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На традиційній нара-
ді, присвяченій почат-
ку нового навчального 
року, з доповіддю «Під-
сумки роботи Дніпропе-
тровської медичної ака-
демії за 2013-2014 н. р. 
та завдання на 2014-
2015 навчальний рік» 
виступив ректор акаде-
мік НАМН України Г. В. 
Дзяк. Подаємо витяг з 
цієї доповіді.

1 липня 2014 року Пре-
зидент України П. О. По-
рошенко підписав Закон 
України «Про вищу осві-
ту» Цей закон встановлює 
основні правові, органі-
заційні, фінансові засади 
функціонування системи 
вищої освіти України.

У цьому законі розши-
рено повноваження ви-
щих навчальних закладів, 
органів самоврядування, 
в перше чергу – студент-
ського самоврядування.
Впроваджено нові рівні 
підготовки спеціалістів: 
- молодший бакалавр;
- бакалавр;
- магістр;
- доктор філософії;
- доктор наук.

Розроблена Концеп-
ція побудови нової наці-
ональної системи охо-
рони здоров’я України. 
У цій важливій роботі бра-
ла участь і наша професор, 
завідувач кафедри соці-
альної медицини, органі-
зації та управління охоро-
ною здоров’я проф. В. М. 
Лехан. Метою Концепції 
є збереження і зміцнення 
здоров’я населення, від-
творення та примножен-
ня людського потенціа-
лу держави та задоволен-
ня об’єктивних потреб на-
селення в якісній медичній 
допомозі. 

Передбачено 
удосконалення 

системи кадрового 
забезпечення шляхом:
- оновлення навчаль-

них програм додиплом-
ної освіти, побудованих на 
компетентних засадах зі 
збільшенням обсягів щодо 
оволодіння практичними 
навичками;

- запровадження рези-
дентурної форми після-
дипломної освіти, що ба-
зується на принципах рів-
ності випускників контр-
актної та бюджетної форм 

джет), на «стоматологію» 
- 91 (4 – бюджет, 87 – го-
спрозр.), на «фармацію» - 
17 (17 госпрозр.), на «клі-
нічну фармацію» (денна 
форма) – 4 (4 госпрозр.), 
на «клінічну фармацію» 
(заочна форма) – 25 (25 
госпрозр.)

Кількість заяв, кон-
курс і прохідні бали на 
місця держзамовлення

Усього прийнято 6135 
заяв, з них за системою 
«Електронний вступ» 3997. 
На «лікувальну справу» 
конкурс склав 7,6, прохід-
ний бал –  576, 5, на «педіа-

трію» конкурс – 20,5, прох. 
бал – 529, на «медико-
профілактичну справу» 
конкурс – 31,8, прох. бал 
- 502, на «стоматологію» 
конкурс -180,5, прох. бал 
638.

Результати прийому 
окремих категорій 

абітурієнтів 
Зараховано на навчан-

ня за цільовим прийомом 
106 представників сіль-
ської молоді. Поза конкур-
сом 57 осіб: 5 сиріт, 15 ін-
валідів, 37 дітей шахтарів. 
Першокурсниками стали 4 
особи, які досягли визна-
чних успіхів у вивченні про-
фільних предметів (призе-
ри всеукраїнських етапів 
олімпіад, МАН), 180 меда-
лістів шкіл та з дипломом з 
відзнакою.

Результати прийому 
абітурієнтів з АР Крим і 

Донбасу
З АР Крим, м. Севас-

тополь зараховано 5 осіб 
(у 2013 р. – 8), з Донецької 
області – 94 (у 2013 р. 
– 26), з Луганської – 25  
(у 2013 р. – 1), з них поза 
конкурсом 26.

навчання, рейтинговості в 
отриманні спеціалізації;

- залучення професійно-
го самоврядування медич-
них працівників та саморе-
гульованих організацій на-
давачів медичної допомо-
ги до усіх аспектів післяди-
пломної освіти;

- створення універси-
тетських лікарень (клінік) 
на базі існуючих ЗОЗ та 
ВМНЗ;

- моніторингу оцінки 
якості навчання із залучен-
ням студентських органі-
зацій;

- розбудови системи 
безперервного професій-
ного розвитку і підтрим-
ки медичних працівни-
ків, розширення доступу 
до дистанційних форм на-
вчання;

- ліцензування профе-
сійної діяльності лікарів.

Характеристика 
співробітників академії

Загальна чисель-
ність співробітників – 
1477. Професорсько-
викладацький склад - 650 
осіб, середній вік – 47 ро-
ків. ДОКТОРІВ НАУК (се-
редній вік – 58 р.) – 109 
(17 %), з них мають вчене 
звання ПРОФЕСОРА – 83 
(76%). КАНДИДАТІВ НАУК 
(середній вік – 48 р.) – 348 
(53%), з них мають вче-
не звання ДОЦЕНТА – 162 
(46,6%). Без наукового 
ступеня 193 співробітни-
ки, що становить 30%, се-
редній вік – 39 років. Завід-
увачів кафедр – 55 (серед-
ній вік – 54 роки, було 57 
років), докторів наук – 50, 
кандидатів наук – 5.

На посаді професора 
трудиться 41 особа (се-
редній вік – 60 років), на 
посаді доцента – 140 осіб 
(середній вік – 49 років). 
Мають пенсійний вік 156 
співробітників, мали рані-
ше – 173, з них завідувачів 
кафедр – 18 (було 27).

Нинішнього року на 
навчання прийнято 665 
першокурсників, із них 
479 бюджетників і 186 тих, 
хто вступив на госпроз-
рахунок. Всього на «ліку-
вальну справу» зарахова-
но 409 осіб (360 - бюджет, 
більше на 55 у порівнянні з 
2013 роком, 49 госпрозр.), 
на «педіатрію» - 89 (85 – 
бюджет, 4 госпрозр.), на 
«медико-профілактичну 
справу» - 30 (30 – на бю-

Цільовий прийом 
сільської молоді 

За цільовим прийомом 
до ДМА подали заяви юна-
ки та дівчата із сіл Дніпро-
петровської, Кіровоград-
ської, Миколаївської, Хер-
сонської, Черкаської об-
ластей. Усього подано 182 
заяви на 106 місць, кон-
курс склав 1, 7.

Згідно з наказом МОЗ 
України від 24. 10. 2012 р. 
№834 «Про навчально-
методичну діяльність ВМ 
(Ф) НЗ МОЗ України з 19 до 
21. 02. 2014 р.» проведе-
но повторний моніторинг 
навчально-методичної 
діяльності академії, під 
час якого було встановле-
но, що частина положень в 
установлений строк зали-
шалася невиконаною.

