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Згідно з галузевим стандартом 

вищої медичної освіти України 11 
березня 2015 року Центром тес-
тування МОЗ України, тобто неза-
лежною державною атестаційною 
комісією, проведено ліцензійний 
інтегрований іспит «Крок 1. Сто-
матологія» у 16 ВНЗ (11 ВНЗ МОЗ 
України, 1 ВНЗ МОН України, 2 ВНЗ 
УАНМ, 2 ПВНЗ).

Уперше критерій «склав/не 
склав» з «Крок 1. Стоматологія» 
встановлено на рівні 60,5%, тоб-
то на 10% вище порівняно з ми-
нулими роками.

Для забезпечення моніторин-
гу за дотриманням процедури 
проведення ліцензійного іспиту 
здійснювалась відеозйомка про-
ведення іспиту (лекційні аудито-
рії, де проходили іспити, оснащені 
системою аудіо- та відеоспостере-
ження).

Академією було заявлено 
на іспит 221 студент (102 – сто-
матологічного та 119 – І-го між-
народного ф-ту). 

До іспиту 26 студентів відра-
ховано за неуспішність і пору-
шення навчальної дисципліни 
(5 – вітчизняних, 18 – іноземних 
російськомовних та 3 – іноземні 
англомовні). Загальна кількість 
допущених складала 195 сту-
дентів:
• 97 вітчизняних студентів (з 

них 4 студенти бюджетної фор-
ми навчання);
• 88 іноземних російськомов-

них;
• 10 іноземних англомовних 

студентів. 
Уперше цього року відзна-

чена така велика кількість іно-
земних студентів ( минулого 
року - 46 іноземних студентів 
російськомовної форми на-
вчання).

Аналіз результатів скла-
дання іспиту Центром тестування 
проводився за одним із показни-
ків розділу «Навчально-методич-
на робота» галузевого рейтингу 
діяльності вищих навчальних за-
кладів IV рівня акредитації МОЗ 
України за основними напрямами 
роботи, а саме: кількість суб’єктів 
навчання ВНЗ, які не склали 
11.03.2015 р. ліцензійний іспит.

З 16 ВНЗ, що брали участь 
у тестуванні, у дев’яти (в тому 
числі і в нашій академії) показ-
ник кількості студентів грома-
дян України, які не склали іспит, 
не перевищує середній по краї-
ні (15,56%). За цим показником 
студенти академії посіли 3 ранг 
в Україні : 

ВНМУ (іспит не склали 3 сту-
денти, що становить 2,04%), 

УМСА (іспит не склали 8 сту-
дентів, що становить 2,99%), 

ДМА (іспит не склали 6 сту-
дентів– контрактників, що стано-
вить 6,19%).

Середній показник по ака-
демії у вітчизняних студентів 
75,4%, що на 3,4% вище націо-
нального (72%). 

Не склали: Грущенко А.С., Каг-
діна В.С., Калюга О.Д., Кунпан А.В., 
Саркісян К.С., Червоний Я.О.

Усі вітчизняні студенти пере-
склали іспит на 2-му перескладан-
ні.

За субтестами найкращі зна-
ння вітчизняні студенти показали 
з патоморфології, про це свідчить 
найбільша різниця між середнім 

вузівським та національним по-
казником (10,2%), середній ре-
зультат 81,6%. Непогані резуль-
тати одержали з нормальної фі-
зіології (72,5%), що на 5,3% вище 
національного показника; з па-
тофізіології (76,3%), на 4,5% вище 
національного показника; з біо-
хімії (76,8%) - на 4,2% вище націо-
нального, з фармакології (78,4%) 
– на 4% вище національного, з 
гістології (73,6%) – на 2,1% вище 
національного. З інших дисциплін: 
нормальної анатомії, біології, мі-
кробіології, на жаль, показники 
нижче національного в межах 
-0,6% -0,9%.

На цьому іспиті виявлена по-
зитивна динаміка знань студен-
тів контрактної форми навчання, 
про це свідчить кількість тих, що 
не склали іспит порівняно з 2014 
роком. 

Слід зауважити, що студент-

ка контрактної форми навчання 
Півень К.К., яка одержала на іспи-
ті 95,5% (100% з біології, патоло-
гічної анатомії та фармакології), 
потрапила до реєстру найкра-
щих студентів України. Непогані 
результати отримав Зуб Г. Е. – бю-
джет ( тест 90,5%, 100%- з нормаль-
ної фізіології).

Порівняно з 2014 р.  загалом 
по академії в 2015 році у вітчизня-
них студентів позитивна динаміка, 
особливо виражена за субтеста-
ми, за якими студенти складали 
заключний модульний контроль, 
що проводився незалежною моні-
торинговою групою за якістю осві-
ти в академії. Середній показник 
у 2014 році 62,7% і негативна різ-
ниця з національним показником 
- 0,5%; у 2015 році середній показ-
ник 75,4% з позитивною різницею 
з національним показником - 3,4%.

В умовах підвищення крите-
рію на ліцензійному іспиті у 2015 
році до 60,5% правильних відпо-
відей (а було 50,5%) безперечно 
зростає відповідальність кожного 
студента. Про це свідчить і дані 
про складання іноземними росій-
ськомовними студентами.

З 88 іноземних студентів ро-
сійськомовної форми навчання 24 
студенти (27,3%) не склали іспит. 
По країні цей показник становить 
45,1% (184 студенти).

У двох ВНЗ із шістнадцяти, а 
саме у ЛНМУ та БДМУ, іспит скла-
ли всі іноземні студенти росій-
ськомовної форми навчання. 

У чотирьох ВНЗ (ВНМУ, 
ОНМУ, нашому вузі та ХНМУ) 
показник кількості іноземних сту-
дентів російськомовної форми 
навчання, які не склали іспит, не 
перевищує середній показник по 
країні.

Усі студенти, крім одного іно-
земця (Назаров М.А.), пересклали 
іспит. 

Розчарували своєю безвідпо-
відальністю до підготовки до іс-
питу англомовні студенти. 90% (9 
студентів) не склали його 11. 03. 
2015 р. При цьому, усі вони пере-
склали іспит на першому пере-
складанні.

Проаналізуємо результа-
ти «Крок 1. Загальна лікарська 

підготовка», що відбувся 23. 06. 
2015 р.

З 18 вищих навчальних за-
кладів іспит складав 6981 студент-
громадянин України, з яких 3750 
- бюджетної та 3231 - контрактної 
форм навчання; 902 іноземні сту-
денти російськомовної та 2376 
іноземних студентів англомовної 
форм навчання. 

Заявлено на іспит 686 сту-
дентів: 503 вітчизняні студенти та 
183 іноземні (126 російськомов-
них, 57 англомовних).

Іспит складали 482 вітчизняні 
студенти та 155 іноземних (106 ро-
сійськомовних, 49 англомовних).

Одна студентка з поважної 
причини не з'явилась на іспит. 

До іспиту 49 студентів відра-
ховано або їм надано академіч-
ну відпустку, в основному через 
негативні результати з інтегро-
ваного іспиту з патологічної 

анатомії, патологічної фізіоло-
гії, фармакології на 3-му курсі .

Критерій «склав/не склав» 
у «Крок 1. Загальна лікарська 
підготовка» збільшили на 10% до 
рівня 60,5%.

Серед громадян України іс-
пит «Крок 1. Загальна лікарська 
підготовка» не склали 1048 осіб 
(15,01%), з них 314 студентів 
(8,37%) бюджетників та 734 сту-
денти (31,3%) контрактної форми 
навчання. 

В академії іспит не склали 19 
студентів, що становить 3,95%; 
посідає 2 ранг серед 9 вузів, у 
яких показники кількості цих сту-
дентів є меншими за національний 
показник. 

