які вибуду-
ють самі українські університети. 
Тож, на думку професора Лимана, у 
ВНМУ вже існує можливість органі-
зовувати внутрішнє забезпечуван-
ня якості у відповідності до останніх 
європейських трендів – до будь-
яких рішень НАЗЯВО.

Учасники тренінгу обговорили су-
часне розуміння якості вищої освіти 
та її національний контекст, теоре-
тичні та нормативно-правові засади 
системи забезпечення якості вищої 
освіти, питання впровадження ESG 
в Україні, проблеми та перспективи 
систем зовнішнього та внутрішньо-
го забезпечення якості, інструмен-
ти та процедури оцінювання якості 
вищої освіти, засади системи за-
безпечення принципів академічної 
доброчесності. Йшла мова і про пи-
тання акредитації освітніх програм.

Також своїм досвідом щодо 
розв’язання сучасних проблем ви-
щої медичної освіти, організації 
ОСКЕ та розвитку симуляційної 
медицини поділився професор ка-
федри акушерства та гінекології 
№1 ВНМУ, Дмитро Геннадійович 
Коньков.

 «ММ»

ВНМУ готує експертів  
із забезпечення якості вищої освіти 

А Ольга Драчук виступила в ролі тренера для них
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Понад сотня медиків стали 
учасниками ХІІ регіональної на-
уково-практичної конференції 
«Профілактична медицина: су-
часні технології», яка відбулася 
п`ятого березня. Її метою стало 
ознайомлення лікарів-практиків 
з останніми новаціями у лікуван-
ні найпоширеніших захворювань, 
які з`явилися протягом року, що 
минув. На важливості заходу, який 
став вже традиційним, наголосив у 
своєму вітальному слові проектор 
з науково-педагогічної роботи Ві-
нницького національного медич-
ного університету ім. М. І. Пирого-
ва Юрій Йосипович Гумінський.

– Ми маємо вчитися, поки живемо, 
– зазначив він.

За словами ініціатора конферен-
ції, д.мед.н., професора, завідува-
ча кафедри внутрішньої медицини 
медичного факультету №2, Вадима 
Миколайовича Жебеля, особливіс-
тю подібних конференцій є те, що їх 
організатори прагнуть дати лікарям 
у суто практичному руслі все те, що 
з`явилося протягом останнього року:

Це можуть бути нові класифікації, 
нові підходи до діагностики або до лі-
кування. Справа в тому, що сьогодні 

Мінздрав дозволив нам використо-
вувати в роботі рекомендації, якими 
керуються в Європі та Сполучених 
Штатах. І ми намагаємося керуватися 
тим, чим керується весь світ. Хочемо, 
аби наші лікарі були не менш досвід-
ченими, знали усі новації та вийшли з 
конференції з думкою, що отримали 
на ній те, що можуть використати, – 
сказав Вадим Миколайович.

Тематика майже усіх 18 виступів 
була присвячена лікуванню розпо-
всюджених захворювань. Так, у своїй 
доповіді «Тактика ведення пацієнтів 
високого та дуже високого серцево-
судинного ризику в світлі Європей-
ських та Американських рекомен-
дацій 2018 року» професор Жебель 
наголосив на зміні цільових цифр, 
тобто показників тиску, на які мають 
орієнтуватись лікарі при призначенні 
терапії. А саме: якщо пацієнт добре 
переносить зниження тиску, систоліч-
ні цифри мають коливатися в межах 
120-140, але кінцева мета – 120-130.

– І абсолютно новим є те, що впер-
ше визначені цифри, яких ми маємо 
прагнути щодо діастолічного диску: 
менше 90. Якщо людина правильно 
лікується, у неї він має бути 70-80, – 
зазначив доповідач.

Є новації і в лікуванні легеневих за-

хворювань. Ним була присвячена до-
повідь д.мед.н., професора кафедри 
фтизіатрії та пульмонології НМАПО 
ім. Шупика, Сергія Зайкова. За його 
словам, нещодавно з`явився новий 
документ – «Перегляд Глобальної 
ініціативи з лікування хворих на хро-
нічне обструктивне захворювання 
легень». Також найближчим часом 
медики очікують на нову редакцію 
«Керівництва з ведення хворих на 
бронхіальну астму». 

– У плані лікування пневмонії ми 
очікуємо на появу нових антибіоти-
ків, можливо, найближчим часом 
вони будуть зареєстровані в Укра-
їні. Це дуже важливо, оскільки по-
ступово наростає резистентність до 
тих антибіотиків, якими ми користу-
валися раніше, тож це буде певний 
прорив. Що стосується лікування 
бронхіальної астми, то ми очікуємо 
на появу нових препаратів із групи 
моноклональних антитіл до певних 
інтерлекійнових протизапальних ци-
токінів, які відіграють важливу роль у 
патогенезі бронхіальної астми. І, та-
ким чином, у нас, можливо, з`явиться 
нова зброя для більш ефективного 
лікування даної категорії пацієнтів, – 
зазначив професор Зайков.

