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Дорогі викладачі, 
співробітниці, студентки!

Щиро вітаємо вас з чудовим весняним 
жіночим святом – 8 Березня! 

Ви завжди були і є джерелом Життя на 
Землі, Любові і Краси, Берегинями сімейного 
затишку. Низько вклоняємося вам, дорогі ма-
тері, дружини, сестри, доньки, колеги за ва-
шу невтомну працю, успішне навчання, актив-
ну громадянську позицію, які спрямовані на по-
ліпшення перебудовчих процесів у державі, 
суспільстві. Дякуємо за тепло ваших сердець, 
ніжність ваших рук, оптимізм, за те, що ви за-
вжди поруч з нами.

Зичимо міцного здоров’я і довголіття, 
щастя, радості! Хай у ваших домівках пану-
ють злагода і любов, достаток і благополуччя! 
Хай весняне пробудження природи надихне вас 
на нові звершення і здобутки!
Георгій ДЗЯК, Василь ВАСИЛЬЧЕНКО,
ректор, академік  голова профкому
НАМН України співробітників, доцент

З і  с в я т о м  В е с н и !

Медицина – безмежна наука, 
тому під час навчання багато ак-
тивних студентів прагнуть розви-
ватися поза межами аудиторій та 
кабінетів. Таких ініціативних мо-
лодих людей об’єднують наукові 
товариства найрізноманітніших 

спеціальностей. Майбутні анесте-
зіологи збираються на теренах ка-
федри анестезіології та інтенсив-
ної терапії ДМА. Науковий ке-
рівник гуртка д.мед.н., професор 
Людмила Василівна Новицька-
Усенко та завідувач кафедри анес-
тезіології та інтенсивної терапії 
д. мед. н., професор Юрій Юрійо-
вич Кобеляцький створили умо-
ви, завдяки яким засідання прохо-
дять у теплій, дружній, родинній 
атмосфері.

На засіданнях гуртка вели-
ка увага приділяється не лише ви-
вченню теорії, а й освоєнню прак-
тичних навичок. Тому в цьому ро-
ці відновили роботу навчальні па-
латні команди, що були створе-
ні вперше в академії в 90-х роках 
минулого століття за часів спів-
робітництва з Рочестерською ме-
дичною школою (США). Вони 
успішно працюють на базі облас-
ної клінічної лікарні ім. І.  І. Меч-
никова та міської багатопрофіль-
ної клінічної лікарні №4. Кожна 
команда включає в себе студентів 
різних курсів та досвідченого лі-
каря, який виступає науковим ке-
рівником. У палатній команді сту-
денти працюють з реальними па-
цієнтами, що є важливим факто-
ром для становлення лікарської 
свідомості та здобуття безцінного 
досвіду. Така структура дає змогу 
обмінюватись досвідом та набува-
ти нових знань.

Під час засідань гуртка заслу-
ховувались доповіді. Це не про-
сто теоретичні дані як результат 

огляду літературних джерел, а й 
роботи, що на основі особистих 
досліджень мають практичне під-
ґрунтя з урахуванням новітніх да-
них та європейських рекоменда-
цій, зокрема з такої актуальної те-
ми, як інтенсивна терапія масив-
них кровотеч. Цій темі було при-
свячено декілька засідань, що бу-
ли проведені сумісно з гуртківця-
ми кафедри акушерства та гінеко-
логії.

Активно обговорені допові-
ді щодо гемотрансфузій при пе-
риопераційних кровотечах (сту-
дентка А. Журавльова), її особли-
востях при акушерських кровоте-
чах (студентка О. Фандєєва), мож-
ливих гемотрансфузійних усклад-
неннях (студент С.  Лифар), ви-
світлені європейські рекоменда-
ції 2013 року (студентка Є. Щер-
бань), порівняльна характеристи-
ка інфузійних розчинів (студент-
ка О. Дудка), проведені два клініч-
них розбори історій хвороб (сту-
денти А.  Прісвітня, Д.  Крішта-
фор).

Вдалим доповненням стала 
лекція досвідченого патофізіолога 

Положення
про премію для молодих вчених
імені заслуженого діяча науки  

і техніки, доктора меднаук, професора
Дзяка Віктора Миколайовича

Премія імені Дзяка Віктора Миколайовича заснова-
на за кращу наукову роботу серед молодих вчених  Дні-
пропетровським обласним товариством терапевтів (відпо-
відно до засідання від 23.12.05 р., протокол №16) за спе-
ціальністю «внутрішні хвороби» з метою заохочення мо-
лодих лікарів-науковців до виконання наукових дослі-
джень. Премія вручається щорічно.

На конкурс можуть бути подані документи фахівця-
ми в медицині за фахом «внутрішні хвороби»: студентами 
старших курсів, магістрами, клінічними ординаторами, 
аспірантами очної та заочної форм навчання, лікарями 
віком до 35 років (станом на дату оголошення конкурсу).

На конкурс подається одне наукове дослідження у ви-
гляді опублікованої наукової статті в журналах, рекомен-
дованих ВАК України, або підготовлені результати нау-
кових досліджень у вигляді статті, оформленої за вимога-
ми журналу «Медичні перспективи» в кількості 6 примір-
ників. Додається копія першої сторінки паспорта. Доку-
менти подаються до відділу аспірантури наукової части-
ни ДЗ «Дніпропетровська  медична академія МОЗ Украї-
ни» за адресою: вул.Дзержинського, 9, кімната № 81,  тел.  
(0562) 31-22-57.

Термін подачі наукових робіт до 2-х місяців з моменту 
опублікування об’яви в газеті «Пульс». Переможцю буде 
надана можливість виступити з доповіддю на пленарній 
конференції молодих вчених ДЗ «Дніпропетровська   ме-
дична академія  МОЗ України» за фахом «внутрішні хво-
роби» та на засіданні Дніпропетровського обласного това-
риства терапевтів.

До розгляду не приймаються роботи, не оформлені від-
повідно до правил та які вже отримували гранти й премії 
інших організацій. Якщо робота зроблена зі співавтором 
– додатково додається письмова згода другого автора.

Кожну роботу будуть оцінювати п’ять незалежних екс-
пертів у балах від «0» до «20». Переможець визначаєть-
ся за сумою одержаних балів. Результати  оголошуються  
протягом одного місяця на засіданні Дніпропетровського 
обласного товариства терапевтів.

Тетяна ПЕРЦЕВА,
голова Дніпропетровського

обласного товариства терапевтів,
член-кореспондент НАМН України,

доктор меднаук, професор.

В. П. Мусліна та проведений доц. 
А. Г. Тютюнником майстер-класу 
з освоєння катетеризації перифе-
ричних та центральних вен з ви-
користанням сучасних манекенів, 
що мають спеціальні пакети із імі-
туючою кров сумішшю.

Великий інтерес викликала 
доповідь К. Скоромного про ре-
зультати науково – дослідницької 
роботи з лікування хронічного 
больового синдрому, який завдає 

багато страждань хворим з різ-
ною патологією. Студентка Д. Ар-
наутова поділилась особистим до-
свідом використання сучасного 
методу ANI – індексу для контро-
лю глибини анестезії.

У листопаді 2013 року учас-
ники гуртка брали активну участь 
у проведенні Всеукраїнського 
симпозіуму анестезіологів «Нові 
горизонти анестезіології та інтен-
сивної терапії критичних станів 
й лікування болю», присвячено-
го 50-річчю Дніпропетровської 
обласної асоціації анестезіологів 
і 40-річчю кафедри анестезіології 
і інтенсивної терапії ДМА. Сим-
позіум проходив упродовж двох 

Кожне засідання – крок до вдосконалення знань 

Дорогі ветерани!