Не склали 23. 06. 2015 р. 
9 студентів - І-го медичного 

фак-ту: Божко В. С., Бондар А. М., 
Дорогань М. С., Дорошенко П. Е., 
Косьмин Б. К., Кузьменко А. В., 
Новикова А. І., Островська А. В., 
Сергієнко А. О.;

7 студентів - ІІ-го медичного 
фак-ту (3 –«мед.проф. справа», 4 
–«педіатрія»): Іванова П. В., Ка-
лашник О. В., Ковтун В. С., Лав-
ренчук О. О., Маленко А. Є., Пла-
хотна Я. Ю., Руссєва К. О.;

3 студенти – ІІІ-го медично-
го фак-ту: Гребьонкіна К. Ю., Ко-
берник Я. О., Шевякова І. О. ;

47 (43,9%) іноземних росій-
ськомовних студентів;

19 (38,8 %) іноземних англо-
мовних студентів. 

На 1-му перескладанні (28 
серпня 2015 р.) по академії з 85 
пересклали 78 студентів. 

На 2-му перескладанні (08 
вересня 2015 р.) пересклали усі 
вітчизняні студенти. Не пере-
склали 5 іноземців: 3 - росій-
ськомовні та 1 - англомовний, 
тому вони і відраховані з відпо-
відного курсу: Діамуангана Анук 
Глорія, Мірзаєв Мухіддін Мутал-
лібжон-огли, Саїдова Мунаввар 
Холмурат-кизи, Хайіталієв Бекзод 
Фарходжон угли, Абделрахман Алі 
Алаа.

За субтестами найкращі зна-
ння вітчизняні студенти показали 
з патоморфології, найбільша різ-
ниця між середнім вузівським та 
національним показником (8,6%), 
середній результат 78,8%. Непо-

гані результати з біології, середній 
показник 84,7%, що на 7% вище 
національного; з патофізіології се-
редній показник 80,8%, на 6,3% ви-
ще національного; з фармакології 
середній показник 84,8%, на 6,1% 
вище національного , з фізіології 
середній показник 80,9%, на 4,5% 
вище національного, з анатомії 
середній показник 68,6%, на 3,9% 
вище національного. З інших дис-
циплін різниця з національним по-
казником - 3,3% при середніх по-
казниках: з мікробіології – 76,3%, 
гістології – 74,6%, біохімії – 67,2%. 

За субтестами порівняно з 
2014 роком позитивна динаміка.

На жаль, в академії, як і по всій 
Україні в останні роки, все менше 
студентів, які складають іспит на 
95% і більше і поповнюють ре-
єстр найкращих студентів, не-
зважаючи на те, що з окремих 
дисциплін мають 100%. Так, се-

ред вітчизняних студентів акаде-
мії: з біології – 74 студенти одер-
жали 100%; , з фармакології – 44; 
з мікробіології – 28; з гістології – 
13; з патологічної анатомії – 11; 
з фізіології – 10; з патологічної 
фізіології та з біохімії – по одно-
му студенту.

За факультетами за резуль-
татами ліцензійного іспиту:

1-й ранг мають студенти І-го 
медичного факультету (серед-
ній результат 79,8%, 90% і вище 
одержали 28 студентів (9,6%). Мак-
симальний тест - 97% у студентки 
Рибаченко А.Є., 95% у Ломаць-
кої І.С.

2-й ранг - ІІ-й медичний 
факультет, у педіатрів середній 
результат – 78,95%, максималь-
ний тест - 90% (Кравченко Т.О.), 
у студентів «медико – профілак-
тична справа» середній результат 
- 73,8%. максимальний тест - 88% 
(Ставицька О.В.).

3-й ранг - ІІІ-й медичний 
факультет, середній результат – 
72,8%. максимальний тест – 89,5% 
(Артеменко О.В.).

Слід відзначити, що до іспиту 
серйозно поставилися студенти ІІІ-
го медичного факультету (контр-
актної форми навчання) і це, без-
умовно, відбилося на рейтингу 
нашого вузу по Україні. Якщо в 
минулі роки була велика різниця 
в знаннях студентів залежно від 
форми навчання, то цього року 
підвищились знання у контрак-
тних студентів, і тому різниця в се-
редніх показниках, як ми бачимо, 
значно зменшилась. 

Як зазначено, непогані ре-
зультати у вітчизняних студентів, 
і заслуга в цьому належить про-
веденню тестового інтегрованого 
іспиту з дисциплін, що входять до 
складу ліцензійного іспиту, неза-
лежною моніторинговою групою, 
методичним кабінетом академії.

Залишається проблемою під-
вищення якості освіти іноземних 
студентів, особливо англомовних. 
Середній показник у російсько-
мовних – 59%, у англомовних – 
63,7%.

За результатами іспиту у 
дев’яти ВНЗ, включно ДМА, по-
казник кількості іноземних сту-
дентів російськомовної форми 

навчання, які не склали іспит 
(43,9), не перевищує середній по-
казник по країні (49%).

Низькі, недостатні знання по-
казали студенти англомовної фор-
ми навчання.

Середній результат за кількіс-
тю незадовільних оцінок по акаде-
мії гірший за середній показник 
по країні (з 49 англомовних сту-
дентів 19 (38,8%) не склали іспит). 
По Україні показник тих, хто не 
склав, - 31,3 %. 

Завдання професорсько-ви-
кладацького складу академії - під-
вищити якість організації навчаль-
ного процесу та удосконалити 
методику навчання іноземних 
студентів 

Наші викладачі постійно є ав-
торами тестових завдань на ліцен-
зійних іспитах. А це – передумова 
для поліпшення наших результа-
тів.

Такі викладачі нашої акаде-
мії були авторами тестових за-
вдань буклету, за яким вітчизняні 
студенти складали іспит: Гарець 
В.І., Демченко О.М., Жилюк В.І., 
Колдунов В.В., Короленко Г.С., 
Опришко В.І., Федченко М.М., 
Шевцова А.І.

А авторами тестових завдань 
буклету для іноземних російсько-
мовних студентів були: Алексє-
єнко О.А., Гарець В.І., Діголь 
Л.Г., Дронов С.М., Короленко 
Г.С., Колдунов В.В., Крушинська 
Т.Ю., Маковецький О.В., Мали-
шев С.Л., Пелешенко Г.Б., По-
тоцька І.І., Федченко М.М., Че-
кан С.М., Шевцова А.І. 

14 викладачів нашої академії 
були авторами тестових завдань 
буклету для англомовних сту-
дентів: Chekan S.M., Demchenko 
O.M., Koldunov V.V., Korolenko 
H.S., Kovalenko O.Yu., Krushy-
nska T.Yu., Malyshev S.L., Moz-
ghunov O.V., Peleshenko H.B., 
Serdiuchenko I.Ya., Shevtsova 
A.I., Shnaiderman O.Yu., Zinchen-
ko O. V.

До складу фахових експер-
тів тестових завдань з «Крок 1. 
Загальна лікарська підготовка» 
з нашого вузу входили - проф. 
В.В.Колдунов, доц. Г.С. Коро-
ленко. Ми постійно працюємо з 
ДО «Центр тестування МОЗ Украї-
ни». Цього року на його замовлен-
ня професорсько-викладацьким 
складом академії створені тестові 
завдання для поповнення первин-
ного банку до ліцензійних іспитів: 
«Крок 1. Загальна лікарська під-
готовка» - 149 тестових завдань 
українською мовою та 72 - англій-
ською, «Крок 1. Стоматологія» - 175 
тестів українською мовою та 131 
тест - англійською. 

27 червня 2015 р. проведено 
ліцензійний іспит «Крок 1. Фар-
мація» у студентів заочної форми 
навчання. З 12 вищих навчальних 
закладів зареєстровано 2157 сту-
дентів-громадян України.

