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Багато є у світі таємниць, одна з найбільших – мова! Ти з гомону полів,
лісів і морів, переткана калиною  й барвінком, від зорі і місяця народжена. У
ній неосяжна душа народу, його щирість і щедрість, радощі й печалі, труд і
безсмертя. 
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Відомий  український  педагог  Василь  Олександрович  Сухомлинський
писав: «Мова – це віконця, через які людина бачить світ». 

Кожна  людина  має  прагнути  оволодіти  скарбами  рідної  мови  із
літературними  нормами,  щоб  власне  мовлення  стало  досконалим,
зрозумілим, думки висловлюються логічно, ясно, виразно і різноманітно. 

О слово рідне! Шум древ!
Музика зір блакитнооких,

Шовковий спів степів широких
Дніпра між ними левій рев…

Щасливі  ми,  що  народилися  і  живемо  на  такій  чудовій,  багатій
мальовничій  землі  –  у  нашій  славній  Україні.  Любов  до  Батьківщини
неможлива без любові до рідного слова.  Багата й милозвучна наша рідна
українська  мова.  Дивуючи  світ   своєю  мелодійністю,  чарівністю  та
ніжністю,  українська  мова  на  міжнародному  конкурсі  мов  зайняла  третє
місце після іспанської та італійської.  

Українська мова живе в прекрасних піснях нашого народу. Несе  вона
мудрість віків, пам'ять тисячоліть, зойк матерів у лиху годину, душу серця
дівочого в коханні своїм, радість зустрічі і тугу розлуки. 

Студенти ЛМІ кожен рік проводять до Дня народження української мови
виховний захід. 

Слово рідне, хто без тебе я? 
І народ мій що без тебе значить? 
Множиться родина хай твоя,
Бо без тебе ми глухі й незрячі!
О місячне сяйво і спів солов’я, 
Півонії, мальви, жоржини!
Моря брилі антів, це – мова моя, 
Це – мова моєї Вкраїни.

День Святого Валентина – історія,
легенди,  традиції

Гороховська О.М., Регеда М.М.

Із наближенням 14 лютого ми знову починаємо планувати як привітати
свого коханого чи кохану.

На  честь  кого  названий  День  Святого  Валентина  і  досі  залишається
загадкою.  Одна  з  популярних теорій  свідчить,  що цей  день присвячений
пам’яті  мученика  єпископа  Валентина  з  Терні  –  містечка  поблизу  Риму,
спочатку відомого під назвою Інерамна – страченого близько 197 р. н.е. за
часів  переслідування  імператора  Аврелія  і  його  прихильників.  Проте
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найпоширеніша легенда свідчить, що свято  було назване на честь Святого
Валентина  з  Риму, священика,  що  жив  у  ІІІ  ст. н.е.,  обезголовленого 14
лютого 267 р. за наказом імператора Клаудіса ІІ, за проведення заборонених
імператором весільних церемоній. Багато хто вважає, що Валентин з Терні і
Валентин з Риму насправді є однією особою, чого ми ніколи не дізнаємося.
Проте серйозні історики  все ж таки схиляються до теорії про те, що саме
Святий покровитель любові Валентин з Риму став початком традиції. 

Лікар і  католицький священик  Валентин з  Риму розгнівав  імператора
Кладіуса  тим,  що  виконував  шлюбні  церемонії  за  часі  його  правління.
Імператор був переконаний, що одружені чоловіки були гіршими солдатами
і  хотів  зібрати  якомога  більше  молодих  неодружених  у  свою  армію.
Валентин  чекав  страти,  знаходячись  в  ув’язненні,  його  регулярно
відвідувала сліпа дочка одного з тюремників. Напередодні своєї страти він
залишив їй прощальне послання, підписавши його «Від твого Валентина».

Легенда свідчить, що під час страти молода дівчина дивним чином знову
почала бачити і змогла прочитати його послання. Чи було так насправді чи
ні, нам ніколи не дізнатися, але відомо, що зір до дівчини дійсно повернувся
в той час.    

В результаті, через 200 років, у 496 р.н.е., римський папа Галесій визнав
дивом  випадок  зі  священиком  і  сліпою  дівчиною,  та  Валентин  був
канонізований  церквою,  а  його  останки  –  перезахоронені  у  церкві
Св.Пракседіуса в Римі. 

В Україні відзначається цей день дуже бурхливо серед молоді. Закохані
дарують один одному листівки-валентинки та подарунки.  

Сторінка з державотворчих візій Т.Шевченка 
(до 200 – річчя від дня народження) 

доц. Юристовський О.І.
Погляд  Т.Шевченка  на  майбутнє  української  держави,  хоч і  не  був

сконцентрований  у  спеціально  присвяченому  творі  чи  напрямі  його
літературної спадщини, поезія Великого Кобзаря вчасно й активно реагувала
на  актуальні  події  в  історії  українського  народу,  відображала  визначні
сторінки  його  багатовікової  боротьби  з  іноземними  поневолювачами  за
встановлення і захист власної державності. 
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На глибоке переконання Шевченка, без власної держави українці не
мають перспективи як державотворча нація. Лише «в своїй хаті своя правда,
і сила, і воля», - проголошує і просвічує нас мислитель. У цій сентенції –
високе розуміння державництва як основи існування українського народу.

Звернемо  погляд  на  витоки  формування  державно-національної
свідомості  Т.  Шевченка.  Автор  великої  біографії  поета,  письменник
Олександр  Косинський  з  цього  приводу  писав:  «Першими  батьками,  що
вигодували Тарасів дух і дар поетичний, першими ніжними няньками, що
пестили  в  кріпацькому  тілі  мужицької  дитини  кебету  поетичну,  були
природа й історія України. Природа напувала його душу ще змалку високим
ліризмом,  а  народна  історія,  переказана  йому  в  піснях  сліпих  кобзарів,  і
більш за все в піснях народу взагалі, годувала серце поета високим народно-
національним  почуттям.  Ця  атмосфера  сприйняття  малим  Тарасом
розповідей  діда  Івана  чудесно  передана  пізніше  ним  самим  в  епілозі
«Гайдамак»:

Більшість
дослідників
відзначають
надзвичайний

вплив на світогляд Т.
Шевченка

«Історії Русів». Були у
розпорядженні  поета  також  «История  Малой  России»  Дмитра  Бантиш-
Каменського, «История Малороссии» Миколи Маркевича, козацькі літописи
Величка і  Самовидця,  літературні  й  етнографічні  джерела  («Запорожская
старина» Срезневського та інші). Відомо, що ще до визволення з кріпацтва,
Шевченко  був  знайомий  з  Є.Гребінкою,  який  окрім  своїх  досліджень,
правдоподібно  давав  йому  читати  твори  І.Котляревського,  П.Гулака-
Артемовського,  Г.Квітки-Основ’яненка,  О.Бодянського  та  інші.  Все  це  у
поєднанні  з  активним  спілкуванням  Т.Шевченка  з  українською
інтелігенцією та земляками, що мешкали у тодішньому Петербурзі, сприяло
формуванню  поглядів  на  становище  України,  окреслювало  шляхи
подальшого розвитку української справи.

Дослідники загалом вирізняють три ступені в осмисленні Шевченком
майбутнього України. Перший з них, на думку історика з діаспори Михайла
Антоновича, був пов'язаний з ідеалізацією Гетьманщини, а до цього варто
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Бувало, в неділю, закривши мінею…
Батько діда просить, щоб той розказав
Про Коліївщину, як колись бувало
Як Залізняк, Гонта колись ляхів покарав.
Столітні очі як зорі сіяли,
А слово за словом сміялось, лилось:
Спасибі дідусю, що ти заховав
В голові столітній ту славу козачу,
Я її онукам тепер розказав.
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додати  і  Запорізької  Січі,  козацтва  загалом.  Це  чітко прослідковується  у
таких творах, як «Тарасова ніч», «Гайдамаки», «Сон», «До Основ’яненка».
Характерними в цьому відношенні є слова з «Гайдамак»:

Базари, де військо як море червоне
Перед бунчуками, бувало, горить,
А ясновельможний на воронім коні
Блисне булавою море звенить…

Є  підстави  вважати,  що  зразком  ідеальної  спільності,  виявом
«екзистенціальності» у Шевченка була монархічна козацька республіка. Цю
думку  однозначно  підтверджує  відомий  сучасний  дослідник  в  діаспорі
Григорій  Грабович.  У  своїй  книзі  «Шевченко  як  міфотворець»  автор
переконанує,  що термін,  «козаки»,  «козацтво» були для поета найкращим
типом української політичної організації.

Звертання  до  славного  історичного  минулого  є  часто  вживаним
прийомом у Т. Шевченка. Він користується ним для того ,щоб у контрасті
показати  світ  нащадків  вільних  козаків,  обернених  на  пасивних  селян-
кріпаків.   З  іншого  боку,  слава  живе  в  колективній  пам’яті  народу,
втілюється в піснях та легендах, у творчості кобзарів і самого поета. У вірші
«До Основ’яненка» він говорить: «Все гине, – слава не поляже». Навіть у
цьому ранньому творі  Шевченко ставить собі за мету не просто довести
славу  національного  минулого,  а  радикально  її  переосмислити.  («Чия
правда, чия кривда, і чиї ми діти»). 

