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У Гіппократика перший ювілей � 10�ий випуск! Щоб дійти до цього, ми
пройшли через багато труднощів, у нас є достатньо недоліків, але наші

студенти можуть пишатися тим, що БДМУ # один з небагатьох вищих
навчальних закладів, що мають власну студентську газету, та ще й

безкоштовну завдяки нашому шановному ректорові. "Гіппократик"
був заснований 3 листопада 2004 року. Першим редактором
газети, так би мовити, її засновником, була Оксана Оліник (Оксана
Дудчак), яка зараз є аспірантом  кафедри внутрішньої медицини,
фізіотерапії, ендокринології та інфекційних хвороб.  Після неї по#
саду редактора займала Євгенія Петрюк, яка зараз є головою
комісії з культури та дозвілля студентської ради БДМУ. 

За три роки було випущено дев'ять номерів. Це, звичайно,
дуже мало, але це тільки початок. Ось уже декілька місяців, як ви

можете знайти нашу газету і на сайті БДМУ в електронному варіанті
(www.bsmu.edu.ua). Відтепер ми будемо намагатися видавати газету

частіше, проводити  анкетування серед студентів університету і при#
слухатися до їх порад, адже для нас найголовнішою є думка наших читачів!

А  тепер ви побачите тих, кого знаєте лише заА  тепер ви побачите тих, кого знаєте лише за
прізвищем або з назв стапрізвищем або з назв статтей, які ці люди пишуть.ттей, які ці люди пишуть.

Отже, редколегія газети "ГіппокраОтже, редколегія газети "Гіппократик":тик":ОООО лллл ьььь гггг аааа     КККК рррр аааа йййй сссс
4 курс, мед. фа%
культет №1

Головний ре#
дактор газети. Амбі#
тна, цілеспрямова#
на. Завжди дося#
гає того, що ставить
собі за мету. 

ОООО лллл ееее кккк сссс аааа нннн дддд рррр
ГГГГаааа лллл іііі чччч аааа нннн сссс ьььь кккк ииии йййй

3 курс, мед.
факультет №1

Душа компа#
нії та "майстер"
нашої газети. Ве#
селий, приколь#
ний та жвавий.

ЛЛЛЛ іііі лллл іііі яяяя     ЗЗЗЗ уууу бббб
3 курс, мед. фа%
культет №1 

Наполеглива
і вперта. Знає,
що життя варте
того, щоб боро#
тися за нього.
Впевнена і спра#
ведлива. 

ЄЄЄЄ вввв гггг ееее нннн іііі яяяя
ПППП ееее тттт рррр юююю кккк     % 4 курс,
мед. факультет
№3

Талановита
практично у всьо#
му. Старанна,
уважна, творча,
завзята. Любить
смак перемоги

ЛЛЛЛ іііі дддд іііі яяяя

КККК оооо вввв аааа лллл ьььь чччч уууу кккк     
3 курс, мед.

факультет №1

Романтична,
ніжна, добра, але
гостра на язик.
Знає, чого хоче в
житті.

АААА нннн аааа тттт оооо лллл іііі йййй
ВВВВ аааа сссс ииии лллл ееее нннн кккк оооо % 

4 курс, мед.
факультет №2

С п о р т и в н и й
редактор газети. У
своїй справі розби#
рається неабияк.
Принциповий та до#
тепний.



2 вересень сссс пппп рррр аааа вввв ииии     

18 вересня від#
булась третя звітно#
виборча конференція
студентського само#
врядування БДМУ. На
ній були присутні де#
легати  вибрані на по#
передніх звітно#вибо#
рчих конференціях,
що проводились на
кожному факультеті
університету,а також
проректор з гумані#
тарних питань  та ви#
ховання Зорій Н.І., де#
кани факультетів, го#
лова наставників Си#
ниця В.Г., замісник де#
кану медичного факу#
льтету №2 Войткевич
Н.І., голова профкому
Ковальчук П.Є., а також усі ті, хто бе#
руть активну участь у студентському
самоврядуванні. 

На конференції були викладені
доповіді в.о. голови студентської
ради Олега Чорного, голови комісії
культури та до#
звілля Євгенії
Петрюк, голов#
ного редакто#
ра газети "Гіп#
пократик" Оль#
ги Крайс, заміс#
ника студентсь#
кого декана ме#
дичного факу#
льтету №1 Вя#
чеслава Вівча#
рюка, старости
хорової групи
Н а р о д н о г о
аматорського
ансамблю пісні
і танцю "Трем#
біта" Василя
Хащука. Слово
надавали також усім тим, хто мав
пропозиції, побажання та заува#
ження, тобто усім бажаючим. Кон#
ференція проходила жваво, осо#
бливо емоційний виступ Василя
Хащука. 