Іспит – пілотний, складали 
2075 студентів-громадян України.

ДМА заявила на іспит 15 сту-
дентів - клінічних фармацевтів.

Іспит складали 14.
Після аналізу результатів цьо-

го іспиту МОЗ України оцінило не-

задовільну якість підготовки сту-
дентів заочної форми навчання за 
спеціальностями «Фармація».

Студенти академії посіли 9 
ранг по країні, склали тільки 3 сту-
денти.

Але ці результати були про-
гнозовані, тому що за результатом 
ректорських контролів тільки 2 
студенти отримували прохідний 
відсоток. 

5 викладачів нашої академії 
були авторами тестових завдань 
буклету, за яким вітчизняні студен-
ти складали іспит, а саме: Колду-
нов В.В., Крушинська Т.Ю., Под-
плетня О.А., Хмельникова Л.І., 
Шевцова А.І.

Прийнято рішення провес-
ти у 2015-2016 навчальному 
році в ДМА заходи щодо поліп-
шення якості підготовки студен-
тів заочної форми навчання зі 
спеціальності «Клінічна фарма-
ція».
• Профільним кафедрам про-

довжити впровадження і роз-
виток дистанційних форм ко-
мунікації зі студентами заочної 
форми навчання за допомогою 
інтерактивної інтернет-системи 
Moodle. 
• Профільним кафедрам під 

час семестрової підготовки сту-
дентів-заочників здійснюва-
ти тестовий контроль знань з 
кожної теми з використанням 
тестових баз інтегрованих лі-
цензійних іспитів «Крок 1. Клі-
нічна фармація» за допомогою 
інтерактивної інтернет-системи 
Moodle.
• Проводити контроль знань 

студентів у комп’ютерних кла-
сах за допомогою тестових 
програм, які включають ба-
зи інтегрованих ліцензійних 
іспитів «Крок-1. Фармація».  
Останній тестовий контроль пе-
ред іспитом здійснювати за тес-
тами бази «Крок-1. Фармація», 
що охоплюють усі теми дис-
ципліни. До іспиту допускати 
студентів, які склали тестовий 
контроль не нижче 75% пра-
вильних відповідей.

30 вересня 2015р. відбувся лі-
цензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація» у очної форми навчан-
ня, про результати якого будемо 
інформувати після отримання ре-
зультатів.

10. 03. 2016 р. відбудеться лі-
цензійний іспит «Крок 1. Стомато-
логія». У жовтні 2015 р. починають-
ся передекзаменаційні ректорські 
контролі, але, як видно за резуль-
татами поточної успішності, біль-
шість студентів, особливо інозем-
ці, пролонгує собі літні канікули. 

Через сторінку цієї газети 
звертаємось до студентів тре-
тіх курсів стоматологічного, 
медичних та І-го міжнародного 
факультетів: врахуйте недолі-
ки щодо підготовки до ліцензій-
них іспитів попереднього поко-
ління. Адже, щоб скласти іспит 
у 2016 році, треба мати знання 
не менше ніж 60,5% з 9 фунда-
ментальних дисциплін.

Тетяна ПЕРЦЕВА,
перший проректор, 

професор;
Ганна КОРОЛЕНКО, 

координатор з «Крок 1», 
доцент

Збільшено критерії до 60,5%
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Наші ювіляри

22 жовтня відсвяткувала 
ювілей завідувач кафедри ін-
фекційних хвороб, професор 
Людмила Романівна Шостако-
вич-Корецька. 

Людмила Романівна закін-
чила з відзнакою педіатричний 
факультет Дніпропетровсько-
го медичного інституту. Після 
інтернатури навчалась в клі-
нічній ординатурі, потім в ас-
пірантурі за фахом “педіатрія”, 
по закінченні з успіхом захис-
тила кандидатську дисертацію. 
Працювала асистентом, до-

центом кафедри педіатрії ДМІ. 
Тема кандидатської дисертації: 
«Роль і значення еритрону при 
хронічній неспецифічній пнев-
монії у дітей» (1975, науковий 
керівник проф. О. Л. Перела-
дова), тема докторської дисер-
тації: «Межсистемні співвідно-
шення на різних етапах перебі-
гу бронхіальної астми у дітей» 
(науковий консультант проф. 
І. І. Балаболкін). Після захисту 
докторської дисертації в 1990 
році переведена на посаду про-
фесора кафедри дитячих інфек-
ційних хвороб, яку через чоти-
ри року очолила. Кафедра двічі 
була реорганізована: у 1996 році 
– кафедра факультетської педі-
атрії та дитячих інфекційних 
хвороб, у 2008 році – кафедра 
інфекційних хвороб. 

Професор Л. Р. Шостако-
вич-Корецька успішно поєднує 
лікарську, наукову, педагогічну 
та громадську роботу: з 2000 по 
2008 рр. - декан ІІ-го медичного 

факультету ДДМА, очолює Фонд 
пошуку та підтримки таланови-
тої молоді. Людмила Романів-
на – досвідчений лікар, відомий 
науковець, обдарований педагог 
та авторитетний керівник, гро-
мадській діяч і просто вродлива і 
щира душею жінка. 

Під керівництвом Л. Р. Шос-
такович-Корецької підготовле-
но 9 кандидатів і один доктор 
медичних наук, виконуються 5 
кандидатських та 2 докторські 
дисертаційні роботи. Її учні ста-
ли відомими лікарями, вченими, 
організаторами закладів охорони 
здоров’я, які працюють в Україні 
та за кордоном.

Людмила Романівна відома 
як у нашій країні, так і за її меж-
ами. Неодноразово брала участь у 
роботі наукових конгресів, з’їздів 
і симпозіумів в Україні, країнах 
СНД, Австрії, Англії, Італії, Ні-
меччині, Франції тощо, зокре-
ма, у якості спікера. Вона плідно 
працює в межах міжнародного 
наукового співробітництва у про-
ектах «Моніторинг менінгоко-
кової інфекції у Європі» (Велика 
Британія, 1999-2005 рр.), гран-
тах Американського фонду ци-
вільних досліджень та розвитку 
(CRDF): «Генетичні детермінанти 
ВІЛ-інфекції у дітей» (2006-2009 
рр.), «Генетичні детермінанти 
сприятливості організму до ВІЛ/
СНІДу та відповіді на ВААРТ» 
(2009-2011 рр.), що виконують-
ся спільно з центром досліджень 
ВІЛ (США).

Професор Л. Р. Шостакович-
Корецька – Національний деле-
гат Європейської Респіраторної 
Спілки (1999), член ISID (Між-
народна спілка з інфекційних 
хвороб) (2000), член IAS, член-
кореспондент Міжнародної ін-
женерної академії (2000), з 2009 
року – голова Дніпропетровської 
спілки інфекціоністів, яка у 2014 
р. реорганізована у громадське 
об’єднання «Дніпропетровський 
обласний осередок Асоціації ін-
фекціоністів України», вона є 
членом спеціалізованої вченої 

ради із захис-
ту кандидат-
ських дисер-
тацій за фахом «педіатрія», з 
2010 року - член Проблемної 
комісії за фахом «Інфекційні 
та паразитарні хвороби», член 
атестаційної комісії з фаху 
«інфекційні хвороби» та «ди-
тячі інфекції» Департаменту 
охорони здоров’я Дніпропе-
тровської облдержадміні-
страції, член редакційних рад 
і колегій провідних фахових 
видань, інфекціоніст вищої 
категорії. 

Має численні відзнаки 
за багаторічну сумлінну пра-
цю, високий професіоналізм 
у роботі, значний особистий 
внесок у розвиток медичної 
освіти і науки. Від Всеукраїн-
ської Асоціації інфекціоністів 
нагороджена медаллю Ага-
піта Печерського за внесок у 
боротьбу з інфекційними за-
хворюваннями (2015 р.). 

