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Яких фахівців готувати
Відповідно до наказу МОЗ України «Про 

створення координаційної та робочої груп 
для формування переліку спеціалізацій та 
пропозицій до стандартів вищої освіти за 
спеціальностями галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» 11–12 листопада поточного року 
в нашій академії відбулася установча ко-
ординаційна нарада МОЗ України «Про за-
твердження переліку галузевих знань і спе-
ціальностей, за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти».

Обговорювалося чимало проблем ме-
дичної освіти в Україні. Акцентувалася ува-
га на створенні освітньо-професійних про-
грам та освітньо-професійних характерис-
тик згідно з новими рекомендаціями МОНу 
України, на розгляді найважливішого – фа-
хівців яких спеціальностей мають випуска-
ти академії та університети нашої держави.

У нашій країні свято 
мужності і шляхетності по-
чали відзначати 14 жовтня. 
Наша академія не залишила-
ся осторонь від вшанування 
поранених військових із зо-

ни АТО. Група студентів-ме-
диків відвідала лікарню імені 
Мечникова та воєнний госпі-
таль. До кожної палати, окрім 
листівок, зроблених власно-
руч, та солодощів, ми нама-
гались принести нашу любов 
і вдячність за дарований мир. 
Ми співали разом пісень, роз-
мовляли. Години пролетіли 
зовсім непомітно. Після спіл-
кування з нашими героями 
розумієш справжні цінності, 
за які варто боротися й жити. 
У кожного своя власна драма-
тична історія, але в їхніх очах 
пломеніють сила і віра в наше 
спільне світле майбутнє.

У цьому заході брали 
участь Артем Лоханов, Соло-
мія Пліш, Ірина Москаль та 
Тетяна Циганова, а також во-
лонтери Анастасія Анісімова, 
Юлія Олійник, Ілля Береж-
ний, Олена Маляр та автори 
цих рядків.

Марія ГРИЦЕНКО,
Тетяна СТУПАК,

студентки 2 курсу І-го 
медичного факультету, 

профорги потоку

До кожної  па лати 
ми принесли 

свою вдячність

Мені пощастило взя-
ти участь у «Щорічній 
медичній конференції 
молодих науковців», яка 
проходила у Києві, – я 
представляла кафедру 
анестезіології та інтен-
сивної терапії. 

Дводенна конфе-
ренція розпочалась з 
вітальних побажань ад-
міністрації НМУ ім. Бо-
гомольця та лекції від 
голови Всесвітньої про-
грами охорони здоров’я 
з факультету охорони 
здоров’я Університету 
міста Хайфа (Ізраїль) – 
MD, PhD, MPH Manfred 
Green, який розповідав 
про вакцинацію від полі-
омієліту.

Наступним етапом 
стали майстер-класи 
з 7 напрямів. Я обрала 
практичний майстер-
клас із використанням 
нових та сучасних муля-
жів:  з анестезіології (ал-
горитми та техніка СЛР у 
дорослих та дітей, тех-
ніка виконання інтубації 
та інших реанімаційних 
заходів). Проводив тре-
нінг практикуючий лікар 
та співробітник кафе-
дри анестезіології та ін-
тенсивної терапії НМУ 
ім. Богомольця Ю. М. 
Кривонос. Він розповів 
про техніку надання не-
відкладної допомоги, 
особливості виконан-
ня СЛР у дітей, а також 
ознайомив учасників із 

рекомендаціями 2015 
року. У рамках культур-
ної програми ми мали 
нагоду відвідати Націо-
нальний музей медици-
ни України. Це не просто 
музей, це – паралельний 
світ, у якому багатоти-
сячні віхи історії медици-
ни оживають і ти відчува-
єш себе мандрівником у 
часі. 

Наступного дня на 
секції хірургії я пред-
ставляла свою доповідь 
«Принципи цілеспря-
мованої профілактики 
та корекції когнітивних 
функцій у осіб похилого 
віку», яку виконала під 
керівництвом члена-ко-
респондента НАН і НАМН 
України професора Люд-
мили Василівни Новиць-
кої-Усенко. Нашу тему 
відзначили як цікаву та 
актуальну.

По закінченні кон-
ференції я отримала 
сертифікат та науко-ме-
тричний журнал «Україн-
ський науково-медичний 
молодіжний журнал», де 
була опублікована моя 
робота.

Від самої поїздки та 
конференції я отримала 
величезне задоволення, 
цікавий досвід, велику 
кількість нових знань та 
знайомств. 

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 4 курсу

 І-го медичного 
факультету

Отримала досвід
Представники нашої 

академії взяли участь у між-
народній конференції щодо 
передового досвіду та інно-
вацій в освіті (INOVED), яка 
відбулася наприкінці жовтня 
поблизу м. Ізмір (Туреччи-
на), на узбережжі Егейського  
моря. 