Прийміть найщиріші вітання з Міжна-
родним жіночим днем!

Не одне покоління медиків завдячує вам 
своїми знаннями, набутим досвідом,  про-
йденим життєвим шляхом. Для них ви були 
і Вчителями, і Мамами, і Друзями. Завжди 
вражала ваша самовідданість у вихованні ви-
сококваліфікованих спеціалістів, безкорис-
ливість, світлість ваших душ і устремлінь.

Тож бажаємо міцного здоров’я, активно-
го довголіття, бадьорості духу, миру і спо-
кою!

Хай діти, онуки і правнуки оточать вас 
увагою і піклуванням, посмішками і квітами, 
березневими обіймами!

Яків КОВРОВ, Людмила ОДИНЦОВА,
професор, голова ради доцент, голова жінради
ветеранів

днів. Тут майбутні лікарі відвід-
ували секції, де були представле-
ні останні досягнення та розроб-
ки, а також ознайомились з новим 
технічним обладнанням, що вико-
ристовується в анестезіології іно-
земними колегами.

Кожне засідання не прохо-
дить марно, студенти щоразу роз-
ширюють горизонти своїх знань, 
набувають практичних навичок, 
жваво спілкуються, мають змогу 

проявити себе як молоді науков-
ці. Тому для кожного майбутньо-
го анестезіолога науковий гурток 
став невід'ємною, яскравою сто-
рінкою життя. І після завершення 
чергового засідання вже з нетер-
пінням чекаєш нової зустрічі.

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 2 курсу I-го 

медичного факультету; 
Костянтин 

СКОРОМНИЙ,
студент 3 курсу II-го 

медичного факультету 
На знімку: доцент 

Андрій Григорович 
Тютюнник на одному із 

засідань гуртка

Студентська 
наука



2 стор. 4 березня 2014 року

Того ж року 
його прийня-
то до Акаде-
мії мистецтв, 
яку він закінчив 
у 1844 році. У 
1843 та 1845 рр. 
Шевченко при-
їжджав на Укра-
їну i працював 
художником у 
Київській тим-
часовій комісії з 
питань розгля-
ду старих актів. 
У лютому 1847 
року Т. Шев-
ченка затвер-
джено на поса-
ду викладача 
малювання Ки-

ївського університету. 24 
березня 1847 р. за участь 
в діяльності Кирило-
Мефодіївського товари-
ства та за антисамодер-
жавницькі поезії Шевчен-
ка заарештовано та за-
слано до Орської фортеці 
Оренбурзького окремого 
корпусу з царською резо-
люцією про заборону пи-
сати i малювати. Під час 
заслання Шевченко як ху-
дожник увійшов до складу 
експедиції, завданням якої 
було дослідження Араль-
ського моря. 

У 1857 році зусилля-
ми друзів  Шевченка по-
вернули з заслання й у 
1858 році він прибув до 
Москви, потім до Петер-
бурга. У 1859 році приї-
хав в Україну, але перебу-
вав під наглядом поліції. 
Йому заборонили постій-
но проживати в Україні і 
зобов'язали переїхати до 
столиці. Десятирічне за-
слання, хвороби призве-
ли до передчасної смерті  
Шевченка 26 лютого (за 
новим стилем 10 березня) 
1861 року. Поховали його 

Тарас Шевченко – ви-
датний український поет, 
прозаїк, драматург, ху-

дожник, політичний і гро-
мадський діяч. Він був лю-
диною універсальних об-
дарувань та інтересів. Все 
його життя і творчість 
були присвячені україн-
ському народу. Поет мріяв 
про ті часи, коли його кра-
їна буде незалежною суве-
ренною державою, коли 
в Україні шануватимуть-
ся мова, культура та істо-
рія народу, а люди будуть 
щасливими. 

Народився в сім'ї се-
лянина 25 лютого (9 бе-
резня за новим стилем) 
1814 року в селі Морин-
ці на Черкащині. Рано за-
лишився сиротою. Грамо-
ти навчився у дяка. У 14 
років його взяли "козач-
ком" до двору поміщика 
П.Енгельгарда, з яким пе-
реїхав спочатку до Вільно, 
а потім - до Петербурга. У 
1832 р. Шевченка відда-
ли "у науку" до художника 
В.Ширяєва. У 1838 році за 
пiдтримки К. Брюллова, 
В. Жуковського, О. Вене-
ціанова, М. Вєльгорсько-
го, Є. Гребінки, І. Сошен-
ка та інших Шевченка ви-
купили з кріпацтва. 

спочатку на Смоленсько-
му цвинтарі у Петербурзi, 
у травні 1861 року прах 
перевезли на Чернечу (те-
пер Тарасову) гору побли-
зу Канева. 

Т. Шевченко почав пи-
сати вірші у другій поло-
вині 30-х років. У 1840 
році в Петербурзі вийшла 
його перша збірка поезій 
"Кобзар", у 1845 році - 
героїчно-романтична по-
ема "Гайдамаки". В 1843-
45 роках він написав цикл 
поезій "Три літа" (цен-
тральним твором яко-
го є "Сон"), поему "Кав-
каз", послання "І мертвим 
і живим…", поезії "Чиги-
рине, Чигирине", "Вели-

кий льох", "Стоїть в селі 
Суботові" та ін., в яких 
гостро виступив проти 
соціально-національного 
гноблення українського 
народу. Під час ув'язнення 
писав вірші, які згодом 
об'єднав у цикл"В казе-
маті". У 1854-1858 роках 
написав російською мо-
вою повісті "Музикант", 
"Художник", "Нещасний", 
"Капітанша", "Близня-

та". Останніми прозови-
ми творами Т. Шевченка є 
повість "Прогулянка з за-
доволенням і не без мо-
ралі" (1856-1858) та що-
денникові записи "Жур-
нал". В Україні у 1858 році 
Т. Шевченко написав низ-
ку високих зразків інтим-
ної та пейзажної лірики. 
Кілька творів Т. Шевченка 
цього періоду опублікова-
но в журналі "Основа" та 
альманасі "Хата". 

Т. Шевченко є одним 
з найвидатніших май-
стрів українського обра-
зотворчого мистецтва. Він 
працював у галузях стан-
кового живопису, гра-
фіки, монументально-
декоративного розпису 
та скульптури, досконало 
володів технікою акваре-
лі, олії, офорту, малюнка 
олівцем і пером. Він є ав-
тором понад тисячі мис-

тецьких тво-
рів (втрачено 
бiльше 160). У 
1859-1860 ро-
ках виконав 
офорти з тво-
рів зарубіж-
них та росій-
ських худож-
ників, за які 
отримав зван-
ня академіка 
гравірування. 

Ім'я Тара-
са Шевченка 
відоме в усьо-
му світі: у ба-
гатьох кра-
їнах йому 
в с т а н о в л е н і 
пам'ятники, 

його твори перекладе-
ні майже на всі мови сві-
ту, його ім'ям в Україні 
названі навчальні закла-
ди, театри, площі, вулиці, 
міста. Національна опе-
ра України, Київський на-
ціональний університет, 
центральний бульвар міс-
та Києва носять ім'я ви-
датного сина українсько-
го народу - Тараса Шев-
ченка. 

