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Бажаємо  випускникам-2015  успіхів 
у професійній діяльності, здоров’я, сімейного благополуччя!

Клятва 
лікаря України

Набувши професії лікаря та усвідомивши важ-
ливість обов’язків, що покладаються на мене, в 
присутності моїх вчителів і колег урочисто кля-
нусь:

– усі знання, сили та вміння віддавати справі 
охорони здоров’я людини, лікуванню і запобіган-
ню захворюванням, надавати медичну допомогу 
всім, хто її потребує;

– незмінно керуватися у своїх діях і помислах 
принципами загальнолюдської моралі, бути без-
корисливим і чуйним до хворих, визнавати свої 
помилки, гідно продовжувати благородні тради-
ції світової медицини;

– зберігати лікарську таємницю, не викорис-
товувати її на шкоду людині;

додержувати правил професійної етики, не 
приховувати правди, якщо це не зашкодить хво-
рому;

– постійно поглиблювати і вдосконалювати свої 
знання та вміння, у разі необхідності звертатися за 
допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не 
відмовляти, бути справедливим до колег;

– власним прикладом сприяти вихованню фі-
зично і морально здорового покоління, утвер-
джувати високі ідеали милосердя, любові, злаго-
ди і взаємоповаги між людьми.

Вірність цій клятві присягаю пронести через 
усе своє життя.

Ось і завершився 
довготривалий мара-
фон здобуття омріяно-
го фаху. Ви – на фініш-
ній прямій. Позаду без-
ліч лекцій, практичних 
занять, ректорських 
контролів, складан-
ня іспитів, написання 
«Кроків»… Нарешті, в 
руках диплом лікаря і 
фармацевта… Путівку 
в життя отримали 769 
вихованців, зокрема, 
202 іноземці працю-
ватимуть у 27 країнах 
світу.

Попереду – не менш 
складний і відпові-
дальний етап: застосу-
вання набутого багажу 
знань, вмінь і постійне 
його збагачення найно-
вітнішими технологія-
ми медицини, новими 
відкриттями. На цьому 
етапі прийдуть і само-
ствердження, і досвід, і 
кар’єрне зростання.

 Ви побачили жахи 
військових поранень, 

надаючи волонтерську 
допомогу пораненим 
в АТО. Чергуючи біля 
ліжок воїнів, ви усвідо-
мили, який досвід, фа-
хову «висококласність» 
треба мати, аби рятува-
ти людське життя.

Професорсько-ви-
кладацький колектив 
академії докладав чи-
мало зусиль, аби ви 
були не лише фахово 
загартованими, але й  

високоінтелектуальни-
ми, всебічно розвине-
ними, багатогранними 
особистостями. І це ви 
вправно демонструва-
ли і на наукових сту-
дентських конферен-
ціях, і під час надання 

благодійної 
допомоги ді-
т я м - с и р о -
там, ветера-
нам війни, і 
під час спор-
тивних зма-
гань, і під 
час прове-
дення «Сту-
д е н т с ь к и х 
весен». 

Не пори-
вайте зв’язку 
з альма ма-
тер. У ра-
зі потреби 

приходьте за порадою. 
Двері академії для вас 
завжди відкриті.

Плекаю надію, що 
й ваш випуск не посо-
ромить нашу медич-

ну академію, а додасть 
низку нових імен ви-
датних лікарів, дослід-
ників. А особистос-
тей в академії чимало: 
вона стоїть на порозі 
100-річчя!

Вітаючи вас, доро-
гі випускники, вітаю й 
ваші родини, які під-
тримували, підбадьо-
рювали, допомагали на 
нелегкому шляху на-
вчання.

Будьте здоровими і 
несіть здоров’я іншим!

Будьте щасливими 
і додавайте щастя рід-
ним, близьким, коле-
гам!

Будьте справжніми 
патріотами України!

Георгій Вікторович ДЗЯК,
ректор, 

академік НАМН України,
лауреат Державної премії 

України,
заслужений діяч науки 

й техніки України

Д о р о г і  н а ш і  в и п у с к н и к и !

Ваші урочистості з на-
годи випуску – поруч із 
нашим професійним свя-
том – Днем медичного 
працівника. Тож перше, 
що хочеться побажати 
вам, молодим фахівцям - 
будьте уважними до паці-
єнтів і співробітників, від 
молодшого і середнього 
медичного персоналу до 
старших колег по робо-
ті, вмійте співстраждати. 
Згадайте вислів «Словом 
можна  лікувати». Акаде-
мік  Є. А. Вагнер у книзі 
«Роздуми про лікарський 
обов’язок» писав: «Сила 
лікаря – в його серці, в лю-
бові до людини. Я глибо-
ко переконаний, що вирі-
шальною і визначальною 
якістю  лікарської роботи 
є культура власної осо-
бистості».

Лікарю необхідно ма-
ти активну життєву по-
зицію, систематично за-
йматися самоосвітою, 
щоденно продовжувати 
теоретичну і практичну 

Шість років вашого на-
вчання в академії залиши-
лися позаду. Це були роки 
становлення особистості, 
формування молодого фа-
хівця. Від усієї душі вітає-
мо із закінченням академії і 
отриманням диплома!

Немає сумніву, що про-
йде небагато часу, і ви ста-
нете справжніми фахівцями 
своєї справи – хірургами, 
терапевтами, педіатрами, 

Разделяя с вами ра-
дость по поводу получения 
диплома, выражаю уве-
ренность, что вы понима-
ете: ваша профессия – од-
на из самых интересных, 
ответственных, трудных и 
жизненно необходимых. 
Быть хорошим врачом – 
большое счастье, а чтобы 
стать хорошим врачом, на-
до прилагать усилия, попо-
лнять знания всю жизнь. Я 
желаю вам больших успе-
хов в будущей работе, уда-
чи во всех добрых начина-

підготовку, навчатися  у 
досвідчених професіона-
лів спостерігати, аналі-
зувати і приймати само-
стійні рішення.

Нині, в епоху інфор-
маційних технологій, ма-
ємо можливість читати 
періодичну спеціальну 
літературу, спілкуватися 
з  колегами на форумах, 
брати активну участь у 
науково-практичних кон-
ференціях, конгресах і ви-
ступати з доповідями на 
них. А  знання  іноземної 
мови дозволить вам мати 
нагоду отримання гран-
тів на подальшу освіту в 
різних клініках Європи та 
Америки.

Першими нашими 
вчителями були батьки. 
Вони вірили в нас, під-
тримували у прийнятті 
рішень і щиро раділи на-
шим  успіхам. У кожного 
із вас є свої вчителі, які 
щедро ділились своїм 
натхненням і знаннями, 
особистим прикладом 

провізорами, завідувача-
ми відділень, головними 
лікарями, організаторами 
охорони здоров’я, науков-
цями. Від вас залежитиме 
здоров’я і добробут народу 
України, його майбутнє. 