Т.  Шевченко  часто  переймається   питанням:  хто  винен  у  бідах
України, хто позбавив її  волі,  державного самостійного життя? На перший
погляд,  відповідь  однозначна.  В  поемі  «Сон»  Україну  показано  жертвою
російського деспотизму й імперіалізму, втілених в образах Петра І і Катерини
ІІ:

Це той Перший, що розпинав Нашу Україну,
А вторая – доконала Вдову-сиротину.

Та крім зовнішніх гнобителів, поет показує «фальшивих» і «злих» синів власної
країни. Якщо це перекласти на сучасну термінологію, то мова йде про українську
політичну  еліту,  яка  на  певних  етапах  втрачала  зв'язок  зі  своїм  народом,
переходила на службу до інших панівних націй. У творі «І мертвим, і живим, і
ненародженим…»  підкреслено,  що  основна  причина  трагічної  долі  України
криється  не  в  наявності  опозицій,  «класових  конфліктів»,  а  в  українській
свідомості,  по  суті,  у  втраті  національної  пам’яті  й  національної  гідності,  що
призводить до масової самоомани.

…Ось що Ваші славнії Брати:
Раби, підніжки, грязь Москви,
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Варшавське сміття – ваші пани,
Ясновельможнії гетьмани
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Вкраїни!
Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили

У «Розритій могилі» осуд національної еліти підсилений тим, що
він  проголошується  від  імені  самої  матері-України.   Звинувачення
повторюється в багатьох творах і, як у «Розритій могилі», фокусується на
образі Богдана Хмельницького, який символізує козацьку владу. На думку
поета,  його  політика,  особливо  угода  з  Росією,  призвела  до  закабалення
України і, в кінцевому результаті, – до втрати нею усіх ознак суверенності,
перетворила її на звичайну колонію імперії. 

Другий ступінь  у  формуванні  концепції  політичного майбутнього
України Т. Шевченка був пов'язаний з діяльністю Кирило-Мефодіївського
братства.  Вихідним пунктом політичної  програми  товариства,  як відомо,
було так зване слов’янофільське народництво. Сам  Шевченко  також був
заражений ідеями «слов’янського братолюбія» і бажав: «Щоб усі слов’яни
стали  добрими братами і  синами сонця  правди».  Подібні  висловлювання
зафіксовані в передмові до «Гайдамак»: «Нехай житом-працею, як золотом,
покрито, не розмежованою останеться навіки і до моря слов`янськая земля».

Та  чи  в  усьому  погоджувався  Шевченко  з  концепцією  Кирило-
Мефодіївців?  Факти,  які  дійшли до нас,  стверджують,  що ні.  Вже в ході
обговорення програми виявилися значні розходження між Т. Шевченком і
М.  Костомаровим.  Вони,  перш  за  все,  проявлялися  у  тому,  що  М.
Костомаров  мріяв   про  федерацію  слов’ян  «під  одним  царем  і  в  одній
православній  вірі».  Шевченко рішуче  відкинув  цю  позицію.  Він  розумів
слов’янофільство,  як  спілку  слов’ян,  зорганізовану  на  ґрунті  повної
рівноправності. Поет наочно переконався  в «добрих намірах» російського
царизму. Окрім того, в задумах Костомарова Шевченко вбачав неприкрите
прагнення  московського   слов’янофільства,  яке  було  яскраво  передане
мріями О. Пушкіна, щоб «славянские реки слились в русском море», тобто,
щоб великороси асимілювали слов’ян і панували над ними. 

Є  свідчення  сучасників,  які  піддають  сумніву  Шевченкову  віру  в
ідею  федерації  слов’ян.  Якщо  М.  Костомаров  та  П.  Куліш  більше
наголошували на важливості розвитку української культури, просвітництва,
то Шевченко насамперед вимагав соціального і  національного визволення
українців. Розходження були також у спробах досягнення поставленої мети:
більшість  членів  товариства  висловлювалися  за  еволюційні  методи,
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Шевченко представляв думку меншості, згідно з якою лише шляхом бунту
можна досягнути бажаних змін.

Третій ступінь еволюції поглядів Т.Шевченка на політичне майбутнє
України у різних дослідників тлумачиться по-різному. Згадуваний вище М.
Антонович для пояснення Шевченкової ідеальної спільноти вживає термін
«сільський соціалізм» або  «утопічний соціалізм».  Г. Грабович називає  це
міленарним,  тобто  соціальним,  або  релігійним  рухом,  що  надихається
фантазією про звільнення, про «особливий тип спасительства». Зустрічаємо
в  нього  і  термін  «золотий  вік».  Підставою  для  такого  визначення
політичного  майбутнього  України  могли  послужити  фінальні  рядки
Шевченківського вірша «І Архімед, і Галілей…»:

І на оновленій землі Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати, І будуть люди на землі.

Отже  третій  прикінцевий  етап  еволюції  поглядів  Шевченка  на  вирішення
політичної  долі  України  представлений,  так  би  мовити,  трьома  моделями:
сільський,  або утопічний соціалізм,  близька до нього модель «золотого віку» і
козацька  монархічна  республіка.  Усі  ці  моделі  не  мають  чіткого  окреслення  в
сучасному політичному розумінні цього слова. Але безсумнівною у них є спільна
ідея створення прийдешнього «золотого віку», міленіуму як проекту українського
майбутнього, про яке Т.Г.Шевченко так вистраждано і з надією сказав:

«… коли ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось таки колись».

Актуальність цих слів українського пророка Нового часу з особливою виразність
проявляється  сьогодні.

Небесна Сотня:Герої не вмирають.
Люди, які змінили історію України. Ціною свого життя.

Стечак Г.М. 
 
    Описати, а тим більше – відчути глибину трагедії і болю, які впали

невимовним тягарем  на Україну,  нині не під силу нікому. На це потрібно
часу. І негайного покаяння усього народу. 

      На  початку революційних подій, коли нікому і в голову не могло
прийти,  чим  усе  обернеться,  слова  «Слава  Україні!  Героям  Слава!»
видавалися простим вітанням. Звісно, для частини протестувальників гасло
мало  важливий  сенс,  але  для  більшості  було  лише  словами,  котрими
розпочинали свою промову численні оратори зі сцени Майдану. 

   Для частини населення всі ці гасла й вітання, в їх серйозному варіанті,
асоціювалися  із  націоналізмом  та  чимось  неприємно-ворожим.  Вони  не
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розуміли, про яких таких героїв йдеться, якій нації слава? Інші ж на місці
героїв  бачили:  Тараса  Шевченка,  Івана  Франка,  Лесю  Українку, Степана
Бандеру, Романа  Шухевича  та  воїнів  УПА,  тих,  хто  першим  вийшов  на
Майдан,  а  дехто  –  волонтерів.  У кожного був  свій  варіант. Із  розвитком
подій в центрі столиці з’являлися все нові і нові претенденти на те, щоби
стати тими героями, котрим, власне, слава. 

    На сьогодні, мабуть, ні в кого немає сумнівів, хто ці герої. Небесна
Сотня. Вони не були героями. Вони були звичайними людьми. І в останню
мить  віддали нам найдорожче, що мали, - життя  своє. Віддали за кожного з
нас,щоб  ми  жили.  З  цими  смертями  «Слава  Україні!  Героям  Слава!»
перестало бути просто вітанням. Це і  віддання шани найкращим, котрі в
найважливіший момент не злякалися і пожертвували собою заради кращого
життя усіх в цій країні, а також і засвідчення справжнього подвигу. 

   Все  стало  на  свої  місця.  Проте  не  лише  «Слава  Україні!  Героям
Слава!» набуло нового й точнішого змісту. Тепер зрозуміло, що «Слава –
політичній нації», що «смерті ворогам» хочеться багатьом і досі, коли перед
очима зринають кадри із вбитими та пораненими героями. Що «душу й тіло
ми положим за  нашу свободу»  –  це  не  просто абстрактні  слова з  гімну.
Врешті-решт, що Майдан  Незалежності  –  справді  те  місце,  де  здобували
свою свободу. Це дивне, неймовірне місце, потужна точка енергії  нашого
народу, де встигли відчути все: і радість, і безвихідь, і горе, і біль, і гордість,
і повагу.

   Ми  здобули  шанс  жити  в  новій  країні  -  вільній,  заможній,
справедливій. Здобули його надзвичайно високою ціною - втратою десятків
життів.  Тому маємо піклуватися про тих,  хто залишився без  найближчих
людей. Без своїх: чоловіків і жінок, дітей та батьків, сестер та братів, рідних
і друзів. Допомагати їм при кожній нагоді. Не залишити їх з горем наодинці.
Це найменше, що ми можемо зробити для них. 

А  ще   мусимо  пам’ятати  не  лише  про  родини  вбитих,  а  й  про
скривджених і скалічених, чиї долі зламав цей жахливий режим. 

    Маємо докласти усіх зусиль, щоби добитися справедливого суду для
тих, хто винен у смертях, каліцтвах та інших злочинах проти нашого народу.
Але  гуртуватися  маємо  не  довкола  ненависті,  а  довкола  любові,  довкола
вищої мети. Такою має стати побудова  нової держави, тієї, котру бачили в
своїх мріях загиблі герої і  за котру вони віддали життя.  «Щоб мати нову
країну,  ми  також  повинні  змінитися,-  стверджує  директор  інституту
філософії  НАН  ім..  Г.Сковороди  М.Попович.-  Чесність,  відповідальність,
сумлінність  -  ці  риси мають домінувати.  Ми повинні  поводитися  так,  як
поводилися  люди на  Майдані  -  вони вміли  самоорганізуватися,  виявляли
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надзвичайну активність, йшли на допомогу один одному. Якщо кожен із нас
житиме  так,  якщо  діятиме  згідно  з  моральними  принципами,  якщо буде
активним у громадському житті і контролюватиме владу на всіх рівнях, тоді
можемо сподіватися на те, що житимемо в іншій країні - країні, яку зробили
кращою самі». 