Вкінці засідання було проведе#
но відкрите голосування за нових
членів та голову студентської ради.
Головою студентської ради БДМУ
більшістю голосів членів студент#
ської ради було обрано студента 3
курсу медичного факультету №1

Вячеслава Вівчарюка. Щиро вітаємо
його і бажаємо успіху та нас#
наги в його подальшому керів#
ництві! 

Положення про студ"
ентське самоврядування в

БДМУ
Студентське

самоврядування
в БДМУ функ#
ціонує з метою
забезпечення ви#
конання студен#
тами  їх обов'яз#
ків та захисту
своїх прав і спри#
яє гармонійному
розвитку особис#
тості студента, фор#
мує у нього навички
майбутнього органі#
затора, керівника.
Діяльність органів сту#
д е н т #
с ь к о г о
с а м о #

врядування направлена
на удосконалення нав#
чально#виховного про#
цесу, спрямованого на
якісне навчання, вихо#
вання духовності і куль#
тури студентів, зрос#
тання у студентської
молоді соціальної акт#
ивності та відповідаль#
ності за доручену спра#
ву.

Студентське самоврядування #

це така діяльність, за
допомогою якої мак#
симально виявляються і
реалізуються творчі зді#
бності студентів, фор#
муються моральні якос#
ті, підвищується ініціа#
тива кожного за резуль#
татами своєї праці. У
зв'язку з цим зростає
роль студентських ко#
лективів по залученню
молоді в процес управ#
ління справами нав#
чального закладу.

Основні завдання
органів студентського
самоврядування: 

# забезпечення і
захист прав та інтересів
студентів;

# забезпечення виконання сту#
д е н т а м и
с в о ї х
обов'язків;

#спри#
яння нав#
ч а л ь н і й ,
науковій та
т в о р ч і й
діяльності
студентів;

#спри#
яння у ство#
ренні необ#
хідних умов
для про#
живання і
відпочинку

студентів, створення різноманітних
студентських гуртків, товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;

· організація співробітництва зі
студентами інших вищих навчальних

закладів і молодіжними органі#

ЗЗЗЗвввв іііі ттттнннноооо####ввввииииббббооооррррччччаааа    ккккооооннннффффееееррррееееннннццццііііяяяя     ссссттттууууддддееееннннттттссссььььккккооооггггоооо
ссссааааммммоооовввврррряяяяддддуууувввваааанннннннняяяя    ББББДДДДММММУУУУ    ####     2222000000007777

Новообрана студентська рада, голова профкомуНовообрана студентська рада, голова профкому
Ковальчук П.Є., проректор з гуманітарних питань таКовальчук П.Є., проректор з гуманітарних питань та

виховання Зорій Н.І.виховання Зорій Н.І.

Заступник голови
студентської ради Олег Чорний

Декан медичного
факультету №2 Глубоченко В.Г.



3вересеньаааакккк ааааддддееееммммііііччччнннніііі
заціями;
# участь у вирі#

шенні питань міжна#
родного обміну сту#
дентами;

# безпосередня
участь студентів у ре#
алізації державної
молодіжної політики.

# забезпечення
інформаційно#моло#
діжної, правової, пси#
хологічної,фінансової
допомоги студентам
(спільно з відповід#
ними службами);

# репрезентація
в керівництві універ#
ситету;

# залучення сту#
денів до трудової дія#
льності у вільний від
навчання час (спільно
з деканатами);

· контроль за навчальною і
т р у д о в о ю
д и с ц и п л і #
ною студе#
нтів, опера#
тивне реа#
гування на
їх порушен#
ня;

# залу#
чення сту#
дентів до
х у д о ж н ь о ї
самодіяль#
ності;

# про#
в е д е н н я
вечорів відпочинку, конкурсів, КВК,
посвяти в студенти, випускних
вечорів, днів факультету тощо;

# участь у посе#
ленні студентів у гурто#
житки та виселенні їх;

# разом з Коор#
динаційною радою з
гуманітарних питань та
виховання, деканата#
ми, навчальним відді#
лом, господарською
службою університету,
проректором з побуту,
завідувачами гурто#
житків організовують
належний побут, відпо#
чинок і дозвілля сту#
дентів у гуртожитках;

# активна участь в
організації ремонту
кімнат, забезпеченні
зберігання і підтримки
в необхідному стані

п р и # м і щ е н ь ,
обладнан#ня та
іншого майна
університету;

# координація
роботи з виклада#
чами, наставника#
ми академічних
груп студентів та
кафедрами, дека#
натами факульте#
тів;

# організація
чергування студен#
тів на конферен#
ціях, вечорах від#
починку та дис#
котеках;

# пропаганда
здорового способу
життя, запобігання
вчиненню студента#
ми правопору#

шень, вживанню ни#ми алкоголю,
наркотиків, палінню та ін.

