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ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ В ІННОВАЦІЙНІЙ
МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАПРОШУЄ
АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ!
На які факультети можна вступати до Львівського
медичного інституту? Згідно Правил прийому 2011р., Львівський
медичний інститут (ЛМІ) оголошує прийом на підготовку фахівців
з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями,
напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в
межах ліцензованого обсягу на три факультети:
медичний факультет за спеціальністю 7.12010001
„Лікувальна справа” (денна форма навчання), термін навчання 6
років; ліцензований обсяг – 150 осіб;
стоматологічний факультет за спеціальністю 7.12010005
„Стоматологія” (денна форма навчання), термін навчання 5 років;
ліцензований обсяг – 150 осіб;
фармацевтичний факультет за спеціальністю 7.12020101
„Фармація”: денна форма навчання – термін навчання 5 років,
ліцензований обсяг – 100 осіб; заочна форма навчання – термін
Представники ЛМІ на Міжнародній виставці навчальних закладів
навчання 4,5 - 5,5 років, ліцензований обсяг – 100 осіб.
Які особи можуть вступати до Львівського медичного
Зліва направо: менеджер з реклами Самокіш Ірина, Генеральний директор
інституту?
До ЛМІ приймаються громадяни України, що мають
ТзОВ «Львівський медичний інститут», к.мед.н., доцент, Заслужений
відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили
працівник освіти України Гайдучок Ігор Григорович, помічник ректора з
бажання здобути вищу освіту. Прийом до ЛМІ на всі освітньовиховної робити Гороховська О.М.
кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від
джерел фінансування.
Відповідно до Указу Президента України «Про заходи
На навчання приймаються особи з повною загальною
щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” середньою освітою та особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний
2011 р. оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства.
рівень бакалавра, крім того ЛМІ приймає за скороченим терміном
Міністерство освіти і науки України, Національна академія
навчання на перший курс осіб, які здобули освітньопедагогічних наук України і компанія «Виставковий світ» 2-4
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю
березня 2011 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва проводили
«Фармація» (заочна форма навчання), для здобуття освітньоДругу Міжнародну виставку «Сучасні навчальні заклади
кваліфікаційного рівня спеціаліста, за умови вступу на
2011року». Виставка мала на меті презентувати в широкому
споріднений напрям підготовки.
спектрі досягнення Національної системи освіти, представити
Як оплачується підготовка фахівців в ЛМІ? Фінансування
творчі здобутки педагогічних колективів і наукових установ в
підготовки фахівців у ЛМІ здійснюється за рахунок коштів
інноваційній модернізації галузі освіти, досвід інтеграції до
фізичних та юридичних осіб.
міжнародного освітнього простору, практику співпраці із
В які терміни приймаються документи, відбуваються
зарубіжними навчальними закладами. В рамках заходу були
екзамени та зарахування до ЛМІ? Прийом заяв і документів,
проведені семінари, науково– практичні конференції, круглі столи,
вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання
де відбувалось обговорення проблем подальшого удосконалення
вступників на основі повної загальної середньої освіти
процесу навчання і виховання, впровадження інформаційних
проводиться з 1 липня до 25 серпня, причому - на денну форму
технологій і педагогічних новацій, обмін досвідом практичної
навчання прийом вступників на основі освітньо-кваліфікаційного
роботи та здобутками кращих навчальних закладів. Львівський
рівня молодшого спеціаліста проводиться з 1 липня 2011 р. по 25
медичний інститут, як завжди, брав безпосередню участь у
серпня 2011 р., а на заочну форму навчання - на основі освітньовиставці та в цьому році був нагороджений дипломом у номінації
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра ці
«За активну участь в інноваційній модернізації національної