Важливу роль у поліп-
шенні навчального про-
цесу відіграє наявність 
навчально-освітнього 
матеріалу. Так, у 2014 
році видано 2 підручни-
ки «Урологія» (рос. мо-
вою) та «Сімейна меди-
цина» (електронне видан-
ня), 5 посібників (18,9% 
від плану) кафедрами: фа-
культетської терапії та ен-
докринології; урології, 
оперативної хірургії та то-
пографічної анатомії (укр., 
рос., англ.); медичної біо-
логії, фармакогнозії та бо-
таніки (англ.); анатомії лю-
дини (англ.), сімейної ме-
дицини.

У 2014 році вперше 
в академії впроваджено 
підсумковий модульний 
контроль з дисциплін 
незалежною моніторин-
говою групою за якістю 
освіти:

- на перших курсах сто-
матологічних та медичних 
факультетів з анатомії лю-
дини та гістології;

- на других курсах з біо-
хімії та нормальної фізіо-
логії;

- на третіх курсах про-
довжено як перший етап 
складання підсумково-
го модульного контролю з 
патоморфології, патофізі-
ології, фармакології.

Тактика підготовки до 
ліцензійного іспиту ПО-
ЗИТИВНА, про що свід-
чать результати: серед-
ній результат (тестування 
в ДМА) з патоморфології 
– 81,05%, ліцензійний іс-
пит 25.06.2014 р. – 82, 5%; 
з патофізіології – 75, 1% та 

74,5% відповідно та з фар-
макології – 71, 08% та 70, 
1%.

Опитано більше поло-
вини випускників поточ-
ного року. Таке щорічне 
анкетування випускни-
ків з метою «зворотньо-
го зв’язку» надає інфор-
мацію для аналізу ситуації 
та прийняття рішень щодо 
підвищення якості підго-
товки майбутніх лікарів.

Залишається актуаль-
ним питання поліпшен-
ня роботи кафедр щодо 
формування практич-
них навичок у студентів. 
У 2012 році 54, 6% опита-
них випускників вважали 
таку роботу кафедр «до-
статньою», у 2013 році їх 
кількість зменшилась і у 
поточному році становить 
лише 50,8%. Тобто ко-
жен другий незадоволе-
ний практичною підготов-
кою на кафедрах. І це під-
тверджується результата-
ми складання практичних 
навичок на державних іс-
питах.

На підставі аналізу про-
токолів складання прак-
тичних навичок на держав-
них іспитах з’ясувалося, 
що КОЖЕН ДРУГИЙ ВИ-
ПУСКНИК І-го медично-
го факультету НЕ ЗМІГ 
РОЗВ’ЯЗАТИ ситуаційну 
задачу з надання екстре-
ної медичної допомоги ди-
тині та з діагностики ди-
тячих інфекційних хвороб, 
НЕ ЗМІГ БЕЗ ПОМИЛОК 
виконати медичну маніпу-
ляцію «Визначення групи 
крові», провести гінеколо-
гічне дослідження, визна-
чити стан новонароджено-
го за шкалою Апгар. 

КОЖЕН ДРУГИЙ ВИ-
ПУСКНИК за фахом «педі-
атрія» НЕ ЗМІГ БЕЗ ПОМИ-
ЛОК розв’язати ситуацій-
ну задачу з надання екс-
треної медичної допомоги 
дитині та виконати медич-
ну маніпуляцію щодо ви-
значення групи крові. КО-
ЖЕН ТРЕТІЙ ВИПУСКНИК 
за фахом «педіатрія» НЕ 
ЗМІГ БЕЗ ПОМИЛОК ВИ-
КОНАТИ ПРАКТИЧНІ НА-
ВИЧКИ: первинний до-
гляд за новонародженим, 
розв’язати ситуаційну за-
дачу з діагностики дитячих 
інфекційних хвороб.

КОЖЕН ДРУГИЙ ВИ-
ПУСКНИК стоматологічно-
го факультету НЕ ЗМІГ БЕЗ 
ПОМИЛОК: розв’язати си-

туаційну задачу з діагнос-
тики невідкладного стану, 
визначити тактику і надан-
ня екстреної медичної до-
помоги, виконати медичну 
маніпуляцію з дитячої сто-
матології.

КОЖЕН ТРЕТІЙ вітчиз-
няний випускник 2014 року 
за фахом «стоматологія» 
не склав по 3-4 практичні 
навички з 11-ти на держав-
ному іспиті, що підтвер-
джується оцінкою «0» у 
протоколі з другої частини 
практично-орієнтованого 
іспиту з усіх чотирьох дис-
циплін.

Практична підготов-
ка ІНОЗЕМНИХ СТУДЕН-
ТІВ за фахом «стоматоло-
гія» ще гірша: ПОЛОВИ-
НА випускників не скла-
ла по 5 практичних нави-
чок з 11-ти на державному 
практично-орієнтованому 
іспиті з усіх чотирьох дис-
циплін.

80% опитаних випус-
кників 2014 року підкрес-
лили, що за роки навчан-
ня їм вдалося сформува-
ти навички спілкування та 
роботи з хворим. У мину-
лому році таку оцінку дали 
70% випускників, у 2012 р. 
– 64%.

 Свій рівень підготов-
ки до практичної лікар-
ської діяльності випускни-
ки ДМА 2014 р. оцінили та-
ким чином: 2,7 % як неза-
довільний, 36,2% - задо-
вільний, 54, 1% - добрий і 
7% - відмінний.

З метою впровадження 
інформаційних техноло-
гій протягом останніх ро-
ків ми постійно приділяє-
мо увагу поліпшенню ро-
боти Web-порталу ака-
демії, яким користуєть-
ся кожен третій випус-
кник. Понад 40 % випус-
кників «часто» використо-
вують мережу, 21% під-
креслили, що користують-
ся «нечасто», 3,4% опита-
них «не користуються».

На думку випускників 
організацію навчально-
го процесу ускладнювало: 
низький рівень організації 
самостійної роботи – від-
значив кожен п’ятий, не-
достатня практична підго-
товка – кожен другий, не-
професіоналізм виклада-
чів – кожен десятий, тиск 
з боку викладачів – кожен 
сьомий.

Актуальним залишається формування 
практичних навичок

З новим навчальним роком!

Витяг з 
доповіді

 на вченій раді
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На запитання «Чи сти-
калися Ви особисто з ви-
падками хабарництва з 
боку викладачів та адмі-
ністрації?» відповіли: ні – 
50,6%, 1 раз – 13, 3%, де-
кілька разів – 18,5 %, не 
дали відповіді – 17, 6%.

