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Відповідно до галузевого стандарту вищої медичної освіти України Центром тестування 25 
червня 2014 року було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська 
підготовка» у 18 вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальнос-
тями: лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа (11 вищих навчальних закладів 
МОЗ України, 3 медичні факультети ВНЗ МОН України, 2 ВНЗ УАНМ та 2 ПВНЗ).

Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 50,5%.
За планом Центру тестування передбачалось 60,5%, але у зв’язку зі становищем в 

Україні критерій залишився на рівні минулого року.
Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту 

здійснювалась відеозйомка проведення іспиту (лекційні аудиторії, де проходили іспити, оснаще-
ні системою аудіо- та відеоспостереження).

Зважаючи на соціально-політичну ситуацію, що склалася в окремих регіонах країни, ліцензій-
ні інтегровані іспити «Крок» у 2014 році проводилися в різні терміни для різного контингенту сту-
дентів. Зокрема, ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 25 черв-
ня 2014 року складали лише студенти-громадяни України (крім студентів ДНМУ та ЛугДМУ). Для 
студентів-громадян України ДНМУ та ЛугДМУ, а також для іноземних студентів іспит «Крок 1. За-
гальна лікарська підготовка» відбудеться 11 листопада 2014 року.

По Україні зареєстровано 5942 громадяни України із 18 вищих навчальних закладів (11 ВНЗ 
МОЗ України, 3 медичних факультетів ВНЗ МОН України, 2 ВНЗ УАНМ та 2 ПВНЗ), складав 5741 
(3625 студентів бюджетної та 2045 контрактної форм навчання). 

Заявлено на іспит ДМА 525 студентів (з них 5 студентів, які переведені з Кримського дер-
жавного медичного університету), 395 вітчизняних студентів та 130 іноземних (90 російськомов-
них, 40 англомовних). 

Складали тільки вітчизняні студенти (382 студенти, один студент з поважної причини 
(Кобишев В.С.) не з'явився на іспит, до іспиту 12 студентів відраховано або їм надано академіч-
ну відпустку). 

Середній показник по академії у вітчизняних студентів 70%, що на 3,2% вище національно-
го. У студентів бюджетної форми навчання 70,1%, у контрактних - 60,78%. У цьому році по-
рівняно з минулим роком менша різниця в показниках між бюджетними і контрактними студента-
ми, але вона все ж таки велика.

При аналізі результатів складання іспиту студентами вузів України в аналітичній довідці Цен-
тру тестування велику увагу приділяли кількості суб’єктів навчання, які не склали іспит, як одно-
му з показників галузевого рейтингу діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Серед громадян України іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» не склали 776 
осіб (13,1%), з них 276 студентів (7,6) бюджетної форми навчання та 500 студентів (23,6%) 
контрактної форми навчання.

З 18 ВНЗ, що брали участь у тестуванні, у 8 ВНЗ показник кількості студентів, які не склали 
іспит, не перевищує середній по країні. 

У ДМА іспит не склав 31 студент, що становить 8,1%, з них 22 студенти - бюджетники 
(6,4%), контрактних – 9 студентів (22,5%); академія посідає 4 ранг серед 8 вузів, у яких показ-
ники кількості цих студентів є меншими за національний показник. Є вузи, у яких від 13,2% до 
95,7% студентів не склали іспит (це - 10 ВНЗ)

У нашій академії не склали: 
на І-му медичному факультеті: Іваніна Т. В., Коваленко Д. В., Недбайло С. Ю., Омельниць-

ка А. А., Підлісний А. А.; на ІІ-му медичному (медико-профілактична справа): Бондар В. О., 
Бровченко Г. В., Будько А. А., Наливайко Д. К., Одородько В. Ю.; на ІІ-му медичному (педіатрія): 
Артеменко А. В., Головачук А. І., Коваленко О. О., Ласкевич А. С., Мартиненко О. В., Матюнка В. І., 
Милян Т. В., Міняйлик А. К., Стадніченко О. О., Тітов С. Г., Чорна О. А., Шульга В. О.; на ІІІ-му ме-
дичному факультеті: Алізаде К. Ф.Огли, Гвоздєва А. М., Дем'яненко М. О., Дубовик М. С., Касья-
нова Г. Ю., Криульов К. Д., Санжарівець О. В., Старокінь В. В., Ястремська Я. А.

На першому перескладанні пересклали екзамен тільки 10 студентів, на другому пере-
склали всі. Якщо б критерій «склав/не склав» був 60,5% , то не склали б 78 студентів.

За субтестами найкращі знання вітчизняні студенти показали з патоморфології, найбільша 
різниця між середнім вузівським за предметом та національним показником (12,7%), середній 
результат 82,5%. Непогані результати студенти одержали з гістології, середній показник 70,2%, 
що на 6,2% вище національного показника; з патофізіології середній показник 74,5% - на 5,3% ви-
ще національного показника; з біології середній показник 72,5%, що на 4,5% вище національного 
показника. З інших дисциплін, крім фармакології, різниця з національним показником позитивна, 
але невелика: з нормальної анатомії - 1,5% (середній показник 65,1%); з мікробіології – 1,2% (се-
редній показник 67,3%); з нормальної фізіології -0,6% (середній показник 63,3%); з біохімії – 0,3% 
(середній показник 65,8%). З фармакології, не зважаючи на те, що середній показник у студентів 
немалий – 70,1%, але, на жаль. він нижче на 0,4% від національного. 

Тактика підготовки студентів до ліцензійного іспиту, запропонована ректором та першим про-
ректором академії щодо проведення тестових інтегрованих іспитів, як етапу складання підсумко-
вого модульного контролю з дисциплін, себе виправдовує. Про це свідчить порівняльна характе-
ристика складання студентами ліцензійного та інтегрованого іспиту в академії.

Сер. результат 
(тестування в академії) 

Ліцензійний іспит 
25.06.2014 р.

Патоморфологія 81,05% 82,5%
Патофізіологія 75,1% 74,5%
Фармакологія 71,08% 70,1%

За субтестами в порівнянні з 2013 роком позитивна динаміка.
Прикро, що в академії, як і по всій Україні за останні роки, все менше студентів, які скла-

дають іспит на 95% і більше і поповнюють реєстр найкращих студентів України, незважаючи 
на те, що по окремих дисциплінах мають 100%. Так, серед студентів академії з біології – 13 
одержали 100%;, з нормальної анатомії – 3, з гістології – 20, з патологічної фізіології – 3, 
з мікробіології – 3, з фармакології – 3 та з патологічної анатомії – 37. 

Найвищий результат у студентки 1-го медичного факультету Адаменко Я.М. (93%). Най-
кращі студенти на 1-му медичному: Адаменко Я.М. – 93%, Іванова Ю.М. – 90%, Денисенкова 

Удосконалювати підготовку до тестових завдань
О.І. – 91,5%; на 2-му медичному («медико – профілактична справа»): Фінакова Л.С. – 90,5%, 
Фінакова К.С. - 91%, Наконечний О.І. – 92%; на 3-му медичному Лопак Р.В.- 90%.

За факультетами за результатами ліцензійного іспиту І-й ранг мають студенти І-го медич-
ного факультету, ІІ-й ранг ІІ-й медичний факультет, медико-профілактична справа, ІІІ-й ранг 
ІІ-й медичний факультет, «педіатрія», ІV-й ранг - ІІІ-й медичний факультет (таблиця 1)

Факультет Складання Сер-й 
результат Min Max До 

50,5%
До 

60,5%
90 і 

більше

І-й мед. 166 73,7 39 93 5 16 3
3,01 9,64 1,81

ІІ-й мед. 
(педіатрія) 85 65,9 34,5 88,5 12 25 0

14,12 29,41 0,00
ІІ-й мед. (мед. 

проф.) 93 70,7 44 92 5 16 3
5,38 17,21 3,23

ІІІ-й мед. 38 60,78 35 90 9 21 1
23,68 55,26 2,63

віт. ст-ти 382 67,77 34,5 93 31 78 7
8,12 20,42 1,83

11 викладачів нашої академії були авторами тестових завдань буклету, за яким студенти 
складали іспит, а саме: Демченко О. М., Дем'яненко І. А., Колдунов В. В., Короленко Г. 
С., Маковецький О. В., Мозгунов О. В., Піддубняк Ю. Г., Романенко О. В., Хомяк Н. В., 
Хріпков І. С., Шевцова А. І., Шнайдерман О. Ю. 