терміни інакші - з 10 липня 2011 р. по 25 листопада 2011 р.
системи освіти» за підписами міністра освіти Д.Табачника і
Як проводиться підрахунок балів для вступу в ЛМІ ? Для
президента Національної академії педагогічних наук України
конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
В.Кременя. На виставці був присутній міністр освіти Д. Табачник,
освіти вступають до ЛМІ, зараховуються бали сертифіката
який, даючи інтерв’ю, сказав: «Сучасний динамічний
Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у
інноваційний розвиток нашої держави, соціально-економічні
поточному році. ЛМІ, за рішенням Приймальної комісії, допускає
реформи зумовлюють нові пріоритети модернізації галузі освіти.
до конкурсних іспитів вступника, який подає сертифікат
Освіта має відповідати не лише вимогам і темпам національних
Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів
напрямків розвитку країни, а й інтегруватися до Європейського
якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів,
освітнього простору, реформуватися системно, послідовно на
визначених правилами прийому до вищого навчального закладу,
інноваційних методологіях і технологіях освітньої діяльності на
нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного
випереджувальних засадах і принципах, готувати нове покоління
загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить
фахівців для всіх ланок ринкової економіки, здатних утверджувати
не нижче 170 балів. Результати вступних екзаменів для
нашу Державу як конкурентноздатну країну у світовому
вступників, які вступають на основі повної загальної середньої
співтоваристві».
освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Помічник ректора з виховної роботи Гороховська О.М
(продовження на 2 стор.)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------інших військових формувань, працівників правоохоронних
У яких випадках вступники не допускаються до іспитів та
конкурсу? Особи, які без поважних причин не з’явилися на
органів, які загинули під час виконання службових обов’язків,
вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких
відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157
було оцінено балами нижче встановленого Правилами
«Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників
мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення
дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
військово-патріотичного виховання молоді»; 5) Члени сімей
вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.
шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії
на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька»
Чи є в ЛМІ зарахування на навчання поза конкурсом?
Зараховуються поза конкурсом: 1) Особи, яким, відповідно до
(постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
Законів України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
Які категорії вступників мають право на першочергове
соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян,
зарахування до ЛМІ? Право на першочергове зарахування до
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про
Львівського медичного інституту мають: особи, яким відповідно
підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
до наступних Законів України надане таке право: «Про охорону
2) Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а
дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до
Україні», «Про статус гірських населених пунктів в Україні» та
постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про
особи, яким відповідно до Указу Президента України від
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального
батьківського піклування» (зі змінами); 3) Інваліди I та II груп та
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»
діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання
надане таке право.
за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону
Бажаємо вступникам 2011 року успішно пройти
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
випробування та вступити до ЛМІ на навчання!
Україні»; 4) Діти військовослужбовців Збройних Сил України,
Проректор з навчальної роботи, к.пед.н., доцент Гуменюк О.М.