Бережіть і зміцнюйте 
традиції нашої альма ма-
тер, вітчизняної медицини 
і фармації. Ставтеся з по-
вагою і завжди пам’ятайте 
уроки своїх вчителів. Відни-

ниях. Уверен, что вы не раз 
теплыми словами вспомни-
те годы своей учебы в Дне-
пропетровской медицин-
ской академии, всех педа-
гогов, читавших лекции и 
проводивших практичес-
кие занятия,  и нас, сотруд-
ников деканата. Мы отно-
сились к вам, как к своим 
детям, помогая в трудную 
минуту, воспитывая, если 
было за что, и поощряя за 
хорошие дела.

Мы искренне желаем 
вам счастья в дальнейшей 

щодо улюбленої справи і 
прищеплювали любов до 
медичної спеціальності. 
Ми бажаємо вам шанува-
ти і пам’ятати своїх вчи-
телів, вони завжди раді 
і готові прийти на допо-
могу!

Чимало з вас із за-
хопленням працювало в 
студентських наукових 
гуртках, тож не втрачайте 
інтерес до науки:  постій-
но опановуйте сучасні 
технології, найновіші ме-
тоди профілактики, діа-
гностики, терапії та реа-
білітації пацієнтів.

Шановні молоді коле-
ги! Сьогодні ви стоїте на 
варті найдорожчого, що  
є у людини – її здоров’я.  
Тож будьте відповідаль-
ними – це запорука успіш-
ного поступу нашої дер-
жави!

Олена Юріївна СОРОКІНА,
заступник проректора

з лікувальної роботи, 
доктор меднаук

ні оцінки вам виставлятиме 
життя. Головними екзаме-
наторами будуть ваші хворі 
та пацієнти, їх здоров’я. Не-
хай завжди вас відрізняють 
чистий розум, чисті думки і 
чисті руки! 

Хай вам щастить!

В’ячеслав Олександрович 
КОНДРАТЬЄВ,

професор, декан ІІІ-го 
медичного факультету

жизни и надеемся, что на-
ша Украина и город Дне-
пропетровск навсегда 
останутся в вашем сердце.

Мир вашему дому, ра-
дости вашим близким, 
счастья в ваших семьях, 
здоровья вам и успехов в 
лечении будущих пациен-
тов!

Юрий Кононович БОЛЬБОТ,
декан ІІ-го международного 

факультета,
профессор

Ш а н о в н і  м о л о д і  к о л е г и !
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Здається, ще зовсім не-
давно ми стояли на роздо-
ріжжі майбутніх професій, 
намагалися не помилитися 
в їх обранні… Згодом з не-
терпінням очікували по-
чути жадане по телефону: 
«Вас зараховано до Дніпро-
петровської медичної ака-
демії». Нині ми з нею проща-
ємося… Шлях, пройдений за 
6 років навчання, зараз зда-
ється надзвичайно довгим 
і водночас блискавичною 
миттєвістю. Для багатьох 
ці роки стали незабутніми, 
і через якийсь час нам вже 
будуть здаватися романти-
кою безсонні ночі, прове-
дені за підготовкою до мо-
дулів чи «КРОКу», хвилини 
нестримної радості після 
оголошення результату іс-
питів. За ці швидкоплин-
ні роки відбулася глибока 
перебудова нашої свідо-
мості. Альма матер пере-
творила учорашніх невга-
мовних дітей у лікарів, для 
яких головним завданням 
є збереження та повернен-
ня здоров’я людям. Наша 
академія дозволила нам 
повною мірою реалізувати 

свій життєвий потенціал, 
до речі, не тільки професій-
ний, але й творчий.

Життя, прожите в ака-
демії, насичене багатьма 
подіями. Однією з таких 
яскравих подій було скла-
дання професійно-орієнто-
ваного державного іспиту з 
гігієни та соціальної меди-
цини з ООЗ.

Ми вдячні голові ДЕК 
д.м.н, професору кафедри 
педіатрії, сімейної меди-
цини та клінічної лабора-
торної діагностики ФПО 
С. О. Мокії-Сербіній. Напут-
німи для нас стали слова, 
сказані Світланою Олексі-
ївною після іспиту, в яких 
відчувався стимул для са-
мовідданої праці в опану-
ванні медицини, зміцнен-
ні наших теоретичних та 
практичних знань і вмінь. 
Слова подяки висловлює-
мо завідувачці кафедри со-
ціальної медицини та ООЗ 
д.м.н., проф. В. М. Лєхан та 
завідуючу кафедри гігіє-
ни й екології д.м.н., проф. 
О. А. Шевченку, а також пе-
дагогічним колективам, які 
вони очолюють. Від усього 

потоку висловлюємо щирі 
слова вдячності декану ІІ-
го медичного факультету 
доценту І. В. Корпусенку й 
заст. декана доценту Т. В. 
Юдіній за моральну під-
тримку і створення для нас 
приємної та комфортної ат-
мосфери під час іспиту. 

Нотки радості і полег-
шення перегукуються зі 
смутком за буднями сту-
дента-медика, завжди го-
тового до мізкового штур-
му на тестових контролях, 
модулях і пракнавичках. 
Вже завтра нам не вистача-
тиме тяжких сумок, наби-

тих конспектами, халатами 
і фонендоскопами, буфетів, 
в яких весь десяток відзна-
чав чергову перерву між 
«парами», переїздів у пере-
повненому міському тран-
спорті в «годину пік» між 
навчальними корпусами та 
лікарнями. І, звичайно ж, 
сумуватимемо за улюбле-
ними викладачами, які про-
тягом навчання ділилися 
не лише знаннями й вмін-
нями, але й часточкою своєї 
душі. 

Олександр БІЛОКОНЬ,
студент 6 курсу ІІ-го 

медичного факультету 

На II-му медичному фа-
культеті протягом бага-
тьох років є добра традиція 
поздоровляти з Міжнарод-
ним днем захисту дітей ма-
люків в обласній дитячій 
клінічній лікарні. Завдяки 
організації та сприянню 
декана І. В. Корпусенка, за-
відувача кафедри дитячої 
хірургії професора В. А. Діг-
тяря та асистента О. Г. Са-
довенко відвідали дитячу 
лікарню.

Казкову виставу ми під-
готували для дітей, які в 
цей час проходили обсте-
ження та лікування у від-
діленнях лікарні. Незва-
жаючи на стан здоров’я, 
діти брали активну участь 
у вікторинах, конкурсах. У 
малюків казкові герої ви-
кликали захоплення, вони 
дуже активно брали участь 
у всіх сценах! І це дуже до-
бре, коли хворі дітки на 
мить могли забути про свої 
проблеми!

Після вистави всі ма-
люки отримали подарунки 

та солодощі, які принесли 
їм викладачі та студенти. 
Особливу увагу студенти-
актори приділили хворим 
онкологічного та гемато-
логічного відділень. А ді-
тям травматологічного, не-
фрологічного, приймаль-
ного відділень та травма-
тологічного пункту ми по-
дарували пісні та солодощі. 