До складу фахових експертів тестових завдань з «Крок 1.Загальна лікарська підготов-
ка» з нашого вузу входили - проф. В. В. Колдунов, доц. Г. С. Короленко.

У цьому році викладачі 9 фундаментальних дисциплін доповнили первинний банк тестових 
завдань «Крок 1.Загальна лікарська підготовка» Центру тестування 199 тестами. 

Слід зауважити, що з метою удосконалення тестових завдань, які входять до екзаменацій-
ного банку Центру тестування, з 2014/2015 н.р. експертиза тестових матеріалів ліцензій-
них іспитів буде здійснюватись в 3 етапи замість 2 (первинна експертиза та фахова). Пер-
ший етап – первинна експертиза – встановлення відповідності тестових матеріалів держав-
ним стандартам вищої освіти. Ця експертиза здійснюється профільними науково – дослідни-
ми лабораторіями з питань додипломної та післядипломної підготовки спеціалістів. Другий 
етап – експертиза відповідальними від опорних кафедр. Третій етап – фахова експертиза тес-
тових матеріалів, що здійснюються на засіданнях комітетів фахових експертиз.

Для підготовки до ліцензійних іспитів усі студенти своєчасно були забезпечені повним 
комплектом методичних матеріалів, які включали якірні тести за роками, первинний банк тес-
тових завдань Центру тестування, який двічі за навчальний рік доповнювався і викладачами 
розподілявся за навчальними темами.

Згідно з планом підготовки студентів до першого етапу державної атестації по академії 
проводились комплексні іспити з фундаментальних дисциплін, що входять до складу ліцензій-
них іспитів; моніторинг якості знань студентів шляхом ректорських контролів. У їх проведенні 
велику допомогу надавали не тільки деканати і кафедри 9 фундаментальних дисциплін, але й 
викладачі таких кафедр, як мовної підготовки; гуманітарних наук; фізичної реабілітації, спор-
тивної медицини та валеології; факультетської терапії та ендокринології; госпітальної тера-
пії №1 та профпатології; пропедевтики внутрішньої медицини; загальної хірургії; хірургії №2; 
психіатрії і психології та інші. З великою відповідальністю, наполегливістю поставилися аспі-
ранти вузу, що перевіряли форми-відповіді, до проведення тестування студентів. Значна до-
помога відчувалась від проф. кафедри фізіології О. М. Демченко.

Через «Пульс» звертаємось до студентів третіх курсів стоматологічного, медичних 
та І-го міжнародного факультетів, щоб студенти врахували недоліки в підготовці до лі-
цензійних іспитів попереднього покоління. Слід мати на увазі, що в 2015 році критерій 
інтегрованих тестових ліцензійних іспитів «КРОК 1» збільшено до 60,5%.

Рекомендуємо спостерігати за оновленням баз тестових завдань «Крок 1», які ма-
ють місце на сайті Центру тестування при МОЗ України (www.testcentr.org.ua). 

Висновки: 
 – завідувачам кафедр виконувати наказ ректора №105-СД від 04.09.2014р. про за-

ходи щодо поліпшення підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів за системою 
«Крок» у 2014-2015 н.р.;

 –  підвищити особисту відповідальність завідувачам кафедр щодо якості навчання 
студентів за профільною дисципліною; 

 – не зараховувати студентам змістовний модуль за дисциплінами при складанні 
тестових завдань менше 75%;

 – студенти, які не виконали план тестування, повинні перескласти тестовий контр-
оль строком у 2 тижні; 

 –  більше уваги приділяти удосконаленню організації аудиторної і позааудиторної 
самостійної роботи студентів шляхом забезпечення достатньою кількістю навчально-
методичних матеріалів;

 – впроваджувати інноваційну технологію навчання з використанням інтерактивних 
методів та новітнього навчання; 

 – удосконалити видання навчально-методичних матеріалів з розділів дисциплін, з 
яких у студентів недостатні знання, виявлені на ліцензійних іспитах; 

 – посилити роль деканатів щодо контролю успішності та відвідування занять студен-
тами;

 –  деканатам установити посеместрово чіткий термін ліквідації заборгованості по-
точної успішності студентів.

Тетяна ПЕРЦЕВА,
перший проректор, професор;

Ганна КОРОЛЕНКО,
координатор з «Крок 1», доцент
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виповнилося 50 років дека-
ну І-го медичного факульте-
ту, завідувачу кафедри па-
тологічної анатомії і судової 
медицини, доктору медич-
них наук, професору Ігорю 
Станіславовичу Шпоньці.

Ювілей – це подія, яка 
підсумовує минуле, окрес-
лює сьогодення та прогно-
зує майбутнє.

Ігор Станіславович наро-
дився в сім'ї робітника, його 
шкільні роки минули в м. Ні-
кополь. По закінченні се-
редньої школи з золотою ме-
даллю обрав медицину сво-
їм професійним шляхом. 

Після закінчення медич-
ного факультету ДМА з ди-
пломом з відзнакою як ак-
тивного гуртківця залиши-
ли на кафедрі анатомії лю-
дини, на якій Ігор Станіс-
лавович пройшов шлях від 
старшого лаборанта до до-
цента. За цей час захистив 
дві дисертації: в 1991 році 
кандидатську, через 6 років 
– докторську «Структурно-
функціональна характерис-
тика гістогенетичних проце-
сів у міокарді ссавців на ета-
пах раннього онтогенезу».

В цей період наукові до-
слідження гармонійно поєд-
нує з адміністративною ро-
ботою: упродовж 2-х років 
І. С. Шпонька очолює проф-
спілку співробітників ме-
дичної академії, з 1997 року 
– заступник декана І-го ме-
дичного факультету.

У 1999 році у житті 
І. С. Шпоньки доленосна по-
дія: його обирають завіду-
вачем кафедри патологіч-
ної анатомії. Нова спеціаль-
ність, новий колектив. Але 
життєвий досвід, педаго-
гічна майстерність, висока 
ерудиція як морфолога, ве-
лика працездатність дозво-
лили йому привнести новий 
струмінь у життя кафедри. 
Треба було багато працюва-
ти над собою не тільки як те-
оретику, але й як клініцис-
ту, адже кафедра має статус 
клінічної. 

У зв'язку з новою на-
вчальною програмою і 
впровадженням кредитно-
модульної системи необхід-
на була раціональніша ор-
ганізація навчального про-
цесу на всіх етапах. Ігор 
Станіславович спрямував 
свою енергію на розширен-
ня навчальної, матеріально-
технічної бази та вдо-
сконалення навчально-
методичної роботи. Співро-
бітники кафедри повністю 

оновили банк методичного 
забезпечення лекцій, прак-
тичних занять, самостій-
ної роботи студентів. Ново-
го стану набуло і викладан-
ня на кафедрі: цикл лекцій 
став повністю мультимедій-
ним. Брали участь у розроб-
ці та випустили цілу низьку 
власних посібників для сту-
дентів та інтернів.

Ігор Станіславович про-
довжив провідний напрям 
наукової роботи кафедри: 
“Онкологія, деякі аспек-
ти морфогенезу злоякісних 
пухлин.”

Поступово піднімає ка-
федру на новий рівень нау-
кового визнання.

Вперше в нашому регіо-
ні при діагностичному цен-
трі організовано лаборато-
рію імуноморфології пухлин 
людини, яка стала відомою 
не тільки в нашому місті, але 
й у всій країні. З 2001 року 
проведено понад 25000 до-
сліджень найбільш склад-
них для діагностики новоут-
ворень. З 2014 року

затверджена НДР “Пато-
морфологічна діагностика 
та прогноз перебігу новоут-
ворень різних локалізацій з 
урахуванням маркерів біо-
логічних властивостей.”