Катерина Баркалова

15 березня 776 четвертокурсників 
ВНМУ, які вчаться за спеціальностя-
ми «лікувальна справа» та «педіа-
трія», складали міжнародний іспит з 
основ медицини (IFOM – International 
Foundations of Medicine).

Цей іспит проходив у форматі тесту, 
який розробила та перевірятиме Наці-
ональна рада медичних екзаменаторів 
США (NBME) — одна з найавторитетні-
ших у світі атестаційних агенцій. В Укра-
їні іспит адмініструється Центром тесту-
вання при МОЗ України спільно з NBME.

Іспит відбувся одночасно у найбільших 
лекційних аудиторіях університету. Він 
проходив в рамках міжнародного моніто-
рингового дослідження якості вищої ме-
дичної освіти. Оскільки це – дослідження, 

результати учасникам не повідомляти-
муть. Їх студент можна дізнатись лише 
за особистим запитом, який можна здій-
снити не раніше ніж за місяць після до-
слідження, коли його результати стануть 
відомими Центру тестування МОЗ.

Також ці результати не вплинуть на 
успішність студентів та не враховува-
тимуться у його атестації. Натомість на 
їхній основі будуть розроблені рекомен-
дації щодо вдосконалення навчальних 
планів та освітніх програм. Це також до-
поможе університету підготуватися до 
складання міжнародного іспиту з основ 
медицини як частини єдиного державно-
го кваліфікаційного іспиту.

«ММ»
Фото Валерия Сизова

Медики Вінниччини обговорили 
підходи до лікування, 

що з’явились протягом року
Відбулася ХІІ науково-практична конференція «Профілактична медицина: сучасні технології»

Результати IFOM можна дізнатись за особистим запитом
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Вже четвертий рік поспіль викла-
дачі кафедри фтизіатрії з курсом 
клінічної імунології, алергології Ві-
нницького національного медич-
ного університету ім. М.І. Пирогова 
проводять Школу алергології/іму-
нології. Тут розглядаються питан-
ня розповсюдженості, виявлення 
ранніх клінічних проявів, спеціаль-
ної діагностики, лікування та про-
філактики імунопатології.

23 квітня у вінницькому молодіж-
ному центрі «Квадрат» пройде шко-
ла, присвячена Всесвітньому тижню 
первинних імунодефіцитів. Це вже 

другий подібний захід, ініціаторами 
якого виступили доцент ВНМУ Ольга 
Бондарчук та громадська організа-
ція «Рідкісні імунні захворювання» за 
інформаційної підтримки коворкінг-
клубу #докторДумає.

– Захід направлений на поширення 
знань серед медичної спільноти про 
первинні (вроджені) імунодефіци-
ти як орфанні захворювання. У ході 
семінару будуть висвітлені питання 
клінічних проявів первинних імуно-
дефіцитів, замісної імунотерапії та 
специфічної імунопрофілактики іму-
нокомпрометованих осіб, – розпові-
ла Ольга Бондарчук. За її словами, 
цьогоріч було вирішено змінити міс-
це проведення та розширити ауди-
торію школи, запросивши не лише 
сімейних лікарів, а й інтернів та сту-
дентів шостих курсів:

– Проблема первинних імунодефі-
цитів є актуальною, але багато хто 
не знає або знає недостатньо про іс-
нування таких захворювань.

Довідка: 
Первинні імунодефіцити – це генетич-

но детерміновані дефекти імунної від-
повіді, які призводять до тих чи інших 
клінічних проявів. На сьогодні ідентифі-
ковано понад 250 різних форм первин-
них імунодефіцитів. Частота захворю-
ваності у світі – один випадок на 8000 
– 10 000 чоловік. Частіше хворіють діти, 
адже цю патологію діагностують у ди-
тячому віці.

В Україні зареєстровано близько 2 
000 пацієнтів із первинними імунодефі-
цитами. У Вінницькій області таких про-
живає 55, із них дев`ятеро дорослих.

«ММ»
Фото надані Ольгою Бондарчук 

Традиційна науково-практична 
конференція «Терапія 2019: досяг-
нення в діагностиці та лікуванні», 
яку 25 років поспіль організовує 
кафедра пропедевтики внутріш-
ньої медицини ВНМУ імені М.І. 
Пирогова, відбулась 13-14 берез-
ня 2019 р. Тематика конференції 
була присвячена найбільш акту-
альним проблемам діагностики та 
лікування захворювань внутрішніх 
органів, які слід знати лікарям за-
гальної практики, лікарям – спеці-
алістам в період реформування ві-
тчизняної охорони здоров’я.