     Ці люди – справжні герої. Вони загинули як герої і проводжали їх як
героїв.  В кожному районі,  кожному місті  й  селі  зупинялися процесії,  що
везли домовини з тілами загиблих, і місцеві люди, навіть серед пізньої ночі,
зі  свічками в руках, в дощ і холод, зі  слізьми на очах віддавали останню
шану героям.

Але герої не вмирають! Вони завжди будуть в наших серцях.
     Разом з Христом Спасителем Небесна Сотня безустанно кличе до

кожного з нас: 
«Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки нищать і де злодії

підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не
точать і де злодії не проломлюють стін і не крадуть. Бо де твій скарб, там і
серце Твоє буде» (Мт. 6, 19-21).

Слава Україні!
Героям Слава!

Слава Небесній Сотні!

Вічна пам'ять героям Небесної сотні!
Кольбух М.М. 

«Центр  Європи…  XXI  століття…  Християнські  цінності,
глобалізований  світ…  Столиця  держави  з  тисячолітньою  історією…»  –
калейдоскоп фрагментів думок – здивувань, обурень крутиться-миготить у
свідомості мільйонів українців, і не тільки українців… 

Декілька тисяч спецназу проти сотень молодих і не дуже патріотів, які
вірили,  що  все  зміниться,  перемога  уже  близько.  Периметр  Майдану
звужений  до  критичного  мінімуму.  Відступ-заманювання  –  і  постріли,
постріли, постріли… – голову, груди. Чи до кінця розуміли, що з ними може
трапитися?  Можливо,  у  перші  секунди,  і  не  зовсім,  але  стікали  кров’ю
хвилини, години – і все стало зрозумілим: Україну не оминула смертельна
сутність диктаторського режиму.

Вина за десятки смертей на усьому суспільстві.  Двадцять три роки
тупцювання, балаканини, фальшування і самообману, зрад і розчарувань. А
ще  –  неглибоке  прочитання,  неусвідомлення  пророче-попереджувальних
рядків Генія: 

«Та не однаково мені,
12



Випуск 3 (2014)

Як Україну злії люди
Просплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, неоднаково мені».

На жаль, сталося, збулося. Ударило блискавкою у кожну свідомість. 
Потрібно думати, робити висновки, спокійно та впевнено діяти. Адже

найкращі сини нашого народу віддали найдорожче – життя. Вони виконали
свій  громадянський  обов’язок,  не  змогли  бути  осторонь,  коли  необхідно
було вирішувати долю країни, йшли на бій заради щасливого майбутнього.
На таку самопожертву здатні  непересічні  особистості,  справжні  патріоти,
які любили Україну понад усе, хотіли жити на своїй Богом даній землі гідно,
достойно, так, як інші європейські нації. Хотіли працювати для її розквіту:
творити поезію, займатися мистецтвом, навчати дітей, засівати чорноземи,
зводити будівлі... То ж скільки мрій, планів знищили кулі снайпера.

Схиляємо низько голови у скорботі перед мужністю і самовіддачею
героїв. Пам'ять про Небесну сотню назавжди залишиться в наших серцях!
Герої не вмирають!

Кофеїн
Савчук Ю.

медичний факультет

Кофеїн був відкритий у 1819 році німецьким ученим Фрідріхом Рунге,
під час досліджень якого було виділено із кавових зерен алкалоїд кофеїн.
Алкалоїди  –  це  органічні  сполуки  переважно  рослинного  походження,
фізіологічно  і  фармакологічно  дуже  активні.  Як  відомо  кофеїн  виявляє
стимулюючу дію на організм, підвищує увагу, пришвидшує реакцію, надає
енергії,  бадьорості,  впливає  на  обмін  речовин,  крім  того має  сечогінний
ефект, а в малих дозах він являється стимулятором для нервової системи.
Проте дія кофеїну тимчасова, вона триває лише від двох до восьми годин.

У  наш  час  цей  алкалоїд  використовують  дуже  широко,  зокрема  у
медицині, у виготовленні «енергетичних напоїв», у спортивному харчуванні
тощо. Учені  вже  тривалий  час  досліджують  вплив  кофеїну  на  здоров’я
людини.  Проведено  багато  досліджень,  які  доводять,  що  кофеїн  завдає
шкоди,  та,  на  противагу  цьому,  проведено  й  безліч  досліджень,  які
спростовують це  твердження.  Відомо також і  те,  що ця  речовина значно
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токсичніша для деяких тварин – собак, коней, папуг – внаслідок набагато
слабшої здатності до метаболізму кофеїну, ніж у людей.

Найпоширенішим джерелом надходження кофеїну в організм є кава.
Важливо  знати,  що  в  каві  окрім  кофеїну  містяться  ще  й  багато  інших
домішок і тому реакція організму на каву дещо відрізняється від реакції на
«чистий» кофеїн.

Слід зазначити, якщо особа хворіє на такі захворювання як: ішемічна
хвороба  серця,  гіпертонічна  хвороба,  захворювання  судин,  експерти
рекомендують звести до мінімуму вживання кави, а то й зовсім відмовитись
від неї. Із особливою обережністю відноситись до кави потрібно  людям із
аритмією,  високим  артеріальним  тиском,  адже  кава  впливає  на  серцеву
діяльність.  Також  вона  тимчасово  підвищує  артеріальний  тиск,  проте  є
ймовірність, що тривале вживання кави зменшує  вплив на нього.

Чи шкідлива для вас  кава і  будь  який інший кофеїновмісний напій
залежить  не  тільки  від  стану  вашого  здоров’я,  а  й  від  кількості  вмісту
кофеїну  у  вжитому  напої.  Рекомендована  денна  норма  вживання  кофеїну
становить  приблизно  300  міліграм (3-4  філіжанки  кави). Можливе  і
передозування кофеїном, при якому наявний головний біль, запаморочення,
тривога,  напруженість,  розлад  травлення,  дратівливість  тощо.  Отож,  при
помірному вживанні кави, вона сприятливо діє на організм, а щоб уникнути
її шкідливого впливу, не слід нею зловживати, тому що всяка надмірність
шкідлива.

«Джерело» любові
Коружинець Н. 

медичний факультет

14

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC


Випуск 3 (2014)

Дітки  з  церебральним  паралічем  завжди  відштовхувались
суспільством…Тільки не значна кількість могли навчатись в звичайні школі.
Вони  не мали можливості  проявити свої здібності  і  стати повноцінними

членами  суспільства.  «Особливих»
діток  в  Області  було  чимало  і
батьки,  не  маючи  підтримки  зі
сторони  державних  закладів
організували дошкільне Товариство
«Надія».  І  у  1993р  почав  свою
роботу  реабілітаційний  центр
«Джерело».

 «Коли  ми  говоримо  про
«Джерело»,  то  уявляємо  собі
невеликий струмочок,  який витікає
згори. У випадку Львова – це щось
інакше,  це  велика,  потужна  сила,
фонтан  любові  і  Божої  ласки.  Це
розпочиналось  як  громадський
проект.  На  сьогодні  ця  установа
щороку  отримує  стабільне

фінансування від міста.  Це велика наша честь  і  гордість.  «Джерело» дає
можливість зрозуміти і пізнати», – говорить міський голова Львова Андрій
Садовий.На даний час це будівля що максимально пристосована для хворих
на  ДЦП. На  сьогоднішній  день  на  реабілітації перебуває  97  дітей  та  45
молодих  осіб  до  35р  з  інвалідністю. У  хворих  на  ДЦП  є  проблеми
інтелектуального, мовного, психічного розвитку, які спричинені ураженням
мозку  дитини.  Проявом цього є  рухові  обмеження,  труднощі  в  навчанні,
порушення  пам'яті,  сприйняття  простору  і  часу,  проблеми  сенсорні,
емоційні, психологічні, інші. Звісно за такою дитиною потрібен догляд та
багато працювати над її розвитком. В реабілітаційному центрі є автобуси що
можуть  самостійно  привозити  дітей  в  «Джерело».Будівля  облаштована
пантусами  та  2  ліфтами  для  зручного  пересування.  День  починається  з
10год. До кожного пацієнта  тут підходять індивідуально. Кожна дитина має
індивідуальний план,  по якому працюють з  нею. В центрі  працює безліч
викладачів, тренерів, реабілітологів, які  віддають свою любов, терпіння та
вміння  на  навчання  дітей  елементарному.  Олю  –  відповідати  так  чи  ні
похитуючи головою, Сашка чистити зубки, Наталю і Марічку – поратись в
побуті (витирати посуд, нарізати хліб, очищати мандаринки). 
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Вихованець  Ромчик,  завдяки  центру  вільно  спілкується,  може
самостійно харчуватись, володіє телефоном, радіє новим знайомствам.. Та
всі  вихованці  полюбляють  годину  відпочинку,  коли  разом  переглядають
мультфільми. Хтось з цікавістю дивиться на улюбленого героя, хтось щиро
посміхається, хто стомившись склоняє голівку до сну.. «Особливих» діточок
чимало і всім потрібне одне й те ж – любов, увага і  трішки більше часу
разом. Хіба ж це багато щоб бачити щиру посмішку і щасливе дитя щодня? 

Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава. І воля святая!

Т. Шевченко
Ковалишин М.

 медичний факультет                                                                   
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Сьогодні  прояви  жертовності  заради  інших  трапляються  рідко.

Самолюбство  та  інстинкт  самозбереження  надають  цьому  феномену

буденності.   Дехто стверджує,  що самопожертва не  доцільна.  Її  ніхто не

оцінить,  а  розгляне як спосіб привернення уваги.  та  й не усі  люди варті

того, щоб задля них жертвувати своїм життям.

Проте  є  люди,  які  готові  пожертвувати  собою  заради  ближнього  і

друзів, Батьківщини та й просто пересічних людей. Прикладом такої відваги

можуть стати активісти Євромайдану, які,  незважаючи на погодні умови і

супротив з боку влади, боролися за свої права, жертвуючи собою.

Стільки  людей  віддали  своє  життя  заради  однієї  спільної  мети  –

свободи  і  кращого  життя!  Вони  терпіли  страшні  муки.  Саме   їх  можна

вважати  справжніми  героями.  Ми повинні  пам’ятати  про  них,  гордитися

ними. Їхня мужність та сміливість вражають. А це означає, що в України є

майбутнє.  Завдяки  нашій  єдності,  нашим героям,  завдяки  Божій  ласці  та

допомозі, -  ми вистоїмо.

 «Сміливим  належить  увесь  світ»,  -  говорить  українське  народне

прислів’я.  Надіюся,  що завдяки нашій сміливості  та  великому прагненню

досягти мети, ми зможемо зберегти Україну, побороти усі перешкоди, які

трапляються на нашому шляху.. Разом ми досягнемо спільної мети.

Я  щиро  вірю,  що  наші  втрати  не  були  марними.  Люди  в  Україні

змінилися. У їхніх очах горить вогонь, в їхніх руках – міцність. Їхні думки -

ясні. 

Головне – вірити. Вірити і боротися. Бо якщо з нами Бог, то хто проти

нас?

Різдво Христове
Ткачук А.

медичний факультет

17



Випуск 3 (2014)

Різдво Христове — велике християнське свято, день Народження Ісуса
Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей з полону гріха. Свято Різдва
Христового вважається  другим після  Пасхи (Великодня)  великим святом,
хоча  у  багатьох  католицьких  країнах  народне  благочестя  досі  відводить
йому головне місце серед свят.

Різдвяна легенда
Свято  Різдва  належить  до  великих  християнських,  так  званих

Дванадесятих неперехідних свят, та має п'ять днів передсвяткування і шість
днів післясвяткування і завершується святом Обрізання Господнього.

Цього дня сталася велика для всього християнського світу подія —
народження Ісуса Христа у Вифлеємі (Ісус у перекладі з єврейської означає
«спасіння»). Усі християни переконані, що Ісус Христос був посланий Богом
на  землю  задля  спокутування  гріхів  і  спасіння  людства.  Старозавітні
пророки провістили місце і час народження Спасителя світу — 5508 рік від
створення світу. Отже, 7 січня — це день народження Сина Божого на землі.
Від цього дня починається відлік часу.

Згідно з переказами Євангелія, мати Ісуса Христа Марія та її чоловік
Йосип  жили  в  Назареті,  а  до  Вифлеєму  прийшли,  виконуючи  наказ
правителя  Августа  з'явитися  всьому  населенню  на  перепис.  Оскільки  на
перепис населення Римської імперії зібралося дуже багато людей, Марія та
Йосип  не  змогли  знайти  місця  для  ночівлі,  а  тому  їм  довелося  шукати
прихистку  в  невеликій  печері,  де  за  поганої  погоди  зазвичай  ховалися
чабани. Там Марія і народила Сина Божого. Тоді янгол спустився з неба й
повідомив чабанам, які в цей момент не спали, що Бог народився. Чабани
перші прийшли вклонитися немовляті.

На  небі  засяяла  Вифлеємська  зоря,  що  сповіщала  світу  про
народження  спасителя  та  вказувала  шлях  до  Царя  всіх  людей.  За
пастушками до печери з Марією та Ісусом Христом прийшли язичницькі
мудреці  й  принесли  Богу  подарунки:  золото,  ладан  і  миро.  Золото
символізувало царську владу, ладан — Божу волю, смирно — долю пророка.
До речі, саме тих давніх часів сягає традиція виготовляти вифлеємську зірку
та прикрашати нею новорічну ялинку.

Пославши  свого  Сина  на  землю,  Бог-отець  намагався  показати
людству  важливість  любові,  добра,  співчуття  та  взаєморозуміння  між
людьми.  День народження Ісуса  Христа  — найбільш широко шанований
день  народження  у  світі.  Люди  різних  соціальних  верств,  матеріального
становища, переконань і поглядів не минають це свято своєю увагою.

Історія свята
Історична  наука  вважає,  що  Різдво  запозичене  християнами  з

язичеських культів. У стародавніх релігіях відзначалося народження богів –
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давньоєгипетського  Осіріса,  давньогрецького  Діоніса,  давньоіранського
Мітри та ін. Дати цих свят припадали на кінець грудня – початок січня, дні
зимового сонцестояння, "повороту до весни".

У  процесі  свого  становлення  християнська  церква  поступово
витісняла давні свята.  Утверджуючи християнство та вчення про єдиного
Бога  на  теренах  Київської  Русі,  перші  отці  церкви  переосмислили
язичницьку атрибутику у християнському контексті та зберегти у церковній
традиції  чимало  з  того доброго та  істинного,  що  існувало  в  язичництві.
Зокрема  -  сільськогосподарський  хліборобський  календар,  який  багато  в
чому був розроблений ще в язичницькі часи. Таким чином, в Україні, як і в
інших країнах світу, день початку нового сонячного, хліборобського, року
отримав новий, християнський зміст, як Різдво, свято народження Божого
Сина, Спасителя світу.

Відповідним чином була змінена й обрядовість, магічні дії й обряди
язичництва були замінені на молитви й обряди прославлення і прохання до
Всевишнього,  щоб  у  наступному  році  він  дав  людям  добрий  урожай.
Відповідно до нового вчення був дещо переосмислений в плані символіки і
обрядовості,  але  по  суті  залишений без  змін,  звичай  поминання предків,
старих дідів, праотців, які згідно православного вчення за свої добрі вчинки,
зокрема  відносно  своєї  родини,  мають  вічне  життя  у  Бога  в  небесних
поселеннях  серед  святих  і  праведників.  Так  само  як  на  святковому
богослужінні,  у  святкуванні  Різдва  мали брати  участь  усі  приналежні  до
родинного  кола.  На  Святому  Вечорі  властиво  зосереджується  взагалі
головна увага свята,  і  на саме Різдво залишається тільки Служба Божа в
церкві  та  відвідування і  гостювання родичів  та  знайомих з  відповідними
розвагами та забавами.

Спочатку  6  січня  було  потрійним  святом  народження,  хрещення  й
богоявлення Христа. У IV столітті 25 грудня стали відзначати народження, а
6  січня  —  хрещення  та  богоявлення.  І  лише  наступного  століття  Різдво
Христове міцно увійшло в життя християн. Розбіжність у святкуванні Різдва
західними  і  східними  церквами  викликана  тим,  що  вони  користуються
різними календарними системами. Православна церква святкує його 7 січня
(25 грудня за старим стилем), а католицька церква — 25 грудня за новим
стилем.  У X столітті  християнство було  запроваджено на  Русі,  й  відтоді
свято Різдва Христового стало невід'ємною частиною нашої культури.

Традиція різдвяного святкування
Різдву, за церковним статутом, передував чотиритижневий Різдвяний

піст (Пилипівка), з 27 листопада до 6 січня. У цей час виконувалися всі хатні
роботи:  світлицю  білили,  прибирали  розписами,  вивішували  найкращі
рушники, розкладали килими. Покуття оздоблювали особливо урочисто й
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прикрашали запаленою свічкою чи лампадою. Тут ставили перший символ
усіх трьох зимових свят — дідух (сніп з колосків жита чи пшениці, зібраних
наприкінці жнив). Зерно з дідуха зберігали до весни, примішуючи потім до
посівного  —  для  забезпечення  багатого  врожаю.  Особливого  значення
надавали  різдвяній  погоді.  По  ній  визначали  майбутній  врожай.  Різдвяні
свята в Україні, за язичницькою традицією, пов’язані із культом предків, з
шануванням душ померлих. Відтак, узвар і особливо кутя, які обов’язково
мають бути на кожному столі – насправді є поминальними стравами.

Вранці  7  січня  українці  йшли  до  церкви,  щоб  віддати  шану
новонародженому  Христові.  Після  закінчення  церковної  відправи  родина
знову збиралася на святковий обід, який вже не був пісним, та починалася
велика  різдвяна  гостина.  Сало,  печінка,  ковбаса,  різні  смаженості  та
копченості,  все  за  чим сумувала  під  час  посту душа,  повинно стояти  на
столі.