НЕГАТИВНІ ЯВИЩА, 
НА ЯКІ ЗВЕРНУЛИ УВАГУ 
40 % ОПИТАНИХ ВИПУС-
КНИКІВ, значною мірою 
пов’язані з проблемою 
підвищення педагогічної 
та професійної майстер-
ності викладачів. А саме:

- байдужість, незацікав-
леність багатьох викла-
дачів до студентів, НЕБА-
ЖАННЯ ділитися досвідом 
й знаннями;

- не приділяється належ-
на увага відпрацюванню 
практичних навичок з па-
цієнтами, роботі з історі-
єю хвороби, методам до-
слідження;

- вся увага на тести. На-
вчальний процес побудо-
вано на заучуванні тестів, 
що знижує мотивацію до 
навчання;

- н е д о с т а т н є 
матеріально-технічне за-
безпечення навчального 
процесу;

- невідповідність підруч-
ників навчальним програ-
мам.

47 % опитаних випус-
кників внесли пропозицію 
щодо удосконалення якос-
ті підготовки студентів.

* Більше часу практич-
ній підготовці, роботі з па-

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.) ► цієнтом, проводити спіль-

ну курацію хворого.
* Більше розбира-

ти з викладачем лабора-
торні, інструментальні та 
УЗД-дослідження, ЕКГ та 
R-ГРАМИ.

* Перенести акцент з 
тестів на навчальний мате-
ріал, проводити розбір клі-
нічних випадків з обгово-
ренням у групі студентів.

Під час анкетування 
випускники довели своє 
прагнення щодо отри-
мання якісної освіти. Не-
обхідно:

- підвищити професі-
оналізм викладачів та їх 
відповідальність за якість 
практичних занять із сту-
дентами;

- підвищити рівень 
контролю над навчальним 
процесом;

- ввести систему оціню-
вання успішності студентів 
на Web-порталі академії;

- запровадити у на-
вчальний процес сучасні 
засоби навчання;

- п о к р а щ и т и 
м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н у 
базу, збільшити кількість 
та якість манекенів;

- винести підготовку до 
ліцензійного іспиту за межі 
практичних занять;

- збільшити кількість до-
ступних матеріалів в елек-
тронному вигляді.

Студенти-медики – 
ВОЛОНТЕРИ

Вченою радою ДМА 
було прийнято «Поло-

ження про волонтерський 
рух у державному закла-
ді ДМА» з переліком видів 
волонтерської діяльнос-
ті. Вже цього року на базі 
ІІ-го медичного факульте-
ту студентами-педіатрами 
2-3 курсів була створена 
група волонтерів (25 осіб), 
яка протягом навчально-
го року працювала у те-
риторіальному центрі со-
ціального обслуговуван-
ня Жовтневої у м. Дніпро-
петровськ районної ради 
(пункт соціальних послуг).

Наші студенти-
волонтери (12 студентів 4 
курсу ІІ медичного факуль-
тету та 17 студентів 2 курсу 
І-го медичного факульте-
ту) одними з перших взя-
ли участь у роботі Дніпро-
петровського Координа-
ційного центру допомоги 
переселенцям з Криму та 
Донбасу. Робота юнаків та 
дівчат відзначена «Подя-
кою Координаційного цен-
тру «Допомога Дніпра», 
яка прийшла на ім’я ректо-
ра в липні цього року.

З липня 30 студентів-
медиків 4-5 курсів стали 
надавати допомогу по-
раненим в зоні АТО на 
базі військового шпи-
талю та відділення ор-
топедії й травматоло-
гії обласної лікарні іме-
ні Мечникова. У серп-
ні студенти-волонтери 3-6 
курсів продовжили робо-
ту у військовому шпита-
лі, працюючи як вдень (5-8 
осіб), так і вночі (до 5 сту-

дентів). Є група студентів-
волонтерів, які працюють 
вже кілька тижнів і мають 
намір продовжувати пра-
цювати і далі.

Координатором робо-
ти студентів-волонтерів у 
військовому шпиталі є до-
цент кафедри хірургії №1 
Володимир Пилипович Су-
лима.

Щодо контингенту іно-
земних громадян

У нашій академії навча-
ються іноземні громадя-
ни з 45 країн світу. На до-
дипломній підготовці 148 
слухачів підготовчого від-
ділення, 1388 студентів. 
На післядипломній – 105 
клінічних ординаторів та 
магістрів, 6- аспірантів.

Викладачі та студен-
ти беруть участь у закор-
донних конгресах, симпо-
зіумах, стажуваннях. Плід-
но ведеться маркетинго-
ва діяльність. Зокрема, в 
республіці Індія. Так, були 
проведені ділові зустрічі 
з представниками Мініс-
терства охорони здоров’я 
Індії та посольства Укра-
їни в Індії. Організовані 
семінари-презентації ДМА 
в середніх навчальних за-
кладах 7 штатів Індії. Зро-
блено публікації в 10 ви-
даннях газет. Укладено 5 
угод на співпрацю з ліку-
вальними закладами та 
університетами.

Наша академія співп-
рацює з 12 універси-
тетами світу: Вейфан-

ською медичною акаде-
мією, Шандунським уні-
верситетом традицій-
ної китайської медици-
ни (Китай), Міжнародним 
Казахсько-Турецьким уні-
верситетом Х.А.Ясаві (Ка-
захстан), Штутгартським 
університетом, Універси-
тетом м. Мюнстер, Уні-
верситетом м. Хайдель-
берг (Німеччина), Інсти-
тутом ревматології РАМН 
ім. В. А. Насонової (Ро-
сія), Ташкентською медич-
ною академією (Узбекис-
тан), Придністровським 
державним університетом 
імені Т. Г. Шевченка (Мол-
дова), Вітебським держав-
ним ордена Дружби наро-
дів медичним університе-
том (Білорусь), Таджиць-
ким державним медичним 
університетом імені Абу 
Алі Ібн Сіно, Жешувським 
університетом (Польща).

Кафедрою травма-
тології та ортопедії (зав.
каф. чл.-кор НАМНУкраї-
ни проф. О. Є. Лоскутов) 
запроваджено і проведено 
15 українсько-німецьких 
ортопедичних симпозіу-
мів.

Плідною була 
рекламно-інформаційна 
та профорієнтаційна ді-
яльність академії.

Підготовлено 200 
примірників українсько-
англомовного реклам-
ного буклету «Міжнарод-
на освіта». Академія – ди-
пломант 2 міжнародних та 
всеукраїнських освітніх ви-

ставок. Інформація про вуз 
розміщена в міжнародних 
витаннях і на сайті ДМА: 
www.dsma.dp.ua.