До 200-річчя
з дня народження

Тараса
Григоровича

Шевченка

То була дивовижна зоря
На убогу і світом забуту.
Щоб її до життя повернути
Бог послав Кобзаря

У березні нинішнього 
року світова громадськість і 
громадськість України відзна-
чатиме 200-річчя від дня наро-
дження великого сина україн-
ського народу,  поета, худож-
ника, філософа-мислителя Та-
раса Григоровича Шевченка.

Шевченківські рокови-
ни стали традиційним свя-
том українського народу по-
ряд з Різдвом Христовим, Ве-
ликоднем, Днем незалежнос-
ті України.

І здавалося б начебто ми 
читали, багато разів перечиту-
вали твори письменника, його 
біографію, статті про автора 
«Кобзаря», одне слово, все ві-
домо, все знаємо. Але чи на-
справді це так? Чи  дійсно ми 
знаємо відомості про поета, 
добу, оточення, що впливало 
на формування літературних 
і художніх смаків? Чи знаємо 
поета як художника, що ча-
сом творив поряд з шедевра-

ми пензля ще й  недорогі ре-
продукції для бідняків? Чи як 
особистість (фрагменти осо-
бистого життя), зовнішність, 
характер, манери, талант…?

А «Кобзар» - цю невмиру-
щу збірку творів, у яких Шев-
ченко передав найтонші люд-
ські почуття, сподівання, віру 
в світле майбутнє людства, в 

побудову нового суспільства, 
«сім’ї вольної, нової»?

Чи знає наша молодь сенс 
поетових слів: «…учітеся, чи-
тайте, і чужому научайтесь, й 
свого не цурайтесь…»?

Так ось, з метою пізна-
ти і  повніше зрозуміти Шев-
ченка і його творчість, яким 
же нині постає Т. Шевченко 
в уяві українця та молодого 
покоління тощо навчально-
методичним кабінетом украї-
номовознавства кафедри мов-
ної підготовки (зав. каф. про-
фесор Т. В. Філат) розроблена 
низка заходів, а саме:

 – з багатьох літературних 
джерел дібрано найцікаві-

шу тематику для проведен-
ня студентських конферен-
цій, літературних читань, 
свят пам’яті, тижнів й мі-
сячників мови,  літератури і 
роздано викладачам;

 – оновлено і доповнено карто-
теку Шевченкіани;

 – оформлено тематичну ви-
ставку і підготовлено тема-

тичні папки (цікаві та ма-
ловідомі епізоди з життя і 
творчості письменника, чис-
ленні статті науковців, до-
слідників Шевченкіани, ме-
муарна література);

 – оновлено інтер’єр студент-
ської Шевченкіани – це і 
ілюстрації до творів Кобза-
ря, це і вишиті студентами 
портрети поета різних ро-
ків; демонстраційні матері-
али;

 – оновлено стенд «Заповіт», 
стенд  «Я  покохав їх вели-
кою любов’ю» з репродук-
ціями портретів муз  поета 
княжни Варвари Рєпніної, 
Ганни Закревської, Агати 

Ускової, Лікери  Полусма-
кової, Катерини Піунової…

Тож запрошуємо усіх ба-
жаючих завітати до кабінету, 
а у разі зацікавленості матері-
алами дібрати їх для проведен-
ня заходів у своїх колективах, 
студентських групах.

Збагачуймося духовно, до-
несімо велич  Шевченково-

го Слова до сердець наших 
вихованців! Адже «Шевчен-
ко дав твори, які треба знати 
кожній освіченій людині…» 
(Б.Грінченко).

Твори, які сприяють про-
будженню у молодого поко-
ління національної свідомості, 
патріотизму, любові до рідної 
мови і  слова, вчать шанувати 
жінку-матір, Берегиню роду 
людського, нації.

Валентина ВАСИЛЕНКО,
завідувач навчально-

методичного
кабінету 

україномовознавства

Душа його жива, живе i  буде жити!

Знати Шевченка!

Видатний син
українського народу

Заповіт
Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отоді я
І лани і гори –
Все покину і полину
До самого бога
Молитися… А до того – 
Я не знаю бога.

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

25 грудня 1845 
в Переяславі

*  *  *
Якби зустрілися ми знову,
Чи ти злякалася б, чи ні?
Якеє тихеє ти слово
Тоді б промовила мені?
Ніякого. І не пізнала б.
А може б, потім нагадала,
Сказавши: - Снилося дурній. – 
А я зрадів би, моє диво!
Моя ти доле чорнобрива!
Якби побачив, нагадав
Веселеє та молодеє
Колишнє лишенько лихеє.
Я заридав би, заридав!
І помоливсь, що не правдивим,
А сном лукавим розійшлось,
Слізьми-водою розлилось
Колишнєє святеє диво!

(Кос-Арал
1848) 

(З поезій Кобзаря)

Безсмертний титан
Давно Тарас в могилі спить…
Та спить лиш стомленеє тіло,
А думка високо летить,
Вкриває квітом всю країну.

Давно колись на Україні
В сім’ї нужденних кріпаків
Титан безсмертний народився –
Талант, що рідний край любив.
Тоді не знали в світі люди,
Що він у прірві віднайде
В могилі знищених народів,
Ти чуєш, Земле, серденько твоє.
Плекав він мову, як пташину,
Що з перебитеєм крилом
Злетіти в небо не зуміла,
А він забутую знайшов.
Творив Шевченко, не зважаючи на пута,
Творив заради віри у життя.
Він прагнув долі кращої здобути,
Щоб до біди не було вороття.
Злітав Тарас у небо синє, як Орел,
Шукав Кобзар людської там свободи…
Він соловейком все співав
Про сонце, що йому так миле.
Але пробув у засланні
Шевченко гіркі довгі роки.
Писав і потім він вірші,
Та це було недовго…
Помер безсмертний наш титан,
Помер він тільки тілом.
Але душа його жива,
Живе і буде жити!

Ольга КЛИМЕНКО,
студентка ІІ-го медичного факультету
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На всіх етапах історії Дніпро-
петровської медичної академії на-
вчальний процес завжди перебу-
вав у центрі уваги педагогічного 
колективу. Його успішність зале-
жить від багатьох складових: рів-
ня кваліфікації педагогів, якос-
ті навчально-методичної роботи, 
матеріального оснащення кафедр, 
виховання у студентів серйозно-
го, вдумливого ставлення до на-
вчання.

Усі ці складові в десятиріччя 
80-х наполегливо втілюють в жит-
тя педагогічні колективи 78 кафедр 
ДМІ.

У 70-і роки навчально-
методична робота інституту бу-
ла спрямована на широке впрова-
дження в навчальний процес на-
вчально- і науково-дослідницької 
роботи студентів (НДРС та 
НДРС), а також на профілізацію у 
викладанні дисциплін.

У 80-і роки основний акцент 
ставиться на НМКД: за нака-
зом Мінвузу УРСР розробляєть-
ся і впроваджується навчально-
методичний комплекс дисциплін, 
метою якого є систематизація і уні-
фікація усіх без винятку методич-
них матеріалів кафедр і тим самим 
упорядкування навчального про-
цесу. Його вдосконалення визна-
чене Інструктивним листом Мін-
вузу СРСР «Про організацію на-
вчального процесу у вищих на-
вчальних закладах за новими на-
вчальними планами».