Вищим органом
студентського само#
врядування є Кон#
ференція, на якій зат#
верджується Положе#
ння про студентське
самоврядування за
погодженням з рек#
тором університету,
обирається виконав#
чий орган, визнача#
ється її структура і
термін повноважень,
заслуховується звіт
про виконану роботу.

К о н ф е р е н ц і я
збирається раз на рік. Позачергове
скликання Конференції може іні#
ціюватися Головою та членами ви#

конавчого органу.
Голова  сту#

дентської ради ор#
ганізовує роботу ор#
ганів самовряду#
вання університету,
на запрошення рек#
торату бере участь у
засіданнях Вченої
ради університету,
де обговорюються
питання діяльності
органів студентсь#
кого самоврядуван#
ня, проблемні пи#
тання студентсь#
кого життя. Сек#
ретар студентської
ради організовує
контроль за викона#
нням рішень органів

самоврядування, веде протоколи
його засідань і виступає з пові#
домленнями про виконання рішень.
Засідання студентської ради про#
водиться не менше одного разу на
місяць і вважається правомірним,
якщо на ньому присутні не менше
2/3 обраних до його складу членів.
Виконавчий орган приймає рішення

більшістю голосів її членів. Кожне
засідання виконавчого органу фік#
сується протоколом, що під#
писується головою або його зас#
тупником, секретарем. 

Рішення Конференції студентів
та студентської ради є обов’язко#
вим до виконання органами студен#
тського самоврядування факуль#
тетів, гуртожитків та студентів.

Голова студентської ради уні#
верситету, студентські декани факу#
льтетів, старости курсів та голови
студентських рад гуртожитків в кінці
навчального року на конференціях
(зборах) звітують про виконану ро#
боту.

На розгляд Конференції сту#
дентів університету виносяться най#
важливіші питання життєдіяльності
студентів.

Новообраний голова сту#
дентської ради БДМУ Вячеслав

Вівчарюк 

Староста хорової групи
Народного аматорського ан#

самблю "Трембіта"Василь
Хащук



4 вересень ццццііііккккааааввввоооо    ппппрррроооо........ ....

Ідеал красиІдеал краси
в різні епохив різні епохи

Ідеалом кра#
си Стародавньо�
го Єгипту була
струнка й граціоз#
на жінка # тонкі ри#
си обличчя з пов#
ними губами й ве#
личезними мигда#
леподібними оча#

ми, контраст важких зачісок з витон#
ченою витягнутою фігурою. Най#
красивішим кольором очей вважав#
ся зелений.

За канонами
грецької краси
прекрасне обличчя
передбачало пря#
мий ніс, великі очі
із широким міжпо#
віковим розрізом,
д у г о п о д і б н и м и

краями повіки; відстань між очима
повинна була бути не меншою ве#
личини одного ока, а рот у півтори
рази більшим за око.  Елліни велику
увагу звертали на зачіску. Жінки, як
правило, волосся не обрізали, вони
укладали його вузлом або перев'я#
зували на потилиці стрічкою. "Ан#
тичний вузол" увійшов в історію за#
чісок й дотепер знаходить собі ша#
нувальниць.

Красуні Япо�
нії густо білили шкі#
ру, замазуючи всі
дефекти на обличчі
й грудях, чоло по
краю росту волосся
обводили тушшю,
брови збривали й
замість них малю#

вали короткі товсті чорні риски.
Ідеальним вважалося збирати во#
лосся у високий важкий вузол, що
підтримувався довгою паличкою з
візерунком. Щоб спати з такою за#
чіскою, під шию підкладали спеці#
альні подушечки на дерев'яній під#
ставці. 

У Древньому
Римі панував культ
світлої шкіри й бі#
лявого волосся.
Світле кучеряве во#
лосся вважалося
ідеалом краси, і пе#
рукарі придумува#

ли найрізноманітніші завивки.

У XІІІ столітті
розквітає поклонін#
ня "прекрасній да#
мі" # тонкий гнучкий
стан, подібний до
виноградної лози,
світле волосся, дов#
гасте обличчя, пря#
мий тонкий ніс, пи#

шні кучері, очі ясні й веселі, шкіра,
подібну до персика, губи червоніші,
за вишню або троянду літньої пори.
Жінку порівнюють із трояндою # во#
на ніжна, тендітна, витончена.

Габріель Ша�
нель зробила смі#
ливий крок у 20#тих
роках ХХ століття,
почавши активно
впроваджувати в жі#
ночий гардероб спо#
конвіку чоловічі пре#
дмети одягу # жакет, штани, строгі
сорочки з краватками, кардинально
змінивши тим самим стиль жіночого
одягу. Спочатку це шокувало, а по#
тім спокійно ввійшло в життя. 