Під керівництвом проф. 
І. С. Шпоньки було викона-
но та захищено 10 кандидат-
ських і одна докторська дис-
ертації. Отримані колекти-
вом кафедри наукові роз-
робки , запроваджені нові 
сучасні методи діагности-
ки патоморфологічних про-
цесів підвищили рівень на-
вчання студентів, що нео-
дноразово доводив маніто-
ринг навчальної діяльності 
кафедри. 

У 2006 році Ігоря Станіс-
лавовича призначають дека-
ном І-го медичного факульте-

ту – найпотужнішого факуль-
тету медичної академії.

Приймальна комісія, 
вчена рада факультету, на-
вчальний процес на кафе-
драх, громадська діяль-
ність, художня самодіяль-
ність, студентський гуртожи-
ток, випуск лікарів – це ще 
не все коло питань, які було 
потрібно охопити майже од-
ночасно.

У 2005 році у зв’язку зі 
зміною штатного розкладу 
кафедра судової медици-
ни об'єднується з кафедрою 
патологічної анатомії.

Нині на кафедрі викла-
дається патоморфологія, 
секційний курс, судова ме-
дицина трьома мовами – 
українською, російською, 
англійською, навчаються 
студенти усіх факультетів, ін-
терни, магістри, аспіранти. 

Ігор Станіславович вмі-
ло поєднує роботу практич-
ного лікаря вищої категорії 
з навчальною і науковою.

Він автор 145 наукових 
праць, 10 монографій, спі-
вавтор підручника,

1 диплома на наукове 
відкриття , 4 авторських сві-
доцтв на винахід, 12 патен-

тів. Член спеціалізованої 
вченої ради із захисту кан-
дидатських і докторських 
дисертацій зі спеціальності 
«патологічна анатомія» у За-
порізькому державному ме-
дичному університеті, член 
президії Української Асоціа-
ції патологоанатомів, голова 
Дніпропетровської обласної 
асоціації патологоанатомів.

І.С.Шпонька – творча 
людина , блискучий лектор, 
не припиняє сам навчатись і 
навчати колег, передає свій 
багатий досвід учням, сво-
їм завзяттям до праці нади-
хає учнів і колег. Свій юві-
лей зустрів у розквіті про-
фесійного та життєвого до-
свіду, сповнений нових ідей 
та прагнень. Щиро вітаємо 
Ігоря Станіславовича з юві-
леєм! Здоров’я Вам та до-
бробуту. Нехай кожний день 
буде осяний високим зле-
том душі. Злагоди Вам, гар-
монії та віри в найкраще.

За дорученням колективу 
кафедри патологічної 

анатомії та судової 
медицини

Сергій КОЗЛОВ,
професор;

Ганна КОРОЛЕНКО,
доцент

Наш
ювіляр

Майстерний лектор,  творчий педагог, 
досвідчений організатор

Осінь – це не лише 
барвиста пора, що огортає 
землю золотими обійма-
ми, це ще й пора, коли фа-
хівці однієї з найважчої та 
найшляхетнішої спеціаль-
ності – анестезіології від-
значають своє професійне 
свято.

Така подія не могла 
оминути кафедру анестезі-
ології та інтенсивної тера-
пії: тут 16 жовтня відзначи-
ли 168-річчя ефірного нар-
козу. 

Урочистості відкрив 
завідувач кафедри Юрій 

Юрійович Кобеляцький, 
який привітав гостей і на-
дав слово заслуженому ді-
ячу науки України, члену-
кореспонденту НАН і На-
ціональної Академії Ме-
дичних Наук України Люд-
милі Василівні Новицькій-
Усенко. Її доповіддю: «Дні-
пропетровська наукова 

гів працюють провідними 
спеціалістами у різних ре-
гіонах України і за кордо-
ном, а Юрій Юрійович Ко-
беляцький став представ-
ником України у Європей-
ському товаристві анесте-
зіологів (ESA). І молодому, 
підростаючому поколінню 
було сказано багато напут-
ніх слів.

Студенти - учасники 
наукового гуртка - підго-
тували святковий концерт. 
Ведучі Костянтин Скором-
ний та Ольга Фандєєва роз-
почали творчу частину ве-
чора.

Першою свій талант де-
монструвала Анастасія Ля-
шенко з піснею «I will wait 
for you», розчуливши гос-
тей, від її дотику до струн 
гітари співочих нот немож-
ливо було залишитись бай-
дужим.

Після виступу Анаста-
сії ведучі запросили Юлію 
Мазур презентувати до-
повідь «Цікаві випадки у 
анестезіології». Юля роз-
повідала про найнеймовір-
ніші варіанти проведення 
анестезії у вкрай не стан-
дартних умовах. Все це су-
проводжувалось фотознім-

шаленого заряду позитиву 
присутнім, Анастасія Ля-
шенко зіграла на гітарі хіт 
«Still loving you», а у вико-
нанні Юлії Скопич пролу-
нав вірш Едуарда Асадова 
«Про сенс життя».

По завершенні музич-
ної паузи музика не стихла, 
а стала навіть ще гучнішою, 
бо розпочалась така довго-
очікувана та цікава части-
на вікторини з незвичним 
завданням під назвою «По-

став діагноз пісні». А коли 
вже всі пісні були «проді-
агностовані» та отримали 
свій лист з призначеннями, 
настав час переможців та 
нагород.

А завершилось свято 
зачитуванням вірша Едуар-
да Асадова «Ніжні слова» 
та виконанням пісні «По-
молимось за батьків».

школа анестезіологів: ста-
новлення, досягнення, пер-
спективи», яку вона мала 
нагоду представити на уро-
чистому засіданні вченої 
ради на честь дня наро-
дження нашої академії, за-
цікавилися усі присутні. 
Мандруючи разом з Люд-
милою Василівною крізь 
віхи часу, ми повернулись 
до найпершої спроби ор-
ганізувати на теренах на-
шої країни наукову школу 
анестезіологів, дізнались 
імена видатних осіб - пер-
шопрохідців у цій справі, а 

також тих небайдужих лю-
дей, котрі підтримували та 
допомагали у становленні. 
Про кожного Людмила Ва-
силівна говорила з тепло-
тою, гордістю, любов’ю, 
немов матуся про своїх ді-
тлахів. Адже дійсно є чим 
пишатися: багато вихідців 
нашої школи анестезіоло-

ками і давало змогу в чер-
говий раз дивуватися вина-
хідливості та вмінню ліка-
рів нашої спеціальності.

Продовжила свято вже 
традиційна вікторина на 
краще знання спеціальнос-
ті. Учасники активізували-
ся й із запалом відповідали 

на теоретичні питання.
Та яке ж змагання без 

пісень й віршів, без яскра-
вих зірок та молодих та-
лантів! Настав час музич-
ної паузи: Мар’яна Дми-
тришин з піснею «Попу-
рі», яка складалась із найу-
любленіших й колоритних 
українських пісень, додала 
патріотичного настрою та 

З гарним настроєм у те-
плій, родинній і творчій ат-
мосфері відзначили день 
анестезіолога у медичній 
академії. 

Шановні анестезіоло-
ги, ви тримаєте в своїх до-
лонях неоціненний скарб 
– тонку нитку людсько-
го життя і робите все, аби 
вона не обірвалась. Тож 
нехай на вашому життєво-
му шляху не зустрічаються 
похмурі дні, а лише ясне со-

нячне проміння, посмішки, 
удача й успіх щоразу нади-
хають на нові звершення в 
ім’я дорогоцінного скарбу 
людини – її Здоров’я. 

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 3 курсу

І-го медичного факультету,
голова інформаційної комісії 

КСМ. 
Фото автора.

На честь дня 
анестезіолога

У дніпропетровській лі-
карні № 3 відкрито відділен-
ня вторинного виходжуван-
ня недоношених немовлят

Раніше такого відділен-
ня у лікарні не було. Нато-
мість воно функціонувало у 
дитячій лікарні №6 та було 
відірване від загальної сис-
теми меддопомоги новона-
родженим. Тепер його пере-
несли до лікарні № 3. 

– Сподіваємося, що та-
кий крок приведе до зни-
ження смертності та інва-
лідності маленьких пацієн-
тів, – зауважила професор 
кафедри госпітальної педіа-
трії № 2 та неонатології ДМА 
В. А. Тіщенко.