Проректор з навчально-
методичної роботи ДМІ проф. 
В. І. Неводник та проф. М. М. Па-
ранько – голова центральної ме-
тодичної комісії інституту пояс-
нюють у передовиці «Відмінника 
навчання»: «Підвищення якості 
підготовки спеціалістів медично-
го профілю в методичному плані 
сьогодні пов’язується з якісно но-
вим етапом – науковим підходом 
в організації управління навчаль-
ним процесом на основі Єдиної 
методичної системи (ЄМС), роз-
робленої 1 Московським медич-
ним інститутом імені І. М. Сече-
нова, як моделі організації управ-
ління навчально-виховним проце-
сом у вузі.

ЄМС орієнтована на кінцеву 
мету і передбачає розв’язання двох 
основних взаємопов’язаних про-
блем: управління змістом навчан-
ня та виховання і управління про-
цесом навчання, тобто процесом 
пізнавальної діяльності студентів.

У результаті розв’язання пер-
шої основної проблеми розроблено 
модель спеціальності і на її осно-
ві створено науково-обгрунтовані 
навчальні плани і програми. 

Завдяки розв’язку другої про-
блеми визначені єдині принципи і 
методи побудови науково обґрун-
тованих методик навчання і вихо-
вання».

З метою вдосконалення 
навчально-виховного процесу між 
ДМІ і 1ММІ укладено договір про 
творчу співдружність на 1985-1990 
роки, який передбачав спільне 
впровадження ЄМС, наукові кон-
ференції, апробацію компонентів 
педагогічної майстерності, виро-
блення системи щодо дослідження 
міцності засвоєння знань, розробку 
і впровадження методик щодо вті-
лення принципу єдності навчання, 
виховання і самовиховання.

З урахуванням цих принципів 
ЦМК і методкабінет ДМІ підготу-
вали уніфіковану модель методич-
них вказівок для студентів. Досить 
успішно виконала їх кафедра анес-
тезіології та реаніматології. Кро-
пітка та багаторічна робота дозво-
лила їй підготувати та видати в рес-
публіканському видавництві «Ви-
ща школа» в 1983 р. навчальний 
посібник для студентів медичних 
інститутів «Анестезіологія та реа-
німатологія. Практичні заняття». 

Кафедри внутрішніх хво-
роб №1 та №2 підготували книгу 
«Первинна спеціалізація в субор-
динатурі з циклу терапії» (Київ, 
1984 р.) Це видання служить сту-
дентам путівником для самостій-
ної підготовки.

З метою реалізації напрямів 
ЄМС в інституті створені єдині ка-
федри з внутрішніх, хірургічних, 
дитячих хвороб, введено система-
тичну роботу студентів перших 
курсів в органах практичної охо-
рони здоров’я в ролі молодшого ме-
дичного персоналу.

У покращенні навчального 

процесу велику роль відіграють 
міжсесійні атестації, що забезпе-
чують постійний контроль знань 
студентів. 

Групи аналізу сприяють уза-
гальненню результатів успішнос-
ті, бо критичний діловий підхід до 
цього питання – обов’язкова умова 
підготовки висококваліфікованих 
лікарських кадрів. Вони діють на 
всіх факультетах і кафедрах. Ось як 
про це розповідає Олена Тимофіїв-
на Зленко, доцент кафедри фарма-
кології, голова кафедральної гру-
пи аналізу:

«На кафедрі фармакології уза-
гальнення результатів успішнос-
ті регулярно проводиться гру-
пою аналізу, до складу якої вхо-
дять 4 досвідчені викладачі: до-
центи О.Т. Зленко, П.О. Неруш, 
асистенти В.Й. Мамчур та А.І. Ку-
щинська. Щомісяця складаються 
звітні дані, підбиваються підсум-
ки успішності, які обговорюють-
ся на кафедральному засіданні. В 
міру вивчення предмета порівню-
ється динаміка загальних резуль-
татів на потоках і конкретні дані 
успішності окремих студентів. Ка-
федрою розроблено комплекс різ-
них педагогічних підходів, що вра-
ховують індивідуальні особливос-
ті студента, характер і причину за-
боргованості. На кафедрі розро-
бляються різні форми НДРС, кра-
щі студенти беруть участь в експе-
риментальній роботі по лінії СНТ, 
розробляючи самостійно окре-
мі фрагменти наукового напряму 
кафедри. Колектив кафедри сис-
тематично обговорював питання 
успішності спільно з активами всіх 
курсів». 

Визнаною формою стимуляції 
поглибленого вивчення предмета 
є проведення олімпіад «Кращий з 
спеціальності». Всі кафедри засто-
совують цей метод.

Відбувся такий конкурс і на 
кафедрі анатомії людини для сту-
дентів других курсів усіх факуль-
тетів.Завідувач кафедри профе-
сор В. Д. Маковецький розповідає, 
що студенти змагалися у два тури. 
Перший мав на меті виявити тих, 
хто відмінно знав предмет, сис-
тематично брав участь у науково-
дослідній роботі. В олімпіаді-
конкурсі взяли участь понад 70 
студентів. Їх здобутки оцінюва-
ло журі у складі провідних спеці-
алістів кафедри. Учасники вияви-
ли глибокі знання предмета і, як 
заявили самі, такі олімпіади спри-
яють поліпшенню фахової підго-
товки, допомагають перевірити 
знання напередодні сесії.

Чільне місце в навчальному 
процесі посідає лекція. На почат-
ку 1982 р. в інституті проводиться 
традиційна конференція з проблем 
оптимізації навчального процесу, 
присвячена лекційному курсу. 

Якість лекцій – це якість знань. 
Професор В. І. Неводник, прорек-
тор з навчальної роботи, у передо-
виці «Збуджувати думку» писав, 
що кожна лекція має викликати ін-
терес у студентів. З першого кур-
су їм слід прищеплювати любов 
до слова, вміння володіти ним. Ві-

домо, що вміння правильно пово-
дитись з хворим, володіти словом 
– достоїнства медика. «Якщо хво-
рому після розмови з лікарем не 
полегшало, то це не лікар», - гово-
рив Бехтерєв. Якщо цей вислів за-
стосувати до лекції, то можна ска-
зати: якщо після лекції студент ні-
чого не засвоїв, не замислився і не 
пройнявся бажанням вивчати те-
му, то це не лекція. 

Приклади вмілого спілкуван-
ня, саме спілкування з слухачами 
під час лекцій, у нас є. Це заслуже-
ні діячі науки УРСР професори І. 
І. Крижанівська, Г. Є. Батрак, за-
служені працівники вищої школи 
УРСР проф. Г. Ф. Ємельянова, А. О. 
Сквірська, професори К. В. Попо-
ва, В. О. Крауз, О. І. Сукманський, 
Б. Л. Смолянський, В. І. Архипен-
ко. Вони щиро діляться своєю пе-
дагогічною майстерністю. Їх до-
свід повинен знайти найширше за-
стосування у практичній лектор-
ській роботі молодої зміни вчених.

Професор Борис Леонідович 
Смолянський, зав.кафедрою гігіє-
ни харчування та клінічної дієто-
логії, висловлює свої думки щодо 
лекційного курсу, вказує на необ-
хідність досягати того, щоб лекції 
мали проблемний характер. 

Під час традиційних лекцій 
студентам підсильна лише елемен-
тарна пізнавальна діяльність. А от 
проблемна лекція збуджує думку 
слухача, примушує його мислити 
про предмет науки, вона відкри-
ває нові обрії. Звідси завдання лек-
тора – побудувати лекцію так, щоб 
студенти самі могли брати участь у 
вирішенні проблемної ситуації, а 
не лише одержувати довідкову ін-
формацію. 