“Головне в жінці # не одяг, а милі
манери, розсудливість і строгий
режим дня”

За дослідженнями 
Коко Шанель

Найкоротший заповіт
написав банкір з Лондона.
Він містив три слова: "Я
повністю розорений".

Найдовший заповіт
склав один з батьків#зас#
новників Сполу#
чених Штатів То#
мас Джеффер#
сон. Вказівки що#
до майна пере#
пліталися у доку#
менті з міркуван#
нями про історію
Америки. По цьо#
му заповіту спад#
коємці Джеффер#
сона отримували
свої долі спадку тільки за
умови, що відпустили на
волю всіх своїх рабів.

Найбільша наявна
сума, коли"небудь запо"
відана однією людиною.
Генрі Форд заповідав роз#
поділити 500 мільйонів до#
ларів серед 4157 учбових і
добродійних закладів

Найвідоміший запо#
віт залишив Альфред Но#
бель. Документ був оспо#

рений родичами. Вони от#
римували тільки півміль#
йона крон, а залишок # 30
мільйонів # було віддано на
організацію знаменитої Но#
белівської премії.

Найнепри"
стойніший в іст#
орії заповіт зали#
шив швець з Ма#
рселя. З 123 на#
писаних у ньому
слів 94 неможли#
во вимовити на#
віть у відносно
пристойному су#
спільстві.

Н а й б і л ь "
ший статок, залишений
тварині. Мільйонер і
кінопродюсер Роджер Дор#
кас всі свої 65 мільйонів
доларів залишив улюбле#
ному песику Максиміліану.
Суд визнав таке рішення
законним, оскільки за
життя мільйонер зробив
Максиміліану абсолютно
людські документи. Дру#
жині Доркас залишив 1
цент. 

Найнезвичайніші заповітиНайнезвичайніші заповіти Цікаві факти
Якщо всю "Кока%Колу", що було ви#

роблено більш ніж за 100 років, розлити
в пляшки, які виклати в одну лінію та
обвити нею навколоземну орбіту нашої
планети, то вона обгорне Землю 4334
рази. 

Якщо всю виготовлену "Кока%Колу" роздати в
пляшках усім мешканцям планети, кожний з нас одер#
жав би по 767 пляшок.

Якщо всією виготовленою "Кока%Колою" запов#
нити басейн глибиною 180 сантиметрів, то його довжи#
на дорівнювала б 33 кілометри, а ширина # майже 15
кілометрів. В такий басейн можуть одночасно увійти
512 мільйонів людей.

Кожну секунду в світі випивають 8000 склянок на#
поїв, виготовлених Компанією.

В 1989 році "Кока%Кола" була першою іноземною
компанією, що розмістила рекламу своєї торгівельної
марки на Пушкінській площі в Москві.

Дві країни, в яких найвищий відсоток споживання в
світі "Кока%Коли" на душу населення, не мають між со#
бою абсолютно нічого спільного. Це величезна конти#
нентальна субтропічна Мексика та малесенька острівна
навколополярна Ісландія.

Найдовший маршрут доставки "Кока%Коли" знахо#
диться в Австралії. Водії вантажівок змушені перебо#
рювати 1803#кілометрову трасу, щоб доставити проду#
кцію з міста Перт (Південна Австралія) до населених
пунктів Каррата та Порт#Хедленд.

Сторінку підготувала

Ольга Крайс



# в організмі чоловіка в серед#
ньому щодня виробляється бли#
зько 100 мільйонів сперматозоїдів
зі швидкість близько 1000 за се#
кунду;

#  чоловік думає про статевий
акт або про те, що з ним пов'язаное
в середньому кожні 8 хвилин;

# калорійність середньої порції
сперми становить 150 кілоджоулів,
тоді як за одну годину  статевого
акту спалюється біля 630 кілоджоу#
лів;

# перщий презерватив був
виготов#лений на початку 16#ого
століття лікарем Чарльзем Кон#
домом для Генріха VII з слизової
оболонки кишечника вівці;

#Чингіз#Хан помер під час ста#
тевого акту;

# в США операції зі зміні статі
роблять в середньому по три що#
дня;

# хімічне сполука, що відпо#
відає за задоволення під час ста#
тевого акту (фенілетиламін), при#
сутня в шоколаді.

Анатолій Василенко

ПППП рррр оооо     """" ээээ тттт оооо """"  

5вересеньввввіііінннн    &&&&    ввввооооннннаааа
Стосунки на відстаніСтосунки на відстані

або небезпека великогоабо небезпека великого
містаміста

Одна людина колись сказала
мені:" Коханих і друзів перевіряють
часом, грошима і відстанню…" І цей
вислів не позбавлений живої логіки,
адже тільки ці обставини пере%
віряють справжність людських від%
носин та почуттів, випробовують на
міцність людські стосунки і просто
дають змогу зрозуміти, хто є хто і
ким є ти для когось…

ЗЗЗЗ     пппп оооо зззз ииии цццц іііі їїїї     хххх лллл оооо пппп цццц яяяя ::::
· Ні! Це неможливо! Підтри#

мувати стосунки на відстані реально
лише із доброю знайомою чи под#
ругою, але аж ніяк із коханою люди#
ною. Кого ти будеш обіймати, цілу#
вати… Без ласки та реального усві#
домлення близькості не можливо
відчувати себе повноцінно.