ДМА – учасник 5-ї між-
народної виставки «Сучас-
ні заклади освіти 2014», 
має високу нагороду рей-
тингового конкурсу «Лі-
дер міжнародної діяль-
ності», сертифікат якос-
ті наукових публікацій (на 
підставі показників нау-
кометричної бази даних 
SciVerce Scopus). Лауреат 
конкурсу першого ступеня 
5-ї національної виставки-
презентації «Інноватика в 
сучасній освіті 2013».

За результатами ран-
жування ВНЗ ІV рівня акре-
дитації та МОЗ України у 
розділах наукової та ліку-
вальної роботи наша ака-
демія посідає 14 місце. За 
даними всесвітньої нау-
кометричної бази Scopus 
(станом на 18.04.2014 р.) 
у рейтингу понад 400 вузів 
України - ДМА на 25 місці.

Щодо фінансування
До джерел фінансу-

вання належать загальний 
фонд державного бюдже-
ту, зокрема, освіта, наука, 
спеціальний фонд держав-
ного бюджету, зокрема, 
освіта, наука, Медцентр, 
інше. Разом по установі ця 
сума становить 82 606,8, 
доля спецкоштів у загаль-
ному бюджеті становить 
62,3%. Основний вид за-
робітку – освіта.

Актуальним залишається формування практичних навичок

Нові завідувачі 
кафедр

На підставі таємного голосування вчена рада 
28 серпня обрала нових завідувачів кафедр.

Кафедру медико-біологічної фізики та інфор-
матики очолюватиме д.б.н. Ірина Борисівна 
КУЛАГІНА;

кафедру медичної біології, фармакогнозії 
та ботаніки – д.м.н. професор Віра Федорівна 
ШАТОРНА;

кафедру біохімії, медичної та фармацевтичної 
хімії – к.б.н. Ганна Сергіївна МАСЛАК;

кафедру неврології та офтальмології –  
д.м.н. Олексій Вікторович ПОГОРЕЛОВ;

кафедру фтизіатрії – к.м.н. Наталія Станісла-
вівна КОЛІСНИК;

кафедру педіатрії та клінічної лабораторної ді-
агностики ФПО – д.м.н. Світлана Олександрівна 
ШЕЙКО;

кафедру сімейної медицини ФПО – д.м.н. Ірина 
Леонідівна ВИСОЧИНА

Кишеня мудре-
ця буде доступна, 
але не дірява;

із неї багато 
вийде, але нічого 
не випаде.

Сенека

Ці слова знамени-
того давньоримського 
філософа, поета, дер-
жавного діяча і орато-
ра Луція Аннея Сенеки 
молодшого, напевно, 
як ніколи точно харак-
теризують сьогодніш-
нє ставлення більшос-
ті соціуму до трагіч-
них подій у нашій кра-
їні. Ще рік тому ніщо не 
передвіщало загрози… 
Аж ось на зміну страш-
ним подіям на Майда-
ні прийшли ще жахли-
віші військові дії з за-
стосуванням ворожої 
військової техніки та 
озброєння, і ми опини-
лися за крок від повно-
масштабних військо-
вих дій.

Тож поки підрозді-
ли Збройних Сил Укра-
їни та батальйони до-
бровольчих військо-
вих формувань ви-
зволяють кожен кла-
поть української зем-
лі від сепаратистів, тут, 
у тилу, активно працю-
ють волонтерські фор-
мування. Вони сьогод-
ні стали такими собі ін-
тендантськими служ-
бами, адже взяли на 
себе тягар тилового за-
безпечення армії ре-
чами, харчуванням і 
навіть озброєнням. 

Не могли залишати-
ся осторонь таких про-
блем і студенти Дніпро-
петровської медичної 
академії. Тим більше, 
що медики є прикладом 
у питаннях гуманізму. 
Тому у липні під керів-
ництвом доцента ка-
федри хірургії №1 Во-
лодимира Пилипови-
ча Сулими був створе-
ний загін студентів, які 
добровільно у свій ка-
нікулярний період, не 
залежно від часу доби, 
віддано присвятили 
себе святій справі – до-
помозі пораненим бій-
цям з АТО, які проходи-
ли лікування у Дніпро-
петровському базово-
му військовому госпіта-
лі та в обласній лікарні 
ім. Мечникова.

Усі студенти, які пра-
цювали і допомагали в 
госпіталі, були удосто-
єні подяки від ректо-
ра медичної академії, 
академіка НАМН Украї-
ни, професора Г.В. Дзя-
ка на засіданні вченої 
ради 28 вересня. Та-
кож ректор нагородив 
почесними грамотами 
студентів, які особли-
во відзначилися у ро-
боті. Це з І-го медично-
го факультету: Олек-
сандр Журба (4 курс), 
Олександра Сердюк (6 
курс), Дар’я Шевченко 

(6 курс), Світлана Дуюн 
(5 курс), Вікторія Ліс-
ниченко (5 курс) ; з ІІ-
го медичного факуль-
тету: Наталя Гайда (5 
курс), Олена Горєвая (5 

курс), Валерія Рембиць-
ка (5 курс), Олександра 
Нємцева (5 курс), Ярос-
лав Єременко (4 курс).

Від імені профко-
му студентів та від себе 
особисто звертаюсь 
до всіх волонтерів-
студентів, які працюва-
ли, не покладаючи рук, 
цього спекотного літа.

- Дорогі, шановні, 
безцінні наші колеги 
студенти-волонтери! 
Вашу роботу важко пе-
реоцінити, вірніше, це 
зробити неможливо, 
бо хто б не говорив до-
брі слова, все одно вия-
виться, що добра ви ро-
бите стільки, що подя-

кувати всім і за кожну 
добру справу не вдасть-
ся нікому... 

На даному етапі ви - 
взірець гуманності для 
ваших молодших ко-

лег. Тож нехай ця іскра 
самопожертви у скрут-
них ситуаціях ніколи 
у вас не згасне. Вона 
обов’язково вам повер-
неться сторицею у на-
вчанні і подальшій пра-
ці в медицині. Також дя-
куємо доценту В. П. Су-
лимі за його корисні 
настанови, батьківську 
підтримку, життєву му-
дрість і його особливий 
стиль роботи з студен-
тами.

Слава Україні, слава 
її непереможному на-
роду!

Ярослав ВІЛЕНСЬКИЙ,
голова студентського 

профкому

Коли є такі волонтери, народ 
України не перемогти!
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Першого вересня ни-
нішнього року виповни-
лося 90 років від дня на-
родження і 64 роки педа-
гогічної, наукової та гро-
мадської діяльності докто-
ра медичних наук, профе-
сора Якова Григоровича 
Коврова.