До цього часу пацієнти 
змушені були переміщува-
тись з однієї лікарні до ін-
шої. Реанімація новонаро-

джених знаходилась у лікар-
ні №3, а відділення виходжу-
вання – у лікарні № 6. При 
цьому хірургічного спосте-
реження там не було. Все це 
викликало дискомфорт та 
знижувало якість лікування, 
– пояснює головний лікар 
лікарні №3 кандидат медна-
ук Олексій Власов. 

Зав. кафедрою госпі-
тальної педіатрії №2 та 

неонатології професор 
Ю. К. Больбот зазначив, що 
відділення вторинного ви-
ходжування – це не просто 
переміщення відділення з 
однієї лікарні до іншої, це 
новий рівень надання ме-
дичної допомоги з посиле-
ними кадрами, новим об-
ладнанням. Відділення роз-
раховане на 40 ліжок.

Сучасний рівень медичної допомоги дітям

На Урядову гарячу 
лінію надійшло звер-
нення гр. Ольги Мико-
лаївни Дмитрик з про-
ханням висловити по-
дяку доктору медичних 
наук, завідувачу кафе-
дри оториноларинголо-
гії, професору Володи-
миру Васильовичу Бе-

резнюку за увагу до па-
цієнтів та швидке діа-
гностування хвороб.

Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ,
в.о. директора 

департаменту
охорони здоров’я 

облдержадміністрації

На ім’я 
ректора надійшов лист…
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(Поч. у №31-32 від 20 грудня 
2013 р., у №3-4 від 4 березня 2014 
р., у №5-6 від 15 квітня 2014 р., у 
№9-10 від 12 червня 2014 р., у №15-
16 від 10 жовтня 2014 р.).

На початку десятиліття 80-х 
Дніпропетровський медичний ін-
ститут мав дві фізкультурні кафе-
дри: лікарського контролю та ЛФК, 
якою завідувала доцент В. М. Нерсе-
сян, та фізичного виховання, яку очо-
лював доцент В. В. Абрамов. Цей час 
відзначається підйомом і розквітом 
фізкультурного і спортивного руху у 
порівнянні з другою половиною 70-
х, позначеною деяким спадом.

Віктор Васильович Абрамов, 
вихованець ДМІ, у студентські ро-
ки був чудовим спортсменом, чемпі-
оном двох спартакіад медичних ву-
зів УРСР з легкої атлетики – бігу на 
400 м з бар’єрами. На сторінках га-
зети «Відмінник навчання» писав: 
«Особливістю сучасного суспіль-
ства є бурхливий технічний прогрес, 
пов’язаний зі зменшенням серед-
ніх фізичних навантажень і руху лю-
дини, що в науці прийнято називати 
терміном гіпокінезія. Вона призво-
дить до порушень енергетичного ба-
лансу і функціонального стану най-
важливіших фізіологічних систем ор-
ганізму. Ось чому в житті кожної лю-
дини важливе місце повинні займати 
фізична культура і спорт, комплекс 
ГПО. Це дуже важливо і для майбут-
ніх лікарів, бо вони мають бути фі-
зично загартованими, витривалими, 
стійкими. Саме таких лікарів готує 
наш інститут. Студенти мають мож-
ливість удосконалювати свою фізич-
ну підготовку, спортивну майстер-
ність більш як у 20 спортивних сек-
ціях». 

Його погляди на проблеми 
здоров’я та тривалості життя цілком 
підтримує та поділяє В. М. Нерсесян.  

Спортивні традиції вузу бага-
ті перемогами і високими досягнен-
нями на республіканських і всесоюз-
них змаганнях. Досить сказати, що у 
ДМІ навчаються 47 майстрів та кан-
дидатів у майстри спорту СРСР та 
понад 2 тис. спортсменів масових 
розрядів. Серед кращих спортсме-
нів у різні роки були й ті, хто згодом 
залишився працювати у рідному ву-
зі, поповнив його професорсько-
викладацький склад, а саме: Віктор 
Абрамов, Яків Березницький (легка 
атлетика), Віктор Гурай (акробати-
ка), Георгій Дзяк, Тетяна Перцева, 
Іван Біжко, Геннадій Кременчуцький 
(плавання), Олександр Лоскутов, Ві-
талій Мамчур, Сергій Турлюн, Тетя-
на Хомазюк (баскетбол), Юрій Чиж 
(боротьба), Василь Васильченко (во-
лейбол), Тетяна Кармазіна (настіль-
ний теніс).

У скарбниці спортивних до-
сягнень – сотні золотих, срібних та 
бронзових винагород. 

Багато зусиль до цього докла-
дає спортивний клуб ДМІ, створе-
ний ще у перші роки існування ка-
федри при профспілковому комі-
теті студентів. У ті часи уся секцій-
на робота, тобто робота збірних ко-
лективів з різних видів спорту, про-
водилась у позанавчальний час під 
керівництвом спортклубу. Обласна 
рада студентського ДСТ «Буревіс-
ник» підпорядковувала всі спорт-
клуби вузів, скеровувала плани під-
готовки спортсменів-розрядників, 
значкістів ГПО, громадських ін-
структорів та спортивних суддів. У 
різні часи головою СК ДМІ були: 
Ю. А. Чиж (1954–1958), Н. П. Сте-
пикіна (1958–1973), О. М. Довгопол 
(1973–1977), В.  О.  Павелко (1977-
1982), В. О. Шевченко (1982-1985), 
з 1985 року знову головою СК обра-
но О. М. Довгопола. Усі ці люди плід-
но сприяли розвитку спортивно-
масової роботи інституту. Керова-
ні ними збірні команди та окремі 
спортсмени перемагають на різних 
змаганнях. На ХV Спартакіаді медву-
зів УРСР 1985 р. ДМІ у комплексно-
му заліку виборює І місце. У 1986 ро-
ці знову І місце у комплексному залі-
ку на V Спартакіаді медвузів СРСР. 
На VІ Спартакіаді СРСР 1988 р. – П 
місце. 

Для прикладу, тільки в особис-
тих змаганнях з плавання (тренер ко-
манди О. В. Злотницький) завойо-
вано 28 золотих медалей. Найбіль-

ші здобутки з плавання - 121 золота 
медаль. У чемпіонки серед жінок Ані 
Вербоноль – 10 золотих медалей.

Навчально-методична робо-
та кафедр засереджена на роботі з 
навчальною групою. Заняття про-
водяться за циклами: легка атлети-
ка, спортивна гімнастика, плаван-
ня, спортивні ігри, загальна фізична 
підготовка. Студенти, які за станом 
здоров’я віднесені до спеціальної ме-
дичної групи, об’єднані у спеціаль-
не відділення, яке працює за своїми 
програмами та планами. Ці заняття 
проводять досвідчені викладачі Н. П. 
Степикіна, К. К. Шкребтієнко, Л. В. 
Николаєнко. Досвід роботи зі спец-
групою використовують кафедри ін-
ших вузів міста.

Обов’язкові заняття фізкуль-
турою спочатку проводилися лише 
на 1 і 2 курсах в обсязі 140 годин на 
рік, студенти старших курсів відвід-
ували заняття факультативно. З при-
йняттям Закону України «Про фі-
зичну культуру і спорт» заняття ста-
ли обов’язковими для студентів усіх 
курсів. 

Протягом багатьох десяти-
річ доброю спортивною традиці-

єю ДМІ є проведення спартакіад. А 
саме, комплексна спартакіада серед 
студентів з 12 видів спорту пам’яті 
Галини Романової, комбінована кіль-
цева міжфакультетська естафета на 
честь комсомольця-підпільника Іго-
ря Клюєва, розстріляного фашиста-
ми у грудні 1942 року, спортивна ес-
тафета на честь Дня Перемоги, зма-
гання між гуртожитками, кубки пер-
шокурсників з 10 видів спорту, тур-
нір з шахів пам’яті професора В. М. 
Дзяка, спартакіада професорсько-
викладацького складу, присвячена 
пам’яті професора Є. Г. Попкової.