ЗЗЗЗ     пппп оооо зззз ииии цццц іііі їїїї     дддд іііі вввв чччч ииии нннн ииии ::::
· Над цим варто подумати…

Якщо твоя кохана людина вартує то#
го, щоб на неї чекали, тоді я готова.
Головне # це впевненість в тому, що і
для неї ця розлука так само болісна,
як і для мене. Коли усвідомлюєш,
що ти комусь потрібна і хтось на те#
бе чекає, тоді починаєш жити за

двох… Адже ніщо не триває вічно,
навіть розлука.

ЗЗЗЗ     пппп оооо зззз ииии цццц іііі їїїї     хххх лллл оооо пппп цццц яяяя ::::
· На відстані легше зрадити…

А головне, що нічим це не викриєш і
не перевіриш! Та й все одно, як би
сильно не кохав, а фізіологія візьме
своє, ми ж не залізні врешті#решт!

ЗЗЗЗ     пппп оооо зззз ииии цццц іііі їїїї     дддд іііі вввв чччч ииии нннн ииии ::::
· Щоб зрадити, не обо#

в'язково знаходитись далеко один
від одного… Після чергової сварки з
дівчиною, хлопець може легко їй
зрадити, не через те, що він її вже не
любить, а швидше на зло обста#
винам чи просто для того, щоб впев#
нитись, що він "класний" хлопець і
що йому не важко отримати будь#
яку іншу…

ЗЗЗЗ     пппп оооо зззз ииии цццц іііі їїїї     хххх лллл оооо пппп цццц яяяя ::::
· Стосунки на відстані # це

завжди не по#справжньому… Завж#
ди є підозра, що тебе ошукають,
твоя так звана "кохана" може вести
подвійне життя… Мати ще запас#
ного хлопця під боком, а твої теле#
фонні дзвінки та розмови, то так,
для душі, а для тіла вона найде
когось поближче… 

ЗЗЗЗ     пппп оооо зззз ииии цццц іііі їїїї     дддд іііі вввв чччч ииии нннн ииии ::::
· Звичайно, шанси на те, що в

нього є інша, про яку ти не здога#

дуєшся, чималенькі… Можна просто
викинути цю думку з голови і сліпо
вірити в те, що ти єдина або ж дійма#
ти свого коханого безперервними
запитаннями про те чи немає у ньо#
го іншої… Навіть не знаю, що з цього
вийде…

ЗЗЗЗ     пппп оооо зззз ииии цццц іііі їїїї     хххх лллл оооо пппп цццц яяяя ::::
· Погано, коли твоя дівчина не

стає частиною повсякденного жит#
тя… Потрібно, щоб вона була у спис#
ку твоїх щоденних планів, турбот…
Ти не повинен згадувати про неї, ли#
ше як про телефонний дзвінок…

ЗЗЗЗ     пппп оооо зззз ииии цццц іііі їїїї     дддд іііі вввв чччч ииии нннн ииии ::::
· Це дуже погано, коли не

можна робити безліч повсякденних
справ разом… На мою думку, саме
відчуття команди зближує людей.
Особливо важливо, коли є спільні ін#
тереси і ви займаєтесь разом чи#
мось цікавим для вас обох. 

Ну що? Достатньо аргументів
для вирішення проблеми? Якщо ні,
то запитайте своїх знайомих, а ще
краще тих людей, які стикнулися з
такою ситуацією… А головне % вирі%
шуйте самі, що для вас під силу:
довгі телефонні розмови з тим кого
любиш, чи теплі обійми того, хто
завжди поряд…

Лідія Ковальчук

Після минулих "Записок" я ви%
рішила продовжити своє досліджен%
ня чоловічих думок, які виявились на%
багато цікавішими, ніж я могла при%
пустити. Ось, що повідав би сьогодні
чоловік рубриці "Він і вона":

1. Я не вмію читати думки й
ніколи не навчусь цього робити. Але
це не означає, що ти для мене нічого
не означаєш.

2. У більшості чоловіків три пари
взуття: зимнє, літнє і домашні капці.
Ми прості! З чого ти взяла, що я знаю,
яка з твоїх 30 пар туфель підходить до
нової сукні від Valentino?!

3. Зрозумій, будь ласка: ходіння
по магазинам # це не спорт!