Активну участь у підго-
товці та проведенні свята 
взяли участь «актори-сту-
денти» 2 курсу Денис Ка-
теруша, Надія Мацик, Анна 
Блудилина, Дар’я Зубахіна, 
Дар’я-Оксана Ляхова, Діа-
на Педченко, Вікторія Пан-
ченко, Олександра Сорока, 
Катерина Лаврук, Кристи-
на Адамян, п’ятикурсники 
Євген Міщук, Віталій Крав-
ченко та автор цих рядків. 

Антон Чорненький, 
студент 5 курсу II – го

медичного факультету          

29 травня у Дніпро-
петровській міській ра-
ді було підбито підсумки 
міжвузівського фестива-
лю «Студентська весна 
-2015». 12 вищих навчаль-
них закладів міста взяли 
участь у творчому проти-
стоянні, представивши 
на розсуд глядачів і журі 
близько трьохсот вико-
навців. 

Про надзвичайно по-
тужний молодіжний по-
тенціал свідчить кіль-
кість лауреатів. Відзнаку 
отримали 56 учасників. 5 
з поміж них – представ-
ники медичної академії: 
шоу балет «Onix» (кер. 
О. Олядрук) з танцюваль-
ним номером «Стихія», 
вокальна студія «Папри-
ка» (кер. Н. О. Мироно-
ва, О. С. Краснова) з іта-
лійською піснею «Oye 
mar», шоу-балет «Екс-
курс» (кер. Л. М. Кругла ) 
з танком «Супермодель», 
Дар’я Сокур – нинішня 
випускниця з піснею «I 
see the light», ансамбль 
бального танцю «Каскад» 
(кер. Ю. Є. Шевченко, 
Т. В. Александрова) з ці-
кавим номером «Місячне 
кохання». 

Головною інтригою 
до останньої хвилини 
залишалось оголошен-

ня переможців. Гран-прі 
фестивалю отримав Дні-
пропетровський націо-
нальний університет за-
лізничного транспорту ім. 
академіка В. Лазаряна. 
Перше місце посів твор-
чий колектив Дніпропе-
тровської державної фі-
нансової академії, друге 
місце розділили творчі 
колективи Придніпров-
ської державної академії 
будівництва та архітекту-
ри та Дніпропетровської 
медичної академії, третє 
місце дісталось колекти-
ву академії митної служби 
України. Диплом «Прорив 
року» за нестандартний 
підхід  до організації між-
вузівського фестивалю 
отримав Дніпропетров-
ський національний уні-
верситет ім. О. Гончара.

Ватро зазначити, що 
ДМА забракувало кілька 
десятих балів до омріяно-
го першого місця.

Та головна мета «Сту-
дентської весни» – це 
свято, свято музики, пісні, 
слова… І тут немає пере-
можців і переможених. У 
пошуках прекрасного пе-
ремагають усі.

Ольга КЛИМЕНКО

О С Т А Н Н І  К Р О К И  Д О  Д И П Л О М А

Дітям подарували 
радість

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
про намір здійснити зміну діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво 

та постачання, послуг з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої 
води для потреб населення, бюджетних  установ та інших споживачів

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 30.07.2012 року № 390 Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 
здоров’я України»  пропонує на розгляд обґрунтування причин зміни тарифів на теплову енергію. Метою зміни 
тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

Розрахункові тарифи на теплову енергію складають: для бюджетних установ – 1468.32 грн. за 1 Гкал. (з ПДВ); 
для населення – 562.38 грн. за 1 Гкал. (з ПДВ); для інших споживачів – 1468.32 грн. за 1 Гкал. (з ПДВ).

Розрахунок тарифів викладено відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869.

Надаємо перелік витрат, що входять до складу розрахункового тарифу:
Для бюджетних установ Для населення Для інших споживачів

Статті витрат витрати на 1 Гкал (грн.) витрати на 1 Гкал (грн.) витрати на 1 Гкал (грн.)
Паливо 1132.60 379.37 1132.60
Електроенергія 8.61 8.61 8.61
Вода 1,37 1,37 1,40
Оплата праці 41,15 41,15 41,58
Амортиз. відрахув. 23,86 22,14 23,21
Інші витрати 16,01 16,01 16,20
Тариф 1223.60 468.65 1223.60
ПДВ 244.72 93.73 244.72
Тариф (з ПДВ) 1468.32 562.38 1468.32

Тариф діючий (з ПДВ)
1277.65
Рішення №84 від 
19.02.2015р.

304.75
Рішення № 84 від 
19.02.2015р.

1277.65
Рішення №84 від 19.02.2015р.

Відсоток збільшення 14.9 84.5 14.9
Тарифи на послуги 

1. Централізоване постачання гарячої води для гуртожитків із засобами обліку гарячої води за умови надання послуги 
протягом 350 діб, з ПДВ:
- за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання – 30,37 грн. за 1 куб. м.
- за умови відсутності рушникосушильників – 27,56 грн. за 1 куб. м.

2. Централізоване постачання гарячої води для гуртожитків із загальними кухнями та блоками душових при 
житлових кімнатах у кожній секції без засобів обліку гарячої води за умови надання послуги протягом 350 діб, з ПДВ:
- за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання – 86,81 грн. з однієї особи на місяць
- за умови відсутності рушникосушильників - 78,78 грн. з однієї особи на місяць
Діючі тарифи на послуги теплопостачання не покривають в даний час витрат, перш за все через зростання цін на 
енергоносії.
Природний газ збільшився на  16,17%, електроенергія – на 15,9 %.
Враховуючи вищевикладене, виникла об’єктивна необхідність змінити тарифи на теплову енергію та централізоване 
постачання гарячої води.
Просимо усі зауваження та пропозиції протягом 14 календарних днів стосовно нових тарифів на послуги 
теплопостачання ДЗ ДМА надати за адресою: 49044 м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд 9 , адміністрація.

Ми – срібні призери!
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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., у № 17–18 від 12 лис-
топада 2014 р., у № 1–2 від 
січня 2015 р., у № 5–6 від 17 
квітня 2015 р., у № 9–10 від 5 
червня 2015 р.)

1996–1997 навчальний 
рік позначився новими при-
значеннями.

Рішенням колегії Мініс-
терства охорони здоров’я 
України, рішенням конкурс-
ної комісії МОЗ України від 
6.09.96 р. № 7 в. о. ректора 
Дніпропетровської держав-
ної медичної академії ДЗЯ-
КА Георгія Вікторовича при-
значено на посаду ректора 
ДДМА.

Представив Г. В. Дзяка 
як ректора заступник голо-
ви облдержадміністрації 
О. С. Федосеєв, були також 
присутні заступник голо-
ви міської Ради депутатів 
В. О. Павлов та начальник 
управління охорони здоров’я 
обласної облдержадміністра-
ції А. В. Іпатов.

Георгій Вікторович на-
родився 20 березня 1945 ро-
ку у Дніпропетровську.