В архіві музею історії акаде-
мії зберігається добірка матеріалів 
«Естафета ДМІ імені комсомольця-
підпільника І. Клюєва 1967-1981 ро-
ків». Її оформленню ми завдячує-
мо Надії Петрівні Степикіній – го-
лові спортклубу, старшому виклада-
чеві кафедри фізвиховання, яка була 
беззмінним секретарем і душею ес-
тафети. 

Кільцева комбінована естафета 
на честь героя-підпільника студента 
другого курсу лікувального факуль-
тету нашого інституту Ігоря Клю-
єва. У роки Великої Вітчизняної ві-
йни був членом Дніпропетровського 
підпілля. В квартирі, де він жив, роз-
ташовувався штаб антифашистської 
організації. Тут друкувалися листів-
ки, прослуховувались повідомлення 
радінформбюро, розроблялися пла-
ни проведення бойових операцій. На 
жаль, у жовтні 1942 року Ігор в числі 
інших підпільників був заарештова-
ний, а в грудні – розстріляний.

«Не узнав победного рассвета, ты 
встаешь сегодня в полный рост…
В честь тебя, как знамя, 
эстафета мчится через весь  
Днепропетровск!
Жизнь твоя свой подвиг 
продолжает и зовет достойным 
её быть, 
Чтоб, как ты, врагов уничтожая, 
так же крепко Родину любить.
О таких веками люди помнят, как 
о самом светлом и родном,
Их любовь большая переполнит на 
Ахтырской маленький твой дом.
Пусть летит сквозь годы 
эстафета, как награда, слава и 
венец!

Ты – погибнув – песней недопе-
той отозвался в тысячах сердец».

Цей вірш В. Калашникова «Ес-
тафета» присвячений Ігореві Клю-
єву. На честь і згадку про героя на-
звано один із скверів Дніпропетров-
ська.

Естафета починалася парадом 
учасників спортивного свята, була 
яскравим явищем нашого міста, бо 
пролягала його вулицями. У ній бра-
ли участь бігуни і велосипедисти, 
веслярі та мотоциклісти – 30 команд 
– збірні всіх факультетів І-ІV курсів.

Кожним етапом естафети опі-
кувалися члени ректорату: доцент 
І. В. Юрченко відповідав за команду 

з легкої гімнастики, доцент В. В. Ро-
діонов - за команду з спортивної гім-
настики, з плавання – секретар парт-
кому професор Д. А. Дорогань, який 
у студентські роки сам був призером 
спартакіади медвузів з плавання, ко-
манда фехтувальників була під на-
глядом начальника відділу кадрів В. 
К. Шовкопляса, з настільного тені-
су – під опікою проректора профе-
сора А. К. Тихого. На перших еста-
фетах була присутня велика кількість 
глядачів, а переможців нагороджува-
ли батьки І. Клюєва.

Переможцем самої першої ес-
тафети стала команда стоматологіч-
ного факультету, а починаючи з 1968 
року щорічно перемагала команда 1 
лікувального факультету. Доцент І. 
В. Юрченко, заступник декана ліку-
вального факультету, представник і 
наставник цієї команди, на питання, 
як проходить підготовка до естафе-
ти, говорив: «Відстояти титул чемпі-
она завжди важче, ніж його завоюва-
ти. Ми старанно готуємося і не забу-
ваємо, що Ігор Клюєв був студентом 
нашого факультету».

Велика увага на кафедрі у 80-ті 
приділяється науковій та науково-

дослідній роботі. З 1978 р. протягом 
13 років її науковий напрям - дитя-
ча спортивна медицина. Разом з НДІ 
педіатрії АМН СРСР проводиться 
дослідницька робота «Дослідження 
стану здоров’я дітей, які займаються 
у спеціалізованих спортивних кла-
сах». Під наглядом юні плавці від 11 
до 16 років. За результатами опублі-
ковано близько 30 робіт, видані мето-
дичні рекомендації «Організація лі-
кувального контролю за учнями спе-
ціалізованих класів загальноосвіт-
ніх шкіл». Результати роботи допо-
відаються на обласних, республікан-
ських, всесоюзних конференціях та 
медичних конгресах.

У другій половині 80-х кафедра 
досліджує спортивне удосконалення 
юних футболістів. Завдання кафедри 
– дати науково-методичне обґрунту-
вання та втямити дозування наванта-
ження з врахуванням функціональ-
ного стану футболістів (науковий ке-
рівник теми В. М. Нерсесян, відпові-
дальний виконавець В. П. Гурай).

Викладач кафедри лікувальної 
фізкультури і лікарського контро-
лю В. П. Гурай бере активну участь 
у наукових розробках кафедри. Про-
блема гострого хондрозу та дитячо-
го сколіозу дуже цікавить науков-
ця. Він запропонував ряд спеціаль-
них вправ-навантажень для виліку-
вання цих хвороб. Про ефективність 
досліджень та розробок свідчить 
хвилюючий лист подяки лікарю від 
Л.  Гойло. У її доньки з трьох рочків 
виявлено прогресуючий сколіоз. До 
восьми років цей діагноз безжально 
пророкував каліцтво дівчинки. Ма-
ти зверталася до лікарень, науково-
дослідних інститутів, але все марно. 
Знедолена жінка вирішила йти про-
сто до медінституту, на кафедру лі-
кувальної фізкультури. В одній з кім-
нат помітила дуже скромного моло-
дого лікаря, ввійшла і стала з розпа-
чем розповідати про своє горе… Ні 
тяжкий діагноз, ні переконання у не-
можливості вилікування не зупини-
ли В. П. Гурая. Розпочалися заняття, 
спеціальні вправи, навантаження. І 
уже в 11 років дівчинка пішла до пла-
вального басейну, через рік виконала 
ІІ дорослий розряд з плавання.

Зрозуміло, яке щастя у дім Гой-
лів вніс лікар-ентузіаст В. П. Гурай. 
Його захоплення наукою, безкорис-
ливе бажання допомогти людині ро-
бить справжні чудеса. Таке ставлення 
до роботи є прикладом для кожного 
майбутнього лікаря. 

Спортивні наукові дослідження 
стають темою дисертацій і на інших 
кафедрах інституту. Так, над своєю 
науковою роботою старанно пра-
цює старший лаборант кафедри нор-
мальної фізіології Олександр Моз-
гунов. Ще студентом він захопився 
планерним спортом у авіаспортклубі 
ДТСААФ. Його інструктор, відомий 
в Україні майстер спорту СРСР В. 
Киян, виявив у Олександра неабиякі 
здібності планериста і всіляко спри-
яв їх розвитку. Адже політ на плане-
рі – це насамперед багатогодинний 
тривалий політ за визначеним марш-

рутом на сотні кілометрів, з викорис-
танням неосяжної енергії повітря-
них потоків. Тут можливі посадки на 
невідомій місцевості. Все це і бага-
то інших нюансів і складає майстер-
ність пілота. 

Після одержання диплома Олек-
сандр Володимирович вступив до ас-
пірантури. Зараз він старший лабо-
рант кафедри нормальної фізіоло-
гії. Роботу на кафедрі успішно по-
єднує з заняттям улюбленим спор-
том. Спортсмен-планерист І-го роз-
ряду, він досконало оволодів польо-
тами на планерах «Бланік» та «Ко-
бра-15» і впевнено виконує на них 
найскладніші вправи. Його наліт до-
рівнює 250 годинам. І не випадко-
во тема його кандидатської дисерта-
ції присвячена відновленню працез-
датності пілота у довготривалих по-
льотах. У ній він прагне узагальни-
ти, обґрунтувати власний досвід, ви-
сновки, спостереження. Нещодав-
но на обласних змаганнях планерис-
тів Олександр став бронзовим при-
зером. (Фото в газеті). 

З метою залучення студентів 
до активного громадського життя 
в інституті у десятиріччя 80-тих бу-

ло створено факультет громадських 
професій – ФГП.

Його деканами були професор 
Вікторія Петрівна Блохіна – зав. ка-
федрою психіатрії та медичної пси-
хології, Тамара Олександрівна Бажан 
– професор кафедри соціальної гігі-
єни та організації охорони здоров’я, 
доцент Людмила Василівна Кутарева 
– зав. кафедрою мовної підготовки.