У конференції взяли 
участь викладачі та студенти 
різних галузей освіти, яким 
була надана можливість зу-
стрітися з провідними вче-
ними та професіоналами ви-
кладацького мистецтва. 

Кафедра хірургії № 1 (за-
відувач професор Я. С. Бе-

резницький) представляла 
освітній проект “Літня хірур-
гічна школа”, яка вже третій 
рік проводиться в нашій ака-
демії за підтримки ректора, 
академіка НАМН України, 
професора Г. В. Дзяка, пер-
шого проректора, члена-ко-
респондента НАМН України, 
професора Т. О. Перцевої та 
відділу виробничої практи-
ки. Основною метою проек-
ту є детальне ознайомлення 
студентів вищих медичних 
навчальних закладів, які в 
майбутньому прагнуть ре-
алізувати себе спеціаліста-
ми хірургічного профілю, з 

професійною діяльністю хі-
рурга. Проект представили 
науковий керівник школи, 
доцент В. П. Сулима та автор 
цих рядків. Ми презентували 
проект у формі стендової до-
повіді під час постерної серії 
та друкованих тез у мате-
ріалах конференції (автори 
В. Сулима, О. Попова, Д. Ро-
мануха, В. Сумарокова). До 
них була привернута значна 
увага та зацікавленість іно-
земних колег. Новий освітній 
підхід школи, а саме поєд-
нання під час навчання трьох 
компонентів: теоретичного, 
практичного та наукового 

відзначило багато учасників 
та президія конференції. 

Наступного дня для нас 
організували екскурсію істо-
ричним містом Ефес, яке бу-
ло засноване у XV ст. до на-
шої ери, частки якого свого 
часу відносилися до 7 чудес 
світу. Археологічні розкопки 
міста дійсно вражають роз-
мірами та красою стародав-
ніх споруд. 

Ознайомитись із посте-
ром, який був представле-
ний на конференції, можна 
на інформаційних стендах 
кафедри хірургії № 1. 

Дмитро РОМАНУХА,
студент 6 курсу

І-го медичного 
факультету

Нами зацікавилися в Туреччині

професора кафедри
- урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії

доцента кафедри:
- загальної та клінічної фармації
- патологічної фізіології
- соціальної медицини, організації та управління охороною 

здоров’я
- гігієни та екології
- внутрішньої медицини 1
- ендокринології – 2 особи
- хірургії   2
- неврології та офтальмології
- онкології та медичної радіології
- терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО
- педіатрії, сімейної медицини та  клінічної лабораторної 

діагностики ФПО
- стоматології ФПО
- сімейної медицини ФПО

асистента кафедри:
- внутрішньої медицини 1
- ендокринології
- анестезіології та інтенсивної терапії
- неврології та офтальмології
- терапевтичної стоматології

викладача кафедри
- гістології
- гігієни та екології

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:
- професора – вища освіта за відповідним напрямом, 

науковий ступінь доктора медичних наук, стаж науково-
педагогічної роботи у ВНЗ не менше 10-ти років;

- доцент – вища освіта за відповідним напрямом, науковий 
ступінь кандидата наук, стаж науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ не менше 3-х років;

- асистент – вища освіта за відповідним напрямом, науковий 
ступінь кандидата наук;

- викладач – вища освіта за відповідним напрямом.

Академія житлом не забезпечує. Претенденти на посаду 
протягом одного місяця з дня опублікування оголошення 
подають через канцелярію заяву на ім`я ректора, особистий 
листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографією, копією 
документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, 
лікарську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації 
та список наукових праць, звіт про виконану роботу, 
витяг з протоколу засідання кафедри за адресою: 49044, 
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, ректору академії.

Д е р ж а в н и й  з а к л а д  « Д н і п р о п е т р о в с ьк а  м е д ич н а  а к а д е м і я 
М і н і с т е р с т в а  охо р о н и  з д о р о в ’я  Ук р а ї н и »

о г о л о ш ує  ко н к у р с  н а  з а м і щ е н н я  п о са д:



2 стор. 4 грудня 2015 року

Напередодні свого сто-
річчя наша медакадемія 
віддає належні пам’ять і 
шанування своїм славним 
синам і донькам – вчите-
лям, педагогам, учням, які 
брали участь у творенні її 
історії.

Одним із них є доктор 
медичних наук, професор, 
заслужений діяч науки 
УРСР Дзяк Віктор Микола-
йович, якому 28 листопада 
цього року виповнилося б 
95 років.