Яків Григорович наро-
дився в багатодітній селян-
ській родині в селі Давидів 
Брід Херсонської облас-
ті, де і закінчив середню 
школу. Радість закінчення 
школи була засмучена по-
чатком Великої Вітчизня-
ної війни. І тому мрії про 
подальше навчання були 
віддалені на багато років.

Його разом з братами 
та односельцями евакую-
вали у тил нашої країни. За 
станом здоров’я до діючої 
армії був призваний лише 
влітку 1943 року – в піхот-
ну гвардійську 109-у диві-
зію. З боями пройшов пів-
денною Україною, брав 
участь у визволенні Хер-
сону, Миколаєва, Одеси. 
Велика битва була під час 
Яссо-Кишинівської воєн-
ної операції, після якої ди-
візія перейшла кордон і 
вступила на територію єв-
ропейських держав - в Ру-
мунію, Болгарію, Югосла-
вію, Угорщину, Австрію, 
Чехословаччину. Він має 
медалі за взяття Бєлграда, 
Відня, Будапешта, Праги.

Яків Григорович зга-
дує деякі бойові епізоди, 
адже він часто ходив у роз-
відку і кілька разів приво-
див «язика». В Югославії 
під час розвідки його пора-
нило, але «язика» все-таки 
зі своїм напарником при-
вів, за що одержав бойову 

медаль «За відвагу». Після 
госпіталю добровільно пі-
шов у другий гвардійський 
механізований корпус.

В Чехословаччині під 
час взяття міста Брно по-
трібні були дані про воро-
га і його знову відрядили в 
розвідку. Вони удвох з на-
парником – тільки стало 
розвиднятись – відправи-
лися у бік німецьких око-
пів і побачили замаскова-
ні гілками окопи німців. 
По-пластунськи добрались 
до окопу, в якому сидів во-
рожий солдат. Вони його 
обеззброїли і повели з со-
бою. А фашисти поміти-
ли їх і відкрили стріляни-
ну. Неподалік були міне-
ри, які прикрили своїм вог-
нем розвідників, і ті виліз-
ли з-під цього вогню. Яко-
ва Григоровича поранили 
в руку, і він знову потра-
пив до госпіталю. За «язи-
ка» був нагороджений. Це 
було напередодні розгро-
му ворога – 27 квітня 1945 
р. День Перемоги він зу-
стрів у госпіталі. Звістка 
про капітуляцію фашистів 
викликала велику радість 
у солдат і мирних жителів.

Але ще не все скінчи-
лося. На сході країни був 
ворог №2 – Японія. Піс-
ля госпіталю Яків Ков-
ров потрапив до складу 6-ї 
гвардійської танкової ар-
мії, яку направили на Да-
лекий Схід для розгрому 
японських імперіалістів в 
Манчжурії. Для цього тре-
ба було подолати безводну 
пустелю Гобі та гори Вели-

кий Хінган. Особливо важ-
ко здолали ці великі пере-
пони. Тільки після цього в 
битві зустрілися з передо-
вими японськими війська-
ми. За 22 дні бійці 6-ї тан-
кової армії розгромили 
розхвалену квантунську 
армію і змусили її капіту-
лювати.

Таким чином Яків Гри-
горович у складі 6-ї тан-
кової армії закінчив дру-

гу світову війну. За участь 
у бойових діях був нагоро-
джений бойовими нагоро-
дами.

У 1947 році повернувся 
додому. За порадою бать-
ка вирішив вступити до ін-
ституту. До війни після за-
кінчення школи мріяв ста-

ти інженером. Але після 
трьох поранень вирішив 
стати лікарем. Тому не ва-
гаючись подав документи 
до Дніпропетровського ме-
дичного інституту і після 
вступних іспитів став сту-
дентом цього закладу. На-
вчався добре, брав участь 
у наукових гуртках з гігіє-
ни та організації охорони 
здоров’я. Тому після закін-
чення інституту йому по-

рекомендува-
ли вступити до 
аспірантури на 
кафедру охо-
рони здоров’я, 
якою завідував 
професор Бо-
рис Мойсейо-
вич Шкляр.

Після за-
кінчення аспі-
рантури Якова 
Григоровича 
направляють 
до відкрито-
го в 1955 році 
у Кривому 
Розі Науково-
дослідного ін-
ституту гігієни 
праці і проф-
захворювань 
на посаду за-
відуючого орг-
методвідділом.

Майже три роки він 
працював у цьому ін-
ституті, але більше його 
приваблювала науково-
педагогічна діяльність. 
Тому в 1959 році повернув-
ся до Дніпропетровська на 
посаду викладача кафе-
дри організації охорони 

Наші ювіляри

Взірець громадянина, науковця, педагога

26 липня 2014 року від-
значив 50-річчя від дня на-
родження завідувач кафедри 
терапевтичної стоматології 
нашої академії, доктор ме-
дичних наук, професор Ан-
дрій Валерійович Самойлен-
ко. 

Після закінчення Дні-
пропетровського медично-
го інституту в 1986 році він 
пройшов шлях від лікаря-
стоматолога у міській сто-
матологічній поліклініці №2 
м.  Дніпропетровська, асис-
тента кафедри пропедевтики 
терапевтичної стоматології 
до завідувача кафедри дитя-
чої стоматології, з 2007 року 
А.В.Самойленко – завідувач 
кафедри терапевтичної сто-
матології.

Андрій Валерійович є 
учнем засновника Дніпропе-
тровської пародонтологічної 
школи професора Ігоря Сер-
гійовича Мащенка. Поряд з 
ним своїми вчителями він 
вважає нині покійних профе-
сорів Г. І. Сироту та К. М. Ко-
сенка. Під керівництвом пер-
шого у 1993 році Андрій Ва-
лерійович захищає канди-
датську дисертацію «Оптимі-
зація лазеротерапії в комп-
лексному лікуванні генералі-
зованого пародонтиту», а під 
керівництвом другого у 2003 
році – докторську дисерта-
цію «Особливості клінічного 
перебігу та лікування різних 
варіантів генералізованого 
пародонтиту».

Йому притаманна 
постійна жага знань

Наукові інтереси профе-
сора А.В.Самойленка стосу-
ються головним чином ви-
вчення питань діагности-
ки та лікування запально-
деструктивних захворю-
вань тканин пародонту, за-
хворювань слизової оболон-
ки ротової порожнини. Він 

є автором понад 250 нау-
кових праць, у тому числі 5 
навчально-методичних по-
сібників, 7 методичних реко-
мендацій, 10 патентів. Під ке-
рівництвом А.В.Самойленка 
захищено 4 кандидатські 
дисертації, понад 20 магіс-
терських робіт, виконавцями 
яких були не тільки вітчизня-
ні, але й іноземні випускни-
ки. Нині виконується 7 кан-
дидатських дисертацій. 