Людмила Романівна – 
автор понад 450 друкованих 
наукових робіт, у тому числі 
в міжнародних виданнях, із 
яких є співавтором 3 моно-
графій, 5 національних під-
ручників з інфекційних хво-
роб та дитячих інфекційних 
хвороб трьома мовами (укра-
їнська, російська, англійська), 
5 навчальних посібників, 10 
патентів, інформаційних лис-
тів, пропозицій до Реєстру 
галузевих нововведень МОЗ 
України тощо.

Вітаємо вельмишановну 
Людмилу Романівну Шоста-
кович-Корецьку з ювілеєм, 
бажаємо міцного здоров’я, 
натхнення у праці, досягнень 
на шляху розвитку медичної 
науки, невичерпаної енергії, 
втілення усіх творчих планів 
та задумів, мира, добробуту і 
злагоди у родині.

Ольга ШЕВЧЕНКО-
МАКАРЕНКО,

Катерина ЛИТВИН,
за дорученням колективів 

кафедри інфекційних 
хвороб ДМА

 та Дніпропетровського 
обласного осередку

 Асоціації інфекціоністів 
України, доценти

Обдарований педагог, 
лікар, керівник

Пр о к л а д а є  ш л я х  д о  Є в р о п и

3 листопада виповни-
лося 70 років від дня наро-
дження відомого україн-
ського мікробіолога, док-
тора медичних наук, про-
фесора, заслуженого ліка-
ря України, талановитого 
вченого і педагога Геннадія 
Миколайовича Кремен-
чуцького.

Геннадій Миколайович 
народився у селі Прядівка 
Дніпропетровської області. 
Його сім'я – взірець інтелі-
гентності. Безмежні взає-
моповага, любов, прагнен-
ня до вдосконалення знань 
визначали основу у відно-
синах батьків: Миколи Фе-
офановича - професора гір-
ничого університету і Єли-
завети Олексіївни - співро-
бітниці вузу , та заклали ду-
ховний фундамент особис-
тості Геннадія. А здатність 
до накопичення, аналізу та 
систематики знань, над-
звичайна працьовитість, 
цілеспрямованість привели 
його до Дніпропетровсько-
го медичного інституту, лі-
кувальний факультет якого 
він закінчив з відзнакою 
у 1969 році та вступив до 
очної аспірантури. Завдяки 
енергійності, прагненню до 
перемоги, які сформовані 
спортивним минулим (Ген-
надій Миколайович є кан-
дидатом у майстри спорту 
з підводного плавання), 
дозволили вже у 27 років 
успішно захистити кан-
дидатську дисертацію під 
керівництвом професора 
Горбунової М. Л. за темою 
«Деякі аспекти генетичної 
трансформації Actinomyces 
floridae». З 1977 по 1980 ро-
ки він працював консуль-
тантом у Дирекції здоров'я 
м. Орана в Алжирі, допома-
гаючи дружньому народу у 
становленні науки - медич-
ної мікробіології.

Докторська дисертація 
Геннадія Миколайовича 

«Біологічні особливості і 
перспективи практично-
го використання аерококів 
-антагоністів» була захи-
щена у 1989 році, наукові і 
клінічні матеріали для якої 
напрацьовувались у не-
ймовірно тяжких умовах 
– гарячій точці – Афганіс-
тані. В умовах військових 
дій він також здійснював 

педагогічну діяльність, ви-
кладаючи у Кабульському 
університеті. У 1991 ро-
ці Геннадій Миколайович 
стає завідувачем кафедри 
мікробіології, вірусології 
та імунології нашого інсти-
туту. Склад кафедри, сфор-
мований під його керівни-
цтвом, й досі працює у дусі 
дружнього колективізму 
та взаємної шани. Основні 
наукові інтереси Геннадія 
Миколайовича протягом 
багатьох років пов’язані з 
вивченням представників 
нормофлори організму лю-
дини, комунікативно-адап-
тивних взаємовідносин ма-
кро- і мікроорганізмів, роз-
робкою пробіотичних пре-
паратів для корекції дис-
біотичних зсувів та терапії 
гнійно-запальних процесів 
за допомогою ензимних 
комплексів, здобутих з біо-
асоціантів - представників 
нормальної мікрофлори. 
Геннадій Миколайович - 
талановитий і плідний вче-

ний: окрім понад 300 на-
укових праць, які опублі-
ковані не тільки в Україні, 
а й в країнах близького та 
далекого зарубіжжя, він є 
автором 7 патентів і 10 ав-
торських свідоцтв, він ак-
тивний учасник міжнарод-
них наукових конференцій, 
симпозіумів, з'їздів, член 
редакційної колегії «Мі-
кробіологічного журналу». 

Невтомна та результа-
тивна також педагогічна 
діяльність Геннадія Мико-
лайовича. Під його керів-
ництвом підготовлено 10 
кандидатів медичних наук, 
він консультував 2 докто-
рантів. Серед його учнів – 
викладачі академії та висо-
кокваліфіковані практичні 
лікарі, керівники установ 
охорони здоров'я. За плід-
ну працю з підготовки ме-
дичних фахівців Геннадію 
Миколайовичу присвоєно 
звання «Заслужений пра-
цівник народної освіти 
України».

Незважаючи на високо 
інтенсивну науково-педа-
гогічну діяльність, Генна-
дій Миколайович знахо-
диться у вирі суспільного 
життя України: він є відпо-
відальним секретарем ДЕК 
ДНУ ім. О. Гончара, довгі 
роки входив до складу спе-
ціалізованої вченої Ради 
ДУ «Інститут мікробіології 
та імунології ім. І. І. Мечни-
кова НАМН України». 

Свій ювілей Геннадій 
Миколайович зустрічає у 
розквіті наукових та педа-
гогічних талантів, оточе-
ний пошаною і визнанням 
учнів і колег.

Дмитро СТЕПАНСЬКИЙ,
завідувач кафедри 

мікробіології, вірусології,
імунології та епідеміології,

доцент

6  листопада виповнилось 
60 років завідувачу кафедри 
оториноларингології доктору 
медичних наук, професору Во-
лодимиру Васильовичу Берез-
нюку.

Народився він у Владивос-
тоці в сім’ї військовослужбов-
ця, яка згодом переїхала до 
Липецької області. Після школи 
у  1972 році вступив до Воро-
незького медичного інституту, 
який успішно закінчив у  1978 
році. Мабуть, існує якась істо-
рична закономірність, що саме 
цей вуз на півстоліття раніше 
закінчив один з фундаторів ка-
федри оториноларингології 
ДМІ професор Леон Антонович 
Луковський.

Після закінчення ВНЗ Во-
лодимир Васильович зупинив 
свій вибір на оториноларинго-
логії –  спеціальності з яскраво 
вираженою хірургічною спря-
мованістю. На початковому 
етапі освоєння отоларинголо-
гії доля звела його з чудовими 
представниками цієї спеціаль-
ності – Юрієм Андрійовичем 
Уст’яновим і Олександром Дми-
тровичем Гусаковим. Це були 
не лише видатні фахівці, але, 
перш за все –  люди високої вну-
трішньої культури, вихованос-
ті, енциклопедичних знань.