По обіді наступає час заслуженого відпочинку. В гості ж потрібно йти
вже після обіду. Одружені діти, як правило, йдуть до своїх батьків. Дуже
давньою є українська традиція миритися в цей день, пробачати одне одному
образи, вільні й мимовільні, щоб на повну міру відчути радість життя

Коляда
Споконвіку  існував  у  нашому  народі  гарний  звичай  бажати  один

одному і  господарям щастя-здоров'я,  многих літ  і  всяких статків  у хаті  і
родині. Вже по Святій Вечері українці починали ходити по хатах, піснями та
відтворенням побутових сценок поздоровляли господарів та їхніх дітей та
вінчували  їм  злагоду  й  достаток.  Колядувати  починають  не  в  усіх
місцевостях України одночасно:  на Покутті  діти ідуть колядувати вже на
Святий  Вечір;  на  колишній  Гетьманщині,  в  Слобідській  Україні  та  в
Гуцульщині — на перший день Різдва Христового, після того, як у церкві
скінчиться Богослуження. На Західному Поділлі йдуть колядувати на другий
день свят вранці.

Готувалися  до  колядування  заздалегідь  — виготовляли  колядницькі
обладунки: восьмикутну зірку, маски Кози, Ведмедика. Різдвяні колядницькі
гурти споряджали переважно парубки.  Вони обирали отамана — хлопця,
котрий вирізнявся  спритністю,  дотепністю і  якого в  селі  поважали.  Крім
того, він мав уміти гарно починати пісню, зробити в ній вивід. Традиційний
одяг колядницьких ватаг  — білі  та  коричневі  кожушки й свитки,  чоботи
власної  роботи,  хустки або віночки у дівчат. Святкові  ватаги залежно від
регіону різнилися своїм кількісним складом і обрядовими персонажами.

Неспецифічні адаптаційні реакції
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Федорів Ю. О.
 медичний факультет

З  часу  формулювання  Г.  Сельє  його  концепції  стресу  стало
зрозуміло, що стес-активуюча система активується неспецифічно однаково у
відповідь  на  будь-який  фактор  (стресор),  яка  проявляється  продукцією
однотипного спектру  гормонів  та  медіаторів  незалежно від  виду  та  сили
подразника.  Вивчення  стресу  показало,  що  реакція  проходить  стадійно,
характеризується певним комплексом змін ендокринної системи, впливає на
рівень  неспецифічної  резистентності  організму,  протизапальний  його
потенціал  та  метаболізм.  Послідовно  виникають  стадія  тривоги,  стадія
резистентності (стабілізації), стадія виснаження, яка деякими дослідниками
розглядається, як хронічний стрес. Подальший розвиток теорії адаптаційних
реакцій пов’язаний з іменами російських учених з м. Ростов-на-Дону М. А.
Уколової,  О.  Б.  Квакіної,  А.  Х.  Гаркаві,  які  описали  адаптаційні  реакції
тренування  (орієнтування),  спокійної  та  підвищеної  активації  (1969-1976
рр.), охарактеризували стан переактивації, хоча і не виділили його в окрему
реакцію.  Сучасні  погляди  на  загальний  адаптаційний  синдром  та
адаптаційні  реакції  свідчать,  що основними регуляторними реалізуючими
системами адаптаційних реакцій є нервова, ендокринна й імунна системи,
зміна  яких  під  впливом  психологічних  та  соціальних  факторів  веде  до
відповіді в органах-мішенях.

У клініці внутрішніх хвороб є низка синдромів, які пов’язані з
порушеннями процесів адаптації. Передусім «стрес-вік-синдром», синдром
післятравматичного стресового ушкодження  та  синдром хронічної  втоми.
Найчастішою несприятливою реакцією в хворих з  патологією внутрішніх
органів виявилася стрес-реакція,  що зустрічається від 4…5 %  до 8±3 %
здорових осіб та значно частіше у хворих.

Резистенцію  та  адаптацію  забезпечує  система  крові,  що  виступає
клінічним показником стану організму, здійснює імунний нагляд та виступає
ефектором різних адаптаційно-трофічних впливів.

Клінічний аналіз крові веде історію з кінця 19 століття, коли Пауль
Ерліх,  лауреат  Нобільської  премії  1908  року,  розділив  лейкоцити  на
субпопуляції фарбуванням аніліновими барвниками.

Оцінювати  стан  організму  за  допомогою  лейкограми  вперше
запропонував Віктор Шиллінг у 1912 році. Власне він запропонував у 1931
році термін «гемограма» та виявив певну стадійність перебігу запального
процесу зі змінами крові .
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Лейкограму  називають  гормональним  дзеркалом  (Гаркави  А.  Х.,
Квакина  Е.  Б.,  1995),  дзеркалом  стану  хворого  (Шиллинг  В.,  1928),
оглядовим  вікном  в  енергетику.  Перспективним  уважається  вивчення
лейкоформули з позиції теорії інформації.

Тип загальної неспецифічної реакції (стрес, орієнтування, спокійна та
підвищена активація, переактивація, неповноцінна адаптація) визначається
за  відносним  вмістом  лімфоцитів  у  периферійній  крові   та  індексом
адаптації  (ІА),  який  обчислюється  як  відношення  відносних  значень
лімфоцитів до сегментоядерних нейтрофілів .

Незважаючи на впровадження новітніх високотехнологічних методів
дослідження,  зацікавлення  науковців  формулою  периферійної  крові  не
спадає.  Інформацію  про  розвиток  стресового  стану  можна  здобути  за
допомогою співвідношення вмісту нейтрофілів та лімфоцитів, яке по суті є
оберненим до індексу адаптації.

Весняна казка
Коружинець Н.

медичний факультет

В чарівний світ так манять зорі
Так кличуть йти в невідомі краї,
Ти придивись до них цієї ночі
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Можливо там й твої казки.

Чумацьким шляхом ти пройдись очима
В глиб ночі думками знов поринь,

В казковий світ ввійди охоче
Й відкрий весні свої страхи.

Де тьма лякає покривом вуалі,
Що огорта луги й ліси,

І серед тиші раптом гуки
Крик сивої,не сплячої сови.

З переполоху тремтить зайчик,
Розгублено тікає в нікуди,

І тільки місяць заспокоїть хоче
Осяявши йому нічні шляхи.

А місяць ніжно огортає хмара
І зорі оточили з всіх сторін,

Яка ж прекрасна ніч та,
Коли все прокидалось від зими.

Великдень – воскресіння Ісуса Христа
Дика Х. 

медичний факультет

Великдень — день  у  який християни  святкують  Воскресіння  Ісуса
Христа, що сталося на третій день після його смерті, при чому день смерті
вважається  першим  днем.  Свято  називають  також  Пасха  або  Паска.
Вважається найважливішим християнським святом, котре виказує радість з
приводу  перемоги  Божого  Сина  над  Смертю  та  вічним  Забуттям.  У
Воскресінні  бачать  підтвердження  життя  після  смерті,  що  і  є  головним
змістом святкування. 

Народні  назви  цього християнського свята  дуже різні:  українська  -
Великдень (великий день), Lieldienas – Найвищий день (латиська), Velykos –
Великий  (литовська)  –  тобто  Великий  день;  Wielkanoc  (пол.),  Veľká  noc
(словацька),  Velikanoč  (словенська),  Velikonoc  (чес.)  –  тобто  Велика  ніч;
Ускрс (серб.), Uskrs (хорв.) – Воскресіння; Πάσχα (грец.), Pasg (валійська),
Pasen (голанд.), Påske (данська), Pascua (галісійська), Pasqua (італ.) – тобто
Паска.  А от  точне  походження англійського –Easter,  німецького –  Ostern,
хорватського – Vazam – невідоме і спірне. 
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Останній  тиждень  перед  Великоднем  ще  називають  Страсним,
оскільки  впродовж цього  часу  вірні  згадують  «Страсті»  Христа,  останні
події перед його розп’яттям. У «Чистий» четвер ми згадуємо Тайну вечерю
та Причастя Тіла і  Крові Христових, читаємо 12 уривків з Євангелія про
Страсті Христові. Традиційно у «Чистий» четвер випікають паски. Паска, не
просто ритуальний хліб, вона символізує тіло Христове і до її виготовлення
треба  ставитися  з  особливим  натхненням.  Тісто  для  паски  готувала
найстарша  жінка  в  домі,  яка  навчала  нащадків  цієї  справи.  Протягом
підготовки господиня повинна була підтримувати чисті думки. У той час як
паска була у печі,  нікому не дозволяли сидіти або голосно шуміти через
побоювання, щоб паска не зіпсувалася. У деяких областях України господар
будинку  стояв  на  стражі  в  його  передніх  дверях,  щоб  хто  –  не  будь  не
увійшов з поганими намірами, у той час як пеклася паска.

Страсна п’ятниця – найскорботніший у церковному календарі день. У
п’ятницю  перед  Пасхою  розіп’яли  Ісуса  Христа.  У  цей  день  люди
згадують страсті і  смерть Ісуса Христа і  дотримуються суворого посту. У
Велику П’ятницю в церквах поклоняються плащаниці – великому, на весь
зріст, зображенню тіла Христа у тому вигляді, у якому його зняли з хреста.
Плащаницю виносять на середину храму, залишають там серед білих квітів,
читають  над  нею  Євангеліє  і  виконують  похоронні
плачі. Плащаниця символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос
після  зняття  з  Хреста.  Після  Воскресіння  на  тому  полотні  залишився
відбиток.