У 1962 р. закінчив серед-
ню школу і вступив до Дні-
пропетровського медичного 
інституту. В 1968 р. закін-
чив з відзнакою лікувальний 
факультет нашого вузу за 
спеціальністю «лікувальна 
справа». Був зарахований до 
аспірантури з спеціальності 
«внутрішні хвороби», після 
закінчення якої у 1970 р. став 
кандидатом медичних наук. 
У 1971–1974 роках працю-
вав асистентом кафедри фа-
культетської терапії. У 1977 
р. йому присвоєне вчене 
звання доцента. З 1978 по 
1981 рік Георгій Вікторович 
завідувач кафедри факуль-
тетської терапії. У 1981 р. він 
обраний на посаду завідувача 
кафедри госпітальної терапії 
№ 2 і призначений на посаду 
проректора з навчальної ро-
боти ДМІ. У 1983 р. захистив 
докторську дисертацію, йо-
му присвоєно вчене звання 
професора. У 1986 році йо-
го відзначили Знаком Мініс-
терства освіти і науки СРСР 
«За відмінні успіхи в робо-
ті». У 1990 р. отримав зван-
ня заслуженого діяча науки 
і техніки України. З 1995 р. 
він дійсний член (академік) 
Нью-Йоркської Академії на-
ук, в цьому ж році нагоро-
джений Почесною грамотою 
МОЗ України.

З вересня 1996 р. – рек-
тор Дніпропетровської ме-
дичної академії.

У 1997 р. Георгій Вікто-
рович нагороджений орде-
ном «За заслуги» Ш ступеня 
і в цьому ж році стає дійсним 
членом (академіком) На-
ціональної академії медич-
них наук України. У 1998 р. 
він член Академії медицини 
Польщі, дійсний член Пе-
тровської академії наук і мис-
тецтв Росії, нагороджений 
Почесною грамотою МОЗ 
України, золотою медаллю 
Альберта Швейцера за вели-
кі заслуги у справі гуманізму 
й медицини.

У 2000 році наш рек-
тор нагороджений медаллю 
«За вірну службу рідному 
місту» і відзнакою голови 
Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації «За 
розвиток регіону».

З метою удосконалення 
управління академією та сво-

єчасної підготовки до нового 
навчального року керівни-
цтвом ректорату видано на-
каз щодо змін на факультетах 
академії:

1.1. Змінити назву ме-
дичного факультету і надалі 
його іменувати «І-й медич-
ний факультет» (спеціаль-
ність «лікувальна справа 
» – студенти І – V курсів).

1.2. Ліквідувати «ліку-
вальний факультет» і «педі-
атричний і медико-профілак-
тичний факультет», на їх базі 
створити «ІІ-й медичний фа-
культет» (спеціальність «лі-
кувальна справа» – студенти 
VІ курсу, спеціальність «пе-
діатрія» – студенти І та VІ 
курсів, спеціальність «ме-
дико-профілактична спра-
ва» – студенти І та VІ кур-
сів).

1.3. Ліквідувати «фа-
культет удосконалення ліка-
рів № 1» та «факультет удо-
сконалення лікарів № 2», на 
їх базі створити «Факультет 
післядипломної освіти».

1.4. Створити «ІІІ-й ме-
дичний факультет» – «фа-
культет вітчизняних сту-
дентів за договорами з під-
готовчим відділенням і ме-
дичним коледжем» – для 
підготовки з спеціальностей: 
«лікувальна справа», «педі-
атрія», «медико-профілак-
тична справа», «стоматоло-
гія» – ІV рівень акредитації, 
«сестринська справа» – ІІ 
рівень акредитації.

2. Затвердити з 1 серпня 
1996 р. наступний керівний 
склад факультетів:

декан І-го медичного фа-
культету – доктор меднаук 
Т. А. Хомазюк;

декан ІІ-го медично-
го факультету – професор 
Е. Г. Топка;

декан ІІІ-го медич-
ного факультету – доцент 
С. Я. Турлюн;

декан стоматологічно-
го факультету – професор 
В. Г. Помойницьций;

декан факультету іно-
земних студентів (з підготов-
чим відділенням) – доцент 
М. С. Суременко;

декан факультету після-
дипломної освіти – профе-
сор С. О. Мокія.

Вересень 1996 р. свят-
кує день народження акаде-
мії – шлях довжиною у 80 
років! Випускник 60-х років 
Ростислав Маменко присвя-
чує ювілярові, рідній альма 
матер поетичні рядки:

О академіє моя, любов моя, 
святиня!
Про тебе чутка за моря по 
всій землі вже лине!
І з радістю пришлють 
привіт з куточків різних 
світу.
Є вісім вже десятків літ – для 
тебе – повноліття!
Згадаймо ми, що не далась 
так просто в руки слава.
Це праця, сила духу, міць! Ти 
будувалась, ти звелась!
З таких стоїть держава!
Ти милосердю лікарів вже 
стільки років вчила.
Як це згодилось на 
війні! – Навкруг земля 
горіла…
Ти потім Феніксом звелась 
в будівлях і науці.
І в труднощах не піддалась ні 
суму, ні розпуці.
І новий злет! Прорив, політ 
у новеє століття,
О академіє моя, живи 
тисячоліття!

Ректор, член-
кореспондент АМН Украї-
ни, заслужений діяч науки і 
техніки, професор Г. В. Дзяк 
у своєму виступі наголосив: 
«Сьогодні в академії 6 фа-
культетів, на яких навчаєть-
ся понад 4 тисячі студентів, 
2500 лікарів, 1500 інтернів. 
На створеному в 1990 р. 
іноземному факультеті 285 
студентів із 19 країн Азії, 
Африки та Близького Схо-
ду набувають фах лікаря. На 
53 кафедрах працюють 113 
докторів та 395 кандидатів 
медичних наук. Серед них 1 
член-кореспондент НАН, 4 
члени-кореспонденти АМН 
України, 5 заслужених діячів 
науки, 8 заслужених пра-
цівників вищої школи, 8 ла-
уреатів Державних премій 
України, 9 академіків та чле-
нів-кореспондентів різних 
галузевих академій України, 
10 членів міжнародних та єв-
ропейських наукових това-
риств, лікарських асоціацій, 
академій.

Це значний науковий, 
фаховий, моральний потен-
ціал, який в змозі перемог-
ти економічні труднощі. Ми 
шукаємо шляхи їх подолан-
ня».

Але 1996-й – це не тіль-
ки рік 80- річчя академії, це 
ще й ювілейний 75 випуск лі-
карів – молодих фахівців на-
шої академії.