З 1978 по 1979 рік В. В. Бе-
резнюк проходить інтернату-
ру в  ЛОР відділенні Липецької 
обласної лікарні під керівни-

цтвом доктора медичних наук 
Ю. А. Уст’янова, після цього три 
роки працює оториноларинго-
логом в районній лікарні м. Грязі 
Липецької області. Потім два ро-
ки навчається в клінічній орди-
натурі на кафедрі оториноларин-
гології Запорізького інституту 
удосконалення лікарів. Його ке-
рівник –  професор О. Д. Гусаков, 
блискуча хірургічна техніка яко-
го не могла залишити байдужим 
молодого учня. Виконані під час 
навчання в  клінічній ординату-
рі та в  подальшому –  аспірантурі 
наукові доробки лягли в  основу 
кандидатської дисертації на тему 
"Особливості формування антро-
мастоїдальної порожнини при 
закритих варіантах функціональ-
но-реконструктивних операцій 
у  хворих на хронічний гнійний 
середній отит", яку він успіш-
но захистив у  1988 році, і  тоді  ж 
обирається на посаду асистента 
кафедри оториноларингології 
Запорізького інституту удоскона-
лення лікарів.

У 1990 р. він переїздить до 
Дніпропетровська, де займає по-
саду завідуючого міжобласним 
центром мікрохірургії вуха. Од-
ночасно працює за сумісництвом 
асистентом кафедри оторинола-
рингології нашої академії, де ве-
лику підтримку в становленні йо-
го як керівника, педагога, науков-

ця надали ректор ДДМА про-
фесор Л. В. Новицька-Усенко, 
завідувач кафедри професор 
А. О. Сквірська і головний лі-
кар обласної клінічної лікарні 
ім. І. І. Мечникова професор 

В. О. Павлов.
Відкриття відділення мі-

крохірургії вуха стало зна-
чною подією для всієї ото-
ларингологічної спільноти 
Придніпровського регіону, 
Дніпропетровськ став чет-
вертим містом в  Україні, де 
виконуються мікрохірургічні 
операції на вусі. До цього во-
ни проводились лише у Києві, 
Донецьку, Запоріжжі та Тер-
нополі.

Завжди прагне пере моги

У 1995 році В. В. Березнюка 
обирають на посаду завідувача 
кафедри оториноларингології 
ДДМА і того ж року він успіш-
но захищає докторську дисер-
тацію на тему «Хірургічна реа-
білітація хворих з одно- і дво-
стороннім хронічним середнім 
отитом», а  в 1997 р. йому при-
своюється звання професора.

З 1997 р. всі оператив-
ні втручання на ЛОР органах 
виконуються в ощадливому, 
функціональнозберігаючому 
режимі з використанням су-
часних оптичних ендоскопів, 
мікроскопів, мікрохірургічних 
інструментів. Впровадженню 
методик сприяло попереднє 
стажування Володимира Васи-
льовича в провідних європей-
ських клініках Австрії, Франції, 
Німеччини, що стало можли-
вим завдяки участі та підтримці 
ректора професора Г. В. Дзяка. 
У  1998 р. В. В. Березнюку при-
своєно звання "Заслужений лі-
кар України".

Знаковою подією останньо-
го десятиріччя стало впрова-
дження кохлеарної імплантації 
для відновлення слуху у глухих 
дітей та дорослих. У  2006 році 
Дніпропетровськ став другим 
після Києва містом в  Україні, 
де виконувалась ця операція. 
За цей період професор вико-

нав понад 130 кохлеарних імп-
лантацій, з яких 33 –  у державах 
СНД (Казахстан, Узбекистан, 
Білорусь). У  2012 році вперше 
в  СНД була виконана одномо-
ментна бінауральна кохлеарна 
імплантація, яка за версією те-
леканалу «Інтер» визнана поді-
єю року.

Висока організованість, 
ерудиція, сумлінне став-
лення до своїх професійних 
обов’язків забезпечили В. В. Бе-
резнюку авторитет і  повагу 
колег, численних учнів, паці-
єнтів. Завдяки його організа-
торському таланту і ентузіазму 
активізувалась робота Дніпро-
петровського обласного на-
уково-медичного товариства 
оториноларингологів, головою 
правління якого він є протягом 
останніх 20 років. Під керівни-
цтвом Володимира Васильови-
ча захищено 8 кандидатських 
і  одна докторська дисертація. 
Він автор понад 300 публікацій 
у  періодичних виданнях Укра-
їни, ближнього і  дальнього за-
рубіжжя.

У 2006 році В. В. Березнюка 
нагороджено орденом «За за-
слуги ІІІ ступеня», а у 2014 році 
разом з  групою колег він удо-
стоєний звання лауреата Дер-
жавної премії України в  галузі 
науки і техніки.

Останні два роки хірур-
гія мирного часу ускладни-
лася подіями в  зоні АТО, що 
лягло додатковим тягарем на 
ЛОР-клініку, очолювану проф. 
В. В. Березнюком. Під керів-
ництвом головного лікаря КЗ 
«Дніпропетровська обласна 
клінічна лікарня імені Мечни-
кова» проф. С. А. Риженка була 
розроблена система надання 
високоспеціалізованої допо-
моги пораненим, в  якій взяли 
активну участь співробітники 
клініки.

Професор Березнюк є чле-
ном спеціалізованої Вченої ра-
ди із захисту дисертацій при 
Київському НДІ отоларинголо-
гії ім. проф. О. С. Коломійченка. 
Він повний творчих задумів, 
спрямованих на вирішення 
актуальних проблем оторино-
ларингології, покращення всіх 
напрямів діяльності кафедри 
та клініки. Сьогодні професійну 
естафету від Володимира Васи-
льовича отримали його сини –  
Дмитро та Ігор.

Валерій ЗАЙЦЕВ,
доцент, за дорученням 

колективів 
 кафедри і клініки

оториноларингології ДЗ 
«ДМА МОЗ України»
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Виповнилося 50 років 
від дня народження докто-
ра медичних наук, профе-
сора кафедри внутрішньої 
медицини 3 Тетяни Воло-
димирівни Колесник.

Народилась Тетяна Во-
лодимирівна в сім’ї вій-
ськового та вчительки. У 
1988 році закінчила з від-
знакою Туркменський дер-
жавний медичний інститут 
(м. Ашхабад), продовжив-
ши вдосконалення отри-
маних знань спочатку в 
клінічній ординатурі, а по-
тім в аспірантурі. Батько – 
Колесник Володимир Дми-
трович і мати – Мальвіна 

Василівна сформували її не-
ординарну особистість, наді-
ливши основними людськи-
ми якостями: цілеспрямова-
ністю, працьовитістю, відпо-
відальністю, доброчесністю. 
Через специфіку військової 
служби батька сім'я часто пе-

реїжджала, і в 1993 році, 
на третій рік навчання в 
аспірантурі, Тетяна Во-
лодимирівна прийшла до 
Дніпропетровського ме-
дичного інституту на ка-
федру госпітальної тера-
пії № 2.

У 1993 році вона захи-
щає дисертацію на звання 
кандидата медичних на-
ук «Особливості перебігу 
гіпертонічної хвороби в 
умовах арідного клімату 
за результатами тривало-
го спостереження» та обі-
ймає посаду асистента, а 
далі – доцента на кафедрі 
госпітальної терапії № 2, 

Цього року виповнило-
ся 80 років з дня народження 
професора Люлька Олексія Во-
лодимировича. Це була видат-
на людина з безмежною жагою 
до життя, до знань, до відкрит-
тів. Його енергія була неви-
черпною. Олексій Володими-
рович став першим завідува-
чем кафедри урології в нашому 
закладі, під його керівництвом 
клініка урології стала організа-
ційно-методичним і науковим 
центром урологічної служби 
України. А з 1997 року на базі 
кафедри видається республі-
канський журнал «Урологія».

Також цього року випо-
внюється 80 років з дня засну-
вання Асоціації урологів Дні-
пропетровської області.

З нагоди таких урочистих 
дат у Дніпропетровську про-
вели Всеукраїнську науково-
практичну конференцію з між-
народною участю «Сучасні ме-
тоди діагностики та лікування 
в урології, андрології та онко-
урології». Місцем проведення 
обрали сучасний культурно-ді-
ловий центр «Менора».