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
Звільнитися від тютюнопаління!
В цілому світі розгорнута боротьба з тютюнопалінням (ТП). В кінці 2010 р. Єврокомісією прийнято (ЄС) проект рекомендацій,
який забороняє паління, в странах ЄС, в усіх громадських місцях: барах, ресторанах, кафе, на роботі, в громадському транспорті та ін. В
Україні розроблена соціальна програма на 2008-2012 рр., яка має на меті зменшення негативного впливу табака на здоров’я населення.
2009 року МОЗ України підготував перший Національний звіт „Контроль над тютюном в Україні”, щоб ще раз закликати курців та їх
оточення подолати зло тютюнопаління, попередити втягування в ТП молоді. Разом з цим констатовано зростання ТП в Україні.
Особливо непокоїть факт що, за останні 25 років частка жінок, які палять зросла в містах в 3 рази, а в селах – в 17 разів! В 2005 р.
поширеність паління серед чоловіків в Україні становила 67% (дані ВООЗ) - найвищий показник в Європейському регіоні ВООЗ.
Збільшується кількість пасивних курців-дітей, дорослих. Тютюнопаління - фактор ризику смерті! Серед головних причин смертності, які
пов”язані з ТП в Україні, називають: серцево-судинні хвороби – (47%), респіраторні захворювання- (16%), рак бронхів, трахеї та легень –
(16%), інші види раку – (9%), інші причини смерті- (9%). 70% випадків летальних наслідків, пов’язаних з табаком, відмічено серед
людей віком 35 – 69 років. Людина, яка помирає в такому віці, втрачає в середньому 19 можливих років життя (Національний звіт
„Контроль над тютюном в Україні”, 2009 р.). Визволитися від тютюнопаління – завдання для курця! Зупинити епідемію тютюнопаління завдання для громади, медиків, вихователів, студентів, оточення курця та всіх небайдужих до здоров’я людей! Кожному, хто хоче
униткнути інфаркту міокарда, треба виконувати просте правило: звільнитися від паління, більше рухатися, слідкувати за масою тіла.
Звільнитися від паління можна! Хоча важко! Але чому важко? Причина цього відома – фізична залежність від паління, яка виникає при
синдромі відміни! В наш час розроблені методики, які дозволяють визначити ступень нікотинової залежності, розроблені методики та
середники, які знижають абстиненцію у тих, хто вирішив відмовитись від тютюнопаління. Найпростіший тест для визначення
індивідуальної нікотинової залежності, який для цього часто використовується – це тест Фагерстрема, який ми Вам пропонуємо:
1. Через якій проміжок часу після того, як Ви
прокинулися вранці Ви палите сигарету?
- протягом 5 хв – 3 бали
- від 6 до 30 хв - 2 бали
- від 31 до 60 хв - 1 бал
- більше, ніж через 60 хв – 0 балів
2. Чи важко Вам утримуватится від паління в
заборонених місцях?
- так – 1 бал
- ні - 0 балів
3. Від якої сигарети Вам важче утриматися?
- ранкової – 1 бал
- наступної -0 балів