4. Повір, у тебе достатньо одягу
й взуття. Жалітися, що я тебе не люб#
лю # це шантаж.  Навряд чи моє банк#
рутство зможе стати доказом моїх га#
рячих почуттів.

5. Чоловіки розрізняють всього
16 кольорів, які задані в настройці
Windows по замовчуванню. До речі,
давно хотів тобі сказати: персик # це
фрукт, а не колір!

6. Дівчата, які носять прозорі
блузки й кофтинки з глибоким вирі#

зом, автоматично втрачають право
жалітися на те, що чоловіки див#
ляться на їхні груди надто пильно!

7. Я в формі. Круглий#це також
форма!

8. Якщо ти кажеш, що це НАШ
спільний будинок, то чому я не можу
знайти МОЇ речі там, де я їх залишив?

9. Зрозумій, для нас пиво # це
так само захоплююче, як для вас#су#
мочки. Ти цього не розумієш # ми та#
кож. Це аксіома: "Чим більше п'єш
пива, тим більше воно подобається".

10. П'ятниця, субота і неділя =
друзі, пиво і футбол.

11. Попроси того, чого тобі хо#
четься. Треба зрозуміти ось що: тонкі
натяки не допомагають, товсті натяки
не допомагають, ясні натяки не допо#
магають. Просто СКАЖИ.

12. Усе, що я казав півроку тому,
не предмет для обговорення. Всі
слова втрачають силу через тиж#
день, а іноді і на наступний ранок.

13. Дякую, що ти усе це
прочитала. Я знаю, що сьогодні вночі
буду спати на дивані. Але мені по#
добається навіть це. Бо це майже так
само класно, як жити в палатці. Але
іноді. 

Лілія Зуб

Записки божевільногоЗаписки божевільного
бойфренда#2бойфренда#2



ОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ
ПРИРОДИПРИРОДИ

Ніжно падає додолу
Мерехтливий промінь сонця,

І торкається  безодні,
І летить немов в віконце.

Тихо сльози ронить небо.
Поливає ними землю.
А вона йому озветься #

Колоском і літнім степом.

Вже у даль тече і плине
Річка сповнена любов'ю.

У воді, проміння сонця
Виграють мелодій мову.

В лісі птахи звеселяють
Всі дерева своїм співом.

І гуде життя природи,
І дзвенить медовим плином.

Та сідає знову сонце,
Й червоніє захід в небі,

А у сутінках чарівних
Мерехтить дерев всіх зелень!

Місяць мовчки колихає,
Зорі всі пісні співають,
А природа мов у чарах,

Очі тихо закриває.

Євгенія Петрюк

...осердя у звуку ламке,
поцінуй швидкоплинність " 

вдамо, що нас завтра не буде...
О . Степаненко

Як попіл...
Це чекання і печаль.
Як совість...
Ця наскрізь промокла осінь.

" Торкнись струни, нехай осліпне даль.
" Забудь усе, що болем звалось досі.

А дощ собі хлюпоче за вікном,
І очі вже ховаються в долонях.
Дивись. Це ми...вже стали просто

склом
Чужих образ в усіх думках й безоднях.

" І як це страшно:
З тисячі образ
Він вибрати зумів чомусь найтяжчу...
" А ти мовчи...

Пробач в останній раз.
І все забудь. Усе ще буде краще.
І хай усе міняється в житті.
Хай час летить і змінюються люди.
А ми вдамо,
Що ми уже не ті...
А ми вдамо,
Що завтра нас не буде...

Юлія Мицак
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Мелодія мовчання

Мовчати і кохати...
Чи справедливо це? Слова, що рвуться в далечінь,

спіткаються об пірване від сліз каміння. Чи допоможе вітру
крик, який втече, тільки зустрівши тишину мовчання? Він
втече, залишивши мене на самоті з поривом сліз. І з кожним
поштовхом вони вдаряються у вічність. У вічність тишини,
мовчання  ноти...

Я поринаю у мелодію знайому. У мелодію без слів, де
все життя проходить непомітно. У мелодію мовчання. Вона
сумна, трохи привітна, горда і одна. Самотній присмак
відчуваєш не одразу, він виринає із мелодії останнім. І на
десерт лишає тільки сльози...

Знайомі відчуття? А може дежавю?  Напевно... Бо
закохавшись ти мовчиш. Спочатку, потім, все життя.
Мовчиш, боїшся обпектись. І знов мелодії знайомі ноти. І
насолоду ти відчуєш від мовчання. І не признавшись скажеш
"не люблю". Бо легше так. Немає слів, які отруюють повітря.
Немає крику, що обпалює
життя. Є лиш мовчання
ноти, серця стук. І сльози
на десерт, які солодкими
нікому не здаються. Але
живеш, продовжуєш мов#
чати. Заради чого? Невже
кохання вічне так дорого
коштує? Безцінним є мело#
дія мовчання...