Пройшовши юнаком-
воїном Велику Вітчизняну 
війну, він вступає до Дні-
пропетровського медично-
го інституту. Закінчивши 
навчання в аспірантурі, 
захищає кандидатську та 
докторську дисертації. У 
1958 році очолює кафедру 
госпітальної терапії 2 (нині 
кафедра внутрішньої меди-
цини 3).

Вся його наукова ді-
яльність була присвячена 
рішенню актуальних пи-
тань серцево-судинної па-
тології.

Праці Віктора Мико-
лайовича та дослідження 

його учнів були піонерами 
у відкритті і розвитку низки 
проблем в ревматології та 
кардіології. Під його керів-
ництвом виконано і захище-
но 21 докторську та 160 кан-
дидатських дисертацій.

Природа нагородила йо-
го великим педагогічним 
талантом. Мудрий, вимо-

гливий, справедливий Учи-
тель – таким знали його учні.

Віктору Миколайови-
чу були притаманні висока 
ерудиція і знання у різних 
галузях медичної науки, то-
му він був консультантом у 
цілій низці суміжних дослі-
джень: неврології, хірургії, 

акушерстві та гінекології, 
спортивній медицині, пе-
діатрії.

Як блискучий лектор 
він завжди залучав на свої 
заняття повну аудиторію 
слухачів.

Віктор Миколайо-
вич брав активну участь 
у громадському житті ін-
ституту, міста, в спортив-
них спартакіадах. Захо-
плювався шахами, волей-
болом, плаванням.

Професор Дзяк ніко-
ли не закривався в собі, 
поряд з ним завжди були 
його колеги, учні, това-
риші. Його виокремлюва-
ли з поміж інших висока 
порядність у стосунках з 
оточуючими та життєва 
активність.

Тяжка хвороба, з 
якою він мужньо боровся, 
обірвала його життя на 61 
році. Але його плани, йо-
го ідеї були продовжені 
його учнями. Добро, за-
лишене людям, не пропа-
дає, а продовжується.

Зоя АЛЕКСЕЄНКО,
професор, від імені 

учнів В. М. Дзяка

Він багатий у чнями
До 95-річчя з дня народження ДЗЯКА Віктора Миколайовича

(1920-1981 рр.)

ХІРУРГІЯ: ЗДОБУ ТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕК ТИВИ

Відбулося спільне за-
сідання студентських на-
укових гуртків кафедри 
патологічної анатомії та ка-
федри педіатрії 2. Такі зу-
стрічі вже давно стали тра-
диційними для студентів 
III та V курсів нашого вузу. 
Вони допомагають майбут-
нім лікарям під керівни-
цтвом викладачів глибше 
вивчати сучасні питання 
патологічної анатомії і пе-

діатрії. Беззмінною ініціа-
торкою та натхненницею, 
організатором спільних 
засідань є доцент кафе-
дри патологічної анатомії 
Г. С. Короленко, яка з вели-
ким інтересом і ентузіаз-
мом залучає учасників до 
проведення заходу. Цього 
разу в організації засідан-
ня брали активну участь 
доцент кафедри патологіч-
ної анатомії В. О. Бондарє-
ва та асистент кафедри пе-
діатрії 2 А. В. Різник.

У цьому засіданні взя-
ли участь близько 40 учас-
ників, воно було присвяче-
но темі «Сучасні уявлен-

ня про тезаурисмози (або 
хвороби накопичення) та 
деякі набуті ферментопа-
тії. Клініко-морфологічні 
форми, морфологія, кліні-
ка, клінічна діагностика». 
Були представлені наступ-
ні доповіді:

1. «Синдром Черногу-
бова-Елерса-Данлоса» (тре-
тьокурсник Ярослав Во-
лочков);

2. «Хвороба Помпе» 
(Наталія Ектова , III курс);

3. «Синдром Марфана» 
(Ірина Яромич, III курс);

4. «Хвороба Німмана-
Піка» ( Денис Катеруша, 
III курс);

5. «Хвороба Вільсона-
Коновалова» (Оксана Сло-
бода та Анастасія Тимо-
шенко, III курс);

6. «Клінічний випадок 
мукополісахаридозу III ти-
пу у дитини» (Анжела 
Чурсіна, V курс);

7. «Клінічний випадок 
муковісцидозу та супутня 
сечокам’яна хвороба у ди-

тини» ( Віра Бондаренко, V 
курс).

Всі без виключення 
доповіді були представле-
ні на дуже високому рівні, 
висвітлювали сучасні по-
гляди на проблеми хвороб 
накопичення та ферменто-
патій. Не дивно, що кожен 
доповідач отримав багато 
питань, матеріал викликав 
величезний інтерес з бо-
ку слухачів та жваву дис-
кусію. Студенти - як допо-
відачі, так і слухачі - про-
демонстрували не тільки 
глибокі знання патогенезу 
хвороб накопичення та на-
бутих ферментопатій, а й 
виявили інтерес до питань 
клінічної діагностики й лі-
кування. Майже три годи-
ни засідання промайнули 
непомітно… А ми вже че-
каємо на наступну зустріч, 
з новою тематикою, та за-
прошуємо всіх бажаючих 
взяти участь – як у якості 
слухачів, так і доповідачів. 