4. Скільки сигарет кожного дня Ви випалюєте?
- більше ніж 30 – 3 бали
- від 21 до 30
- 2 бали
- від11 до 20
- 1 бал
- від10 та менше –0 балів
5. Коли більше всього Ви палити?
- ранком - 1 бал
- на протязі дня - 0 балів
6. Чи палите Ви під час хвороби, коли повинні
дотримуватися ліжкового режиму?
- так – 1 бал
- ні - 0 балів

Для того, щоб визначити індивідуальну ступень нікотинової залежності, треба щиро відповісти на кожне поставлене питання,
вибрати відповідь та підрахувати кількість балів: 0 - 2 бали – дуже слабка залежність; 3 - 4 – слабка залежність; 5 – середня залежність; 6 7 – висока залежність; 8 - 10 - дуже висока залежність. При результаті 4 бали та більше спеціалісти рекомендують почати медикаментозну
терапію нікотинової залежності. Звільніться від тютюнопаніння!
За матеріалами медичних видань, www.ukrstat.gov.ua, www.un.org.ua.
К. мед. н., доцент. Циснецька А.В.
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-----------------------------------------------------------------Наукова, навчальна та виховна робота-------------------------------------------------НАУКОВА РОБОТА В ЛМІ – ПІДСУМКИ 2010 РОКУ
Викладачами ЛМІ розробляються комплексні науково-дослідницькі теми: «Особливості змін функціонального стану прооксидантної
та антиоксидантної, імунної систем, метаболізму NO в експерименті та у хворих на алергічні захворювання легень і їх фармакологічна
корекція.» та «Вплив кверцетину на нейтрофільно-моноцитарно-ендотеліальну ланку імунної системи за умов гіперімунокомплексного
синдрому у хворих з аутоімунною патологією». Обстеження хворих проводяться на базі Західноукраїнського центру клінічної імунології
та алергології, в сучасних лабораторіях, на клінічних базах кафедр ЛМІ. В ЛМІ створена наукова школа проф. Регеди М.С. та в 2010 р.
захищено дві дисертації за спеціальністю «Патологічна фізіологія». Викладачі ЛМІ опубліковали 157 наукових робіт, виходять науковопрактичні журнали: «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології» та «Вісник вищої медичної освіти». У 2010 р. організовані і
проведені засідання круглого столу на тему:„Артеріальна гіпертензія”; VI-a студентська наукова конференція; науково-практична
всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Імунодіагностика та імунопрофілактика: реалії і перспективи», видано тези доповідей;
семінар «Діагностика, лікування та профілактика цукрового діабету». Зареєстровано 24 акти впровадження наукових розробок у медичну
практику та навчальний процес, отримано 16 дипломів на VI-ій студентській науковій конференції. Академік АНВШ України, УАН,
професор Регеда М.С. призначений експертом ВАК за спеціальностями «Морфологія», «Фізіологія», «Патологічна фізіологія»,
«Патологічна анатомія», «Біологія», членом спеціалізованої Вченої ради ТМА ім. І.Горбачевського за спеціальностю «Патологічна
фізіологія». Професор Федоров Ю.В. призначений членом спеціалізованої Вченої ради ЛНМУ ім. Данила Галицького за спеціальностями
«Внутрішні хвороби», «Кардіологія». Професор Плєшанов Є.В. призначений членом спеціалізованої Вченої ради Київського інституту
ендокринології та хірургії за спеціальністю «Ендокринологія». Найбільш важливе досягнення ЛМІ за 2010 рік - премія «Лідер вищої
освіти України» на міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади — 2010», 17-19 березня 2010 року, Київ.
Проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор Федоров Ю.В.