Кохати і мовчати...

Ольга Крайс

"Багато людей проводять півжиття у бажанні тих речей,
котрих вони могли б досягнути, якби не витрачали півжиття на
одні лише бажання". # Олександр Вулкотт 

"Досвід # це велика річ, він дозволяє вам визнавати помилку
кожного разу, коли ви її здійснюєте". # NN

"Чим більше ми щось ігноруємо, тим більше ми цього
боїмося" % Лівій

"Безкорислива дружба можлива тільки між людьми з
однаковими достатками." # Пол Гетті

"Безкоштовна медицина часто обходиться дорожче." #
Веселін Георгієв

"Якщо кохання швидко проходить, значить # його не було."

У світі мудрих думок

ОсіньОсінь
Піднявши голову вгору, дивлячись на те, як пливуть хмари ти

можеш уявити собі гори, геометричні фігури, людські образи,
невідомих тварин та багато іншого. Але за хвилину небо за#
тягується і не бачиш вже нічого, тільки сіру важку масу. Краплі до#
щу  починають торкатися тіла і відчуття холоду пронизує його. Ві#
тер, який ще хвилину назад лагідно цілував, вже сильними пош#
товхами б'є тебе по обличчю. Він підіймає опале, пожовкле листя
вгору й розкидає його по дорозі. Плутаючись між ногами зви#
чайних людей воно танцює свій танок під мелодію дощу. Люди. які
поспішають сховатися від природи не помічають того, що від#
бувається в ній. Природа дає змогу побачити не тільки те, що опи#
сується в книжках але й те, що важко описати, висловити сло#
вами. Спостерігаючи за тим, що відбувається навколо тебе мож#
на побачити нікому невідоме і небачене.

Ірина Принь



7вересеньдддд оооо зззз вввв іііі лллл лллл яяяя
Усім привіт! Як настрій? Спо#

діваюсь, ви відпочили так само доб#
ре, як і я. Прекрасне й незабутнє лі#
то. Сумно… Вам не здається, що на#

зивати 1#е вересня святом можуть
лише мазохісти? Особливо після 3#х
тижнів канікул! По#моєму, проблема

відпочинку в теперішньому склад#
ному й шаленому житті постає
все гостріше. Адже тиск на
нервову систему зростає, а
"relax time" скорочується. Ці#
каво було б спитати у психіат#
рів, як змінилася кількість нер#
вових захворювань і зривів
(особливо серед молоді) за
останні роки? Добре, що
існують справжні Свята і Дні
(студента, факультету і т.п.),
де можна відпочити як мо#
рально, так і фізично. І от на#
ше нелегке навчання розпо#
чалося з Дня фізкультури та
спорту України (8 вересня), зі свята,
яке нагадує нам, що, не зважаючи
на недостатню увагу до спорту, він
все ж таки (!) існує. Тому особлива

шана тим студентам, які незважаю#
чи на суботній день (день відпочинку

й подорожей додому), а також ,
скажем так, на невеселу погоду у
вигляді дощу,  прийшли й брали
участь у змаганнях з нагоди цього

свята. Отже, спортивне дійство
почалося з нагородження гра#
мотами викладачів та студентів.
Спеціальним наказом було наго#
роджено співробітників БДМУ: ст.
викл. Куліш Н.М., Риженкова В.Т.,
ст.викл. Ведерникова Є.П., ст.
викл. Палагнюка І.А., ст. викл.
Ібрагімову Л.С., викл. Городян#
ського С.І., викл. Удовенко Н.І.,
проф. Пашковського В.М., проф.

Зайцева В.І., проф. Тащука В.К.,
проф. Полянського І.Ю., проф.
Давиденка І.С., доц. Слободяна

О.М., Жуковського О.О., а та#
кож студентів Гнатюка В. (4к. 1
гр. мед.фак. № 3), Борисюка В.
(2 к. 1 гр. клін. фарм.), Кваснюка
Д. (5 к. 3 гр. м. ф. № 1), Кравчук
Н. (5 к. 1 гр. м. ф. № 3), Гонтарь
Л. (6 к. 10 гр. м. ф. № 2),
Загоруйко Т. (5 к. 1 гр. м. ф. №
3), Стоян Д. (5 к. 14 гр. м. ф. №
2), Дяконюк В. (2 к. 11 гр. м. ф.
№ 1), Прокопчук О. (6 к. 14 гр. м.
ф. № 2), Дяка М. (6 к. 2 гр. м. ф.
№ 1), Бахіта М. (6 к. 41 гр. м. ф. №

2), Рибак Т. (3 к. 21 гр. м. ф. № 2),

Тофана А. (6 к. 3 гр. м. ф. № 3),
Гарвасюк О. (4 к. 13 гр. м. ф. № 2).
Останню студентку хочу особливо
відмітити за 150 балів, які вона

занесла до рейтингу нашого
ВНЗу на VII Всеукраїнській
Універсіаді з карате. Моло#
дець Саша, так тримати! Після
нагородження розпочалися
змагання. Першою була еста#
фета, у якій взяли участь
представники таких факуль#
тетів, як   медичний факультет
№1 та стоматологічний, ме#
дичний №2 та фармацевтичний.
У результаті запеклої боротьби

пальму першості здобули стомато#
логи. Не знаю, як вони підготовлені

фізично, але кричать вони так, що
виникає підсвідоме бажання тікати!