Упродовж двох днів науковці та лі-
карі різних спеціальностей з усієї 
України обговорювали у вінницькій 
«Плеяді» досягнення в діагностиці 
та лікуванні захворювань внутрішніх 
органів. Увазі учасників були пред-
ставлені 26 видання «Сучасних кла-
сифікацій та стандартів лікування 
захворювань внутрішніх органів. Не-
відкладні стани в терапії. Аналізи: 
нормативні показники, трактування 
змін». Обговорювались нові стандар-
ти лікування цукрового діабету ІІ типу, 
інфаркту міокарда у хворих на цукро-
вий діабет, ішемічної хвороби серця 
тощо. Одна із тем стосувалася анти-
біотикорезистентності, з якою зіштов-
хуються лікарі у своїй повсякденній 
практиці. Бактерії стають стійкішими 
до антибіотиків, і ті втрачають свою 
ефективність. Якщо так триватиме й 
надалі, то такі інфекційні хвороби, як 
запалення легень, скарлатина чи си-
філіс можуть знову перетворитися на 
величезну загрозу, як це було колись.

– Антибіотикорезистентність – це 

глобальна проблема, яка актуальна 
не лише для України, але й для інших 
країн світу. Вона має свої передумо-
ви і причини, – коментує завідувач 
кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини ВНМУ ім.М.І.Пирогова, 
професор, заслужений лікар України 
Юрій Мостовий. – У нас розвиток ан-
тибіотикорезистентності пов’язаний 
в першу чергу з безрецептурним 
відпуском препаратів. Він причиняє 
безсистемне, безконтрольне за-
стосування антибіотиків, без реко-
мендацій лікаря. Друга проблема 
антибіотикорезистетності – це за-
стосування антибіотиків як харчових 
добавок у тваринництві, це знову ж 
таки серйозне питання, але мало ви-
вчене. Наступний чинник – порушен-
ня режиму застосування антибіоти-
ків (скорочені строки, неправильні 
дози, неакуратність пацієнтів у вико-
нанні рекомендацій лікарів). Ситуа-
ція поки що контрольована. Згідно із 
дослідженнями вивчення чутливості 
пневмококу до різних антибіотиків, 
а це найбільш актуальний збудник 
захворювання верхніх та нижніх ди-

хальних шляхів, то більшість антибі-
отиків залишаються ефективними. 
Знижена чутливість спостерігається 
лише до макролідів (14%), але це вже 
насторожує і змушує переглянути 
призначення цих антибіотиків у різ-
них клінічних ситуаціях.

Участь у науково-практичному за-
ході взяли близько тисячі фахівці з 
Вінниччини та кількох міст: Києва, 
Краматорська, Івано-Франківська, 
Львова, Тернополя, Ужгорода. Усі 
вони отримали останні міжнародні 
та національні рекомендації щодо 
лікування захворювань внутрішніх 
органів, дізналися про нові напрям-
ки лікування. А також мали можли-
вість відвідати стендову експозицію і 
отримати інформаційні матеріали для 
вдосконалення своїх знань удома.

В рамках конференції відбулась і 
нарада лікарів-кардіологів Вінниць-
кої області.

«ММ»,  
за матеріалами Інтернет-джерел

Фото з архіву кафедри 
пропедевтики внутрішньої 

медицини ВНМУ

«Терапія-2019» – актуальні питання лікування  
захворювань внутрішніх органів

У Школі імунології розповідатимуть 
про первинні імунодефіцити

Проблема первинних імунодефіцитів є актуальною, але багато хто не знає 
або знає недостатньо про існування таких захворювань
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Нові таланти засвітилися цієї вес-
ни на літературному небосхилі біблі-
отеки Вінницького національного 
медичного університету, яка органі-
зувала та гостинно приймала учас-
ників конкурсу читців-декламаторів 
«Поетичні віражі», проведеного з 
нагоди Всесвітнього дня поезії.

Згуртувати талановиту молодь міс-
та, активізувати її творчі можливості, 
сприяти виявленню і підтримці обдаро-
ваних молодих авторів, розвитку їх лі-
тературних талантів, вихованню любо-
ві та поваги до рідного слова – такою 
була мета конкурсу. 

Захід проводився за підтримки пер-
винної профспілкової організації сту-
дентів (ППОС) ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 
вінницького приватного підприємця 
Бориса Анатолійовича Максимчука та 
автошколи «На Поділлі».