Людмила ВАКУЛЕНКО,
відповідальна за наукову 

роботу
 кафедри педіатрії 2, 

доцент;
 Альона РІЗНИК,

 відповідальна за роботу СНТ 
кафедри педіатрії 2

21-23 жовтня у Києві  від-
бувся  ХХІІІ  з’їзд хірургів Укра-
їни, його організаторами ви-
ступили Асоціація хірургів 
України, ДУ «Національний 
інститут хірургії 
та транспланто-
логії ім. О. О. Ша-
лімова» НАМН 
України, Націо-
нальна акаде-
мія медичних 
наук України за 
сприяння Мі-
ністерства охо-
рони здоров’я 
України.

Захід зі-
брав  понад 
3700 учасників: 
гостей та від-
відувачів  з усіх 
регіонів країни 
(ХХІІ з’їзд хірургів Української 
РСР проходив 19-21 листопа-
да 1970 р.), а також провідних 
фахівців з Німеччини, Білору-
сі, Польщі, Чехії, Литви, Мол-
дови та США.

Завдяки протекторату 
кафедри хірургії №1 загалом і 
професора  Якова Соломоно-
вича Березницького зокрема 
п'ятеро студентів  ДМА ма-
ли змогу взяти участь у цьо-
му заході:  Алла Верцинська, 
Марина Гриб, Степан Кокиць, 

Валерія Сумарокова, Катерина 
Шинкаренко.

З’їзд  присвятили найваж-
ливішим проблемам і перспек-
тивам розвитку сучасної хірур-
гії, розбудові нової системи 
надання хірургічної допомоги 
населенню України і, що над-
звичайно актуально у світлі 
останніх подій, – питанням вій-
ськово-польової хірургії, осо-
бливостям надання медичної 

допомоги пораненим з мінно-
вибуховими та вогнепальними 
ураженнями, етапності хірур-
гічної допомоги та хірургічній 
реабілітації поранених, що не 
тільки актуально для практику-
ючих хірургів, але й дуже пізна-
вально і корисно для студентів, 
зацікавлених хірургією.

На прес-конференції, яка 
відбулася одразу після відкрит-
тя з̀ їзду, були присутні пред-
ставники Міноборони, народні 
депутати, представники НАМН  

та МОЗ України.  
Ключовими стали 
питання організа-
ції допомоги пора-
неним під час про-
ведення АТО, орга-
нізаційні та медич-
ні проблеми вій-
ськово-польової 
медицини, а також 
шляхи розвитку ві-
тчизняної хірургії 
в умовах рефор-
мування системи 
охорони здоров’я 
та децентралізації, 
переходу до стра-

хової медицини, обговорен-
ня правових аспектів діяль-
ності хірургів та їх взаємо-
відносин із пацієнтами.

 Дуже насичена програ-
ма форуму стосувалася вій-
ськової, серцево-судинної, 
дитячої хірургії, комбустіо-
логії та пластичної хірургії, 
хірургічної ендокринології, 
проблем ургентної хірургії 
та післяопераційних усклад-

нень, бариатричної хірургії 
та трансплантології. Також  
проводилася виставка ві-
тчизняних та зарубіжних 
компаній – виробників ме-
дичної техніки і лікарських 
препаратів, де студенти ма-
ли змогу попрацювати на 
сучасному лапароскопіч-
ному обладнанні, дізнатися 
про новітні розробки фар-
мацевтичних компаній. 

Дякуємо завідувачу ка-
федри хірургії 1, доктору 
медичних наук, професо-
ру, хірургу вищої категорії  
Якову Соломоновичу Берез-
ницькому , доценту кафе-
дри хірургії №1, хірургу ви-
щої категорії  Володимиру 
Пилиповичу Сулимі за нео-
ціненну можливість відвіда-
ти захід такого рівня.

Валерія СУМАРОКОВА,
староста студентського 

наукового гуртка
 кафедри хірургії №1;

Дмитро РОМАНУХА

Поповнили 
професійні 

знання

24-28 жовтня у Барселоні 
(Іспанія) пройшов 23-й Євро-
пейський тиждень гастроен-
терології. Близько 15 тисяч 
спеціалістів з’їхались на цей 
захід із усіх куточків світу. Про-

грама складалася із післяди-
пломного навчального курсу 
та основної програми.