Л. В. Новицька-Усенко 
як ректор у червні на випус-
кних урочистостях зверта-
ється до вихованців: «Ви 

стали лікарями, і ми про-
воджаємо вас у самостійне 
життя. Наш колектив праг-
нув озброїти вас сучасни-
ми знаннями на новітньому 
устаткуванні, аби мали змогу 
гідно увійти до системи рин-
ково-перехідного періоду. 
Ми бажаємо, щоб, не дивля-
чись на складні часи в еко-
номіці, медицині й освіті, ви 
були вірними обраному фа-
ху, щоб попри всі негаразди 
понад усе ставили служіння 
ЛЮДИНІ, її здоров’ю. Наша 
академія – центр безперерв-
ної підготовки кадрів, отже 
інтернатура, ординатура, ма-
гістратура, факультети удо-
сконалення допоможуть вам 
поповнити знання. Взагалі, 
шлях набуття знань не пови-
нен закінчитися поза аудито-
ріями і лабораторіями вузу, 
закликаємо вас до постійно-
го копіткого самовдоскона-
лення. Крім знань, дуже важ-
ливо мати милосердя, добро-
ту, а також повагу до стар-
ших й учителів. Пам’ятайте: 
найціннішим набутком 
в житті є висока моральність, 
порядність, а відтак – добре 
ім’я. Тільки тоді ви зможете 
гідно виконати Клятву ліка-
ря України».

На випускний вечір, свої 
останні студентські урочис-
тості, що відбулися 25 червня 
у літньому театрі парку імені 
Т. Г. Шевченка, молоді фахів-
ці прийшли

схвильованими і краси-
во вбраними. Клятва лікаря 
України прозвучала в устах 
698 випускників, 55 з яких 
одержують дипломи з відзна-

кою. Цей випуск позначився 
й тим, що вперше в ДДМА 
вручають дипломи 14 іно-
земним громадянам, двом 
з них – з відзнакою. Пролу-
нали теплі напуття Вчителів 
академії, їм – доброзичли-
вим, вимогливим, знаючим і 
досвідченим – низько вкло-
нилися вчорашні студенти, 
а вже сьогодні – молодші ко-
леги. Випускниця лікуваль-
ного факультету Н. Клопоць-
ка у своїй промові наголоси-
ла: «Всі мої друзі з теплотою 
згадують чудових педагогів, 
що вчили нас і прищеплюва-
ли любов до професії. Це Та-
міла Василівна Журба, добра 
і чуйна, Борис Антонович 
Драгожинський – всі його 
учні склали іспит з анато-
мії на «чотири» і «п’ять », 
Олена Григорівна Слісарен-
ко, Тамара Олексіївна Кар-
цева… – це лише перший 
курс.  Якщо переліковувати 
всіх, про кого хочеться ска-
зати теплі слова, то не ви-
стачить цілої газети. І все ж 

велика подяка всім співро-
бітникам деканату лікуваль-
ного факультету за їхню 
чуйність у розв’язку наших 
проблем і, особливо, нашо-
му деканові – Ельвірі Григо-
рівні Топці, яка завжди по-
материнському турбувалася 
про кожного студента.

Гадаю, що висловлю дум-
ку більшості студентів, ска-
завши: ми завжди будемо пи-
шатися тим, що ми – випус-
кники Дніпропетровської 
державної медичної академії. 

Віримо, що наш вуз – найкра-
щий у світі, що в нього пре-
красне майбуття і світлі пер-
спективи. Бо він плекає висо-
кі традиції професорсько-ви-
кладацького складу. Дякуємо 
всім тим, чиєю працею вони 
створювалися».

Традиційно про підсум-
ки діяльності медакадемії за 
минулий навчальний рік та 
завдання на 1996–1997-й ді-
знаємося з доповіді ректора 
на серпневій нараді профе-
сорсько-викладацького скла-
ду.

Пр о ф есо р  Г.  В.  Д з я к 
у своїй доповіді зауважив, 
що, незважаючи на мину-
лі здобутки вищої медичної 
школи, можна констатува-
ти, що вища медична освіта 
України знаходиться в кри-
зовому стані. Катастрофічно 
не вистачає коштів, спосте-
рігається скорочення викла-
дацьких кадрів, різко знизив-
ся рівень загальної культури 
студентів. До критично руй-
нівного стану наближається 
матеріальна база. Поруши-
лось співвідношення кіль-
кості випуску спеціалістів з 
реальними потребами сус-
пільства, з’явились лікарі, 
які працюють не за набутою 
спеціальністю. І в нашій міс-
цевості вже зареєстровані 
перші безробітні лікарі. Тому 
вища медична освіта та наша 
академія потребують глибо-
кого системного реформу-
вання з метою збереження 
науково-педагогічного по-
тенціалу, посилення держав-
ної підтримки пріоритетних 
напрямів освіти і науки.

Навчальним процесом 
у минулому році займалися 
83 кафедри, серед яких – 15 
випускаючих та 22 кафедри 
факультету післядиплом-
ної освіти, 4 кафедри мають 
статус опорних. Підготовка 
спеціалістів відбувається за 
5 основними спеціальностя-
ми: сестринська справа, лі-
кувальна справа, педіатрія, 
стоматологія, медико-про-
філактична справа; за 47 на-
прямами в інтернатурі, за 30 
спеціальностями на факуль-
теті післядипломної освіти. 
У наступному навчальному 
році навчання планується 

проводити за трьома плана-
ми: студенти старших курсів 
завершують навчання за пла-
нами, затвердженими у 1984 
році та освітньо-професій-
ними програмами 1994 р., на 
І-му курсі вводиться новий 
план, затверджений у 1996р. 
Основна його мета – забез-
печення такої структури і 
змісту навчального процесу, 
які змогли б реалізувати су-
часну концепцію вищої ме-
дичної освіти в Україні з ви-
дачею всім випускникам ме-
дичних факультетів дипломів 
єдиного зразка. Згідно з цим 
планом перевідні державні 
іспити з нормальної анато-
мії, гістології, нормальної фі-
зіології та біохімії відбувати-
муться на ІІ-му курсі. Вчена 
рада вузу за поданням ЦМК 
може вносити зміни до роз-
поділу годин між дисциплі-
нами в межах 15 відсотків від 
загальної кількості годин.

З 1 вересня в академії 
створено кафедру екстре-
мальної та військової меди-
цини, на яку покладається 
навчання всіх студентів, ін-
тернів та курсантів з питань 
організації медичного забез-
печення населення у надзви-
чайних ситуаціях мирного та 
воєнного часу та з військової 
та військово-медичної під-
готовки офіцерів медичної 
служби запасу.

У новому навчальному 
плані враховано, що робочий 
тиждень студентів повинен 
становити 54 години, з яких 
18 годин – для позааудитор-
ної самостійної роботи. За-
гальна кількість годин з дис-
циплін, курсу або з виробни-
чої практики заноситься до 
залікової книжки, академіч-
ної довідки, навчальної карт-
ки та додатку до диплома про 
вищу освіту.

Відвідування студента-
ми елективних курсів також 
обов’язкове. Центральній 
методичній комісії спільно 
із завідувачами кафедр слід 
проаналізувати тематику 
елективних курсів і забез-
печити якісне їх викладання 
відповідними кафедрами.

У цьому навчальному 
році сформовані групи ві-
тчизняних студентів, що 
навчаються за контракта-
ми (І  курс). На викладання 
в цих групах виділені штатні 
одиниці тільки викладачів та 
асистентів.