Благодатний Вогонь   як  надприродне  чудо,  є  звичайним обрядом в
Єрусалимі має окремий чин – Чин Благодатного вогню. Цей Чин має своє
походження  зі  старохристиянських  часів,  коли  літургійні  відправи
Великодня тісно пов'язувались зі  символом вогню, як символом Світла  –
Христа, який просвічує вірних. 

У суботу  вся  родина  повинна  іти  до  церкви  освятити   Великодній
кошик.  Традиційно  в  нього  кладуть:  паску  -   символ  Воскресіння  та
Небесного царства;  сир  та  масло  символи ніжності  та  жертовності  Бога;
яйця  та  писанки які  символізують нове життя та  відродження;  шинка та
ковбаса це прообраз Ісуса Христа який бере на себе гріхи; хрін це міцне
коріння  яке  може  дати  людині  віра;  та  сіль  символ  достатку. Накривали
продукти рушничком.  Це  обов’язковий  елемент,  який  господиня  вишиває
заздалегідь власноруч. Брали також свічку — предмет, що символізує світло
та  Божу  благодать.  Запалюючи свічку  у  церкві  під  час  служби,  українці
духовно єдналися з іншими віруючими, а ще вона означає спільну радість
свята. 

Український  звичай  Великоднього  сніданку  символізує  собою
багатство Небесного столу в Домі  Отця.  За старим українським звичаєм,
коли  родина зібралася  на  Великодній сніданок,  найстарший член родини
ділиться з  усіма присутніми свяченим яйцем – символом нового життя в
Христі, бажаючи кожному зокрема різних Божих благословень.
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У християнстві існує культ фарбованих яєць пов'язують з притчею про
Марію Магдалину, яка прийшла до римського імператора Тиберія і подала
йому яйце, вигукнувши: «Христос воскрес!». Імператор відповів, що в це
важко  повірити,  і  швидше  біле  яйце  стане  червоним.  І  яйце  тут  же
почервоніло.  Червоне яйце стало символом воскресіння,  Великодня,  тому
спочатку яйця фарбували тільки у червоний колір, а згодом і у інші кольори:
Жовтий, золотистий, оранжевий кольори на писанці означають тепло, надію.

Червоний  -  добро, радість життя, для молодих - надію на щасливий
шлюб.  Зелений колір  означає  весняне  пробудження  природи,  надію  на
гарний  врожай. Блакитний -  небо,  повітря,  а  також  здоров'я.
Бурий,  коричневий -  землю  і  її  приховану  життєдайну  силу.
Багатоколірна  писанка є  символом  родинного  щастя,  миру,  добробуту.
Темні писанки писали на проводи, як вираз поваги до тих, хто відійшов у
інший світ.

Орнаменти на писанці також мали свій зміст:
Сонце у  християнстві стало символом Бога, оскільки Бог - це світло.
Хрест у християнстві символ страждання, смерті й воскресіння, яким

церква все починає, благословляє та освячує.
Спіраль символ плодючості, знак володаря, плину часу.
Триріг один із найдавніших символів сонця, а також знак священного

числа "три".
Зірка символізує сонце і вранішню зорю. У народній символіці вона є

незмінним символом кохання.
Птах є  символом зародження  життя,  родючості,  достатку.  У

християнстві птах - символ вознесіння до Бога.

На шляху до фіналу конкурсу «Фахівець –
2014»

Марод Г., Курдина Л. 
стоматологічний факультет

20  березня  2014  року  в  стінах  Львівського  медичного  інституту
відбувся перший етап (відбірковий тур) конкурсу професійної майстерності

на  кращу  студентську
практичну  роботу  зі
стоматології.

У  відбірковому
турі  приймали  участь
студенти IV – V курсів
стоматологічного
факультету:  Візавер
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Богдан,  Кащен  Богдан,  Курдина  Леся,  Марод Галина,  Міліхіна  Анджела,
Михайленко Олександр, які демонстрували професійну майстерність уміння
працювати «у чотири руки».

Нас  ознайомили  з  обсягом  робот,  робочим  місцем  і  поставленим
завданням. Це був цікавий, але непростий екзамен для майбутнього етапу
конкурсу «Фахівець – 2014». Ми працювали 2 години бригадним методом
(лікар - асистент). Наші роботи оцінювало журі, до складу якого увійшли
фахівці  профільних  кафедр  нашого  вишу:  декан  стоматологічного
факультету  доцент  Пиндус  Т.О.,  завідувач  кафедри  терапевтичної
стоматології доцент Гриник Б.С., асистент Стасюк З.І., асистент Гаєва О.М.,

асистент
Пиндус

В.Б. 

Конкурсні
роботи  оцінювали  за
наступними
критеріями:
психологічна
підготовка  пацієнта
перед  лікуванням,
уміння  працювати  з
асистентом  «у  чотири
руки»,  правильність
виконання  техніки
знеболення,
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завершеність  препарування,  клінічний  стан  реставрації  (підбір  кольору,
відновлення  анатомічної  форми  фронтальних  зубів,  крайове  прилягання
реставрації, якість фінішної обробки, відсутність пор у матеріалі).

Після кропіткої роботи у відбірковому турі ІІІ місце отримав Візавер
Богдан  і  Михайленко  Олександр,  ІІ  місце  –  Кащен  Богдан  і  Міліхіна
Анджела,  І  місце –  Леся  Курдина і  Марод Галина.  За  умовами конкурсу
«Фахівець – 2014» лише один студент з кожного вишу мав право приймати
участь у другому етапі фінальних змагань на базі Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького.

Організатором  цього  заходу  традиційно  є  кафедра  стоматології
дитячого віку. Наш інститут представляла студентка V курсу Леся Курдина з
асистентом  –  студенткою  V курсу  Галиною  Марод.  І  знову  тривога,
відповідальність, демонстрація умінь, знань та відзнака. Диплом ІІІ ступеня.

Конкурс  професійної  майстерності  для  студентів-стоматологів  –  це
цікавий і  відповідальний екзамен на шляху встановлення як  майбутнього
спеціаліста. Ми запрошуємо студентів готуватися до нового конкурсу.

Пізнання цікавого світу науки
Нестер Ю.

стоматологічний факультет

Стало  хорошою  традицією  навесні  проводити  наукову  студентську
конференцію з метою залучення талановитої молоді до наукового пошуку в
медицині. Конференція повинна окреслити нові орієнтири для студентів, які
займаються науковою діяльністю в студентських гуртках. І цього року, 24
квітня пройшла ювілейна десята загальноінститутська студентська науково-
практична конференція.

Приємно відзначити, що навіть у такий тяжкий для нашої країни час
багато  студентів  стоматологічного  факультету  прийняли  участь  у
конференції провівши велику науково-дослідну роботу.
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Усе дійство було поділене на 4 секції:
- секція клінічних дисциплін;
- секція медико-біологічних дисциплін;
- секція гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
- секція стоматологічних дисциплін.

Студенти  стоматологічного  факультету  підготували  цікаві  наукові
доповіді на різноманітну медичну тематику.

На секції  клінічних дисциплін особливу увагу  привернула доповідь
Наталії  Дорошенко  «Вплив  кольорового  випромінювання  на  функцію
серцево-судинної  системи» під керівництвом Косого Є.Р. Також аудиторія
відреагувала  з  великою  цікавістю  на  виступ  Петрова  Павла  на  тему:
«Ураження  слизової  оболонки  порожнини  рота  при  сифілісі».  Науковим
керівником цієї доповіді була доцент Циснецька А.В.

З  секції  «Медико-біологічних»  дисциплін  зацікавила  аудиторію
доповідь Прадо Святослава «Отруйні павукоподібні світу» під керівництвом
к.біол.н. Баїк О.Л.

Але найцікавіше, найрідніше попереду. Стоматологічна секція. Велика
святкова аудиторія переповнена студентами ІІ –  V курсів стоматологічного
факультету. Хоча у всіх піднесений настрій, але в аудиторії абсолютна тиша,
увага. Один за одним доповідачі відповідно до регламенту озвучують свої
ще  зовсім  маленькі,  але  наукові  наробки  на  сучасні,  інноваційні
стоматологічні теми. 
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Цікавою  доповіддю  відзначився  студент  Шолок  Орест,  тема  якої
«Прямі  реставрації:  доцільність,  проблематика,  відтворення  оклюзії».
Науковий керівник: асистент Лопушинська О.Ю.

Киричук  Анастасія,  науковий  керівник  –  асистент  Гаєва  О.М.,
Матвієнко Максим, науковий керівник – доцент Пиндус Т.О. та інші також
привернули  увагу  своїми  презентаціями  та  виступами,  але  найкращими,
найцікавішими  в  секції  стоматологічних  дисциплін  –  Вдович  Мар’яна,
студентка IV курсу, яка разом з Киричук Анастасією підготувала доповідь на
тему  «Застосування  системи  «VEKTOR»  та  антимікробного  препарату
«Паросін»  в  комплексному  лікуванні  захворювань  пародонту»,  науковий
керівник – к.мед.н. Кордис М.С. та Марод Галина, студентка V курсу, яка з
Іванігою Ярославою надали відомості  про новітній препарат «Емдогейн».
Науковий керівник – асистент Федорів О.Я.