Післядипломний курс 
розрахований переважно на 
молодих спеціалістів в сфері 
гастроентерології, зокрема, 
хірургічної. Коротко і доступ-
но були викладені найважли-
віші аспекти та деякі тонкощі 
ведення хворих з найбільш 
складною патологією травної 
системи: від гострої шлунко-
во-кишкової кровотечі до ге-
патоцелюлярної карциноми. 
Були використані цікаві фор-
ми подачі інформації: «тан-
демні» доповіді, де один до-
повідач спочатку викладає і 
обґрунтовує одну точку зору 
(приміром, коли найбільш до-
цільно виконувати ілеоце-
кальну резекцію при хворобі 
Крона з позиції гастроентеро-
лога), а другий – відмінну від 
неї (теж з позиції хірурга).

Потім обидва доповідачі 
разом «підводять» аудиторію 
до найбільш доцільної, з пози-
цій доказової медицини, так-
тики. Проводились також і де-
бати, де точки зору були про-
тилежними (приміром, сто-
совно доцільної тактики при 
інфікованому панкреонекрозі, 
дискутувалося питання мож-
ливості ендоскопічного чи 
все ж класичного хірургічно-
го лікування). У дебатах брали 
активну участь не тільки допо-
відачі, але й слухачі. Цікавою 
була форма «від стандартів 
до лікарської практики», яка 
дозволила молодому спеціа-
лісту отримати уяву про най-
більш повне і адекватне засто-
сування сучасних стандартів 
надання медичної допомоги. 
Розглядалися і окремі клініч-

ні випадки, тактика ведення 
яких найбільш складна. Була 
також відео сесія, присвячена 
ендоскопічній діагностиці та 
лікуванню шлунково-кишко-
вих кровотеч.

Засідання післядиплом-
ного курсу проводилися у 
складі десяти паралельних се-
сій і були представлені 25 сек-
ціями, до яких увійшло понад 
100 доповідей. Основна на-
укова програма охоплювала 
широке коло питань сучасної 
гастроентерології. Доповіді 
присвячували генній інженерії 
та генній діагностиці, досяг-
ненням міжнародних дослід-
ницьких програм щодо їх при-
кладного застосування. 

Декілька симпозіумів бу-
ло присвячено порівнянню 
європейських, японських та 
американських стандартів, 
аналізу їх ефективності при 

різних патологіях. Відбувалися 
засідання, на яких розглядали-
ся суто прикладні проблеми, з 
якими лікар неминуче зустрі-
чається кожного дня. 

Мені пощастило взяти 
участь у засіданні, присвяче-
ному тяжкому гострому пан-
креатиту і його ускладненням, 
а також у круглому столі «Що 
робити з тяжкою кровотечею 
із верхніх відділів ШКТ?».

Окрім основних секцій, 
працював також п’ятиденний 
курс ультразвукової діагнос-
тики, в якому лекції перемеж-
овувалися з практичними за-
няттями.

Поруч з потужною науко-
вою програмою у Тижня була 
ще й соціальна складова щодо 
створення сприятливих умов 
для молодих спеціалістів.

Хочу відзначити роботу 
ще однієї організації, яка ро-
бить вагомий внесок не тіль-
ки в діяльність Об’єднаної 
Європейської Гастроентеро-
логії (UEG), але й відіграє важ-
ливу роль у становленні та 
розвитку молодих хірургів. 
Мова йде про EDS (European 
Digestive Surgeri) – Європей-
ську Асоціацію Абдомінальних 
Хірургів.

Я як член організації бра-
ла участь в грантовій програмі 
цього року, отримавши нагоду 
відвідати 9-й післядипломний 
курс у Ризі у травні та 23-й Єв-
ропейський тиждень гастро-
ентерології у Барселоні. Окрім 
того, як частину освітньої про-
грами члени EDS отримують 
безкоштовну передплату та 
можливість публікації у між-
народному виданні Digestive 
Surgery.

За допомогу і сприяння 
моїй продуктивній участі у 
23-му Європейському тижні 
гастроентерології хочу по-
дякувати Дніпропетровській 
обласній Асоціації хірургів та 
її керівнику доктору медна-
ук, професору, заслуженому 
діячу науки і техніки України 
Якову Соломоновичу Берез-
ницькому, кандидату меднаук, 
доценту кафедри хірургії 1 Во-
лодимиру Пилиповичу Сулимі, 
кандидату меднаук, завідува-
чу відділення судинної хірургії 
обласної клінічної лікарні іме-
ні Мечникова Олегу Олексан-
дровичу Сергеєву за чудовий 
матеріал для клінічного ви-
падку, що отримав дуже висо-
ку оцінку колег із-за кордону.