15 (28) вересня 
1916 р.

До 100-ліття 
Дніпропетровської медичної 

академії 

В академії проводить-
ся подальша значна робота 
щодо впровадження україн-
ської мови в навчальний про-
цес. Державною мовою про-
водиться ряд офіційних за-
ходів, засідання вчених рад, 
факультетських нарад, рек-
торату. Діловодство ведеться 
українською мовою. Посту-
пово відбувається перехід 
на викладання українською 
мовою навчальних курсів. 
В академії запроваджено ви-
кладання на першому кур-
сі обов’язкової дисципліни 
«Ділова українська мова» 
обсягом 54 години. На 14 по-
токах перших курсів лекції 
ведуться лише українською 
мовою. Тільки на 40 відсо-
тків студенти забезпечені 
спеціальними україномовни-
ми підручниками. Кожна ка-
федра підготувала науково-
методичні розробки україн-
ською мовою, екзаменаційні 
білети, тести, тексти лекцій. 
Професорами кафедри фар-
макології В. Й. Мамчуром 
та О. Т. Зленко написано 7 
розділів для україномовного 
підручника з фармакології 
у видавництві «Вища шко-
ла». Всього у 1995 році ви-
дано 33 посібники та 3 під-
ручники.

Приведення обсягів під-
готовки фахівців відповідно 
до потреб ринкової економі-
ки та можливостей бюджет-
ного фінансування та згідно 
з листом МОЗ України від 
28.03. 96 р. № 20.03.70/ 335 
у ДДМА проведено скоро-
чення штатів професорсько-
викладацького складу на під-
ставі виділених бюджетних 
коштів, а також скорочення 
плану прийому студентів.

Прийнято рішення:
ліквідувати кафедру гігі-

єни праці ФПО № 2, бо до-
нині вона складалася з трьох 
одиниць;

ліквідувати кафедру 
анестезіології та інтенсивної 
терапії з курсом ГБО № 1. 
Курс підготовки інтернів пе-
редано на студентську кафе-
дру анестезіології та реаніма-
тології ФПО;

проведено об’єднання 
ряду кафедр, які налічували 
менш ніж 5 викладачів.

На 1.01.96 року у нас бу-
ло 83 кафедри, на 1.09.96 р. – 
53 кафедри.

Професорсько-викла-
дацький склад академії пла-
нується у кількості 576 осіб. 
Зменшення проводилося за 
рахунок скорочення кількос-
ті груп, збільшення педна-
вантаження до 1000 годин на 
навчальний рік.

Проведено скорочення 
навчально-допоміжного пер-
соналу академії, який налічує 
на 1.09.96.р. 292 одиниці (на-
томість 432 у минулому році).

Об’єднано методичні 
кабінети кафедр філософії 
та історії України. Ряд спів-
робітників переведено на 
конкурсну та госпдоговірну 
тематику. Скорочено штат 
бібліотеки на 12 одиниць. 
Служби АГЧ – на 42 одини-
ці, бухгалтерії – 7 одиниць.

(далі буде)

Лариса АКСЕНІЧ,
співробітник народного 
музею історії ДМА імені 

І. І. Крижанівської

Десятиріччя 90-х (друга половина )
(ч а с т и н а 4)
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Низький уклін вам, щира 
вдячність, наші наставники, 
за знання, якими ви щедро 
ділилися з нами, за людську 
участь! Спасибі за вашу віру 
в нас! Ви продемонструва-
ли обрану професію у всій її 
складності: фізичну і духо-
вну напругу хірурга в опера-
ційній та у відділенні, щоб не 
було ілюзій, щоб ми уявляли 
усі сторони і «підводні каме-
ні» обраного шляху.

Сьогодні я роблю на цьо-
му шляху наступний крок – 

В сентябре 2010 года я по-
ступил в Днепропетровскую 
медицинскую академию. До-
брожелательность и внимание 
ее сотрудников при оформле-
нии документов при поступле-
нии оставили хорошее впечат-
ление и большой оптимизм. В 
первые дни моей студенческой 
жизни я быстро интегриро-
вался. В деканате всегда нас 
поддерживали и оказывали 
помощь на протяжении всех 
студенческих лет. Также на всех 
кафедрах нам всегда помогали, 
готовя быть успешными вра-
чами-стоматологами, оказывая 
помощь людям, нуждающимся 
в ней.

Мне очень повезло, что 
я поступил в нашу медицин-
скую академию, где получил 
отличное образование и про-

На учебу в Днепропетров-
скую медицинскую академию  я 
приехал из Кувейта. Мечта по-
святить себя медицине родилась 
из семейной традиции. Мои 
родители – врачи. Мой старший 
брат Халед Каяд – нейрохирург, 
сестра Далья Каяд – кардиолог, 
брат Абдума Каяд  заканчивает 
ДМА вместе со мной, будет рабо-
тать терапевтом. Мне из всех раз-
делов медицины ближе всего ста-
ла стоматология. С нетерпением 
хочу применить полученные  в 
академии знания и практические 
навыки у себя на родине. 

Безмерно благодарен всем 
преподавателям, которые с 
огромным терпением, психоло-
гическим подходом, вникая во 
все наши национальные особен-
ности, старались передать нам 
свой опыт, обучить всем пре-

С п а с и б і  т о б і ,  а л ь м а  м а т е р !  – 
говорять випускники

інтернатура. Полишаючи 
стіни альма матер, я бажаю 
вам, дорогі мої, міцного 
здоров’я. Хай ще багато-ба-
гато років вам не доведеться 
застосувати свої знання до 
себе і до своїх близьких, зичу 
видужання вашим пацієнтам.

Спасибі, дорогі наші ви-
кладачі! Хай буде якомога 
більше чуйних, обдарованих 
і вдячних студентів.

Ксенія ДЕНИСОВА,
І-й медичний.

жил счастливую студенчес-
кую жизнь. Поэтому я очень 
благодарен всем, кто дал мне 
возможность получить знания 
для работы врачом-стоматоло-
гом. Я также очень благодарен 
Украине за то, что дала мне воз-
можность получить мои знания 
и мое образование, и ее людям, 
которые меня воспринимали с 
отеческим вниманием и тепло-
той.

Обязуюсь достойно пред-
ставлять Днепропетровскую 
медицинскую академию в Ма-
рокко и проявлять все знания и 
умения, полученные здесь.

Карим ТАГИ,
выпускник ІІ-го 

международного 
факультета, староста 

потока.

мудростям  медицинской  науки. 
Особенно благодарен, конечно 
же, преподавателям стоматоло-
гических кафедр. К каждому из 
нас у них был индивидуальный 
подход. Уверен, их старания  не 
напрасны: мы будем достойно 
представлять выпускников Дне-
пропетровской медицинской 
академии в Кувейте и других 
странах.

