Паралелі та меридіани ІФНМУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ – У ПОСТАТЯХ
Автором-упорядником і редактором книги є доктор філологічних наук, професор, Заслужений діяч науки
і техніки України, завідувач катедри українознавства і філософії ІФНМУ В. Качкан.
Тим, хто утримує міць університетського фундаменту, хто засвічує світила відкриттів присвячується ця
книга. Особлива увага зосереджена на характеристиці сучасного науково-педагогічного потенціалу університету.
Кожна стаття дає змогу докладніше ознайомитися з кожною конкретною особою і глибше пізнати історію
університету.
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі прочитати цитати з книги. Якщо вона Вас зацікавила,
завітайте до нас в бібліотеку.
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Паралелі та меридіани ІФНМУ. ІваноФранківський національний медичний університет –
у постатях [Текст] : книга науково-документальних
есеїв / ред. В.А. Качкан. – 75-річчю з дня заснування
присвячується. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020.
– 616 с. : іл.
До книги, присвяченої 75-річчю ІваноФранківського національно медичного університету,
увійшли різножанрові документальні матеріали (діалоги,
нариси, есеї, статті) про діяльність відомих вченихмедиків, провідних педагогів, хто репрезентує обличчя
нинішнього ВНЗ, а також про представників інших
сегментів життєдіяльності університету.
Книга ілюстрована.

«Ми є свідками живої, щодень творимої історії. Але не тільки споглядаємо цю невпинну

історичну ходу – ми самі є її творцями, будівничими.
Ця Книга – скромна данина пошануванню, повазі всього колективу – Івано-Франківського
національно медичного університету».
Микола Рожко,
ректор, доктор медичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України

«… в шкалу показників духовного комплексу інтелігентності входять такі ознаки, розміщені за
значимістю: освіченість, глибокі професійні знання, порядність, чесність, працьовитість,
патріотизм, національна свідомість, милосердя, громадська активність, невибагливість до життєвого
комфорту, терпимість до людей».
Ганна Ерстенюк,
перший проректор,
докторка біологічних наук, професорка

«Людина народжується, щоб реалізуватися у власному житті…

Людина повинна займатися тим, що їй до душі, щоб повністю
проявити талант і здібності. Не завжди легким є цей шлях до самореалізації.
Але тоді ще більше цінується те, чого досягнуто…»
Галина Добош,
Заслужена журналістка України

«До наших скромних слів зможе приєднатися чимала когорта вдячних наших краян.

Ви і досі на сторожі людського здоров’я і життя, і на повсякденному посту не маєте права
на спокій, повноцінний відпочинок, власні емоції чи навіть і страх. Кожен виконує
надважливу функцію лікування українців… Нехай же Господь за Вашу жертовність і
мужність низпошле міцного здоров’я та сил на многая літ!»
Микола Сулятицький,
доцент катедри українознавства і філософії

«Запорукою успішної роботи колективу є усвідомлена і повна професійна і
людська самовіддача. Намагання відчувати майбутнє, мати стратегію успіху, нести
відповідальність за тих, хто разом з тобою, завжди бути у пошуку: самому рухатися
вперед і вести за собою, отримувати задоволення від праці».
Олександра Пришляк,
зав. катедрою інфекційних хвороб з курсом епідеміології,
професорка, докторка медичних наук

«Яскравою постаттю Прикарпатської терапевтичної
школи пам’ятається професор Мирослав Миколайович
Бережницький. Його науковий спадок є і сьогодні актуальний…
Він патріот краю і України, а найголовніше – був Людиною з
Великої Літери. Розуміти і любити людей – основна риса його
характеру».
Ірина Якубовська,
доцентка катедри внутрішньої медицини №2 та
медсестринства, кандидатка медичних наук

«Навіть перебігаючи життєвий та науковий шлях кожного зі
славної когорти працівників і очільників катедри, можемо лише з
радістю стверджувати: вони з допомогою своїх талантів долучаються до
творення і примноження слави Івано-Франківського національного
медичного університету як одного з найавторитетніших в країні, котрий
нині має блискучі перспективи та реноме новітнього ВНЗ і серед тих,
хто хоче здобути найблагороднішу у світі професію, і серед пацієнтів, і
серед медичної професорської еліти».
Наталія Чернюк,
зав. катедрою факультетської терапії,
професорка, докторка медичних наук

«Девізом катедри є слова одного з фундаторів клінічної
медицини Матвія Мудрова: «В лікарській справі немає людей, які б
закінчили свою науку, лікар, який перестає вчитися та здобувати
знання, автоматично перестає ним бути».
Нестор Середюк,
зав. катедрою внутрішньої медицини №2 та
медсестринства, професор, доктор медичних наук

«Як

говорить сам науковець, його мозок ніколи не
відпочиває, навіть серед ночі народжуються задуми, які він ретельно
фіксує, а від так опрацьовує і розвиває.
Для молоді ж дає декілька цінних порад:
- щодня хоча би одну годину варто приділяти саморозвитку і науці;
- не витрачати намарне дорогоцінний час, проводячи його за
беззмістовними заняттями;
- максимально використовувати сучасні технології, аби завжди бути
в курсі останніх новинок, тенденцій».
Нестор Середюк,
зав. катедрою внутрішньої медицини №2 та
медсестринства, професор, доктор медичних наук

«Лікар від Бога. Видатний науковець. Великий учитель. Цілитель людських сердець!»
Євгенія Бардяк,
асистентка катедри внутрішньої медицини №2
та медсестринства, кандидатка медичних наук

«Розпочався Майдан… Працювали у медпункті студенти, лікарі-інтерни ІФНМУ та

небайдужі лікарі-волонтери».
Іван Палійчук,
зав. катедри стоматології ПО, Заслужений
винахідник України, доктор медичних наук, професор

«Все в руках людини. Хочеш чогось досягти – працюй, шукай, подавайся, пробуй…

Я на церемонії в Києві бачив, які це поважні, заслужені люди, з великим стажем, з багажем
знань, досвіду і досягнень. Я побачив до чого треба йти».
Галина Добош,
Заслужена журналістка України

«Робив кроки Гетсеманським садом, а душа виповнювалася якимись дивними

запитаннями – надзавданнями: а чому ж не може постати бодай мініатюра Біблійного саду на
його рідній землі…».
Володимир Качкан,
зав. катедри українознавства і філософії,
професор, доктор філологічних наук, письменник

«Ось ми і завершили наш діалог роздумами про те, що людина надбала, про її

багатство…
Багатство духовне ніколи не зрівняється з матеріальним!»
Володимир Качкан,
зав. катедри українознавства і філософії,
професор, доктор філологічних наук, письменник