В урочистостях взяли 
участь провідні урологи, ан-
дрологи, онкоурологи не лише 
з України, а й фахівці з Німеччи-
ни, Ізраїлю, Узбекистану, Росій-
ської Федерації. Також висту-
пили з доповідями лікарі-аку-
шери-гінекологи, лікарі-тера-
певти, лікарі-патоморфологи, 

лікарі-радіологи, лікарі-дермато-
логи, адже деякі захворювання 
потребують комплексного підхо-
ду до лікування та профілактики. 
Конференція транслювалася в 
on-line режимі в мережі Інтернет.

Учасників привітали ректор 
нашої академії Г. В. Дзяк, голо-
вний лікар обласної клінічної 

лікарні імені Мечникова С. А. Ри-
женко, заступник голови облас-
ної ради В. О. Павлов.

З нагоди 
в і с і м д е с я т о ї 
річниці з дня 
заснування Асоціації урології 
Дніпропетровська були наго-
роджені ветерани урологіч-
ної допомоги області: доцент 
Юрій Іванович Удовицький, 
професор Петро Федорович 

Карпов, кандидат медичних 
наук Людмила Миколаївна 
Волкова, Микола Володими-

рович Удовичен-
ко, Борис Ема-
нуїлович Ягмур, 

Олександр Іванович Бойко, які 
стояли біля витоків сучасної 
урологічної допомоги у нашо-
му регіоні.

 Діяло декілька секцій: 
онкоурології, андрології, су-

часних технологій в урології 
та сечокам’яних хвороб, між-
дисциплінарний майстер-клас 

«Проблеми інфекційно-запаль-
них захворювань в урологічній 
практиці: на межі спеціальнос-
тей».

У роботі секцій та тематич-
них засідань активну участь 
брали головний позаштатний 
фахівець МОЗ України зі спе-
ціальності «урологія», голова 

спілки онкоурологів України 
професор Е. О. Стаховський; 
президент Асоціації урологів 
України, член-кореспондент 
НАМН України професор 
С. О. Возіанов; завідуючий від-
ділом запальних захворювань 
ДЗ «Інституту урології НАМН 
України» професор С. П. Па-
сєчніков; член-кореспондент 
НАМН України професор 
В. М. Лісовий; директор Ін-
ституту репродуктивного 
здоров’я професор І. І. Горпин-
ченко, професори С. М. Шам-
раєв, Ф. І. Костєв, М. І. Бойко, 
О. О. Люлько, І. М. Антонян, 
В. В. Черненко, В. М. Григорен-
ко. 

Під час секційних засідань 
розглянули 111 доповідей. Фа-
хівці з Дніпропетровська пред-
ставили 18 доповідей. Науко-
вим керівником більшості з них 
виступав професор В. П. Стусь.

Приємно усвідомлювати, 
що саме серед фахівців нашо-
го міста сформувалася плеяда 

лікарів, котрі на високому рівні 
володіють лапароскопічними 
та ендоскопічними техніками 
і можуть передати свої знання 
молодим лікарям.

У роботі конференції брали 
участь члени студентського на-
укового товариства з урології 
ДМА, вони виступали співавто-
рами доповідей, а також допо-
магали в організації заходу.

Уперше у межах конферен-
ції провели турнір з баскетбо-
лу «Уробаскет» серед команд 
лікарів-урологів з різних міст. 
Змагалися 6 команд: дві з Ки-
єва, по одній з Харкова, Запо-
ріжжя, Кривого Рогу та Дніпро-
петровська. Перемогу здобула 
команда дніпропетровців.

Під час роботи науково-
практичної конференції діяла 
фармацевтична виставка 26 
фірм-спонсорів.

Велику організаторську 
роботу для діяльності конфе-
ренції провів професор Віктор 
Петрович Стусь. Йому вдало-
ся консолідувати найбільшу 
кількість провідних спеціаліс-
тів урології, андрології, онко-
урології, котрі донесли свої 
знання, досвід до присутніх. 
Будемо сподіватися, що конфе-
ренції такого рівня стануть ре-
гулярними.

Наталія ДУБОВСЬКА,
лікар-інтерн

Д о р о г а  в  н а у к у  –  г о л о в н е  в  ї ї  ж и т т і
а у 2008 році захищає дис-
ертацію на звання доктора 
медичних наук «Хронобіо-
логічні підходи до діагнос-
тики та лікування гіперто-
нічної хвороби залежно від 
гіпертрофії лівого шлуноч-
ка та ремоделювання міо-
карда» і з 2011 року обіймає 
посаду професора. 

З 1996 року Тетяна Во-
лодимирівна – член На-
ціональної Спілки журна-
лістів України: протягом 
10 років була ведучою і 
медичним редактором те-
левізійної науково-попу-
лярної медичної програми 
"Рецепт" (11 канал, м. Дні-

пропетровськ); декілька 
років вела медичні рубрики 
в газетах «Наше місто» та 
«Днепр вечерний», висвіт-
лювала медичні питання 
у журналі «Здоров’я жінки 
України». Вона могла стати 
справжньою телевізійною 
зіркою, але дорога в науку 
виявилася для неї голов-
ною. 

Тетяна Володимирів-
на – член Європейського 
товариства кардіологів, під 
її керівництвом на клініч-
ній базі кафедри в КЗ «Дні-
пропетровська міська клі-
нічна лікарня № 11» з 1997 
року працює Антигіпер-

тензивний центр, де прово-
диться комплексне обсте-
ження та лікування хворих. 

Тетяна Володимирівна 
Колесник – генератор різ-
номанітних творчих ідей; 
вона заряджає своїм твор-
чим ентузіазмом усіх, хто 
знаходиться поруч з нею. 
Найяскравішими її риса-
ми є професіоналізм, висо-
ка відповідальність, багаті 
наукові здобутки, твор-
ча енергія та відданість  
справі.

Тетяна АСТАНІНА,
доцент, за дорученням

колективу кафедри 
внутрішньої медицини 3

На честь пам'яті видат-
ного українського вчено-
го-педіатра, члена-корес-
пондента НАН та НАМН 
України , РАМН, профес-
сора Віктора Сідельнико-
ва на базі нашої академії 
відбулася Всеукраїнська 
науково-практична кон-
ференція «Актуальні пи-
тання педіатрії» – XVІІ Сі-
дельниковські читання. 

Учасників привітали 
Волосовець Олександр 
Петрович – завідувач 
сектору освіти та іннова-
цій Департаменту центрів 
реформ МОЗ України, за-
відувач кафедри педіатрії 
№2 Національного медич-
ного університету імені 
О. О. Богомольця, член-
кореспондент НАМН Укра-
їни, доктор медичних наук, 
профессор; Майданник 
Віталій Григорович – ві-
це-президент Асоціації 
педіатрів України, завід-
увач кафедри педіатрії 
№4 Національного медич-
ного університету імені 
О.О. Богомольця, акаде-
мік НАМН України, доктор 
медичних наук, профес-

сор; Квашніна Людмила 
Вікторівна – головний пе-
діатр Департаменту охо-
рони здоров'я Київської 
міської держадміністрації, 
зав. відділом ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гі-
некології НАМН України»; 
Перцева Тетяна Олексіїв-
на - перший проректор ДЗ 
«Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України», 
член-кореспондент НАМН 
України, професор, завід-
увач кафедри внутрішньої 
медицини 1. Від педіатрів 
Дніпропетровщини віталь-
не слово мовили Шмалько 
Наталія Олександрівна – 
головний педіатр Депар-
таменту охорони здоров'я 
Дніпропетровської облас-
ної держадміністрації, Ду-
ка Катерина Дмитрівна – 
голова Асоціації педіатрів 
України Дніпропетровської 
області, доктор медичних 
наук, професор. 