Огромное спасибо сотруд-
никам деканата, декану ІІ-го меж-
дународного факультета Юрию 
Кононовичу Больботу, его замес-
тителю Александру Александро-
вичу Нефедову. Они всегда нас 
поддерживали, когда было нелег-
ко, вселяли веру в то, что мы все 
осилим, все в наших руках, надо 
только постараться. 

Ейса КАЯД,
ІІ-й международный.
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Наш останній навчальний 
рік був непростим не тільки 
для випускників, а й для на-
шої країни загалом. Але ми 
гідно впоралися з усіма труд-
нощами. За ці шість років ме-
дична академія стала для нас 
не просто навчальним закла-
дом, а нашою другою домів-
кою, в стінах якої ми завжди 
могли знайти підтримку та 
розуміння. Професія медика 
складна та відповідальна і, як 
ми вже впевнилися, дуже важ-
лива. Здобуття цієї професії 
також нелегка справа, але 
вона того варта. Висловлюємо 
подяку викладачам, які були 
небайдужими та дали неоці-

За роки навчання наша 
медична академія, безумовно, 
стала рідною, і кожен випус-
кник, безперечно, сумувати-
ме за нею. Альма матер дала 
кожному знання, відчинила 
двері в неосяжний світ меди-
цини, дала можливість навча-
тися у лікарів-професіоналів, 
майстрів своєї спеціальності. 
Кожен викладач став для нас 
джерелом знань, провідником 
в свою професію, ділився зна-
ннями і досвідом. Спасибі ме-
дакадемії за знайомство з дру-
зями, які прикрашали кожен 
день радістю, жартами і такою 
простою, але надзвичайно 
важливою підтримкою. Кожен 

Здається, зовсім недав-
но ми отримали студентські 
квитки, залікові книжки та 
вперше одягли білий халат. 
А відтепер ми - дипломовані 
фахівці, які самостійно бу-
дуть рятувати людські жит-
тя. Це хвилюючий момент 
дл я кожного випускника, 
особливо в цей нелегкий час 
дл я нашої держави.

Вельмишановні наші 
Вчителі, ми висловлюємо 
вам слова глибокої вдячності 
за вашу самовіддану працю, 
безмежне терпіння, за вашу 
мудрість та високий профе-
сіоналізм! Дякуємо за при-
щеплені нам такі необхідні 
лікарські риси, як співчуття, 
небайдужість, милосердя, 
бажання творити добро. Ми 
завжди будемо пам’ятати 
лекції та практичні занят-
тя, завдяки яким поступово 
ставали лікарями і вже скоро 
втілимо в життя свою найза-
повітнішу мрію – зберігати 
здоров’я людей. 

Те, що змінилося за ці шість 
років, неможливо описати дво-
ма абзацами… Шість років – це 
ціле життя. І для мене в стінах 
рідної академії це життя не 
пройшло безслідно.  Всіляко 
бувало: сумно і весело, неспо-
кійно і хвилююче, пізнавально 
і освітньо. В подальшому бу-
дуть нові емоції, переживан-
ня, знайомства, але тим, ким 
мене зробила аlma мater, стане 
фундаментом для наступних 
звершень, досягнень і надбань. 
Здається, ще зовсім недавно 
ми стояли на роздоріжжі май-
бутніх професій, намагалися 
не помилитися в їх обранні… 
Згодом з нетерпінням очіку-
вали почути жадані слова по 
телефону: «Вас зараховано до 
Дніпропетровської державної 
медичної академії». Нині ми 
з нею прощаємося…Для бага-
тьох ці роки стали незабутні-
ми і через якийсь час нам вже 
будуть здаватися романтикою 
безсонні ночі, проведені за під-
готовкою до модулів чи «КРО-
Ків», хвилини нестримної ра-
дості після оголошення резуль-
тату іспитів і вже як класичні 
анекдоти колись ми будемо 
розповідати дітям кумедні си-

Навіть не віриться, що 
я уже випускниця медич-
ної академії! Ніби вчора 
купила свій перший халат і 
мама сварила мене за те, що 
я  вступила до медичного 
вузу. Здавалось, що це буде 
шлях довжиною у вічність 
(до того ж довшим, ніж у всіх 
однокласників). Але ці шість 
років пролетіли так швидко 
і стрімко, що нині хочеться 
зупинитися і пригадати, як 
все було.

Найяскравішими і най-
цікавішими стали для мене 
перший і останній роки на-
вчання, а найскладнішими, 
звичайно ж, другий і третій. 
Нерідко було так тяжко, що 
хотілось кинути все і піти 
туди, де студенти прогулю-
ють пари і не відпрацьовують 
їх потім по суботах, гуляють, 
веселяться і мають усі прина-
ди студентського життя дня-
ми і ночами без особливих 
наслідків. Однак були мета, 
думки, люди, які  відверну-
ли від передчасних рішень. 
Згодом ці рішення втратили 
силу, і єдино важливим і прі-

Шість років навчання 
для нас були непрості, тому 
що вища медична освіта – це 
особлива освіта. Від усіх ви-
пускників ІІІ-го медичного 
факультету дякуємо всьому 
п рофе с орс ько -ви к л а д а ц ь -
кому складу і особливо де-
кану нашого факультету 
В’ячеславу Олександровичу 
Кондратьєву та заступнику 
Клавдії Борисівні Акимо-
вій…

Ми впевнені, що ніколи 
не забудемо своїх вчителів, 
які намагалися передавати 
знання і досвід, за що ми їм 
безмірно вдячні. Бо завдяки 
їм зрозуміли, що це одна із 
найблагородніших, але в той 

Минув останній рік на-
шого навчання в Дніпропе-
тровській медичній акаде-
мії. Дуже сумно залишати 
нам, випускникам ІІІ-го 
медичного факультету спе-
ціальності «Фармація», вже 
рідні стіни улюбленого на-
вчального зак ладу.

З впевненістю можу 
сказати, що ці п’ять років 
бурх ливого студентського 
життя були найкращими. 
Адже вони були наповнені 
найяскравішими почуттями. 
Ми знайшли друзів і раділи 
кожній нашій зустрічі, ми 
пізнавали нове з кваліфі-
кованими вик ладачами, ми 
хвилювалися через іспити, 

ненні знання для подальшої 
роботи у медичній галузі. Це 
Т. К. Лисунець, А. А. Косова, 
Ю. В. Грицай, М. С. Суремен-
ко, В. О. Бондарєва, Т. В. Кіре-
єва, О. С. Коренюк, Л. П. Ба-
догіна, М. Ю. Жаріков, 
І. С. Хріпков, А. М. Доман-
ський. Дякуємо колективу де-
канату І-го медичного факуль-
тету: декану І. С. Шпоньці, 
його заступникам О. А. Алєк-
сєєнку та С. В. Козлову. Бажа-
ємо усім викладачам здоров’я, 
терпіння та наснаги для нових 
професійних здобутків.

Анна ЧИЖМАК,
І-й медичний

день навчання став цеглинкою 
у побудові фундаменту нашо-
го життєвого і професійного 
досвіду, ланкою у низці зна-
йомств з безліччю цікавих і та-
ких різних людей.