А. В. Самойленко – лікар-
стоматолог вищої категорії, 
член Координаційної ради 
Асоціації стоматологів Укра-
їни, голова Асоціації стома-
тологів України у Дніпро-

петровській області, голо-
ва проблемної комісії «Сто-
матологія» ДЗ «ДМА МОЗ 
України», член атестаційної 
комісії з атестації лікарів-
стоматологів у департамен-
ті охорони здоров’я облас-
ної держадміністрації, член 
спеціалізованих вчених рад 
щодо захисту дисертацій До-
нецького державного медич-
ного університету та Україн-
ської медичної стоматологіч-
ної академії, член редакцій-
ної колегії журналів «Україн-
ський стоматологічний аль-
манах», «Ортодонтія», бага-
торазовий член журі міжна-
родних конкурсів з естетич-
ної реставрації зубів.

А. В. Самойленку, як 
справжньому вченому, при-
таманна постійна жага 
знань. Він стажувався з пи-
тань лазеротерапії в Москов-
ському медичному інститу-
ті ім. Сеченова (Росія) під ке-
рівництвом професора Ба-
жанова Н.Н. (1989 р.), в уні-
верситеті «Південна Калі-
форнія» (м. Лос-Анджелос, 
США, 2008 р.), у Шандон-
ському університеті тради-
ційної китайської медицини 
(Китай, 2010 р.).

Професор Самойлен-
ко проводить активну 
лікувально-консультативну 
роботу на базі обласної сто-
матологічної поліклініки, 

міської стоматологічної по-
ліклініки №1, надає консуль-
тативну допомогу лікарям-
стоматологам, постійно ви-
ступає з доповідями на пере-
ривистих курсах.

Надійним тилом для Ан-
дрія Валерійовича слугує 
сім’я: дружина Ірина Ігорівна 
та троє синів. Зі стоматологі-
єю вже пов’язали свою долю 
старші сини – Ігор та Вале-
рій. Наймолодший Андрійко 
тільки починає опановувати 
навчання у школі.

З нагоди ювілею колек-
тив кафедри терапевтичної 
стоматології, обласна сто-
матологічна громадськість 
щиро вітають Андрія Валері-
йовича Самойленка, зичать 
йому міцного здоров’я, твор-
чого довголіття, сімейних га-
раздів і подальших творчих 
успіхів у науці і практичній 
стоматології.

 
Ольга САЛЮК, 

доцент, за дорученням 
колективу

 кафедри терапевтичної 
стоматології;

Ігор ЯЛОВИЙ, 
головний стоматолог УОЗ 

обласної державної 
адміністрації.

здоров’я ДМІ.
У 1961 році захищає 

кандидатську, а в 1971 році 
– докторську дисертацію. 
В 1971 р. його обирають за-
відуючим кафедрою гігіє-
ни дітей та підлітків. Осно-
вним напрямом наукової 
діяльності було вивчен-
ня стану здоров’я дітей та 
підлітків. Результати до-
слідження опубліковані 
у Всесоюзному збірнику 
«Матеріали по фізичному 
розвитку дітей та підлітків 
міст та сільських місцевос-
тей СРСР» (Москва, 1982 
р.). За матеріалами доктор-
ської дисертації були опу-
бліковані методичні реко-
мендації на допомогу прак-
тичним лікарям «Профі-
лактика та реабілітація ін-
валідів по зору» (1983 р.) і 
«Раціональне харчування 
школярів» (Київ, 1983 р.). 
Усього виконано і опублі-
ковано 93 роботи.

За сумлінну працю в 
інституті одержав наго-
роду Міністерства охоро-
ни здоров’я – знак «Від-
мінник охорони здоров’я 
СРСР», «Відмінник вищої 
школи», грамоти Мініс-
терства охорони здоров’я 
України, обласної ради та 
ін.

Протягом усього життя 
Яків Григорович займався 
громадською роботою. Ще 
студентом був членом про-
фкому студентів, у Криво-
му Розі – голова товари-
ства «Знання», 10 років – 
голова обласного товари-
ства гігієністів, з 2003 року 

він – голова ради ветера-
нів медакадемії. Крім того, 
він є членом президії вете-
ранів Жовтневого району, 
а також членом ради вете-
ранів 6-ї танкової армії.

Що хотілося б сказати 
наостанок ? 

Колись дуже давно, у 
1980 році, автор цих ряд-
ків, а тоді – студент пер-
шого курсу сан-гіг факуль-
тету, боязко звернувся до 
завідувача кафедри гігієни 
дітей та підлітків Я. Г. Ков-
рова з проханням навчити 
його азам гри на балалайці: 
дуже вже хотілось вразити 
всіх студентськими частів-
ками на факультетському 
конкурсі художньої само-
діяльності. Професор до-
поміг залюбки ! Минули 
десятиліття, але й на 91-му 
році життя із-за героїчного 
минулого нашого ювіляра, 
його чисельних нагород та 
титулів ще виглядає моло-
дий, пустотливий та бадьо-
рий студент-фронтовик 
Яків Ковров. В день юві-
лею – 1 вересня я завітав 
на квартиру до Якова Гри-
горовича з букетом квітів. 
Підморгнувши мені змов-
ницьки, він сказав: «Хо-
чеш, чимось похвалюся ?» 
Потім дістав зі шкапи ту 
саму балалайку і як тоді, 34 
роки тому, врізав «Коро-
бейників» ! 

Бажаємо Якову Гри-
горовичу життєвої насна-
ги, невичерпного оптиміз-
му, бадьорості і міцного 
здоров’я.

Олександр ШЕВЧЕНКО, 
професор, завідувач кафедри 

гігієни та екології

Корінь усіх проблем люди-
ни, як вважають психологи, в її 
вихованні. Одним із середовищ, 
в якому відбувається станов-
лення особистості, є вищий на-
вчальний заклад. Немало вишів 
України є корумпованими, що 
підтверджують чисельні факти. 
Молоді люди, які пройшли крізь 
корумповану систему освіти, у 
подальшому вважатимуть прин-
ципи корупції нормальним засо-
бом вирішення справ, навчати-
муть цьому своїх дітей, тим са-
мим створюючи своєрідне за-
мкнене коло у державі.