У лекційному курсі з гігієни 
харчування близько 25% лекцій 
читаються як проблемні, приблиз-
но 35% лекцій планується так, щоб 
одна навчальна година містила ін-
формаційний матеріал, а друга – 
проблемний. До решти лекцій про-
блемні питання обов’язково вклю-
чаються, але вони не головні.

Декан санітарно-гігієнічного 
факультету проф. М. Л. Горбуно-
ва констатує, що методична рада 
факультету постійно заслуховує 
на своїх засіданнях питання якіс-
ного зростання лекційного кур-
су, практичних занять, тут апро-
буються лекції молодих викла-
дачів. За досвідом далеко ходити 
не треба – він поруч. У нас чудо-
ві майстри-лектори. Серед них за-
служений працівник вищої школи 
УРСР професор Г. Ф. Ємельянова, 
професори Б. Л. Смолянський, М. 
М. Паранько, Г. Т. Чукмасова та ба-
гато інших. 

Головна мета лекції – вихова-
ти у студентів почуття необхіднос-
ті знань, інтелігентність, широту 
інтересів і гостроту розуму, подо-
лання пасивності. 

Зростанню педагогічної май-
стерності сприяє первинна орга-
нізація товариства «Знання» на-
шого інституту. В. П. Гейченко, 
відповідальний секретар товари-
ства «Знання », у 80-ті розпові-
дає на сторінках «Відмінника на-
вчання», що наша первинна орга-
нізація названа в числі кращих. Во-
на включає 5 факультетських орга-
нізацій, охоплюючи 623 члени. За 
три роки прочитано 20,5 тис. лек-
цій з різноманітних питань. Плід-
на діяльність нашої організації 
відзначена 54 грамотами і цінними 
подарунками. Вони вручені голові 
організації проф. І. С. Білому та за-
ступнику голови Г. М. Борецькій.

У нашому інституті понад 70 
лекторів-наставників, що пере-
дають свою майстерність моло-
дим лекторам. Багато сил вклада-
ють в цю важливу справу професо-
ри І.  І. Крижанівська, В. М. Дзяк, 
В. П. Аршава, В. Д. Маковецький, 
М. Л. Горбунова, Ю. Ю. Колонтай.

Оптимізація навчального про-
цесу не випадає із поля зору гру-
пи народного контролю інститу-
ту. Так, голова групи НК ІІ-го ліку-
вального факультету Л. В. Вільков-
ський доповідає про рейд перевір-
ки ефективності роботи лаборан-
тів і препараторів кафедр філосо-
фії, оперативної хірургії, дитячих 
хвороб. Аналізувалась під час пе-
ревірки не тільки виконавська дис-
ципліна, а й завантаженість робо-
тою. Заходи з активізації роботи 
навчально- допоміжного персона-

лу допомагають зробити її ефек-
тивнішою, зміцнити дисципліну 
на кафедрах.

Члени групи НК перевірили 
роботу субординатури – важливої 
ланки у підготовці майбутніх фа-
хівців охорони здоров’я. Зокрема, 
субординаторів-терапевтів готу-
ють у нас на двох кафедрах госпі-
тальної терапії №1 і №2. Обидві ка-
федри мають висококваліфікова-
ні кадри викладачів, накопичений 
достатній позитивний досвід ро-
боти у цій галузі: поряд з навчаль-
ною роботою вони залучаються до 
виконання наукових досліджень, 
до участі у наукових конференці-
ях, під час яких виступають з допо-
відями. Необхідно ширше прово-
дити навчання з невідкладної кар-
діологічної допомоги на базі місь-
кої лікарні швидкої допомоги, ак-
тивніше практикувати читання 
комплексних лекцій та проведення 
науково-методичних досліджень. 
Все це сприятиме підвищенню 
якості підготовки субординаторів.

Професор З. М. Жарикова, 
зав. кафедрою дитячих хвороб №1, 
акцентує увагу на позааудитор-
ній підготовці субординаторів до 
практичних занять. Для їх само-
стійної роботи ми маємо відповід-

ну клінічну базу, контингент хво-
рих. Тут студенти працюють з 9-ї 
до 14-ї години, з них дві години за 
навчальним планом – самостій-
но. Практикуємо нічні чергування 
по стаціонару і приймальному від-
діленню, прийом хворих кожним 
студентом (до 20 осіб), лікування 
і догляд за тяжкохворими, допо-
могу черговим лікарям. Суборди-
натори щодня працюють на діль-
ниці, приймають дітей у поліклі-
ніці спільно з лікарем, самостійно 
відвідують 4-5 дітей вдома. Восени 
вони беруть участь у поглиблених 
оглядах школярів, у диспансериза-
ції хворих дітей.

На одному із засідань ректо-
рату йшлося про уважне ставлен-
ня до відмінників навчання, визна-
чення їх професійної перспективи.

Відомо ж бо, що у вузі няньку-
ються з тими, хто не встигає, ви-
вчають причини їх відставання, 
надають їм консультативну допо-
могу. Одне слово, в полі зору той, 
хто забов’язаний вчитися, як він 
обіцяв, вступаючи до вузу, а тепер 
або не хоче, або не може.

І ось вперше увагу звернуто на 
тих, хто з почуттям високої відпо-
відальності ставиться до свого най-
святішого студентського обов’язку, 
вчиться лише на відмінно.

Заступник секретаря комітету 
комсомолу Анатолій Ейсмунд роз-
повів членам ректорату про всіх 
відмінників, дав їм загальну харак-
теристику. Та більш зримим стало 
обличчя кожного авангардиста на-
вчання, коли виступили ленінські 
стипендіати Юрій Новак, Сергій 
Єрмаков, Микола Крадько, Світла-
на Цупикова, Людмила Тиха, Ва-
лерій Каюк, Любов Петрова, Ель-
віра Барвінко, що отримує стипен-
дію імені Громашевського, Вікто-
рія Сохач, мечниківська стипенді-
атка. Найбільш показовою їх ри-
сою є громадська активність. Так, 
Юрій Новак, Микола Крадько, Ва-
лерій Каюк – заступники деканів 
на громадських засадах від сту-
дентства, Алла Циганкова, Любов 
Петрова, Ельвіра Барвінко, Люд-
мила Тиха – комсомольські акти-
вісти. Всі – активні гуртківці СНТ. 
Сміливе долучення до важливих 
сфер студентського життя власти-
ве й ще 482 відмінникам навчання, 
активістам ДМІ. Про них розпо-
відає кожний номер вузівської га-
зети у рубриці «Трибуна відмін-
ника». На жаль, решта відмінни-
ків – понад 500 осіб – зайняті су-
то навчальними справами. Тож на 
ректораті у виступах проректо-
ра проф. О. В. Люлька, секретаря 
парткому В. І. Ворончука було на-
голошено на необхідності громад-
ської активності відмінників, ска-
суванні споживацтва.

Настав час створення заходів, 
спрямованих на активне вивчення 
нахилів, уподобань відмінників – 
золотого фонду інституту. Причо-
му акцент у цих заходах має бути 
зроблений саме на якості навчання 
і наукових пошуках, що дасть змо-
гу залишитись кращим з кращих в 
ординатурі та аспірантурі, щоб да-

лі примножувати здобутки вузу у 
медичній науці.