Виступи конкурсантів оцінювало 
представницьке журі, яке очолюва-
ли Олег Романович Семко – головний 
режисер радіокомпанії «Місто над Бу-
гом»; Микола Васильович  Матвійчук – 
голова профспілкового комітету ВНМУ 
ім. М. І. Пирогова, доцент, завідувач ка-
федри медицини катастроф та військо-
вої медицини; Марина Борисівна Ре-
венко – художній керівник та режисер 
народного театру-студії «Сьоме небо» 
та незалежного театру-студії «Птаха»; 
Віталій Леонідович Побережець – голо-
ва профспілки студентів ВНМУ.

Теплим вітальним словом до учасни-
ків конкурсу та присутніх звернулася 
директор бібліотеки Кравчук Неліна 
Миколаївна. Вона привітала всіх із 
Всесвітнім Днем поезії, відмітила роль 
поетичного слова в житті кожної лю-
дини та побажала конкурсантам на-
тхнення, успіхів та перемоги. 

Для шанувальників слова, які за-
хоплюються літературною творчістю, 
опановують мистецтво поезії та мають 
власні літературні напрацювання, цей 
конкурс став унікальною можливістю 
проявити свій талант та згуртував чи-
мало споріднених творчих душ з різ-
них університетів міста: ВНТУ, ВДПУ, 
ВНАУ, ДонНУ, ВККіМ. Він дав можли-
вість заявити про себе тим, у кому, 
можливо, не підозрювали митця навіть 
найближчі друзі. 

До участі у конкурсі долучилися по-
над 30 студентів, яким було запропо-
новано дві номінації: «Декламування 
віршованих творів українських та за-
рубіжних авторів» та «Декламування 
власних поетичних творів». Учасники, 
за бажанням, мали можливість взяти 
участь у двох номінаціях одразу.

Атмосфера конкурсу була неймовірно 
щирою та емоційною. Всі конкурсанти 
демонстрували свої творчі здібності, 
намагаючись передати глядачам силу 
й красу, проникливість та ніжність по-
етичного слова. 

Одні конкурсанти декламували вірші з 
напрацьованою подачею, але розуміння 
й підтримку глядачів та журі знаходили 
й ті, хто надзвичайно хвилювався – од-

наково тепло приймали всіх. Особливий 
колорит виступам надавало національ-
не вбрання конкурсантів. Талановиті, 
з багатобарвним сприйняттям світу, з 
очима, відкритими для всього прекрас-
ного, конкурсанти декламували твори 
українською, англійською, польською 
та російською мовами. Значна кількість 
поезій була виконана під  музичний су-
провід, що сприяло кращому сприйнят-
тю поетичного твору, створюючи пре-
красну творчу атмосферу.

Всі учасники гідно виступили, тому 
журі було дуже непросто визначити най-
кращих із кращих, адже необхідно було 
врахувати ідею та зміст твору, його ори-
гінальність, рівень поетичної майстер-
ності, відтворення художнього образу, 
виразність виконання, емоційність, ар-
тистичність та сценічну культуру.

Різнобарвну творчу палітру відомих 
поетів майстерно та лірично предста-
вили учасники конкурсу в номінації 
«Декламування віршованих творів 
українських та зарубіжних авторів». 
Проникливе слово та експресивне ви-
конання уривку з твору В. Маяковсько-
го «Облако в штанах» вразило журі, 
захопило глядацьку аудиторію, що 
дозволило Воронецькому Олександру 
(ДонНУ) вибороти І місце, ІІ місце по-
сіла Атаманенко Вікторія (ВНАУ), яка 
особливо емоційно та водночас чуттє-
во прочитала твір Т. Шевченка «Роз-
рита могила», ІІІ місце – у Білошицької 
Моніки-Маргарити (ВККіМ), яка декла-
мувала рідною мовою твір Юліана Ту-
віма «Побачення». 

Ліричне занурення у барви поезії про-
довжили талановиті автори-початківці, 
які представили твори духовно-філо-
софського характеру, любовну лірику, 
свої почуття та роздуми про сучасний 
світ та своє місце в ньому. 

Високий рівень володіння художнім 
словом продемонстрували студенти в 
номінації «Декламування власних по-
етичних творів». Студентка Чан Аліна 
(ВНТУ) презентувала власний поетич-
ний твір «Тарас». Сповнені глибоким 
змістом та душевним переживанням 
авторські рядки Аліни полонили не 
лише глядачів, але й членів журі. В 
результаті вона посіла І місце у номі-
нації  «Авторська поезія». Студентка 
із Намібії Накашоле Соіні (ВНМУ) за 

твір рідною мовою «The Dark Episode» 
отримала ІІ місце. Із приємністю гля-
дацька  аудиторія сприйняла автор-
ську поезію Майданевич Ірини (ВНТУ). 
За патріотичний вірш «Скажи мені, 
мамо» вона здобула ІІІ місце.