Оксана ПОПОВА,
лікар-інтерн

Студентська 
наука 

Н а с ич е н а 
п р о г р а м а 

ф о руму
 О ч и м а 
          м о л о д о г о 
                       ф а х і в ц я
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(Поч. у  № 31–32 від 20  груд-
ня 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  листо-
пада 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., у  № 11–12 від 19  червня 
2015 р.)

На межі століть Дніпропе-
тровська медична академія вхо-
дить до європейського єдиного 
простору.

У цей період в ній працюють 
1337 співробітників, на 58 кафе-
драх –  562 викладачі, з  них 94 
доктори наук і  360 кандидатів 
наук.

Серед викладачів:
– один академік АМН Украї-

ни –  Г. В. Дзяк (1997 р.);
– три члени-кореспонден-

ти АМН України –  Л. В. Новиць-
ка-Усенко (1991 р.), О. В. Люлько, 
Ю. О. Філіпов, Г. В. Дзяк (1994 р.);

– один член-кореспондент 
НАН України –  Л. В. Новицька-
Усенко;

– чотири співробітники наго-
роджені нагородами Президента 
України;

– до професорів І. І. Кри-
жанівської, В. М. Миртовської, 
А. О. Сквірської, Е. Г. Топки, І. С. Бі-
лого, В. І. Сольоного, П. Т. Сягай-
ла додалися ще чотири заслу-
жені працівники народної осві-
ти –  професори В. А. Тищенко, 
О. Г. Слісаренко (1995 р.), Г. М. Кре-
менчуцький (1997 р.), Т. О. Перце-
ва (1998 р.);

– серед 10 заслужених діячів 
науки і  техніки імена професо-
рів І. І. Крижанівської, Д. П. Чух-
рієнка, Л. В. Новицької-Усенко, 
О. В. Люлька, Г. В. Дзяка (1992 р.), 
М. М. Бондаренка, І. С. Мащенка 
(1997 р.), Л. А. Дзяк, О. Є. Лоскуто-
ва (1998 р.), Я. С. Березницького 
(2000 р.);

– дев’ять лауреатів Держав-
ної премії України і Російської Фе-
дерації в  галузі науки і  техніки –  
професори І. С. Білий, Ю. Ю. Ко-
лонтай, доценти В. І. Десятирик, 
І. П. Біжко, Л. Ю. Науменко (1990 
р.), професори О. В. Люлько (1983 
і  2001 р.), О.Є Лоскутов (1996 р.), 
Л. В. Усенко, О. М. Клигуненко 
(2000 р.);

– шість заслужених лікарів 
України –  професори І. П. Біжко 
(1997 р.), В. В. Березнюк, Д. Г. Кри-
жановський (1998 р.), Н. Д. Чух-
рієнко (1999 р.), В. М. Школь-
ник (2000 р.), ас. Е. Ф. Самарець 
(1998 р.);

– почесне звання «Заслу-
жений раціоналізатор України» 
отримав проф. В. С. Котляров;

– академіками Української 
академії наук національного 
прогресу є професори Е. Г. Топ-
ка, П. Т. Сягайло, К. В. Воронін, 
В. С. Котляров, О. Л. Дроздов 
(1996), Л. І. Буряк, член-кор. 
В. В. Ванханен (1999 р.);

– академіком АН вищої 
школи став проф. В. В. Абрамов 
(1999 р.);

– академіком Академії націо-
нального розвитку України став 
проф. Малевич О. Є. (1999 р.).

Наші науковці є дійсними 
членами багатьох національних 
і  закордонних академій, мають 
почесні звання і  нагороди як 
учасники міжнародних наукових 
товариств і асоціацій:

– члени-кореспонденти 
Української екологічної академії 
наук –  професори Л. В. Гербіль-
ський та Е. А. Деркачов (1993 р.);

– член Нью-Йоркської АН 
США –  проф. Л. В. Гербільський 
(1997 р.);

– проф. Л. В. Новицька-Усен-
ко занесена американським біо-
графічним інститутом до ІV між-
народного видання «Хто є хто» 
за внесок у  розвиток медичної 
науки (1997 р.);

– проф. О. В. Люлька нагоро-
джено срібною медаллю Кемб-
ріджського біографічного центру 
(Великобританія) за видатні за-
слуги в науці ХХ століття (1998 р.);

– проф. Г. В. Дзяк –  почесний 
член Медичної академії Польщі, 

нагороджений медаллю Альберта 
Швейцера;

– міжнародним Дипломом 
Пошани Американського біогра-
фічного інститута нагороджено 
професора Л. В. Гербільського за 
створення нової науки –  медичної 
екології та заснування Інституту 
медичної екології ДДМА (1998 р.);

– пам’ятними медалями Росій-
ської академії природничих наук 
як автори наукових відкриттів на-
городжені професори Г. В. Дзяк, 
Г. М. Кременчуцький, І. С. Мащен-
ко, В. Г. Помойницький, Л. Д. Колес-
ніков, О. А. Коваль (1998 р.), проф. 
О. В. Люлько (1999 р.);

– членом Європейської асоці-
ації лікарів-невропатологів стала 
проф. В. М. Миртовська, вона ж ла-
уреат Премії Ради Міністрів СРСР.