На честь 60-річчя утворен-
ня СРСР у ДМІ підбили підсум-
ки огляду-конкурсу навчально-
методичної роботи з лекційного 
курсу кафедр, подальшої оптимі-
зації навчального процесу, зрос-
тання педагогічної майстерності.

Серед факультетів першість 
посів санітарно-гігієнічний фа-
культет. На другому місці – І-й лі-
кувальний, на третьому – П-й ліку-
вальний факультет.

Серед колективів кафедр пер-
ше місце завоювали кафедри гос-
пітальної терапії № 2, факультет-
ської терапії №1, нормальної ана-
томії, соціальної гігієни та органі-
зації охорони здоров’я. Вони наго-
роджені почесними грамотами та 
магнітофонами.

Друге місце вибороли колекти-
ви кафедр госпітальної терапії №1, 
загальної гігієни, госпітальної пе-
діатрії. 

Третє місце – у кафедр кому-
нальної гігієни, туберкульозу, те-
рапевтичної стоматології, дитячої 
хірургії.

Кращими педагогами-
лекторами стали професо-
ри В.  І.  Архипенко, Л.  А.  Асля-

єв, Т.  О.  Бажан, Т.  О.  Богомаз, 
В.  П.  Блохіна, М.  Л.  Горбунова, 
Д.  А.  Дорогань, Г. Ф. Ємельяно-
ва, І.  І.  Крижанівська, В. О. Кра-
уз, Л.  Н.  Коваленко, В.  М.  Мир-
товська, К. В. Попова, Г. І. Сирота, 
Б. Л. Смолянський, С. Є Стебель-
ський, доцент М. Д. Сухоносенко. 

На початку 1980 року ДМІ 
розпочав будівництво нового 
навчально-лабораторного корпусу 
санітарно-гігієнічного факультету. 
Його побудова була необхідністю 
сьогодення. Ось як про це розпо-
відається у монографії вчених фа-
культету М. М. Паранька, Т. О. Ба-
жан, Е. А. Деркачова, В. О. Павлова 
«Нариси історії підготовки ліка-
рів медико-профілактичного про-
філю та вклад вчених у розвиток гі-
гієни в Україні»:

«80-і роки ХХ століття, як і по-
воєнні загалом по країні, харак-
теризуються як бурхливим зрос-
танням усіх галузей промисловос-
ті, зростанням народонаселен-
ня крупних міст, так і бурхливим 
зростанням науково-технічного 
прогресу та пов’язаних з ним на-
слідків негативного впливу на на-
вколишнє середовище і здоров’я 
населення.

Перед гігієнічного наукою по-
стали нові завдання, нові фак-
тори ризику для здоров’я люди-
ни, пов’язані з розвитком атомної 
енергетики, широким застосуван-
ням пестицидів у сільському гос-
подарстві, тобто виникли нові еко-
логічні проблеми. У цьому зв’язку 
необхідно було науково формува-
ти нові шляхи охорони здоров’я на-
селення.

Гігієнічні кафедри ДМІ успіш-
но трудилися в цьому напрямі. Во-
ни мали не тільки висококваліфі-
ковані кадри, але й були оснащені 
сучасною гігієнічною апаратурою, 
обладнанням, методичними мате-
ріалами для проведення лабора-
торних занять. Приміром, кафедра 
комунальної гігієни мала атомний 
абсорбер, кафедра загальної гігіє-
ни – вібро- та шумовимірювальну 
апаратуру фірми «Брюль та К’єр» 
(Данія), комп’ютери, що дозволи-
ло проводити наукові досліджен-
ня на високому методичному рівні.

Вагомість санітарно-
гігієнічного факультету у підго-
товці лікарів, у розв’язку екологіч-
них проблем, кадрова та матеріаль-
на забезпеченість стали передумо-
вою будівництва нового гігієнічно-
го корпусу.

З 1980 року «Дніпроміськбуд» 
розпочав будівництво. До діючих 
об’єкт повинен був стати до ладу у 
грудні 1982 року, та будівельники 
увесь час зволікали хід робіт. Тому 
з ініціативи ДМІ відбулося чергове 
спільне засідання парткомів вико-
навців та замовників. 

З гострою критикою виступи-
ли представники ДМІ – ректор 
проф. Л. В. Новицька-Усенко, се-
кретар парткому доц. Л. М. Один-
цова, доц. В.О. Павлов, проректор 
з капбудівництва.

Нічим не можуть бути виправ-
дані формальний підхід до справи, 
неефективне використання тех-
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ніки, великі втрати робочого ча-
су. Це стосується і студентських 
будівельних загонів «Комсомо-
лець» та «ДМІ-60», які також по-
винні не гаяти часу, доцільніше 
використовувати робочу хвили-
ну. Одне слово, всі резерви мають 
бути використані для своєчасно-
го завершення та введення до ладу 
навчально-лабораторного корпу-
су. Для цього вже вироблені щомі-
сячні плани та заплановано щоден-
ні: згідно з соцзобов’язаннямм ко-
лективу ДМІ кожний співробітник 
зобов’язався відпрацювати не мен-
ше 50 годин на об’єктах внутріву-
зівського будівництва.

У спільному рішенні було вста-
новлено термін завершення будів-
ництва – 25 червня 1984 р. «Від-
міннику навчання» було доруче-
но встановити на будівництві кор-
пункт на чолі з доц. В. О. Павловим 
і щотижня інформувати про хід бу-
дівництва та реалізацію прийня-
тих рішень.

Корпункт «Відмінника на-
вчання»» повідомляє: 

 – «…протягом тижня на будові 
працювали співробітники сто-
матологічного факультету. Во-
ни очищали приміщення від бу-
дівельного бруду, готуючи їх до 
настилання підлоги. Добре тру-
дились Є. Н. Дичко, Г. В. Алексе-
єнко, В. А. Логачов, М. К. Драго-
бецький та інш.»;

 – «З вогником і повною віддачею 
працювали на будмайданчику 
студенти 2-«а» курсу стоматфа-
культету, – звітує староста цього 
курсу С. Жиленко, – адже будує-
мо для себе»;

 – «…з номера у номер наша газе-
та висвітлювала хід будівництва 
нового навчального корпусу 
санітарно-гігієнічних наук. Те-
пер, коли будівництво завершу-
ється, наш кореспондент спіль-
но з представниками парткому 
побували на будівництві. Завер-
шальний етап іде в досить напру-
женому темпі, будівельники пра-
цюють весь світловий день. Не 
знижують темпів роботи студен-
ти і співробітники. Всі сповне-
ні бажанням ввести до ладу но-
вий корпус до нового навчально-
го року».

І ось довгождана урочистість – 
відкриття нового красеня-корпусу 
санітарно-гігієнічних наук.

На святковому мітингу бу-
ли присутніми міністр охорони 
здоров’я УРСР, випускник ДМІ 
А.  Ю.  Романенко, перший секре-
тар Дніпропетровського обкому 
компартії України В. Г. Бойко, за-
ступник завідуючого облздоров-
відділом В. М. Аршава. Вони щиро 
привітали присутніх з Днем знань, 
поздоровили з відкриттям чудово-
го навчального корпусу, що дасть 
ширші можливості для дальшо-
го удосконалення підготовки ви-
сококваліфікованих медичних ка-
дрів, розвитку науки і практики.

Хвилюючим і урочистим був 
ритуал зустрічі двох поколінь вихо-
ванців вузу – заслужених випускни-
ків і майбутніх лікарів. Досвідчені 
практики, серед них і перший на-
родний лікар СРСР В. М. Василен-
ко, подарували інтернам і клініч-
ним ординаторам фонендоскопи.