Особливими призами журі було наго-
роджено конкурсантів: 

за складність виконання іноземними 
мовами: Володимира Калініна (ВНМУ), 
Анастасію Паламарчук (ВНТУ), Андрія 
Шпілка (ВНМУ); за сценічний образ – 
Олену Баран (ВНМУ); 

за високу громадянську позицію – 
Патріянчук Лілію (ВНАУ); 

за високий рівень поетичної май-
стерності – Альону Кушнір (ВНАУ).

Подяками та призами були відзначе-
ні всі учасники конкурсу, а переможців 
усіх номінацій нагороджено диплома-
ми та цінними подарунками. Автори-
початківці незабаром матимуть публі-
кацію в однойменному виданні. Але 
найважливіше – всі отримали важли-
вий досвід публічного виступу перед 
глядацькою аудиторією. Члени журі 
відзначили високий рівень робіт кон-
курсантів та побажали юним даруван-
ням розвивати поетичний талант, вдо-
сконалювати свої літературні здібності 
та радувати всіх новими здобутками.

На завершення свята всі присутні 
мали можливість насолодитися вишу-
каною поезією Миколи Васильовича 
Матвійчука в авторському виконанні.

Цього вечора у бібліотеці панувала 
особлива, незабутня та затишна ат-
мосфера, яку намагалися створити 
організатори свята. Ця зустріч дала 
можливість юним поетам прочитати ві-
рші, поспілкуватись, потоваришувати, 
поділитись враженнями, позитивною 
енергетикою та щирими емоціями, 
розкрити власні  таланти та долучи-
тися до світу Високої поезії. Студенти 
дивували, змушували захоплюватись 
ними – грали, співали та спілкувалися 
у колі однодумців. 

Всім учасникам дуже дякуємо за за-
ряд позитиву, за старання, за любов до 
поетичного слова, за прагнення осяг-
нути його і донести до оточуючих. Спо-
діваємося, всі з радістю згадуватимуть 
приємні хвилини щирого спілкування.

Майя Мельник,  
заступник директора бібліотеки

День поезії об’єднав творчу молодь
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«Найбільше й найдорожче добро 
в кожного народу – це його мова, 
ота жива схованка людського 
духу, його багата скарбниця, в яку 
народ складає і своє давнє життя, і 
свої сподіванки, розум, досвід, по-
чування».

Майже півтори сотні літ минуло з 
того часу, коли український пись-
менник Панас Мирний промовив ці 
влучні слова. І ось з 2000 року в сві-
ті було започатковано Міжнародний 
день рідної мови. Хоча історія ство-
рення цього свята сягає в недалеке 
минуле, воно стало популярним в 
багатьох країнах. Рідною прийнято 
вважати мову нації, мову предків, 
мову, на якій було почуте і вимовле-
не перше слово, мову, завдяки якій 
зростають покоління.

Вшановуючи батьківське слово та 
материнську пісню, цікаву мандрівку 
в Країну Мови організувала бібліоте-
ка Вінницького національного медич-
ного університету ім. М. І. Пирогова 
спільно зі ст. викладачем кафедри 
українознавства Лесею Мефодіїв-
ною Писаренко та викладачем під-
готовчого відділення для іноземних 
студентів Наталією Євгенівною Бі-
лою. Поціновувачами рідної мови та 
активними учасниками заходу були 
студенти першого курсу 51 групи 
фармацевтичного факультету та сту-
денти-іноземці з різних країн світу. 

На чудовий святковий настрій від-
разу ж налаштувала пісня «Заспівай 
же, соловейко» в акапельному ви-
конанні Вікторії Баран зі Львівщини. 
Мелодійність і ліричність української 
мови прозвучала в піснях, які заду-
шевно виконанав квартет у складі 
Наталії Дмитренко, Миколи Коломій-
ця, Володимира Бойчука та Наталії 
Баран. А красу й силу українського 
слова передали Юлія Коротка та Ка-
терина Лащенко у вірші Л. Пилип’юк 
«Мамина мова».

Доню моя, доню, синьоока зірко,
У житті буває солодко і гірко.
Як би твої очі не манили зваби,
Не посмій вчинити Батьківщині зра-

ди.

Не посмій зламати гілку калинову – 
Сиротою станеш, як забудеш мову.
Можеш призабути запах рути-м’яти,
Але рідну мову мусиш пам’ятати.