Спочатку факультет складався з 
5 відділень, згодом їх кількість дося-
гла 11. Факультету виділено примі-
щення для деканату, дві лекційні ау-
диторії в навчальних корпусах №№ 
6 і 7. Затверджено постійний склад 
викладачів. На слухачів ФГП чека-
ють багато цікавих лекцій та зустрі-
чей, екскурсій до музеїв, наукові те-
оретичні конференції, огляди, кон-
курси. «Відмінник навчання» пи-
сав: «Приємно констатувати, що 
слухач ФГП О. Курята на обласному 
конкурсі посів перше місце завдяки 
глибокій розробці доповіді «Юність 
планети у боротьбі за солідарність, 
мир та дружбу». Почесними грамо-
тами на цьому конкурсі нагороджені 
також студенти сан-гіг. факультету Т. 
Аленіна та О. Самокиш. 

Задуми й працьовитість таких 
викладачів та співробітників інсти-
туту, як Н. М. Султанова, З. Г. Су-
міна, А. Н. Троценко, О. О. Генкіна, 
О.  А.  Клочко благотворно вплива-
ють на успіх справи ФГП. У минуло-
му навчальному році 315 наших ви-
пускників разом з дипломом лікаря 
отримали диплом про громадську 
професію». 

Активна громадянська пози-
ція притаманна людям, які підтри-
мують рух донорів. Щорічно 8 трав-
ня всіма, хто вболіває за ідеї гуманіз-
му, миру і здоров’я людства, хто гото-
вий будь-якої хвилини прийти на до-
помогу хворій людині, відзначається 
день Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця.

У 1987 р. ця дата знаменна – 
120-річний ювілей утворення вітчиз-
няного ЧХ, а наступний 1988 р. по-
значений у міжнародному календа-
рі 125 річницею виникнення міжна-
родного руху ЧХ і ЧП. Л. Федорова 
– голова комітету первинної органі-
зації ЧХ ДМІ знайомить нас на сто-
рінках «В. н.» з історією руху: «Біля 
його витоків стояв великий гуманіст 
Анрі Бюнан – перший в історії лау-
реат Нобелівської премії. В 1863 ро-
ці за його ініціативи у Швейцарії бу-
ла створена організація, котра у по-
дальшому одержала назву – Міжна-
родний комітет ЧХ і ЧП. Тим самим 
було започатковано утворення наці-
ональних товариств ЧХ в інших кра-
їнах. Якщо на початку існування то-
вариство ЧХ піклувалося лише про 
поранених і хворих воїнів, то на сьо-
годні рамки його діяльності набага-
то ширші. Вони доповнюються до-
помогою потерпілим від катастроф 
і стихійних лих, гуманітарними мі-
сіями».

Діяльність первинної червоно-
хресної організації ДМІ у 80-ті ду-
же масова, активна і різноманітна. В 

інституті нараховується понад 6 тис. 
членів товариства. Кожний третій 
член нашого колективу є донором. 
Майже 1,5 тисячі студентів щорічно 
у День донора безкоштовно здають 
кров в ім’я життя. Доцент В. І. Гарець 
– голова товариства ЧХ санітарно-
гігієнічного факультету розповідає, 
що донорський рух у знаменний рік 
40-річчя з Дня Перемоги проходив 
під гаслом «За кров, пролиту у бо-
ях, кров - в ім’я життя». Ті студен-
ти, хто здавав кров вперше, отрима-
ли значок «Крапля крові», донорів 
зі стажем, студентів О. Максименка, 
В. Свиридова, Є. Корніловського, Г. 
Пугача та інших комітет ЧХ Жовтне-

вого району Дніпропетровська на-
городив значком «Почесний донор 
СРСР першого ступеня». З 1985 р. 
у Днях донора почали брати участь 
співробітники інституту. Серед них 
ректор професор Л. В. Новицька-
Усенко, секретар комітету комсомо-
лу А.П. Ейсмунд, зав.кафедрою іно-
земних мов Є. І. Григорьєв. Донор-
ську раду в інституті очолює профе-
сор Г. В. Дзяк. За розвитком донор-
ського руху ДМІ – один з кращих в 
республіці. Його неодноразово на-
городжували вимпелами, перехідни-
ми кубками. В 1988 р. нашій первин-
ній організації передано на вічне збе-
рігання Перехідний Червоний Пра-
пор Жовтневого районного коміте-
ту ЧХ м. Дніпропетровська. Це свід-
чення великої роботи.

Крім участі у донорському русі, 
студенти ДМІ приходять на допомо-
гу нужденним. Так, студенти І-го лі-
кувального факультету шефствують 
над Будинком-інтернатом для вете-
ранів війни і праці, сангігівці зі сто-
матологами, об’єднані у загін «Тур-
бота», надають індивідуальну допо-
могу самотнім людям похилого віку 
вдома. Сфера діяльності студентів ІІ-
го лікувального – госпіталь інвалідів 
Великої Вітчизняної війни, студенти-
педіатри допомагають Будинкові не-
мовляти та іншим дитячим устано-
вам міста. Активність у цій важливій 
справі проявляють викладачі клініч-
них кафедр, кафедра іноземних мов.  

Палку підтримку і допомогу се-
ред студентського і викладацького 
загалу знаходять потерпілі від сти-
хійного лиха, аварій та катастроф. В 
1985 р. за ініціативою кафедри орто-
педії і травматології колектив інсти-
туту переказав до фонду ЧХ майже 
2  тис. карбованців народу Мексики 
та населенню Таджикистану, потер-
пілим від землетрусу. У 1986 р. роз-
почато збір коштів до фонду допомо-
ги мешканцям району Чорнобиль-
ської АЕС. Більше 13 тис. карбован-
ців, теплі речі, продукти, медикамен-
ти передані в зону руйнівного земле-
трусу в Вірменії. 

У тісному зв’язку з товариством 
ЧХ і ЧП працює комісія сприян-
ня Радянському Фонду Миру, яку 
у 80-ті очолювали учасники Вели-
кої Вітчизняної війни професори 
А. Д. Христич та В. П. Панчоха.

Колектив інституту активно 
бореться за збереження миру. Що-
річно всі співробітники та студенти 
один день на рік трудяться в рахунок 
фонду. Цей день завжди розпочинав-
ся мітингом, читалися лекції і допо-
віді про сучасний рух прихильників 
миру. Серед найактивніших пропа-
гандистів ідей миру, дружби між на-
родами є заслужені працівники ви-
щої школи професори А.Д. Хрис-
тич, Г.Ф. Ємельянова, професори З. 
А. Сотська, П. Г. Сябро, Я. Г. Ков-
ров, Г.  С.  Беспалов, Ю. Ю. Колон-
тай, І.  С.  Білий, доценти Л. В. Віль-
ковський, В. О. Фомін. Вже традицій-
ними стали ударні дні у студентських 
будівельних загонах, кошти від яких 
теж переказуються до РФМ.

15 (28) вересня 
1916 р.

Коли у 1988 році тяжке стихій-
не лихо спіткало народ Вірменії, міс-
то Спітак та інші населені пункти бу-
ли зруйновані землетрусом вщент, 
у єдиному людському пориві допо-
могти був і наш Дніпропетровський 
медичний. Шістсот студентів та 126 
співробітників одразу прийшли на 
донорські пункти, 1217 студентів за-
явили про своє бажання працювати 
в районі стихійного лиха, записува-
лись до добровольчих загонів по ря-
туванню людей. Для надання медич-
ної допомоги до Вірменії виїхали 
асистент кафедри анестезіології та 
реаніматології О. Є. Стебельський, 
зав. відділом ЦНДЛ М. Д. Шинка-
ренко та молодший науковий співро-
бітник ЦНДЛ Д. М. Станін. 

Інтернаціональне виховання 
молоді – важливий напрям роботи 
ДМІ. На кафедрі іноземних мов пра-
цює клуб інтернаціональної дружби 
«Глобус». Ним керує молодий ви-
кладач Є. П. Петращук. Клуб підтри-
мує тісні зв’язки з КІДами Вінниць-
кого, Каунаського, Київського, Тбі-
ліського, ІІ-го Московського медич-
них інститутів та інших вузів Радян-
ського Союзу. Для обміну досвідом 
роботи у 1982 р. на базі ДМІ був 
проведений зліт 23 КІДів з усіх кін-
ців країни. В 1983 р. наші КІДівці 
стали переможцями фестивалю ін-
тернаціональної дружби, зайнявши 
призові місця у конкурсах політич-
ної пісні, політплакату, фотографії. 