Начальник комбінату «Дні-
протяжбуд» В. М. Філоненко вру-
чив ректорові інституту, заслуже-
ному діячеві науки УРСР, проф. 
Л.  В.  Новицькій-Усенко символіч-
ний ключ від нового корпусу. Гос-
тей мітингу чекала театралізова-
на композиція, в якій взяли участь 
«Гіппократ» та його учні, народ-
на хорова капела під керівництвом 
Й. І. Недзвецького.

Санітарно-гігієнічний факуль-
тет отримав чудову матеріальну 
базу: загальна площа всіх примі-
щень – 13400 кв.м, зокрема, обчис-
лювальний центр, тематичні ауди-
торії, наукові лабораторії, чотири 
лекційні зали на 200 місць кожна, 
що дозволяють демонструвати на-
вчальні кінофільми. Усі гігієнічні 
кафедри отримали гарні навчальні 
приміщення.

Новий корпус, споруджений за 
унікальним індивідуальним про-
ектом, є однією з перлин сучасної 
архітектури м. Дніпропетровськ. 

Лариса АКСЕНИЧ,
 співробітник народного 

музею історії ДМА
(за архівними документами 

музею)

(далі буде)

80-і роки ХХ століття
(час т и на 2)

Це видання і досі користується по-
питом у студентів медвузів Украї-
ни та Росії.
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Кафедра акушерства, гі-
некології та перинатології 
ФПО нашої академії у січ-
ні цього року відзначила 
25-річчя. Це була перша в 
СРСР кафедра перинатоло-
гії. Її було відкрито на базі 
Дніпропетровського місько-
го пологового будинку № 2 
(нині це - Дніпропетровський 
обласний перинатальний 
центр ІІІ-го рівня). З самого 
початку кафедра, заснована 
на рівні міждисциплінарного 
підходу – акушерства, гіне-
кології та неонатології - ста-
вила на меті зниження пери-
натальних втрат та усклад-
нень у Дніпропетровському 
регіоні. 

Першою завідувачкою 
кафедри протягом 22 років 
(з 1989 по 2011 рр.) була за-
служений діяч науки та тех-
ніки України, професор, 
д.м.н. З. М. Дубоссарська, 
яка виконувала кандидат-
ську і докторську дисерта-
ції у Всесоюзному науково-
дослідницькому інститу-
ті акушерства і гінекології 
МОЗ СРСР (м. Москва). У різ-
ні роки на кафедрі працю-
вали талановиті викладачі 
акушери-гінекологи: доцен-
ти, к.м.н. І.Ю. Туз, Г. А. Че-
репня, неонатолог, доцент, 

Як завжди під час зимо-
вих канікул на спортивній 
базі медичної академії про-
йшла традиційна спартакі-
ада, цього року вже соро-
кова, серед професорсько-
викладацького складу та 
співробітників ДМА, при-
свячена пам’яті професо-
ра Є. Г. Попкової.

Змагання проводили-
ся з таких видів спорту: 
волейбол, настільний те-
ніс, бадмінтон та шахи. На 
жаль, мороз завадив нам 
провести змагання з пла-
вання, через що спартакі-
ада вийшла трішки «усіче-
ною».

На урочистому відкрит-
ті спартакіади з вітальним 
словом виступили ректор 

нування кафедри. Питання-
ми репродуктивної ендокри-
нології професор 3.М. Ду-
боссарська займається по-
над 40 років. За останній пе-
ріод співробітники та здобу-
вачі кафедри проводили на-
укові дослідження, присвя-
чені нейроендокринним син-
дромам у гінекології, без-
плідності, звичному невино-

шуванню вагітності, перед-
часним пологам, проблемам 
індукованої вагітності, гені-
тальному ендометріозу, за-
пальним захворюванням ге-
ніталій, дисгормональним 
захворюванням молочних за-
лоз. Науковий напрям з 1999 
р. - "вікова ендокринологія 
жінки, профілактика та лі-
кування хвороб естрогенно-
го дефіциту". З 1995 по 2002 
рр. колектив проводив клі-

п а м ’ я т а л и 
тих, кого з 
нами вже не-
має. Далі були виступи ди-
тячого спортивного тан-
цювального клубу «Елі-
та» під керівництвом ви-
кладача нашої кафедри 
О. М. Демидової, майстра 
спорту з художньої та ес-
тетичної гімнастики, сту-
дентки 5 курсу стомато-
логічного факультету Ан-

Під науковим керівни-
цтвом професора З. М. Ду-
боссарської захищені 1 док-
торська та 19 кандидатських 
дисертацій. Нині виконують-
ся 3 кандидатські та 3 док-
торські дисертації.

 Викладачами кафедри у 
співавторстві було видано 7 
підручників, зокрема перший 
в СРСР підручник «Перинато-
логія» у 1999 році; 11 моно-
графій, 10 посібників для лі-
карів різних спеціальностей, 
понад 900 друкованих робіт, 
багато з яких сумісно з прак-
тичними лікарями області.

Внесок колективу високо 
оцінено: професор З.М. Ду-
боссарська нагороджена ор-
деном Княгині Ольги ІІІ сту-
пеня (2006), отримала Подя-
ку Президента України, по-
чесний знак голови Дніпро-
петровської ОДА "За розви-
ток регіону", почесні грамоти 
МОЗ України, звання "Заслу-
жений діяч науки та техніки 
України" (1998). У 2010 р. за 
підвищення кваліфікації лі-
карів акушерів-гінекологів 
Придністровської Молдав-
ської республіки професор 
З.М. Дубоссарська була на-
городжена медаллю "За тру-
дову доблесть", а доцент 
Т.А. Жержова та асистент 

ко) та ФПО (декан проф. 
В. І. Снісарь);

IV місце (35 очок) – посі-
ла об’єднана команда I-го 
міжнародного ф-ту (декан 
проф. О. В. Ковтуненко) 
та II-го міжнародного ф-ту 
(декан проф. Ю. К. Боль-
бот).

На закритті спартакіа-
ди Георгій Вікторович Дзяк 
побажав усім підтриму-
вати спортивну форму не 
тільки під час змагань, а й 
протягом року.

нічну апробацію та наукове 
обґрунтування ефективнос-
ті клімато-географічних і лі-
кувальних чинників курорту 
„Солоний Лиман” у хворих із 
запаленням геніталій, без-
пліддям та клімактеричними 
розладами. З 2002 р. по те-
перішній час кафедра бага-
торазово отримувала держ-
бюджетні гранти МОЗ Укра-

їни для проведення науко-
вих досліджень з актуальних  
питань акушерства і гінеко-
логії.

При підтримці ГУОЗ Дні-
пропетровської ОДА та кафе-
дри акушерства, гінекології 
та перинатології ФПО у Дні-
пропетровську були прове-
дені дві наради МОЗ України 
(2000, 2005) та пленум Асо-
ціації акушерів-гінекологів 
України (2008).

тоніни Сав-
чук (тренер 
Л. В. Ніколен-

ко), які продемонструва-
ли феєричні танцювальні 
номери. Потім настав час 
спортивних баталій.