Рідне слово… У ньому початок люд-
ського буття, воно бринить і хвилює 
душу… Такий стан відчула й пере-
дала всім присутнім Сандуляк Іри-
на у вірші Валентина Бичка «Мово 
моя українська». А далі – вразив та 
зворушив патріотичні почуття вірш 
Дмитра Чередниченка «Пишається 
Париж і Рим» у виконанні Махової 
Олени. Натхненно й велично презен-
тували «Молитву до Мови» Наталія 
Орел та Олена Чикотун.

Мова кожного народу особлива й 
неповторна. Усі присутні мали мож-
ливість у цьому переконатися та на-
солодитися ритмічністю, колоритом, 
відтінками інших мов світу. 

Ахвіренг Єнох з Гани, Віктор Радж з 
Індії, декламуючи вірші мовами сво-
їх предків, представили її великим, 
справжнім й прекрасним дивом. 

Зал вдячно аплодував Алі Саїф з 
Індії, який неперевершено й роман-
тично заспівав на хінді пісню про 
найважливіше почуття у світі. Його 
пісня про кохання ще довго бриніла 
у наших серцях. А Сімес Юкка з Фін-
ляндії заворожив слухачів і своїм го-
лосом, і грою на гітарі.

Святковий настрій всім присутнім 
створили українські пісні у виконанні 
учасників ансамблю іноземних сту-
дентів «Веселка» під керівництвом 
Наталії Євгенівни Білої. Заслужені 
дружні оплески на їх адресу довго не 
вщухали.

На завершення свята з привіталь-

ним словом звернувся доцент кафе-
дри пропедевтики дитячих хвороб 
Липко Михайло Романович. Профе-
сійно й душевно виконана пісня «Рід-
на мати моя», яка була близькою кож-
ному і яку із задоволенням підхопив 
увесь зал, об’єднала всіх присутніх. 

Ведучі вечора, Ганна Заводюк, На-
талія Капітанчук та Євген Тітарчук, 
разом зі всіма гостями заходу, «по-
дорожували» цікавими незвіданими 
сторінками історії виникнення свята 
рідної мови, підкреслюючи її багат-
ство, значення у житті кожної нації, 
національну свідомість та мовну і 
культурну різноманітність. А підго-
товлений бібліотекою відеоролик 
«How many flowers exist in the world – 
so many languages» («як багато квітів 
існує у світі – так багато мов») під-
твердив повагу до інших мов та важ-
ливість їх вивчення.

Незабутньо пройшло свято у біблі-
отеці. Учасники й керівники вклали 
душу у цей захід і ще раз спонука-
ли нас понад усе берегти, шанувати 
та любити рідну мову. По закінченні 
присутні ще довго із задоволенням 
фотографувалися, з натхненням спі-
вали улюблені українські пісні й об-
говорювали теплі яскраві враження 
про вечір. Проведений захід став 
пам’ятною подією у житті студент-
ства.

Як нема без зірок небозводу, 
Як блакиті без сонця нема, 
Так і мови нема без народу,
і народу без мови нема.
  В. Забаштанський

Лідія Раздобудько,  
бібліотекар І категорії

«Шануймо мову над усі боги,  
якщо ми хочем зватися народом»
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Успішним та плідним на пере-
могу став перший квартал 2019 
року для спортсменів-студентів 
Вінницького національного ме-
дичного університету ім. М.І. Пи-
рогова та їхніх тренерів. 

Так, студент другого курсу 27б гру-
пи Бресь Максим посів третє місце 
на Чемпіонаті України з вільної бо-
ротьби серед чоловіків до 23 років 
та виконав норматив Майстра спор-
ту України з вільної боротьби. Зма-
гання проходили з 15 по 18 січня у 
Хмельницькому. Тренує спортсмена 
старший викладач кафедри фізич-
ного виховання та ЛФК, майстер 
спорту України, Сергій Кулібаба.

У свою чергу, студентка першо-
го курсу 10б групи Жмур Олена, 
майстер спорту України з легкої 
атлетики (стрибки в висоту) виборо-
ла золото в Чемпіонаті України се-
ред юніорів з легкої атлетики, який 
пройшов у Сумах 4-5 лютого. А 10 
лютого у складі збірної команди 
України з легкої атлетики дівчина 
посіла третє місце в Чемпіонаті Асо-
ціації балканських легкоатлетичних 
федерацій серед юніорів у турець-
кому Стамбулі. Підготував студент-
ку старший викладач кафедри фі-
зичного виховання та ЛФК, майстер 
спорту міжнародного класу, Андрій 
Володимирович Соколовський.