Наукова діяльність ДМА у 90-ті 
із року в рік зростає, вона насичена 
та різноманітна. Включає в себе на-
укові досягнення професорсько-
викладацького складу, охоплює 
70 % студентів: має велике та міцне 
СНТ –  студентське наукове това-

риство. МАН –  мала академія наук 
діє для ліцеїстів «Дніпра» і  учнів 
старших класів дніпропетровських 
шкіл. Відновлює і розпочинає свою 
роботу науковий журнал «Медичні 
перспективи», набирають обертів 
«Карповські читання» на честь пер-
шого ректора. На базі нашої ака-
демії проходять з’їзди науковців, 
конференції та наукові семінари. 
Сторінки «Пульсу» майорять радіс-
ними звістками рубрики «Вітаємо!».

Про все це –  докладніше.
Наказом МОЗ України від 

12.11.91 р. чотири кафедри нашо-
го інституту затверджені як опо-
рні: анестезіології і реанімації (зав. 
проф. Л. В. Усенко), ЛК, ЛФК, фізви-
ховання і  здоров’я (зав. В. В. Клап-
чук), хірургії дитячого віку з  орто-
педією (зав. проф. П. Т. Сягайло), 
внутрішніх хвороб № 4 (зав. проф. 
Н. Д. Чухрієнко). Колективи назва-
них кафедр будуть узагальнюва-
ти та впроваджувати передовий 
досвід викладання однопрофіль-
них дисциплін у  медвузах. До їх 
компетенції входитиме внесення 
пропозицій і  рекомендацій щодо 
удосконалення організації та роз-
робки методик підвищення якості 
підготовки спеціалістів, робочих 
навчальних планів, програм з  пи-
тань забезпечення педагогічного 
процесу підручниками та навчаль-
но-методичною літературою. Це 
нелегка і  відповідальна місія, та 
водночас –  визнання напруженої 
і творчої праці колективів кафедр. 
Зважимо ще й на те, що наші чоти-
ри кафедри обрано серед 63 опо-
рних кафедр МОЗ України.

З 1992 р. в  інституті діють дві 
спеціалізовані ради із захисту дис-
ертацій на здобуття вченого ступе-
ня кандидата наук з  таких медич-
них наук, як педіатрія та хірургія.

У 90-х на базі нашої акаде-
мії проводилося багато науково-
практичних конференцій, плену-
мів, міжнародних семінарів.

У 1992 р. ми тричі приймаємо 
науковців.

Дніпропетровський НДІ га-
строентерології проводить між-
народну науково-практичну кон-
ференцію « Виразкові ураження 
шлунково-кишкового тракту (еті-
ологія, діагностика, лікування та 
профілактика)». В  рамках конфе-
ренції провели нараду головних 
терапевтів і гастроентерологів від-
ділів (управлінь) охорони здоров’я 
обл. (міськ) виконкомів і школу-се-
мінар з  актуальних проблем вну-
трішніх хвороб.

У жовтні відбулися VП звітно-
виборча конференція науково-ме-
тодичного товариства патофізіоло-
гів України і науковий форум –  Рес-
публіканська конференція ортопе-
дів-травматологів.

1993 р. –  Міжнародний семінар 
отоларингологів, ІV з’їзд кардіоло-
гів України та семінар-нарада голо-
вних лікарів обласних лікарень та 
проректорів з лікувальної роботи 
медичних вузів України.

1994 р. –  V-й конгрес СФУЛТ 
(Світова федерація українських лі-
карських товариств).

1995 р. –  колегія МОЗ Украї-
ни і пленум ревматологів Укра-
їни.

1996 р. –  Ш-я міжнародна 
науково-практична конферен-
ція у межах Днів науки і культу-
ри Франції та України.

1997 р. –  пленум ревмато-
логів України, науково-прак-
тична конференція ортопедів-
травматологів (утворено центр 
ендопротезування), міжнарод-
на науково-практична конфе-
ренція отоларингологів. Цього 
ж року наш вуз став організато-
ром семінару-презентації сис-
теми медичної освіти в Україні, 
що відбувся у Барселоні.

1998 р. – III-й німецько-
український семінар з  ортопе-
дії та анестезіології.

1999 р. –  ІІ-а Українська на-
уково-практична конференція 
з питань сімейної медицини .