У програмі КІДу успішно пра-
цює постійно діючий лекторій 
«Життя в СРСР та за рубежем». 
На ньому проходять зустрічі сту-
дентів з викладачами, які побували у 
відрядженнях за кордоном. Напри-
клад, доцент М. К. Тимчук розповів 
про свою роботу хірургом в Ефіо-
пії, асистент А. А. Хрущов поділив-
ся враженнями від роботи лікарем 
у республіці Малі. Про викладаць-
ку діяльність в Алжирі студенти по-
чули від доцента-мікробіолога Г.М. 
Кременчуцького. З зацікавленістю 
слухали кідовці розповідь професо-
ра М. Л. Горбунової про поїздку до 
Великої Британії, про англійську сис-
тему навчання, вищої освіти та ме-
дичне обслуговування різних про-
шарків населення. З бесідою про Ір-
ландію та ФРН виступив професор 
О.  Є.  Малевич. А ректор інститу-
ту Л. В. Новицька-Усенко розповіла 
про своє перебування в США в скла-
ді делегації від Комітету радянських 
жінок на запрошення американської 
жіночої організації «Мости до миру 
в світі»: « Ми ознайомилися з жит-
тям американців, бесідували з людь-
ми різних верств населення і переко-
налися в тому, що простий люд Аме-
рики, як і народи СРСР, прагне до 
миру і співробітництва. Я відвідала 
дві лікарні у Верлінгтоні, Массачу-
сетський госпіталь у Бостоні, націо-
нальний центр здоров’я у Вашингто-
ні, Дортмундський та Вермонтський 
університети, три коледжі. Мушу за-
значити, що всі, з ким довелося там 
розмовляти, були вражені, що всі ра-
дянські лікарі одностайно підписали 
відозву «Лікарі світу за відвернен-
ня ядерної зброї». Радянська деле-
гація прагнула до того, щоб налаго-
дити дружні зв’язки з американця-
ми, переконати їх в тому, що зовніш-
ній і внутрішній курс Радянської дер-
жави – це курс на мир, дружбу і спів-
робітництво. Цей напрям ми взяли і 
на американо-радянському семіна-
рі «Що можуть зробити жінки для 
зміцнення миру в усьому світі і для 
поліпшення стосунків». 

(далі буде )

Лариса АКСЕНИЧ,
співробітник народного 

музею
історії ДМА імені 
І. І. Крижанівської

80-і роки ХХ століття
(час т и на 5)
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Нещодавно на базі 
Івано-Франківського наці-
онального медичного уні-
верситету пройшов 2-й етап 
Всеукраїнської олімпіади з 
дисципліни "Інфекційні хво-
роби". Честь нашої академії 
захищали переможці вну-
трішньовузівської олімпіа-
ди з даної дисципліни сту-
денти 6 курсу ІІ-го медич-
ного факультету Антон Но-
саль та автор цих рядків, які 
навчаються за спеціальніс-
тю "медико-профілактична 
справа", та студент 5 курсу 
І-го медичного факультету 
за спеціальністю "лікуваль-
на справа" Кирило Гавриш. 

Структура олімпіади 
складалася з трьох етапів, 
що мали на меті обрати сту-
дентів, які найкраще воло-
діють як теоретичною, так 
і практичною підготовкою. 
Перший етап вимагав напи-
сання 50 тестів із бази тестів 
на кшталт «КРОК-2». Другий 
етап – розв’язок 5 клініч-
них задач підвищеної склад-
ності, алгоритм відповідей 
в яких повинен бути таким: 
чітко встановити повний клі-
нічний діагноз (відповідно 
до існуючих класифікацій), 
вказати методи лаборатор-

чості відображала медичні 
аспекти, зокрема, й питання 
інфекцій. 

За підсумками журі ІІІ 
місце виборов Антон Но-
саль. Одну з нагород "за ви-
сокий рівень практичних 
навичок" отримав автор 
цієї статті. Особливу нагоро-
ду отримав Кирило Гавриш, 

який єдиний був представ-
ником 5 курсу на олімпіаді, 
але це не змогло не зістави-
ти йому здорової конкурен-
ції у знаннях та практичних 
вміннях, порівнюючи зі сту-
дентами 6-го курсу. 

Дякуємо за цікавий відпо-
чинок після запеклої інте-
лектуальної боротьби у міс-
ті Яремча, за ту красу приро-
ди та людської душі, яку нам 
продемонстрували з оцін-
кою на 5 з "плюсом"!

Також хочемо сказати 
велике дякуємо завідувачці 
кафедри інфекційних хво-

роб нашої академії д.м.н., 
професору Людмилі Рома-
нівні Шостакович-Корецькій 
за надану можливість стати 
учасником олімпіади та ви-
пробувати себе як майбут-
ніх лікарів-практиків. Сло-

Ми, учасники змагань 
від нашої аlma mater, дуже 
вдячні організаційному 
комітету олімпіади Івано-
Франківського національ-
ного медичного університе-
ту за проведене на найви-
щому рівні свято науки, пе-
ревершити яке вже, на по-
гляд більшості, буде важ-

ко. Окремо хочемо подя-
кувати за дуже теплий при-
йом, доброзичливість та без 
перебільшень батьківське 
ставлення до усіх учасни-
ків олімпіади, турботу з ви-
рішення будь-яких питань. 

ної та інструментальної ді-
агностики, що підтвердять 
виставлений діагноз, обра-
ти тактику та схему лікуван-
ня даної нозологічної фор-
ми, а також одним з питань 
було обрання тактики щодо 
профілактичних заходів за-
хворювання (специфічних 
та неспецифічних методів 
профілактики, дій у вогнищі 
інфекції, дій з контактними 
особами).

Третім етапом, мабуть, 
найскладнішим для учасни-
ків, була праця "біля ліжка 
хворого", де кожний студент 
під пильним наглядом до-
свідченого журі мав обсте-
жити хворого, вирішити пи-
тання щодо методів підтвер-
дження клінічного діагнозу, 
скласти алгоритм лікування 
хворого відповідно до існу-
ючих клінічних протоколів 
та рекомендацій. 

Останній 4-й етап - нео-
фіційний, його бали не за-
раховувались до підсум-
ку олімпіади. Він присвяче-
ний творчості видатного ге-
нія України Т. Г. Шевченка 
з нагоди святкування його 
200-річчя від дня народжен-
ня. Цей етап став "родзин-
кою" олімпіади, бо відкрив 
для всіх Шевченка (не тіль-
ки для студентів, а й, повір-
те, для викладачів) з пози-
ції людини, яка в своїй твор-

Студентська
наука

Спорт

Відлуння літа…

ва вдячності хочемо висло-
вити д.м.н., проф. Віктору 
Володимировичу Маврутен-
кову, який супроводжував 
нас у подорожі до Івано-
Франківська, надавав цінну 
допомогу при підготовці до 
олімпіади, морально підтри-
мував після кожного туру. 
Також дякуємо керівникам 
СНТ кафедри інфекційних 
хвороб к.м.н., доценту О. П. 
Шевченко та к.м.н. асистен-
ту кафедри О. М. Якуніній за 
допомогу в опануванні те-
оретичних питань та прак-
тичних навичок, пошуку ди-
дактичних та інформаційних 
джерел з предмета. 

Особливо цінними ста-
ло для нас знайомство, 
яке, сподіваємось, пере-
росте у міцні дружні відно-
сини з учасниками олімпі-
ади з інших вищих медич-
них закладів освіти Украї-
ни. Цікавими й насиченими 
були ці три дні, проведені в 
Івано-Франківську, які, на 
наш погляд, запам'ятаються 
як яскраве, тепле й добро-
зичливе свято науки, моло-
ді та дружби.