Із доповіддю «Актуальні 
питання первинної медико 
-санітарної допомоги ді-
тям та підготовки лікарів в 
Україні» виступив О. П. Во-
лосовець. Він відзначив, що 

у програмі діяльності Ка-
бінету Міністрів України 
та Стратегії сталого роз-
витку «Україна – 2020» 
першочерговим пріори-
тетом для галузі визна-
чено кадрове та матері-
ально-технічне забезпе-
чення первинної ланки 
медичної допомоги. У 
цьому контексті, врахо-
вуючи майже тисячний 
кадровий дефіцит дитя-
чих лікарів та неонатоло-
гів, доцільно продовжи-
ти збереження обсягів 
державного замовлення 
на підготовку та підви-
щення кваліфікації спе-
ціалістів, лікарів-інтер-
нів, наукових та науко-
во-педагогічних кадрів, 
зокрема з спеціальності 
«педіатрія». 

Значну увагу приді-
лили лікуванню захво-
рювань органів дихан-
ня у дітей, актуальним 
проблемам педіатрич-
ної інфектології, дитя-
чої алергології, патології 
травної системи у дітей, 
патології сечової систе-
ми, підліткової медици-
ни та ін.

Окреме засідання 
присвятили актуальним 
проблемам 
дитячої кар-

діоревматології, яке про-
ходило під головуванням 
Головного позаштатного 
спеціаліста МОЗ України 
зі спеціальності «Дитя-
ча кардіоревматологія» 
О. П. Волосовця. 

Обговорені численні 
стендові доповіді науков-
ців, зокрема молодих вче-
них.

У межах роботи кон-
ференції відбулася науко-

во-методична 
нарада з акту-
альних питань 

викладання педіатрії у ви-
щих медичних навчальних 
закладах та закладах піс-
лядипломної освіти МОЗ 
України.. 

Усього під час форуму 
було заслухано понад 90 
виступів провідних фахів-
ців. У конференції взяли 
участь понад 700 дитячих 
та сімейних лікарів з різ-
них регіонів України, по-
над 40 завідувачів педіа-
тричних кафедр та профе-
сорів. 

Дніпропетровськ зу-
стрічав учасників конфе-
реції сонячним та душев-
ним теплом, чудовим за-
пахом осіннього листя. 
Зустрілись колеги, друзі, 
однодумці. Наступні Сі-
дельниковські читання 
планується провести во-
сени 2016 року в м. Львів.

Світлана ІЛЬЧЕНКО, 
професор, зав. кафедри

 пропедевтики дитячих 
хвороб ДМА

Здоров'я України 
починається з дітей

Конференції,
симпозіуми,

з’їзди

Звіти присвяти ли урочис тим д атам
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професії

Осінь - це особлива по-
ра для одних з найскладні-
ших та найголовніших спе-
ціалістів у медицині - ліка-
рів-анестезіологів: саме у 
жовтні їх професійне свято. 
У кращих своїх традиціях 
кафедра анестезіології та ін-
тенсивної терапії відзначила 
цей день.

Цього року свято прохо-
дило у зовсім новому форма-
ті, ще більш цікавому та за-
хоплюючому. До нас завіта-
ло багато шановних гостей, а 
поряд з членами гуртка були 
студенти, інтерни, клінічні 
ординатори.

Завідувач кафедри про-
фесор Юрій Юрійович Ко-
беляцький привітав членів 
гуртка та гостей з цим ви-
значним днем, побажавши 
бути гідними нащадками 
своїх попередників у вели-
кій родині анестезіологів. 
Він розповів про історію 
становлення Дніпропетров-
ської школи анестезіологів. 
Це була цікава і надихаюча 

1 жовтня - в Міжнародний 
день людей похилого віку – в 
народному музеї історії ака-
демії імені І. І. Крижанівської 
зібралися її ветерани. Мож-
ливо, молодь думає: «Кому 
він потрібен, такий день?». 
Але коли настає цей період в 
житті, то усвідомлюєш, що це 
– свято кожного, хто прийшов 
до цього періоду. Ми ще нази-
ваємо цей день днем ветера-
нів...

З якою гостинністю, те-
плотою зустрічають нас у сті-
нах альма матер керівництво 
вузу, профспілкова організа-
ція і просто співробітники! Це 
– індикатори для самооцінки: 
життя прожито недаремно.

Цього разу традиційна зу-
стріч ветеранів медакадемії 
пройшла незвичайно: в залі 
звучала класична музика І. 
Штрауса у виконанні (звичай-
но, запис) симфонічного орке-
стру під керівництвом Андре 
Р’є. 

Кожному ветерану вру-
чили фотографії, які закар-
бували їх обличчя у червні 
поточного року. Це своєрід-
на пам’ять про підготовку до 
святкування 100-річчя акаде-
мії в 2016 році.

Зустріч відкрив новообра-
ний голова ради ветеранів 
професор М. М. Бондаренко. 
Він побажав здоров’я, бадьо-
рості духу, терпіння, віри у 
майбутнє і заспівав пісню про 
людей похилого віку.

1964 рік був пам'ятним для 
молодого тоді ректора Інни 
Іларіонівни Крижанівської то-
му, що це був перший її при-
йом на цій посаді, і не менш 
знаменитий щасливий рік для 
298 абітурієнтів, які стали сту-
дентами 1-го курсу лікуваль-

ного факультету Дніпропе-
тровського медичного інсти-
туту.

Таким же значущим був 
1970 рік, коли 212 студентів 
після державних іспитів отри-
мали дипломи лікарів.

З надіями на професій-
не зростання, реалізацію се-
бе як лікаря роз'їхались діти 
аlma mater по різних регіонах 
Радянського Союзу і України. 
Головними лікарями стали –  
16, 80 –  організаторами охо-
рони здоров'я, 21 –  завідува-

чами відділень, 7 –  обласни-
ми і міськими спеціалістами, 
1 –  академіком вищої школи, 
2 –  професорами, 3 –  заслуже-
ними лікарями України, відмін-
никами охорони здоров'я, 4 –  
кандидатами медичних наук.

З того часу кожні 5 років 
зустрічаються випускники 
1970 року, яких, на жаль, з ро-
ку в рік приїжджає все менше.

Цього року до рідного ін-
ституту приїхало лише 40 

Голова профкому доцент 
В. В. Васильченко передав ві-
тання від керівництва акаде-
мії, розповів про діяльність 
окремих підрозділів та поба-
жав міцного здоров’я, благо-
получчя і ще довго приходити 
на зустрічі з ДМА.

Професор Л. В. Новицька-
Усенко відзначила важливу 
роль музею у вихованні сту-
дентів: докладні статті спів-
робітника музею Л. П. Аксе-
ніч на сторінках «Пульсу» про 
віхи життя інституту за ми-
нулі десятиліття дозволяють 
пригадати плідну працю усіх 
підрозділів вузу. Людмила 
Василівна також наголосила 
на важливості пропагандист-
ської діяльності редакції га-
зети «Пульс», яка впродовж 
понад 80 років висвітлювала 
й висвітлює усі миттєвості 
життєдіяльності професор-
сько-викладацького складу, 
студентства.

Залюбки слухали присут-
ні виступ професора Я. Г. Ков-
рова, який підняв настрій гу-
мористичною байкою.

Доцент В. Ф. Вільгусевич 
пригадала, як писала канди-
датську дисертацію під керів-
ництвом проф. В. М. Дзяка.