Одразу після  естафети пройшов
показовий виступ клубу "Міссогі" з
мистецтва айкідо. І завершилося це
все турніром#відбором з настіль#
ного тенісу. Найкращим тут вия#

вився студент 1к. 16гр. м.ф.№2
Фарбатюк Олександр. А паралельно
зі студзмаганнями проходив міні#
турнір з футболу й баскетболу серед
вище вказаних викладачів нашого
університету. І, скажу я вам, наші
старші наставники показали, що
енергії в них вистачить і на спорт, і
на ще не одне покоління студентів.
Так що в їхній спортивній підготовці
можна не сумніватися. Тобто спо#
добалось усім, а дивлячись на роз#
палені й радісні обличчя студентів й
викладачів було зрозуміло, що на#
роду реально не вистачає спор#
тивних розваг. На мою думку, було б
зовсім непогано проводити подібні
заходи частіше. Згідні зі мною? Поки

все. Бувайте здорові!

Анатолій Василенко



30.09  # Міжнародний день перекладача
01.10 # Міжнародний день людей похилого віку,

Міжнародний день музики
03.10 # Всесвітній день Хабітат (Міжнародний день

житла)
04.10 # Всесвітній день тварин
07.10 # День працівника освіти
08.10 # День юриста
09.10 # Всесвітній день пошти
10.10 # Міжнародний день стандартизації, Всесвітній

день психічного здоров'я
11.10 # Міжнародний день зі зменшення небезпеки

стихійних лих
13.10 # День Українського козацтва
14.10 # День працівника санітарно#епідеміологічної

служби,  День художника
16.10 # Всесвітній день продовольства
17.10 # Міжнародний день боротьби за ліквідацію

вбогості 
21.10 # День працівників харчової промисловості
24.10 # Міжнародний день ООН
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Пропонуємо усім бажаючим взяти
активну участь у студентському житті
університету! При палаці
"Академічному" працюють такі гуртки
самодіяльності:

#художній;
%гурток сучасного танцю;
%Народний аматорський ансамбль

пісні і танцю "Трембіта";
%театральна студія.
А також усіх бажаючих писати та

творити на папері запрошуємо до ре#
дакційної колегії студентської газети
"Гіппократик"!

Звертатися до своїх старост груп,
курсів та студдеканів, а також до голови
комісії з культури і дозвілля Євгенії Пет#
рюк та головного редактора студентсь#
кої газети "Гіппократик" Ольги Крайс.

ССССввввяяяяттттоооо    ккккоооожжжжеееенннн    ддддеееенннньььь

З листів до редакції журналуЗ листів до редакції журналу
"Здоров'я" за радянських часів"Здоров'я" за радянських часів

1. Ваш журнал # прекрасний підручник життя і
смерті.

2. Мені сказали, що від веснянок можна
позбавитися, якщо опустити обличчя у 

мурашник на 5#6 хвилин.
3. Що потрібно робити, щоб був правильний дефект

мови?
4. Як вивести ворсистість на обличчі?
5. Ваш журнал не реагує на мій заклик, який я

випускаю не вперше.
6. Оскільки до розумних я не відношуся, вирішив

звернутися в журнал "Здоров'я".
7. Я не можу мати дітей, якщо є штучні зародки

хорошої якості і пророслі, чи не можна їх завести в
аптеках міста Пензи?

8. Пишу про своє горе з великим задоволенням.
9. У мене є дружина, якщо так можна виразитися.
10. Я лікувався 10 років, 7 з них # у в'язниці. 
11. Чи не шкідливі фрукти з кладовища?
12. Я себе відчуваю, але дуже погано.
13. Відчуваю пекельні болі в області людини і особи.

Ф о т о к о н к у р сФ о т о к о н к у р с
триває далі! Принось%триває далі! Принось%
те свої фотографії доте свої фотографії до
редакції газети, і миредакції газети, і ми
опублікуємо найкращіопублікуємо найкращі
з них!з них!

SMILE!!!SMILE!!!

Студенти#медики
на відпочинку Навчальні будні#2...

Зніми стрес!!!

Навчальні
будні...