Є сила-силенна випадків, 
коли за хабарі притягаються до 
відповідальності окремі викла-
дачі, але вони носять випадко-
вий, «акційний характер», та не 
викорінюють корупцію повною 
мірою.

Про корупцію у вузах зна-
ють, про неї пишуть і гово-
рять, організовують круглі сто-
ли, конференції, але досі ніяких 
суттєвих і дієвих заходів для бо-
ротьби з нею не вжито.

За результатами аналі-
зу одного з експертних опиту-
вань щодо боротьби з коруп-
цією у вузах серед заходів, які 
слід впроваджувати в межах іс-
нуючої системи, експерти на-
самперед акцентують необхід-
ність створення «телефону до-
віри» для студентів (якщо це 
буде зв’язок із незалежною від 
ВНЗ організацією), здійснен-
ня постійного моніторингу сту-
дентського середовища з метою 
виявлення фактів хабарництва, 
розповсюдження досвіду ефек-
тивних спроб протидії корупції.

ГО «По боротьбі з коруп-
цією та незаконною діяльніс-
тю» розроблено та впрова-
джено проект «ВУЗ: коруп-
ція – STOP!», що спрямований 
на зменшення проявів коруп-
ції у вищих навчальних закладах 
України. Нашою організацією 
створено сайт www.vuz.org.ua,
який слугуватиме альтернати-
вою «телефону довіри». На 

сайті відображена інформація 
про всі вищі навчальні заклади в 
Україні, а також розміщено фор-
му повідомлення про факт ко-
рупції у конкретному вузі, яку 
має можливість заповнити будь-
який студент. Це повідомлен-
ня буде відображено на сторін-
ці вузу.

Для досягнення максималь-
ного ефекту від реалізації про-
екту нашою організацією пла-
нується створення ініціативних 
груп студентів в кожному виші, 
які будуть проводити моніто-
ринг корупції всередині вузу, 
а також перевіряти та підтвер-
джувати інформацію, викладе-
ну на сторінці конкретного вузу.

На кожний факт виявлених 
корупційних діянь від імені на-
шої організації буде направля-
тися повідомлення про виявле-
ні факти корупційних правопо-
рушень спеціально уповнова-
женим суб’єктам, керівництву 
та колективу вузу, в якому були 
вчинені ці правопорушення, а 
також громадськості через со-
ціальні мережі (що передбачено 
ст. 18 Закону України «Про за-
сади запобігання і протидії ко-
рупції»). Це, на нашу думку, на-
дасть можливість керівникам 
навчальних закладів вживати за-
ходів своєчасного реагування 
на виявлені факти корупційних 
правопорушень.

Враховуючи вищевикладе-
не, звертаємось з проханням до-
нести інформацію про проект 
«ВУЗ: корупція – STOP!» до 
органів студентського самовря-
дування та студентів.

Д. БАКЛАЄНКО,
голова ГО «По боротьбі з 

корупцією та незаконною 
діяльністю»

Поборемо 
корупцію 

у вузах
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Серед славних багато-
річних традицій нашої ака-
демії певно однією з най-
більш яскравих є посвята у 
студенти та ліцеїсти. Яскра-
вість у всьому: у місці прове-
дення – на території подвір’я 
морфологічного корпусу, під 
блакитним небом, серед ві-
чнозелених ялинок, запаш-
них квіткових клумб і най-

головніше – біля пам’ятника 
воїнам-медикам, полеглим у 
роки Великої Вітчизняної ві-
йни. Яскравість в атмосфе-
рі колективної радості батьків, 
рідних, знайомих, одногруп-
ників, викладачів. Яскравість у 
театралізованому дійстві «Гіп-
пократа та його учнів». Клят-
ву «Батька медицини» випус-
кники пам’ятають і сповідують 
протягом усього професійно-
го шляху. Яскравість у важ-
ливості події. Адже саме з по-
святи у житті першокурсни-
ків починається новий відлік 
часу. Часу надзвичайно відпо-
відального і найщасливішого.

З року в рік не зменшу-
ється кількість абітурієнтів, які 
обирають найгуманніший лі-
карський фах і здобуття його 
саме в нашому вузі.

Ось і нинішнього року до 
ДМА було подано понад 6 ти-
сяч заяв, серед них 716 – ме-
далістів шкіл та з дипломами з 
відзнакою. Тож кращі з кращих 
випускників шкіл, ліцеїв, меду-
чилищ виборювали право стати 
студентами нашої академії.

Легкий літній дощик, про-
гнозований синоптиками, 
певно, засоромився великої 
кількості люду у білих халатах, 
то й не став проливатися, схо-
вався у хмарці, аби не зіпсу-
вати урочистостей. Тож свято 
пройшло за комфортних при-
родніх умов.

Обійми, радісні приві-
тання, фотографування на 
пам’ять – традиційні дійства 
перед початком посвяти. Під-
несений настрій вирує серед 
керівного складу вузу, викла-
дачів, гостей.

ними спеціалістами, віддани-
ми обраному фаху, патріота-
ми рідної країни.

Георгій Вікторович про-
понує поринути в античні 
часи і запрошує на зустріч 
з імпровізованим гуртом – 
«Батьком медицини – Гіппо-
кратом та його учнями», які 
тримають у руках священний 
вогонь знань й гілочки горо-
бини – символ невразливос-
ті до хвороб. «Гіппократ» ви-
голошує Клятву. Клянеться 
Аполлоном-лікарем, Асклепі-
єм та Панакеєю та всіма бо-
гами й богинями, беручи їх у 
свідки, виконувати чесно на-
ступну присягу і обов’язок: 
вважати тих, хто навчав лі-
карському мистецтву, - нарів-
ні з батьками, ділитися з ними 
своїми здобутками і у випадку 
потреби допомагати їм; їх на-
щадків вважати своїми брата-
ми, і це мистецтво, якщо вони 
захочуть його вивчити, ви-
кладати їм безкоштовно і без 
будь-якої угоди…»

«Учні Гіппократа» уро-

чисто передають першокурс-
никам вогонь знань та гілочки 
горобини.

Звучить студентський гімн 
Гаудеамус.

Георгій Вікторович Дзяк 
вручає традиційну символі-

ку знань та студентського жит-
тя: білі халати, шапочки, Ключ 
Знань, Студентський Квиток 
та Залікову книжку першо-
курсникам Євгенії Савицькій 
та Богдану Чорнолевському.

Богдан виголошує Клятву 
першокурсника, в якій, зокре-
ма, йдеться:

– Переступаючи поріг ви-
щої медичної школи, вли-
ваючись до студентської 
сім’ї, обіцяю своє жит-
тя присвятити охоро-
ні здоров’я людини, бути 
уважним та чуйним до чу-
жих страждань, виховува-

нувати хвилиною мовчання 
полеглих учасників АТО – 
справжніх патріотів України, 
які віддали життя за її сувере-
нітет, свободу і незалежність.