Сьома науково-практична студентська конференція-квітень 2011 р.

19 квітня 2011 р. ректор ЛМІ Регеда М.С. урочисто привітав та відкрив VII-у наукову студентську конференцію. На конференції
було заслухано 34-и студентські наукові роботи, які були виголошені на пленарному та 4-х секційних засіданнях. Всі доповіді торкались
актуальних проблем медицини і сьогодення та були уважно вислухані присутніми студентами та викладачами. Наукові роботи були
виконані студентами під керівництвом професорів, доцентів, асистентів інституту на власному клінічному матеріалі та з урахуванням
найновших наукових літературних даних. Доповіді були прекрасно ілюстровані та оформлені і подані на сучасних медіазасобах. Після
доповідей було їх жваве обговорення, дискусії, грунтовні відповіді студентів на питання. Головуючі секцій і члени наукової ради провели
об”єктивну оцінку кожної доповіді та визначили студентів – переможців конференції. На пленарному засіданні дипломи I-го ступеня
отримали: Дробінська Н., Книш І. (науковий керівник доц. Кущ О.О.); II-го - Гайдар Х., Чайка Ю. (с.н.с. Баїк О.Л.); III-го -Серкіс Н.
(доц. Бунь М.А.) та Бучман О. (доц. Юристовський О.І.). На секції клінічних дисциплін дипломи I-го ступеня вибороли: - Іваницка
Ю.(д.мед.н. Миколишин Л.І.),( доц. Ворожбит Б.С.), Стрижена А. (проф. Фрайт В.М.); Бакіко К. (проф. Федоров Ю.В.); II-го: -Баран
О. (доц. Циснецька А.В.), Кашицька Л., Пілецька І., Газда М., Гірний В., Дробінська Н., Когутич Є., Лукавська З., Стрижена А.,
Юрочкіна А. (проф. Фрайт В.М.), III-го – Гуменюк О.(доц. Гельнер З.) На секції медико-біологічних дисциплін дипломи I-го ступеня
отримали: Регеда С. (доц. Федечко Й.М., ас. Шикула Х.Ю.), Демковська З. (доц. Пиріг І.Ю.); II-го: Сокур В. (доц. Федечко Й.М., ас.
Шикула Х.Ю.), Толочко М. (проф. Маненко А.К., доц. Сеньків Н.П.); III-го - Петречко Н. (доц. Федечко Й.М., ас. Шикула Х.Ю.). На
секції гуманітарних та соціально-економічних дисциплін дипломи I-го ступеня заслужили:-Гладков В.(ас.Няньковська Н.), Сурма С. (ас.
Халавка О.А.); II-го: -Лукавська З. (доц. Ткаченко К), Пеньга О. (ас. Дуда М.); III-го-Городна Н. (ас.Кольбух М.). На секції
стоматологічних дисциплін диплом I-го ступеня Шевчук Я.(проф. Смоляр Н.І., ас. Єзерська О.В.); II-го: Микита К., Салюк М (ас. Ґаєва
О.М.); III-го: Цап О., Піддубицька О. (доц. Кордис М.С.); Іванова З. (доц. Іванова М.Є., доц. Косий Є.Р.); Гутник М. (доц. Різник С.С.).
За матеріалами сьомої загальноінститутської науково-практичної конференції видані тези доповідей. Студентська науково-практична
конференція ще раз засвідчила, що такий захід є найвищою формою навчально-виховного процесу майбутніх лікарів.
Начальник навчального відділу Косован Н.Є.
«РОЗВИВАЙСЯ Й ДАЛІ, МОВО НАША РІДНА, І ПРО НАС
НАЩАДКАМ ВІСТКУ ДОНЕСИ…»
День слов’янської писемності й культури припадає на церковне
свято рівноапостольних Кирила і Мефодія не випадково. Брати
Солупські наважилися розробити абетку для слов’ян, аби неофіти
східної Європи познайомились з Євангелієм у рукописному, а
потім й у друкованому слові. Річ у візантійсько-латинському світі
нечувана, бо необхідно було благословення Папи Римського
Андріана II, щоб кирилиця стала рівноправною серед офіційних
алфавітів. Дяка Богу вона й донині вправно слугує вичерпним
джерелом наснаги для багатьох слов’янських мовних рік як
найстародавніша. Любов і пошана до мови виховуюється з
дитинства, пам’ятаймо про це. Відомий українськи педагог Василь
Олександрович Сухомлинський писав: „Мова - це віконця, через
які людина бачить світ. Вдумайтеся в ці слова. Від того, як ви
володієте мовою значить ваше духовне багатство. Багата мова -

багатий духовний світ, розвинуте почуття краси слова, висока
моральна культура. Отже, кожна людина має прагнути оволодіти
скарбами рідної мови, щоб власне мовлення стало досконалим,
зрозумілим, думки висловлювались логічно, ясно, виразно і
різноманітно.”

Помічник ректора з виховної роботи О.М. Гороховська
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================================================Ескулап № 2===============================================
Травень 2011 року
----------------------------------------------------------------------------Ювілеї, традиції, історія------------------------ -------------------------------------------

ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ
Адміністрація ЛМІ, викладачі та співпрацівники сердечно вітають з ювілеєм вельмишановних колег:
Ященко Антоніну Михайлівну - д.мед.н., професора кафедри медичної біології, мікробіології, гістології;
Сая Василя Григоровича – к.мед.н., доцента кафедри ортопедичної та терапевтичної стоматології;
Юристовського Олексія Івановича – к.іст.н., доц.кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
Лопушанського Ярослава Йосиповича – к. фіз.-мат. н., доцента кафедри біофізики, інформатики та вищої математики;
Кольбух Марію Михайлівну – к.істор.н., асистента кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
Фартушок Тетяну Володимирівну - к.мед.н., асистента кафедри хірургічних хвороб.
Бажаємо високоповажним ювілярам міцного здоров’я, родинного щастя та затишку, успіхів на педагогічній ниві!
Многая Вам літа!
Адміністрація ЛМІ, редколегія.
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ГЕНІАЛЬНОГО СИНА УКРАЇНИ – ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
З місяцем березнем пов’язано багато важливих подій. Але про одну подію кожного року
пам’ятають усі люди. Ось і студенти Львівського медичного інституту, різні за віком та
спільні за своїм духом згадують того, хто не лише влучно говорив, але й боровся за свободу,
мир і спокій у кожному українському домі. Студенти Львівського медичного інституту
організували свято присвячено 197-ій річниці з дня народження геніального поета і
художника, революціонера-демократа Тараса Григоровича Шевченка. В урочистому зібранні
брали участь студенти: Паньків Х., Петречко Н., Знак С., Сурма С., Хінайська А., Толочко М.,
Страчик С. На фото: Студенти та викладачі ЛМІ на урочистому зібранні
Помічник ректора з виховної роботи О.М. Гороховська
Як виник перший антибіотик
Перший антибіотик – пеніцилін – був відкритий випадково. У 1928 році Олександр Флемінг проводив
рядовий експеримент у ході багаторічного дослідження, присвяченого вивченню боротьби людського
організму з бактеріальними інфекціями. Виростивши колонії культури Staphylococcus, він виявив, що деякі з
чашок для культивування заражені звичайної цвіллю Penicillium – речовиною, з-за якої хліб при довгому
лежанні стає зеленим. Навколо кожної плями цвілі Флемінг помітив область, в якій бактерій не було. З цього
він зробив висновок, що цвіль виробляє речовину, що вбиває бактерії. Надалі він виділив молекулу, нині
відому як «пеніцилін». Це і був перший сучасний антибіотик. Принцип роботи антибіотика полягає в
гальмуванні або пригніченні хімічної реакції, необхідної для існування бактерії. Пеніцилін блокує молекули, що беруть участь у
будівництві нових клітинних оболонок бактерій – схоже на те, як наклеєна на ключ жувальна гумка не дає відкрити замок. (пеніцилін не
впливає на людину або тварин, тому що зовнішні оболонки їх клітин докорінно відрізняються від клітин бактерій). У 1938 році двом
ученим Оксфордського університету Говарду Флорі (1898-1968) і Ернсту Чейну (1906-1979) вдалося виділити чисту форму пеніциліну.
Масове виробництво цих ліків почалося у 1943 році. У 1945 році Флемінгу, Флорі і Чейну за їх роботу була присуджена Нобелівська
премія. Завдяки пеніциліну і іншим антибіотикам було врятовано незліченну кількість життів. Крім того, пеніцилін став першим
медикаментом, на прикладі якого було відмічено виникнення стійкості мікробів до антибіотиків.
В.о.нач. методичного відділу Ханас Ю.М.

Скарбничка мудрості
Ideae, quae sunt clarae et distinctae, numquam possunt esse falsae (Б.Спіноза) – Ідеї, які є зрозумілими і впорядкованими, не
можуть бути хибними.
Non scholae, sed vitae discimus (Сенека) - Вчимося не для школи, а для життя.

Vocabularium ethymologicum medicum
Сlavicula (лат. clavicula – засув, гачок, вусик виноградної лози). Термін виник в епоху Відродження, коли відбувався
процес становлення сучасної латинської медичної термінології. На думку анатомів, трубчаста кістка, дещо зігнута у вигляді літери S,
розташована над плечовим відростком лопатки і ручкою груднини, подібна за формою до S-подібних засувів, які біли поширені на той час
в Італії.
Зав. каф. гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, к.філол.н., доцент О.Г. Пилипів.

Конкурс краси „Міс та містер 2011 року”
У лютому 2011р. був проведений конкурс краси ”Міс та Містер 2011” серед студентів-медиків ЛМІ, коледжу „Монада” та
училища „Медик”, на якому студенти продемонстрували вроду та творчі здібності. Перемогу отримали студенти медичного коледжу
„Монада” - Балух Юлія та Коновалов Юрій. Премії студентам були вручені від медичного центру „Погляд у майбутне” його
представником Федоренко Г.І.
Декан медичного факультету, к. мед.н. Ковалишин О.А.
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