Олександр БІЛОКОНЬ,
студент 6 курсу ІІ-го 

медичного факультету

Не секрет, 
що лікар – це 
еліта суспіль-

ства, і він має бути всебічно роз-
виненою, активною і відпові-
дальною людиною. Протягом на-
вчального року ми наполегли-
во стараємося опановувати обра-
ний фах, а влітку хочеться здій-
снити неможливе : поєднати ви-
робничу практику з гарним від-
починком (тобто приємне з ко-
рисним). Здійснити це допомагає 
наш спортивно-оздоровчий табір 
«Здоров’я».

Споруджений ще в 1970-х ро-
ках, розташований в с. Орлівщи-
на на річці Самара табір – чудове 
місце для відпочинку: мальовничі 
дубові гаї, свіже повітря і приєм-
на компанія не залишать вас бай-

дужими. До піщаного пляжу, що-
правда, треба трішки пройтись, 
але як казав Арістотель: «Рух – це 
життя».

Відповідає цьому висловлю-
ванню і щоденна ранкова прак-
тика: прибирання території та-
бору між собою студенти назва-
ли «грою в квіддич». А вдень на 
спортивному майданчику можна 
взяти участь у змаганнях з волей-
болу. Команди складаються із сту-
дентів, викладачів та співробітни-
ків академії і, незважаючи на вік, 
статус і наукові звання, всі учасни-
ки команд грають з однаковим за-
доволенням і завзяттям. Вечірнє 
життя в таборі залежить від осо-
бистих бажань – можна потанцю-
вати на дискотеці, поспілкувати-
ся зі студентами інших вузів, які 
відпочивають у сусідніх таборах, 
пофілософствувати з друзями чи 
просто насолоджуватися спокій-
ним відпочинком, споглядаючи 
природу.

Для студентів передбаче-
но поселення у чотирьох бага-
токімнатних корпусах, що спри-
яє близькому спілкуванню і поя-
ві нових дружніх зв’язків. Викла-
дачі і співробітники академії меш-
кають у окремих затишних буди-
ночках, розташованих неподалік 
від студентських корпусів. Їжа в 
таборі не поступається перед до-
машньою, різноманітні смачні і 
ситні страви подаються у їдаль-
ні на свіжому повітрі. На відкрит-
ті табору програму концерту по-

будували так, що всі відпочива-
ючі стали його учасниками. Ми, 
танцювальний колектив «Ері-
дан», теж брали участь в цере-
монії відкриття. Концерти про-
водилися не тільки у нас, бо про-
тягом тривалого часу між табо-
рами «Здоров’я» та «Дубовий 
гай» (хіміко-технологічний вуз) 
сформувалися теплі відносини. 
Цього року проводилося не одне 
дружнє змагання між командами, 
в яких було приємно і весело бра-
ти участь. Ще нам пощастило по-
трапити на щорічний літній ку-
бок «КаВуНа», який проводився 
в таборі «Дружба» Національної 
металургійної академії. 

Такий чудовий відпочинок 
може дозволити собі кожний сту-
дент. Вартість путівки абсолют-
но доступна. На жаль, табір може 
прийняти тільки дві зміни

студентів у липні. Кожний, 
хто побував у «Здоров’ї», планує 
наступного року знову відвідати 
цей мальовничий край, де можна 
не лише оздоровитися, але й зна-
йти нових друзів.

Лідія СЕЛЕЗНЬОВА,
студентка 2 курсу

ІІ-го медичного факультету

Гідно представили академію

Учасники 2-го етапу Всеукраїнської олімпіади з інфекційних хвороб, ІФНМУ 2014 рік

За традицією з вересня по 
жовтень кафедрою фізичної 
реабілітації, спортивної меди-
цини та валеології (завідувач 
кандидат меднаук О. Б. Неха-
невич) були проведені змаган-
ня на кубок першокурсника 
серед збірних команд факуль-
тетів. З восьми запланованих 
видів спорту вдалося провес-
ти сім (легка атлетика, настіль-
ний теніс, бадмінтон, армрес-
лінг, гирьовий спорт, шахи 

та волейбол). На жаль, через 
труднощі з відновлення робо-
ти басейну змагання з плаван-
ня довелося скасувати. 

Як завжди головною ме-
тою цих змагань є залучен-
ня перспективних спортсме-
нів до збірних команд ДМА. 
Приємно бачити, як учорашні 
абітурієнти вже беруть участь 
у міжвузівських змаганнях. 
У загальному заліку після сі-
мох видів місця розподілились 

таким чином: перше місце 
(69  очок) виборов І-й медич-
ний факультет (відповідаль-
ний викладач М. В. Радзець-
кий), друге (63 очки) – стома-
тологічний ф-т ( відповідаль-
ний ст. викладач Л. В. Ніко-
ленко), третє (53 очки) – ІІІ-й 
медичний ф-т (відповідаль-
ний викладач В. А. Черниш). 
На четвертому місці (39 очок) 
– ІІ-й медичний ф-т (відпові-
дальний викладач В. Г. Тимо-
шенко).

Знов довів свою перевагу 
як за кількістю, так і за якістю 

І-й медичний факультет. Кон-
куренцію йому спроможні на-
давати лише стоматологи за-
вдяки злагодженій роботі як 
на рівні деканату, так і на рівні 
відповідального за спортивно-
масову роботу на факультеті. 
Надалі чекаємо вдалих висту-
пів на наступних змаганнях.

Сергій МОГИЛКО,
старший викладач, 
голова спортклубу.

Кубок першокурсника-2014

Змагання з одного з найулюбленіших студентами 
видів спорту – волейболу.

«Здоров’я» –
це здорово!

Запам’ятався 
вечiр 

на березi 
рiчки…

З року в рік студенти Дні-
пропетровської медичної ака-
демії мають можливість відві-
дати мальовничий куточок на-
шої області – табір «Здоров’я». 
Розташований на березі ріки 
Самара, серед соснового лісу 
села Орлівщина, він полонить 
з перших хвилин перебування 
в ньому . Перейнявши досвід 
від студентів старших курсів, 
я разом зі своїми одногрупни-
ками вирішила перевірити, на-
скільки це правда…

У липні спакували валізи 
і рушили в путь на другу змі-
ну в таборі. Дісталися ми туди 
швидко, з комфортом, на вели-
ких маршрутних таксі, які нам 
люб’язно виділила наша акаде-
мія. Свіже повітря, надзвичай-
но гарна місцевість не могли 
не сподобатися нам. У таборі 
«Здоров’я» студентів та викла-

дачів зустрів привітний персо-
нал, якому ми безмежно вдяч-
ні за привітність, щирість, за-
тишок, смачну їжу, розважаль-
ні програми, спортивні турніри. 
Особливо хочеться подякува-
ти директору табору, доценту 
Василю Васильовичу Василь-
ченку та голові профкому сту-
дентів Ярославу Віленському, 
які вміло організовують відпо-
чинок та радо зустрічають усіх 
бажаючих кожен рік. (P.S. На-
ступного року ми ще відіграє-
мося у пана Васильченка у во-
лейбол). 

Було особливо приємно, 
що в таборі велику увагу при-
діляють фізичному вихован-
ню. Викладачі фізичної культу-
ри, які відпочивали з нами, да-
вали настанови та підтримува-
ли в нас спортивний дух. Вдень 
– на річку: плавати та засмага-
ти, ну а ввечері вже й диско-
тека. В нашому таборі для всіх 
кіноманів був у розпорядженні 
великий плазмовий телевізор, 
а для любителів книжок пра-
цювала бібліотека. Коли захо-
дило сонце, всі жителі студміс-
течка збиралися разом, роз-
мовляли та співали пісні під 
гітару. Запам’ятався вечір на 
березі річки, коли всі зібрали-

ся разом біля 
вогнища та ді-
лилися враженнями про від-
починок. Два тижні пролетіли 
швидко, було дуже сумно про-
щатися з табором, багато хто з 
нас знайшов тут нових друзів. 
Ніхто не хотів від’їжджати, але 
ми пообіцяли, що обов’язково 
повернемося наступного року, 
адже попереду на нас вже че-
кав новий навчальний рік, який 
ми розпочали з новими сила-
ми. 

Юлія КІСТЕРЕЦЬ,
студентка 3 курсу

 І-го медичного факультету