А в Чемпіонаті з шахів серед ви-
щих медичних навчальних закла-
дів України, який пройшов у Києві 
22-24 лютого, представники ВНМУ 
– Андрій Оленчук (4 курс, 5а група), 
Дмитро Горєлов (3 курс, 41а група), 
Анна-Марія Гавришкевич (1 курс, 
11б група) та інтерн Антоніо Дуар-
те – посіли друге загальнокомандне 
місце. Підготувала команду стар-
ший викладач кафедри фізичного 
виховання та ЛФК, канд. наук з фіз. 
вих. та спорту, Ірина Вікторівна Ли-
сак.

Друге срібло – у команди з чоло-
вічого волейболу, яка взяла участь 
у змаганнях ХІV Літньої Універсі-
ади з окремих видів спорту серед 
ЗВО м. Вінниці. Змагання відбулися 
шостого березня. ВНМУ предста-
вили інтерни Олександр Іванів та 
Роман Хрущак, а також студенти: 
Олександр Горовий (6 курс, 30 гру-
па), Володимир Ільницький (6 курс, 
11 група), Максим Дідух (6 курс, 23 
група), Павло Корогода (3 курс, 44б 
група), Віктор Дікало (3 курс, 7а гру-
па), Максим Галент (3 курс, 45а гру-
па), Андрій Маслай (1 курс, 13а гру-

па), Іван Вознюк (1 курс, 8а група). 
Підготувала команду викладач ка-
федри фізичного виховання та ЛФК 
Євгенія Іванівна Іванова.

Ще одне друге місце на Універсіа-
ді – у пловців, які вибороли срібло у 
змаганнях, що проходили 12-13 бе-
резня. До складу команди увійшли: 
Жанна Каракай (5 курс, 7 група), 
Єлизавета Цокало (3 курс, 15а гру-
па), Катерина Киричок (1 курс, 3б 
група), Світлана Чайкун (1 курс, 5б 

група), Євген Ботаневич (3 курс, 26б 
група), Влад Сидоренко (2 курс, 41а 
група), Влад Величко (5 курс, 9 гру-
па), Любомир Русаков (1 курс, 63а 
група), Данило Ласкін (2 курс, 9б гру-
па), Влад Бібляк (4 курс, 24б група), 
Дмитро Шило (4 курс, 41а група), Єв-
ген Боднар (1 курс, 61б група). Підго-
тувала команду викладач кафедри 
фізичного виховання та ЛФК Олек-
сандра Володимирівна Мельник.

За інформацією кафедри фізич-
ного виховання та ЛФК

Cпортивний квартал: студенти ВНМУ 
перемагають у п’яти видах спорту

Олена Жмур

Чоловіча збірна ВНМУ з волейболу

Максим Бресь

Збірна ВНМУ із шахів Збірна ВНМУ із плавання
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Два ювілея – 75-річчя з дня на-
родження та 30-річчя на посаді – 
відзначає цього року комендант 
гуртожитку №1 Вінницького націо-
нального медичного університету 
ім. М.І. Пирогова Григорій Григоро-
вич Марценюк.

Народився ювіляр у с. Польова Лесі-
ївка Калинівського району на Віннич-
чині 20 березня 1944 року – за місяць 
потому, як його батько загинув у Поль-
щі на фронтах Другої світової війни. 
Мати, залишившись із двома дітьми, 
через деякий час вийшла заміж удру-
ге та народила ще чотирьох дочок. 
Так Григорій Григорович став єдиним 
братом п`яти сестер. 

Закінчивши школу, він поїхав у До-
нецьку область, до міста Тореза.

– Там жив мій друг, і я поїхав до ньо-
го. Вступив до училища, навчався на 
машиніста-електрослюсаря підзем-
них машин – збирався добувати вугіл-
ля. Але коли закінчував перший курс, 
до нас приїхали військові, які набира-
ли курсантів для військових училищ. 
Це було влітку, ми якраз готувалися 
до канікул. Я погодився – і поїхав до 
Києва, – згадує Григорій Григорович.

У Києві він вступив до командно-
технічного училища ракетних військ. 
Після його закінчення у 1965 був від-
командирований до Москви, де три 
роки прослужив у центральному шта-
бі ракетних військ.

– А потім почалася велика реформа 
в армії, потрібні були фахівці, і мене пе-

ревели в Архангельську область, місто 
Мирний. Там я служив у ракетних вій-
ськах на різних посадах, під моїм ке-
рівництвом було до 700 чоловік, – роз-
повідає ювіляр. Службу він закінчив 
у званні підполковника, командиром 
військової частини у Заполяр`ї, де про-
служив три роки із 29.