Заступник міністра під-
креслив надзвичайну акту-
альність обрання медичного 
фаху, важливість набуття у вузі 
глибинних фахових знань, 
практичних навичок, адже 
через 5-6 років доведеть-

ся віч-на-віч зустрітися з хво-
рим і допомагати йому збері-
гати здоров’я і життя, самому 
приймати рішення. Від багажу 
знань і вмінь медика залежати-
ме людська доля. Треба бути у 
всеозброєнні!

Слава Україні!
Героям – Слава! – звучало 

у відповідь.
Від когорти працівників 

практичної охорони здоров’я 
Дніпропетровщини учасників 
посвяти привітав І. О. Маке-
донський.

Ігор Олександрович під-
креслив, що медики нині пра-
цюють в особливому режимі. 
Цілодобово надають медичну 
допомогу сотням поранених, 
переселенцям.

Майбутні медики працю-
ватимуть у новій системі охо-
рони здоров’я – Європей-

ти у людей свідоме став-
лення до свого здоров’я як 
вищої цінності суспільства 
і бути самому зразком здо-
рового способу життя. У 
своїх діях та вчинках ніко-
ли не відступати від прин-
ципів гуманізму та добра!
Завжди і в усьому клянуся 

з честю нести звання студента-
медика, пишатися обраною 
професією, завжди пам’ятати 

свою альма матер!
– Клянемося! Клянемося! 
Клянемося! – повторю-
ють за Богданом першо-
курсники.
Тетяна Олексіївна Перце-

ва надає слово Р. В. Салютіну.
Руслан Вікторович щиро 

привітав учасників мітингу і 
наголосив, що слова «мир», 
«незалежність», «безпека 
країни» нині набули нового 
значення. Розбудова медич-
ної служби як ніколи актуаль-
на. Президент України Петро 
Порошенко вважає одним із 
пріоритетів і завдань подальше 
удосконалення медичної осві-
ти, розвиток військової меди-
цини та медицини катастроф.

Р. В. Салютін подякував 
лікарям, волонтерам за їхню 
самовіддану працю, за надан-
ня допомоги. Закликав вша-

Звучать фанфари, аби 
сповістити, що починається 
церемонія.

Лунає Державний Гімн 
України.

Урочистий мітинг відкри-
ває перший проректор ДМА 
професор Т. О. Перцева.

Вона вітає першокурсни-
ків, їх батьків, рідних з щас-
ливою подією у житті, зичить 
успіхів у навчанні та представ-
ляє вельмишановних гостей, 
які прийшли розділити радість 
нового поповнення академії. 
Серед них: перший заступник 
Міністра охорони здоров’я 

України Руслан Вікторович 
Салютін, директор департа-
менту охорони здоров’я Дні-
пропетровської облдержад-
міністрації Ігор Олександро-
вич Македонський, заступник 
начальника управління освіти 
та науки міськвиконкому Ві-
ктор Костянтинович Горячев 
та інші.

Тетяна Олексіївна надає 
коротеньку довідку про кон-
тингент вступників, підкрес-
лює, що повністю виконане 
держзамовлення, особливіс-
тю є те, що цього року на фах 
«лікувальна справа» на держ-
бюджет збільшено набір на 55 
осіб.

З вітальними словами 
звертається до учасників мі-
тингу ректор академік НАМН 
України Г. В. Дзяк.

Георгій Вікторович щиро-
сердо вітає юнаків та дівчат, а 
також їхніх батьків зі вступом 
до Дніпропетровської медич-
ної академії. Наступного року 
їй виповниться 99 років. Вона 
знана у світі плеядою всесвіт-
ньо відомих вчених, славними 

традиціями, які продовжува-
ти новому поколінню медиків.

Г. В. Дзяк побажав пер-
шокурсникам, щоб їхні білі 
халати завжди були білими, а 
серця благородними й мило-
сердними. А щодо оволодін-
ня знаннями, Георгій Вікто-
рович висловив переконаність, 
що новоспечені студенти, без-
перечно, досягнуть успіхів і в 
оволодінні глибокими знання-
ми, і здобудуть практичні на-
вички. Новому поповненню 
очільник академії побажав до-
сягти вершин медичної нау-
ки, бути конкурентоспромож-

Посвята 
у студенти 
та ліцеїсти

…I знов поповнилася наша 
студентсьkа сiм’я

ській. Тож їм робити нові від-
криття, постійно самоудоско-
налюватись, бути гідними по-
слідовниками вчених, профе-
сорів Дніпропетровської ме-
дакадемії.

Палкі вітання від міської 
ради, від мера міста І. І. Кулі-

ченка передав першокурсни-
кам В. К. Горячев.

 Він наголосив, що ректор 
академії Г. В. Дзяк є почесним 
громадянином Дніпропе-
тровська і тому плекає надію, 
що й серед нового поповнення 
медиків виростуть нові почес-
ні громадяни міста, які піклу-
ватимуться про його подальшу 
розбудову і розквіт.

Віктор Костянтинович по-
бажав успіхів у здобутті ме-
дичної освіти, аби стати спеці-
алістами, які лікують не тільки 
тіло, але й душу, які не байдужі 
до долі країни, збереження її 
ідентичності. У першу декаду 
вересня запросив на День міс-
та, проведення якого вже стало 
доброю традицією.

Теплими побажаннями 
був сповнений виступ голо-
ви ради ветеранів ДМА, про-
фесора Я. Г. Коврова. Він за-
кликав успішно закінчити ака-
демію і чесно служити людям, 
бути патріотами України.

Євгенія Савицька та Бог-
дан Чорнолевський віддають 
шану медикам, які загину-
ли в роки Великої Вітчизня-
ної війни, кладуть до підніжжя 
пам’ятника воїнам-медикам 
корзину з квітами.

Від імені першокурсників 
слова подяки вчителям та обі-
цянки гарно навчатися виго-
лошує Євгенія Савицька, яка, 
до речі, на «лікувальній спра-
ві» мала найвищий рейтинг.

Завершує урочистості чу-
дова пісня про Україну, яка 
постає «у весняній красі, у 
прозорій росі, у червоній ка-
лині, у піснях солов’їних…»

Хай лише такою буде наша 
держава для першокурсників. 
А їхніми майбутніми хвори-
ми – мирні громадяни!

Наталія ВЕЛИЧКО
На знімках: епізоди з 

урочистостей.
Фото Віктора СУЛАЄВА