Пригадуючи пройдений 
шлях, усі ветерани були одно-
стайні, що прожили життя не-
даремно, пройшли через труд-
нощі, горе і скорботу. Однак 
життєвий шлях був світлим, 
сповненим людинолюбства й 

випускників. Приїхали, щоб 
згадати з вдячністю своїх 
вчителів: професорів І. І. Кри-
жанівську, С. Є. Стебель-
ського, Л. В. Гербільського, 
Г. О. Батрака, С. І. Хрустальо-
ва, Є. С. Медведєва, Є. І. Єме-
льяненка, Д. П. Чухрієнка, 
Ю. Ю. Колонтая, В. М. Дзя-
ка, К. І. Степашкіну, доцентів 
В. І. Серпову, Л. А. Мітрохіну, 
З. К. Алексеєнко, Ю. Риндіну 
і багатьох інших.

Саме завдячуючи своїм 
учителям всі роки професій-
ного життя ми завжди відчува-
ли, що саме вони прищепили 
нам любов до медицини, по-
требу турбуватися про людей, 
усвідомлювати велику місію 
лікаря.

Прийшли чи приїхали з ін-
ших міст, щоб згадати роки 

свого студентського життя, 
вклонитися світлій пам'яті сво-
їх вчителів та однокурсників.

Завдяки зусиллям Ірини 
Шевченко, Олени Булахової, 
Ольги Кравченко було створе-
но фільм про навчання і минулі 
зустрічі випускників. З болем 
в серці і сльозами на очах, сто-
ячи дивились на світлини тих, 
хто вже пішов з життя, згаду-
вали їх молодими і сповнени-
ми надій.

надії на краще. І як приємно, 
що багато колишніх виклада-
чів та студентів не забувають 
дорогу до альма матер.

Як завжди разом з дирек-
тором клубу Тетяною Мико-
лаївною Трусовою прийшли 
на зустріч студенти з приві-
таннями та чудово виконали 
щемливі мелодійні , рідні ве-
теранам пісні. Це Ярослав Ві-
ленський, Роман Шевченко, 
Тетяна Циганова, Катерина 
Павлюк, Сергій Поздняк.

Завершилась зустріч тра-
диційним чаюванням зі смач-
ними пиріжками, тістечками, 
цукерками. І знову, і знову ли-
нули слова привітань та подя-
ки на адресу ректорату, дека-
нів, профкому за чуйне став-
лення до ветеранів.

Розстаючись до наступ-
ної зустрічі, ми прийняли рі-
шення створити книгу наших 
спогадів про неповторні роки 
навчання і роботи у рідному 
вузі.

На думку спадають слова: 
«Лишь бы озеро Вашей души 
не мутилось, да надежды, как 
птицы, царили в душе». А де-
віз життя такого – якомога до-
вше зберігати гармонію з со-
бою, щоб розум, тіло й душа 
були у згоді.

Зоя АЛЕКСЕЄНКО,
професор, ветеран;

Людмила ОДИНЦОВА,
доцент, голова жінради

З цікавістю слухали спо-
гади колишнього молодого 
асистента кафедри гістології, 
доцента Анну Спиридонівну 
Короленко.

Після урочистої частини 
і фотографування біля морфо-
логічного корпусу ще раз зга-
дали, як з великим піднесен-
ням і ентузіазмом відновлю-
вали його з післявоєнних руїн, 
прибирали територію навколо 
нього. Ще раз згадали бать-
ківську опіку декана Л. В. Віль-
ковського, його заступників 
І. В. Юрченка та В. В. Родіоно-
ва, які, не шкодуючи сил, гар-
тували наші особистості.

Зустріч в теплій, майже ро-
динній обстановці продовжи-
лась на березі річки в готелі 
«Самара».

Зустріч, незважаючи на 
невелику кількість випускни-
ків і їх вже немолодий вік, вда-
лась. Кожний з присутніх від-
чув себе молодшим, сповне-
ним надій і можливостей, від-

чув у собі сили їх реалізувати, 
працювати й жити.

З вдячністю відзначили 
організуючу роль оргкомітету, 
а саме: Ірину Шевченко, Олену 
Булахову, Гошу Олійника, Гліба 
Шкарупу та інших, а також всіх 
тих небайдужих, завдяки яким 
відбувалися минулі зустрічі, 
а також ця зустріч і можливість 
зустрічатися в майбутньому.

Неонілла ЧУХРІЄНКО,
професор

Жінки та чоловіки, 
схильні до пліткування, біль-
ше, ніж інші, наражаються 
на ризик серцевих нападів і 
захворювань. Річ у тім, що 
коли люди розпускають 
плітки чи критикують ко-
гось, у них з’являються нега-
тивні думки.

Лікарі вважають, що ді-
єта й фізичні вправи повинні 

істотно зменшувати ризик 
серцевих нападів, однак коли 
при цьому людина не поли-
шить своїх негативних думок, 
позитивний вплив профілак-
тичних заходів дуже легко 
знівелюється й серцю буде за-
вдано значної шкоди. Людині 
важко збагнути, що негативні 
імпульси в неї виробляються 
не тільки внаслідок виконан-

ня певних дій. На це можуть 
впливати й думки. Фахівці ра-
дять: якщо людина сердиться 
або дуже засмучується через 
що-небудь, їй неодмінно слід 
докладати зусиль, щоб усу-
нути негативні думки. Треба 
спрямувати думки на пози-
тивний бік життя, думати 
про тих, кого любиш, або про 
тих, хто любить тебе.

розповідь, котру необхідно 
знати кожному майбутньо-
му анестезіологу, бо той, хто 
не знає своєї історії, не має 
майбутнього.

З великим задоволен-
ням від свого імені та всіх 
присутніх Юрій Юрійович 
привітав визначних осо-
бистостей, які стояли біля 

джерел анестезіології у Дні-
пропетровську та в Україні, 
а саме: члена-кореспондента 
НАН і НАМН України, про-
фесора Людмилу Василівну 
Новицьку-Усенко та доцента 
Ніну Сильвестрівну Сизо-
ненко. Вони справді є Людь-
ми з великої літери, якими 
ми завжди пишаємось, за-

хоплюємося та наслідуємо їх 
приклад.

Наступною частиною 
нашого вечора була вже тра-
диційна вікторина, але цьо-
го разу клінічні ординатори 
підготували для нас карди-
нально нові завдання. Це 
були не просто запитання та 
варіанти відповідей, а кар-

тинки, де ми повинні були 
визначити, що це за інстру-
мент, для чого його викорис-
товують, потрібно було зна-
йти відповідність між авто-
ром та його винаходом. Було 
дуже цікаво як студентам, 
так і викладачам.

Для кожного з нас наші 
викладачі є джерелом на-
тхнення, нам завжди ціка-
вий шлях у професію. Про 
свій шлях у спеціальність з 
нами поділилася доцент ка-
федри анестезіології, інтен-
сивної терапії та медицини 
невідкладних станів ФПО 
Юлія Олександрівна Пло-
щенко та доцент кафедри 
анестезіології та інтенсивної 
терапії Олександр Володи-
мирович Царьов. Це неор-
динарні, талановиті особис-
тості, які хоча й пройшли 
таким різним шляхом, але 
знайшли себе у родині анес-
тезіологів.

Наприкінці свята нас 
привітала з найкращими по-
бажаннями наша друга ма-

ма член-кор. НАН і НАМН 
України, проф. Людмила 
Василівна Новицька-Усен-
ко. Дуже теплі слова ми по-
чули від неї, вона побажала 
нам натхнення, жаги до на-
уки, саморозвитку, щастя та 
миру над головою.

А потім під чудовий кон-
церт Андре Р’є ми усі разом 
дружною родиною загадали 
бажання та задули свічки на 
святковому торті.

Для кожного з учасни-
ків це свято назавжди за-
лишиться теплим промін-
цем сонця у душі, бо воно 
пройшло у родинному колі, 
творчій та натхненній ат-
мосфері.
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