За результатами зма-
гань місця в загальному 
заліку розподілилися та-
ким чином:

I місце (49 очок) – у 
об’єднаної команди сто-
матологічного ф-ту (декан 
д. м. н. О. О. Гудар’ян) та III-
го медичного ф-ту (декан 
проф. В. О. Кондратьєв);

II місце (39 очок) – у 
об’єднаної команди I-го 
медичного ф-ту (декан 
проф. І. С. Шпонька) та II-
го медичного ф-ту (декан 
проф. І. В. Корпусенко);

III місце (37 очок) – від-
дали об’єднаній команді 
АГЧ (проректор В. В. Сам-

Альянс науки та практики Л.П. Грек – почесними наго-
родами „Відмінник охорони 
здоров’я” Придністровської 
Молдавської республіки.

У 2013 році на кафе-
дрі навчалося понад 700 
лікарів-інтернів та курсан-
тів акушерів-гінекологів, сі-
мейних лікарів Дніпропе-
тровської області, магістр, 
вітчизняний та іноземні клі-
нічні ординатори з Китаю та 
Сирії. 

Викладачі нашої кафе-
дри також беруть активну 
участь у впровадженні На-
ціонального проекту "Нове 
життя - нова якість охорони 
материнства та дитинства", 
зокрема у підвищенні квалі-
фікації лікарів перинаталь-
них центрів Дніпропетров-
ської та Кіровоградської об-
ластей.

Безперервне професійне 
навчання лікарів акушерів-
гінекологів та лікарів за-
гальної практики – сімей-
ної медицини дозволить 
зменшити показники мате-
ринської, малюкової та ди-
тячої смертності, а також 
підвищити якість надання 
акушерсько-г інеколог ічної 
допомоги в Дніпропетров-
ській області.

Юліанна ДУБОССАРСЬКА,
завідувачка кафедри,

професор

Переможці та призери 
були нагороджені кубка-
ми, грамотами, медалями 
та призами від профкому.

Бажаємо співробіт-
никам та викладачам но-
вих успіхів у збереженні 
здоров’я та творчого дов-
голіття.

Сергій МОГИЛКО,
голова спортклубу ДМА

На знімках: під час змагання 
з волейболу; закриття 

спартакіади, нагородження 
команд

к.м.н. Н.П. Кузьмицька та 
інші. Багато років на кафе-
дрі викладають висококва-
ліфіковані фахівці, дисер-
танти професора З.М. Ду-
боссарської - доценти, к.м.н. 
Т.А. Жержова, В.В. Лебедюк, 
Ю.М. Дука, асистенти, к.м.н. 
Л.П. Грек і В.Т. Нагорнюк. 

У 1994 р. для покра-
щення засвоєння лікарями-
інтернами практичних нави-
чок при невідкладних станах 
у гінекології була відкрита 
філія на базі гінекологічного 
відділення КОШМД м. Дні-
пропетровська.

З 1996 р. з'явилась ще 
одна філія, що раніше була 
окремою кафедрою акушер-
ства та гінекології ФУЛ ДМІ, 
на базі міського клінічно-
го пологового будинку № 1 
м. Кривого Рогу. Завідува-
чами були професор, д.м.н. 
М.Б. Розуменко (1973–1979), 
професор, д.м.н. А. С. Єр-
шова (1979–1983), доцент, 
к.м.н. Г. В. Зубков (1984–
1989), доцент, д.м.н. Л.В. Ва-
силенко (1990–1996). Для 
акушерів-гінекологів і сі-
мейних лікарів Криворізь-
кого регіону викладали до-
центи к.м.н. В. М. Лунгол 
і Л. І. Дерев’янко, а нині – 
асистент В.В. Радченко.

Тільки професійний 
альянс науки та практики 
обумовлює ефективність іс-

академік НАМН України, 
професор Г. В. Дзяк, голова 
профкому співробітників 
доцент В. В. Васильченко, 
завідувач кафедри фізич-
ної реабілітації, спортив-
ної медицини та валеоло-
гії, к. м. н. О. Б. Неханевич. 
Після підйому державного 
прапора України були пре-
зентовані слайди спартакі-
ад попередніх років, щоб 
згадали, як це було та щоб 

Традиційна, 
сорокова!

Наприкінці січня на базі 
Придніпровської академії бу-
дівництва та архітектури від-
булися змагання з чолові-
чого волейболу, в яких бра-
ли участь працівники вищих 
навчальних закладів облас-
ті. Представники нашої ака-
демії вибороли третє місце. 
До складу команди увійшли: 
В. В. Васильченко, О. С. Кар-
наухов, Ю. Ф. Савенков, 
І. О. Мальцев, О. Б. Нехане-
вич, Владислав Чайка та Рус-
лан Чайка.

Слід відзначити справ-
жнє поєднання досвіду на-

ших метрів від волейболу з 
не менш наполегливою мо-
лодою зміною: перша чет-
вірка вищезгаданого спис-
ку поважного віку. Але завдя-
ки багаторічним заняттям 
спортом ветерани продо-
вжують дивувати нас своєю 
майстерністю і бути прикла-
дом для молоді. Бажаємо їм 
спортивного довголіття, на-
тхнення та бадьорості.

Сергій МОГИЛКО,
голова спортклубу ДМА

На знімку: збірна чоловіча 
команда з волейболу 

співробітників академії

Наприкінці грудня 2013 
року з ініціативи комітету у 
справах гуртожитків було 
організовано та проведе-
но спортивне змагання се-
ред гуртожитків ДЗ «ДМА 
МОЗ України», у якому 
брали участь 3-й, 4-й, 6-й 
та 7-й гуртожитки. Шляхом 
голосування членів коміте-
ту було прийнято рішення 
проводити спортивне зма-
гання у вигляді гри з фут-
болу. Сформували 4 коман-
ди по 6 гравців. Змагання 
проводилися 2 дні, за систе-
мою «гра на виліт». Таким 
чином на другий день зма-
гань було визначено призо-
ві місця, а саме: 4-й гурто-
житок посів І місце, 7-й гур-
тожиток - ІІ місце, а 6-й на 
ІІІ місці, гуртожитку № 3 
віддали IV місце. Змагання 
проводилися на базі спор-
тивного залу нашої акаде-
мії за сприяння завідувача 

кафедри фізичної реабіліта-
ції, спортивної медицини та 
валеології О. Б. Неханеви-
ча, викладачів Н. В. Смир- 
нової-Давлад, А. Ю. Дему-
ри та С. П. Могилка, остан-
ній з яких був арбітром у 
змаганнях. На змаганнях 
були присутні помічник 
першого проректора з ви-

ховної роботи Ю. М. Дзюба 
та автор цих рядків. Коман-
ди, які посіли призові місця, 
отримали почесні грамо-
ти за підписом Ю. М. Дзю-
би, голови спілки профкому 
студентів Я. В. Віленського 
та голови комітету у спра-
вах гуртожитків О. І. Нако-
нечного. Команда, яка посі-

ла І місце, отримала кубок. 
Грамоти та кубок за про-
ханням було виділено спіл-
кою профкому нашої акаде-
мії. Комітет у справах гур-
тожитків ДЗ «ДМА МОЗ 
України» висловлює щиру 
вдячність посадовим осо-
бам за сприяння у прове-
денні спортивних змагань. 
У майбутньому плануєть-
ся проведення спортивних 
змагань серед гуртожитків 
із залученням й 5-го гурто-
житку медичної академії, 
проведення змагань з во-
лейболу, настільного тенісу, 
легкої атлетики тощо. 
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«Не старіють душею ветерани» C i t i u s ,  a l t i u s ,  f o r t i u s !  – 
Ш в и д ш е ,  в и щ е ,  с и л ь н і ш е !