Мар’яна та Галина не тільки отримали диплом першого ступеня, але і
запрошені  від  компанії  «King West Medical» на  теоретично-практичні
семінари  на  тему  «Ендодонт  без  таємниць» та  «Пародонтологія».  Вчора.
Сьогодні.  Завтра.  Лектори  яких  є  відомі  спеціалісти  в  ендодонтії  та
пародонтології – Тарас Городецький та Лариса Дерейко.

Проведення десятої ювілейної наукової студентської конференції ЛМІ
свідчить  про  те,  що  талановита  молодь  прагне  знати  більше,  ніж  надає
учбова  програма,  що  викладачі  інституту  сприяють  та  допомагають
молодим науковцям, забезпечуючи майбутнє медичної науки в Україні.

Вітаємо  наших  студентів.  Бажаємо  всім  учасникам  конференції
успіхів у пізнанні цікавого світу науки. 

День стоматолога
Нестер Ю.

стоматологічний факультет 

Професій безліч на землі, 
А ти завжди в роботі і труді. 
Ти не ЛОР, 
Не окуліст, не ревматолог, 
Ти - професійний стоматолог! 
Сьогодні - твоє свято, 
Й бажаю я тобі:
В роботі тільки успіху, 
І спокою - в душі!

Відзначання Дня стоматолога 9-10 лютого в день Святої Аполлонії має
вагомі причини, перша серед яких - це дивно привабливий образ Аполлонії,
що дійшов до нас через століття.
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Аполлонія - дочка видного александрійського чиновника, що повірила
в Христа. На думку гонителів християнства, вона подавала поганий приклад
співгромадянам,  які  повинні  були  дотримуватися  багатобожжя і  вірити  в
божественне походження імператора.

Аполлонію  піддали  жорстоким  тортурам,  вимагаючи  зречення  від
християнства. Коли вона відмовилася відректися від своєї віри, її схопили,
спочатку їй вирвали всі зуби і погрожували спалити її живою.

Аполлонія  не  здригнулася  перед  лицем  смерті.  Вона  попросила  її
розв'язати, щоб вона змогла стати на коліна і виконати вимогу натовпу. Коли
ж її розв'язали, відважна жінка сама кинулася у вогонь. Це сталося 9 лютого
249 року.

Страждання  і  християнський  подвиг  Аполлонії  так  вразили  її
сучасників  і  нащадків,  що  народилась  легенда  про  те,  що  варто  тільки
вимовити ім'я Аполлонії, помолитися їй - і зубний біль вщухне. У 300 році
Аполлонія була канонізована як свята мучениця. Її день - 9 лютого.

Стародавні  «стоматологи»  використовували  прототип  першої
бормашини ще 9 тис. років тому. Таке несподіване відкриття зробили вчені з
США та Франції.

Дослідивши знайдені в пакистанській провінції Белуджістан останки
людей, що жили 7 - 5,5 тис. років до нашої ери, вони виявили в деяких зубах
зроблені  за  життя  майже  ідеальні  отвори  діаметром  1-3  міліметри  і
завглибшки до 3,5  міліметрів.  Про мистецтво стародавніх  «стоматологів»
свідчить той факт, що в ряді випадків просвердлені важкодоступні корінні
зуби, причому один з отворів знаходилося з внутрішньої сторони щелепи.
Сучасний  лікар-дантист  високо оцінив  роботу  майстра,  який  жив  багато
тисячоліть тому

Всеукраїнський семінар
Киричук А.

Стоматологічний факультет

У  2014  році  у  період  з  4  по  9  лютого  проводився  щорічний
Всеукраїнський  теоретико-практичний  семінар  «Можливості  і  проблеми
розвитку  інновацій  студентського  самоврядування»,  який  проводиться  на
високогірній туристичній базі «Едельвейс» на горі Бескид.

Семінар  відбувається  за  сприяння  Асоціації  навчальних  закладів
України приватної форми власності, Європейського університету, також за
підтримки  Всеукраїнської  молодіжної  громадської  організації  «Молодь
Демократичного  Альянсу»,  Всеукраїнська  молодіжна  громадська
організація «Всеукраїнська Асамблея Молоді» (ВАМ).
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Кожного дня проводились тренінги де із студентами із багатьох міст
України працювали досвідчені тренера.

Паралельно на туристичній базі проводилась  IV Всеукраїнська зимова
правнича  школа.  Метою  цієї  школи  є  формування  нової  української
юридичної еліти, підвищення професійного рівня, самореалізація наукового,
творчого,  організаційного  потенціалу  молоді,  створення  умов  для
організованого  дозвілля  та  спілкування  молодих  людей,  налагодження
співпраці  між юридичними студентськими організаціями.  Організаторами
школи є міністерство юстиції України, Координаційна рада молодих юристів
Україні при Мінюсті, Європейський університет.

На  семінар  були  запрошені  керівник  Проекту  USAID «Справедливе
правосуддя» в Україні  –  Девід Майкл Вон та Наталія Петрова – адвокат,
представник  адвокатів  міста  Києва  в  Раді  адвокатів  України,  заступник
керівника  Проекту  USAID «Справедливе  правосуддя»,  вони  також
проводили  для  учасників  семінару  майстер-клас  «Професія  правника  –
можливості кар’єри в США».

 Цього річ  на  семінар  через  нестабільну  ситуацію в  країні  приїхала
дуже мала кількість учасників, у порівнянні з минулим роком. На семінар по
студентському самоврядуванні приїхало 12 чоловік, у порівнянні з минулим
роком понад 100 осіб. А на правничу школу 40 чоловік, загалом заявок на
обидва семінари було понад 200.

Але ті студенти та учасники семінару, що приїхали не пошкодували про
свій  вибір.  Вони  отримали  масу  задоволення,  море  нової  інформації
почерпнутої  на  тренінгах  та  майстер-класах,  познайомилися  з  новими
людьми (хтось завів друзів, а хтось завів потрібні йому зв’язки), каталися на
лижах(хоча  снігу  не  було,  але  ми його знайшли).  І  я  маю надію,  що на
наступний рік ми знову зустрінемось!!!) 

Тарас Шевченко – 200
рокв від дня народження

Киричук А.
стоматологічний факультет

У  2014  році  Україна  відзначає
200 - річчя від дня народження Тараса
Григоровича Шевченка. 

Для  вшанування  пам’яті
великого  поета  студенти  медики
створювали  живий  ланцюг, на  якому
були присутні  студенти різних курсів
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та факультетів. Захід проходив на проспекті Свободи біля пам’ятника Т.Г.
Шевченка.

Студенти  Львівського  медичного  інституту  поважають  і щиро
захоплюємося  високим  образом  Кобзаря,  його  громадянською
принциповістю і моральною чистотою, відданістю правді и свободі.

Український народ впізнає себе в творчості  й долі  Шевченка,  свою
історію, долю, славу й покликання і  цим національно самостверджується,
духовно очищується, морально змінюється.

      Шевченко виступає сьогодні духовим будівничим нашої держави.
Він  росте  й  розвивається  в  часі,  історії,  і  нам  ще  йти  і  йти  до  його
осягнення. Ми на вічному шляху до Шевченка…..

ІІІ
Мені однаково, чи буду 
Я жить в Україні, чи ні. 
Чи хто згадає, чи забуде 
Мене в снігу на чужині – 

Однаковісінько мені. 
В неволі виріс меж чужими, 

І, не оплаканий своїми, 
В неволі, плачучи, умру, 

І все з собою заберу, 
Малого сліду не покину 

На нашій славній Україні, 
На нашій – не своїй землі. 
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І не пом'яне батько з сином, 
Не скаже синові: “Молись, 
Молися, сину: за Вкраїну 
Його замучили колись”. 
Мені однаково, чи буде 

Той син молитися, чи ні… 
Та не однаково мені, 
Як Україну злії люде 

Присплять, лукаві, і в огні 
Її, окраденую, збудять… 

Ох, не однаково мені.

Природа та роль антиоксидантів
Петришин М.

фармацевтичний факультет

Антиоксиданти -  це  речовини,  які  сповільнюють  або  блокують
процеси  вільно-радикального  окиснення  ліпідів  в  організмі.  Функцію
антиоксидантів  виконують  сполуки  різної  хімічної  природи:  вітаміни,
карбонові кислоти, хімічний елемент Селен.

Антиоксидантна система:
●  Ферментна  система:  супероксиддисмутаза  (СОД),

каталаза,глутатіон-редуктаза,пероксидаза
● Неферментна система: білки, вітаміни 
Дефіцит  антиоксидантів  призводить  до  виснаження  і  швидкого

старіння організму.
Антиоксиданти сприяють нейтралізації вільних радикалів. 
Вільні  радикали –  це  сполуки,  яким  не  вистачає  одного  електрона,

тому вони намагаються все окислювати, щоб забрати необхідний електрон у
однієї  з  молекул в  клітинах  організму. Вільні  радикали  –  це  фізіологічні
метаболіти,  що  утворюються  в  клітині  при  нормальному  обміні  речовин
(активні форми кисню, пероксиди, альдегіди).
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ПОЛ (пероксидне окиснення ліпідів) – окиснення ненасичених жирних
кислот,  що  входять  до  складу  фосфоліпідних  клітинних  мембран.
Активність протікання ПОЛ в організмі залежить від концентрації кисню в
тканинах, а також від ферментних і не ферментних систем.