Пройшовши цей нелегкий, 
але все ж надзвичайно цікавий 
шлях, бажаю усім студентам 
вірити у свій вибір професії, не 
боятися бути наполегливими і 
кожного дня навчатися чогось 
нового. Адже навчання в меда-
кадемії зовсім непомітно, крок 
за кроком виховувало всі ті 
риси, які необхідні в професії 
лікаря.

Олена ЩУКІНА,
І-й медичний.

Кожен з випускників на-
шого курсу, куди б він не пої-
хав на безмежних просторах 
України, мріє стати вмілим 
професіоналом і донести до 
людей всі ті знання та нави-
чки, які ви передали нам за ці 
шість довгих, але й одночас-
но коротких років.

Велике спасибі керів-
ництву Дніпропетровської 
медичної академії та нашим 
найближчим наставникам: 
декану Ігореві Станісла-
вовичу Шпоньці, заступ-
никам декана Олександру 
Адольфовичу А лєксєєнку 
та Сергію Володимировичу 
Козлову - за професіоналізм, 
витримку і вміння розкри-
ти та спрямувати здібності 
кожного з нас.

Обіцяємо з честю но-
сити звання вихованця І-го 
медичного факультету Дні-
пропетровської медичної 
академії.

Ольга ЩУДРО,
І-й медичний.

туації, що з нами траплялися в 
цих стінах. Від імені всіх випус-
кників-педіатрів  висловлюємо 
подяку всім викладачам, які ді-
лилися з нами своїм досвідом і 
знаннями у всіх розділах без-
межної науки «Медицина». 
Також спасибі декану ІІ-го ме-
дичного факультету, доценту 
І. В. Корпусенку, його заступ-
нику, доценту Т. В. Юдіній, екс-
заступнику декана, доценту 
Г. А. Клопоцькому, які допо-
магали у непростих ситуаціях, 
пов’язаних не тільки з навчан-
ням, а й особистими справами. 
Хотілося б згадати поіменно і 
всіх,  хто протягом цих шести 
курсів допомагав, навчав, на-
дихав та сповнював навчання і 
побут енергією і наснагою, але 
боюсь, що для цього не виста-
чить і річного тиражу «Пуль-
су». Велика вдячність і низь-
кий уклін усім, хто вклав у наші 
душі знання й вміння, вкрай 
необхідні лікарю. Ми завжди 
будемо повертатися, радитися, 
шукати підтримки  і розуміння 
у Вчителів та рідної Alma Mater.

Ярослав ВІЛЕНСЬКИЙ,
голова профкому сту-
дентів, ІІ -й медичний 

оритетним лишилось  лише 
спасіння всього людства. 
Але, як кажуть, з часом навіть 
погані спогади приносять 
радість, тому, коли мене за-
питують, чи не шкодую, що 
вступила до медичного, від-
повідаю однозначно «ні!». І 
це правда. Я не шкодую, що 
вступила і навчалася в нашій 
академії шість років, і більше 
того, якби у мене була можли-
вість щось змінити, то я б не 
змінювала.

Дякую моїм одногрупни-
кам за підтримку і терпіння, 
яку проявляли одне до одно-
го, із дня в день, дякую усім 
викладачам за вклад в нашу 
освіту, за добрі слова, стро-
гі слова і особливо дотепні 
висловлювання, які стали 
крилатими фразами, що пе-
реходять із покоління в по-
коління.

Зичу нам усім бути хоро-
шими лікарями, гідними ви-
пускниками нашої академії!

Олександра СУРКОВА,
ІІ -й медичний 

же час складних і гуманних 
професій. Велике спасибі ін-
спекторам Антоніні Іванівні 
Тройніковій, Вікторії Сер-
гіївні Ходико за витримку та 
терпіння, з якими вони ста-
вилися до нас, таких різних 
студентів.

Як добре, що певний етап 
життя ми пройшли гідно, 
тому що у цей нелегкий час 
для нашої країни студенти 
не залишилися байдужими: 
допомагали волонтерам, чер-
гували в палатах поранених 
в АТО, неодноразово брали 
участь у благодійній діяль-
ності для дітей-сиріт. Бажаю, 
щоб ми ніколи не розчарува-
лися в обраній професії, щоб 

ми наполегливо навчалися та 
отримували довгоочікувані 
результати, ми закохували-
ся, ми веселилися і, врешті-
решт, «освітилися».

Щиро дякуємо всім ви-
к ладачам, які ділилися з 
нами своїм життєвим досві-
дом та знаннями із загальної 
та к лінічної фармакології, 
загальної та к лінічної фарма-
ції, фармакоекономіки, ме-
дичної біології та ботаніки, 
фармакогнозії, біохімії, ме-
дичної та фармацевтичної х і-
мії. Велике спасибі за зак ла-
дений фундамент майбутніх 
спеціалістів!

Окрема подяка нашому 
декану професору В’ячеславу 
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протягом всієї нашої роботи, 
отримавши диплом і при-
йнявши клятву лікаря, ми 
зберігали відповідальність 
за здоров’я і життя пацієнтів. 
Бажаю, щоб ми були гідними 
гордо нести звання випус-
кника Дніпропетровської 
медичної академії.

Нехай ця урочиста нота 
стане новою відліковою точ-
кою для вчорашніх студен-
тів-медиків на шляху в про-
фесійне життя, де отримані 
знання належить застосува-
ти на практиці і кожен день 
підкорювати нові вершини!

Анастасія РИБАЛКО,
ІІІ-й медичний

Олександровичу Кондратьє-
ву, його заступнику доценту 
К лавдії Борисівні Акимо-
вій, інспекторам Антоніні 
Іванівні Тройніковій та Ві-
кторії Сергіївні Ходико за 
підтримку і розуміння. Ви 
завжди були пору ч при ви-
никненні труднощів, допо-
магали своїми порадами.

А всім випускникам ба-
жаю завжди йти вперед, не-
зважаючи на життєві труд-
нощі, завжди досягати по-
ставленої перед собою мети.

Олена СИНІЛЬНИК,
ІІІ-й медичний

Вислови про лікарів
Лікар повинен володіти поглядом сокола, руками дівчини, 
мудрістю змії і серцем лева.
Авіценна

*  *  *
Найчудовіший лікар – природа, хоча б тому, що виліковує три 
чверті всіх хвороб і ніколи не відгукується погано про своїх колег.
В. Шербюльє

*  *  *
Я не лікую. Я допомагаю пацієнтові лікуватися.
С. Колпаков

*  *  *
Відчуваючи співчуття до хворого, лікар краще лікує, а відчувши 
це співчуття – хворий швидше одужує.
Е. Севрус

*  *  *
Якщо хворому після розмови з лікарем не стало легше, то це не 
лікар.
В. Бехтерєв

*  *  *
У хорошого лікаря ліки не в аптеці, а в його власній голові.
В. Ключевський