До Мирного від частини – п`ять го-
дин льоту на вертольоті. Натомість 
– чудова природа, гриби, ягоди, по-
лювання, рибалка. А головне – хвойні 
ліси, які врятували молодшу сестру 
Григорія Григоровича.

– У неї було хворе серце. Коли я 
приїхав до неї в лікарню в Калинівку, 
вона вже була із кисневою подуш-
кою. Я забрав сестру з собою, і за рік 
вона одужала. Вийшла заміж, наро-
дила двох дітей, – розповідає ювіляр.

У самого ж – теж двоє дітей, син та 
дочка, та вже четверо онуків.

Звільнившись із армії, Григорій Гри-
горович повернувся до Вінниці та 
влаштувався комендантом гуртожит-
ку. Син на той час навчався у військо-
вому училищі, дочка – у школі. Було 
це у 1989 році.

– Спочатку тут і жили втрьох, на 
першому поверсі: я, дружина та до-
чка, – згадує ювіляр.

На запитання, чи пам`ятає він свій 
перший робочій день на новій посаді, 
відповідає «так»:

– У гуртожитку якраз ремонт йшов 
– не капітальний, капітальний впер-
ше провели три роки тому, – а зви-

чайний. І всі речі були у коридорах. А 
я мав усе порахувати. День рахував, 
два три…

Хоча гуртожиток – це не військова 
частина, а студенти – то не солдати, 
саме військовий досвід допоміг Гри-
горію Григоровичу освоїтися у якос-
ті коменданта. Особливо він став у 
нагоді на самому початку, коли до 
ВНМУ вступили колишні «афганці». 
Незважаючи на певні труднощі, по-
розумітися вдалося досить швидко.

– Я весь час працював із людьми і 
продовжую працювати зараз – тому 
великої різниці у роботі не бачу. У нас 
колектив – 18 людей: прибиральниці, 
сантехніки, електрики… У першу по-
ловину дня я вирішую робочі питан-
ня, у другу – питання, що виникають 
у студентів. Із ними цікаво спілкува-
тися, у них можна навчитися багато 
чому новому, – каже Григорій Григо-
рович.

Редакція «Молодого медика» щиро 
вітає ювіляра і бажає йому міцного 
здоров`я, щастя та здійснення ба-
жань.

Григорій Григорович Марценюк: «Успішно бути 
комендантом допоміг військовий досвід»

Проект «Жінки Вінниччини» вже 
утретє було реалізовано за сприяння 
благодійних фондів Ірини Борзової та 
Людмили Станіславенко, а також Де-
партаменту соціальної та молодіжної 
політики ОДА, Департаменту культури 
ОДА, Департаменту інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громадськіс-
тю ОДА, Департаменту культури ВМР.

У першу чергу спрямуванням проек-
ту є поширення позитивних прикладів 

ролі жінки у вирішенні соціально-важ-
ливих проблем області. Також він має 
благодійну місію. Місією проекту 2019 
року став збір коштів на операцію де-
формованих стоп в ізраїльській клініці 
«Рамбам»16-річному Артуру Мельни-
ченко, який має ДЦП. Загальними зу-
силлями на лікування Артуру вдалося 
зібрати близько 450 тисяч гривень.

Згідно з умовами конкурсу, орга-
нізаційний комітет приймав заявки, 
рекомендації від колективів, підпри-
ємств, організацій, що пропонували 
кандидатури учасниць, які, на їхню 
думку, мали найбільш вагомі резуль-
тати у певній галузі чи здійснили вне-
сок у розвиток міста та є прикладом 

для громадськості. Переможниць 
обирали у 18 номінаціях, у кожній з 
яких за почесне звання змагалися по 
п`ять конкурсанток. Однією з волода-
рок почесного титулу стала Людмила 
Василівна Фоміна.

Переможниця висловлює всім – і ко-
легам, і студентам – щиру подяку за 
потужну і всебічну підтримку. Вона 
переконана, що її перемога – це від-
значення важливої ролі у суспільстві 
жінок-науковиць Вінницького наці-
онального медичного університету 
імені М. І. Пирогова.

Колектив «ММ» щиро вітає Люд-
милу Василівну та бажає їй нових 
перемог на ниві життя та науки.

Професор Людмила Василівна Фоміна здобула  
перемогу у конкурсі «Жінки Вінниччини»

Засновник та видавець: 
колектив Вінницького національного 
медичного університету.
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Перемогу в номінації «Наука» проекту «Жінки Вінниччини» здобула 
професор, доктор медичних наук, керівник навчального відділу ВНМУ 
ім. М. І. Пирогова, Людмила Василівна Фоміна. Завдяки цій перемозі 
вона увійшла до рейтингових списків «Топ-100 жінок Вінниччини» і «Топ-
1000 жінок України».