Найважливішими антиоксидантами в боротьбі з вільними радикалами
є:

♦ Каротин (вітамін А) організм синтезує з рослинних провітамінів –
каротиноїдів, які краще засвоюються за наявності тваринних жирів. Дефіцит
каротину  веде  до  передчасного  старіння,  до  порушень  серцево-судинної
системи,  катаракти,  раку.  Високий  вміст  каротинів  виявлений  в  таких
продуктах:  морква,  гарбуз,  абрикос,  диня,  манго,  зелень,  шипшина,
риб’ячий жир.

♦  Токоферол (вітамін Е) проявляє  антиоксидантну  дію за  рахунок
здатності  захоплювати  неспарені  електрони  активних  форм  кисню  та
пероксидних радикалів.  Там,  де недостатньо вітаміну Е,  жир руйнується.
Типовою ознакою цього є старчі плями на руках. Такі ж порушення обміну
жирів відбуваються в судинах, серці, мозку. 

Значна  кількість  вітаміну  Е  міститься  в  рослинних  оліях  –
кукурудзяній,  соєвій,  соняшниковій,  у  плодах  обліпихи,  броколі,
брюссельській капусті.
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♦  Аскорбінова  кислота  (вітамін  С) є  одним  з  найсильніших
антиоксидантів.  В  організмі  не  синтезується,  тому  щодня  цей  вітамін
повинен  надходити  в  організм  з  їжею.  Добова  потреба  –  100  мг.  При
достатньому  прийомі  вітаміну  С  сповільнюється  розвиток  атеросклерозу,
зменшується  ушкодження  стінок  судин,  знижується  ризик  виникнення
жовчних каменів.

На  вітамін  С  багаті  такі  продукти  як:  плоди  шипшини,  чорна
смородина, горобина звичайна, листя кропиви дводомної, лимон, апельсин,
капуста, суниця.

♦  Селен разом  з  вітамінами  виконує  антиоксидантну  функцію.  Це
мінерал, який захищає від раку. Високий рівень Селену і  найважливіших
вітамінів знижує ризик артриту і пошкодження судин, інфаркту і інсульту,
оберігає від катаракти і від погіршення зору.

Мікроелемент  накопичується  в  часнику,  листі  чорної  смородини,
цибулі  й  у  разі  їх  інтенсивного  споживання  передозування  елемента  не
загрожує.

  
Отже, антиоксиданти відіграють важливу роль в житті людини, саме

тому потрібно стежити за своїм раціоном, зокрема споживати продукти,які
містять антиоксиданти, і які корисні для нашого здоров’я.

Нанобіоніка. Природні нанокомпозити 
та їх штучні аналоги

Олійник Н., Чебеняк М. 
фармацевтичний факультет
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Нанобіоніка -  прикладна  наука  про  застосування  в  технічних
пристроях  і  системах  принципів  організації,  властивостей,  функцій  і
структур  живої  природи,  тобто  форми живого в  природі  і  їх  промислові
аналоги.

Ця наука вивчає  можливість  впровадження різних  робо-елементів  в
тіло людини.  Теоретично вчені можуть створити навіть біонічну людину,
але  основна  складність  полягає  у  створенні  інтерфейсу  між  живою  і
неживою матерією. Щоб створити біонічні імпланти,  необхідні  не  тільки
штучні органи, які відповідають натуральним за функціями і розмірами, але
й забезпечення сполучення імплантів з нервовою системою.

Природні і штучні нанокомпозити
Штучні композитні матеріали,які відрізняються за електромагнітними

показниками, що формують склад та визначаються особливим розміщенням
і  структурою  компонентів,  яких  не буває  в природі,  називають  мета
матеріалами.  За допомогою  метаматеріалів  можна  проектувати
електромагнітні  та  оптичні  властивості  матеріалів  з метою  медичного
використання. Синтез метаматеріалів проводиться шляхом додавання різних
компонентів/включень із новою геометричною будовою. До метаматеріалів
належать  подвійнонегативні матеріали,  омега-посередники,  провідникові
посередники, лінійні середовища тощо.  Природні наноматеріали — складні
структури,  які  відіграють  важливу  роль  у нормальному  функціонуванні
живих тканин. 

Молюски в нанотехнології
Мушлі  молюсків  мають  різноманітну  будову. Перламутр  привертає

особливу увагу дослідників.  Структура перламутру у зв’язку з відмінними
механічними властивостями запропонована для створення нових, придатних
нашаруванню,  якісних  нанокомпозитів.  Перламутр  містить  вушка,  які
складаються  із двох  шарів:  кальциту  й  арагоніту. Поверхня  арагоніту
не гладка,  становить  нанорозмірну  нерівність,  впливає  на механічні
властивості перламутру. Ці компоненти дозволяють проводити дослідження
для створення  біологічно  активних  матеріалів  з нанорозмірами,  що
становлять собою пластичну, міцну, якісну речовину для імплантатів. Тому
перламутр — перспективний матеріал для медицини.

Полімерні матеріали
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Полімерні  матеріали —  матеріали  на основі  високомолекулярних
сполук,  широко застосовують  у медицині  для  розробки  дослідницької  та
лікувальної  апаратури,  виготовлення  інструментів,  посуду  для  наукових
лабораторій.  Полімерні  матеріали  (поліетилен,  поліпропілен,  фторопласт,
силікони,  поліметилметакрилат),  які  не змінюють  своїх  властивостей  під
впливом  зовнішнього  середовища,  застосовують  для  створення  штучних
судин,  клапанів  серця,  кришталиків  очей,  частин  ендопротезів  суглобів,
штучного сухожилля, м’ язових зв’язків, штучної нирки.

 У регенеративній  медицині  використовують  різні  наноматеріали
(матеріали  з розмірами  частинок  в інтервалі  від  1 до 100 нм,  створені
за допомогою нанотехнологій), поширене застосування суперпарамагнітних
наночастинок  (Fe3O4,  γ-Fe2O3,  MnFe2O4)  для  візуалізації  кісток,  органів
шлунково-кишкового тракту, лімфатичних вузлів, печінки, селезінки тощо,
хоча  деякі  наноматеріали  мають  виміри,  які  за певними
параметрами >100 нм. Прикладом є карбонові нанотрубки довжиною 500 нм
і 2–3 нм у діаметрі. 

Наноматеріали в оптиці

Біонічні  матеріали  розробляють  для  виготовлення  тканин  ока
за рахунок  розвитку  якісної  апаратури.  Нові  гібридні  мікро-  та
наноматеріали  дозволяють  виготовити  наноструктури,  які  пропускають
світло для підвищення чутливості ока. Біонічні оптичні наноматеріали  —
це механічно адаптивні  наноматеріали,  для  синтезу яких  використовують
наночастинки полімерів, емульсії наностабілізаторів. 

Ящірка-гекон
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Рівень  розвитку  сучасних  нанотехнологій  дозволив  вченим
реалізувати технологію, яка базується на принципі роботи ящірки - гекона,
який, як відомо, може приліпитися до будь-якої твердої поверхні.  Подібні
нанотехнології  використовуються  у  виготовленні  нанокилимків  для
автомобілів  або для виготовлення  спеціальних корпусів  для  смартфонів  і
планшетів. До цієї поверхні дуже міцно «прилипають» будь-які предмети.
Так просто їх не відчепити - щоб це зробити, потрібно просто повернути
предмет за годинниковою стрілкою.

Ефект лотоса
Квітка лотоса  вважається символом незаплямованої  чистоти,  так  як

відомо,  що  листя  і  квітки  лотоса  залишаються  навіть  у  брудній  водоймі
бездоганно чистими. За допомогою електронних мікроскопів дослідниками
було виявлено,  що листя і  квітки деяких рослин виділяють воскоподібну
речовину -  кутин, що представляє собою суміш вищих жирних кислот і їх
ефірів,  які  утворюють  на  поверхні  особливу  структуру  (нанорельеф)  у
вигляді  «шпильок»  і  не  дозволяють  краплям  води  затримуватися  і
розтікатися  по  поверхні,  вони  просто  скочуються,  забираючи  з  собою
частинки бруду.

Висновки
o Взявши  від  природи  все  краще  і  озброївшись  досягненнями

технічного  прогресу,  можна  отримати  унікальні  плоди.  Об'єднання  живого  і
штучного в багатогранному світі середовища проживання дасть людям ключ до
відкриттів.  Наука,  що  займається  подібними  комплексними  дослідженнями,
називається біоніка.

o Нанокристалічна  структура  нових  матеріалів  із біонічною

морфологією,  яка  відповідає  фізико-хімічним,  механічним,  біологічним
характеристикам живої тканини, може полегшити роботу лікарям-травматологам
внаслідок якісного покращання регенерації кісток. 

o Синтетичні біонічні наноматеріали, розроблені на основі властивостей

природних  матеріалів  органічного  та неорганічного  походження,  інтенсивно
досліджуються  вченими  усіх  країн.  Поліпшення  інтеграції  біонічних
наноматеріалів в організм людини є підставою для подальших наукових розробок
у галузі  біології,  хімії,  медицини  для  їх  подальшого  впровадження  в медичну
практику  як  нових  наноматеріалів  із метою  застосування  для  профілактики,
діагностики і лікування різних захворювань.

o Нанотехнології  в  сукупності  з  біонікою  допоможуть  пересунути

людину  на  ще  один  етап  вперед,  поліпшити  наші  перспективи  як  цивілізації,
подарувати нові можливості. 
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