2000 р. –  перша в Україні на-
уково-практична конференція 
з  міжнародною участю «Роль 
біологічно-активних добавок 

у  забезпеченні здоров’я на-
селення», І Всеукраїнська кон-
ференція студентів і  молодих 
вчених «Актуальні проблеми 
медичної психології. Психосо-
матичні розлади на сучасному 
етапі».

Про деякі з наукових фору-
мів детальніше.

1992 р. Республіканська 
конференція ортопедів-трав-
матологів. Протягом двох 
останніх десятиліть Дніпропе-
тровськ є одним із провідних 
центрів колишнього Союзу 
з  розробки методів лікування 
пошкоджень кисті. Тут у 1982 р. 
створено перше в Україні відді-
лення хірургії кисті, яке згодом 
стало міжобласним центром, 
що забезпечує спеціалізова-
ною допомогою мешканців 
Дніпропетровської, Херсон-
ської, Кіровоградської, Мико-
лаївської, Запорізької облас-
тей. Задовго до створення цен-
тру пріоритет нашого регіону 
відзначений в  працях Д. І. Яки-
мюка. Широко відомі праці 
провідних спеціалістів –  проф. 
Ю. Ю. Колонтая, д. м.н. С. Ф. Ва-
сильєва. Вагомий внесок у роз-
виток нових напрямів роблять 
співробітники кафедри трав-
матології і ортопедії ДМІ проф. 
О. Є. Лоскутов, доц. Л. Ю. На-
уменко, ас. Л. М. Алмаз.

Гідним підтвердженням 
високого рівня Дніпропетров-
ської школи хірургії кисті стало 
відвідування учасниками кон-
ференції центра хірургії кисті. 
Клінічні спостереження, пред-
ставлені доцентом Л. Ю. На-
уменком, лікарем Карагодіним, 
викликали великий інтерес 
і стали предметом дискусії.

Логічний підсумок конфе-
ренції –  прийняття рекоменда-
цій, що визначають шляхи роз-
витку хірургії кисті на найближ-
чі роки.

У лютому 1995 р. Дніпро-
петровськ перетворився на 
своєрідну медичну столицю 
України: на базі нашої академії 
проводилась підсумкова коле-
гія МОЗ України. Гості оглянули 
лікарні нашого міста, ознайо-
милися з академією у динаміці 
розвитку вищої медичної шко-
ли. Сподобався гостям наш лі-
цей «Дніпро» –  важливий лан-
цюг довузівської підготовки 
майбутніх студентів. Учасники 
конференції побували в  го-
спрозрахунковій аптеці, що не-
щодавно відкрилася на терито-
рії нового санітарно-гігієнічно-
го корпусу, в  лабораторії пси-
хофізіологічних досліджень.

Своїми враженнями від 
побаченого і  почутого на кон-
ференції поділився ректор 
Івано-Франківської держав-
ної медичної академії, член-
кореспондент АМН, лауре-
ат Державної премії України 
проф. Євген Михайлович Не-
йка: «Про високий рівень на-
укового потенціалу, педагогіч-

ного складу, технічне оснащен-
ня кафедр вашого вузу знаю ще 
з  1972 року, коли був головою 
Державної екзаменаційної комі-
сії. Вже тоді окремі кафедри за 
обладнанням відповідали науко-
во-дослідним інститутам.

Також хочу сказати декілька 
схвальних слів і  на адресу ва-
шого ректора –  Л. В. Новицької-
Усенко. Вона –  взірець для всіх 18 
ректорів медичних вузів України, 
бо ентузіаст у всьому, завжди ді-
литься досвідом, набутим не тіль-
ки в країні, а й за кордоном. А це 
дуже важливо, адже МОЗ, ре-
формуючи вищу школу, ставить 
вимогу: випускати лікарів з  ди-
пломом, який би мав сертифікат 
європейського і світового рівня».

Вересень 1997 р. ДДМА при-
ймала ортопедів-травматологів, 
які обговорювали проблеми ен-
допротезування суглобів. Успіхи, 
досягнуті в тотальному ендопро-
тезуванні кульшового суглоба 
за останні роки –  великий вклад 
ортопедії в  прогрес медицини, 

в поліпшення якості життя –  така 
думка західних лікарів все біль-
ше торкається мешканців Укра-
їни. Вперше в  Україні створено 
вітчизняні ендопротези кульшо-
вого суглоба з функціональними 
покриттями. Конструкція дозво-
ляє пацієнтові вже в  перші піс-
ляопераційні дні відчути радість 
відновлення рухів і  навантажен-
ня м’язів кінцівки. В  прийнятій 
резолюції ДДМА затверджена як 
центр ендопротезування сугло-
бів на рівні з Київським і Харків-
ським НДІ ортопедії та травма-
тології.

Жовтень 1997 р. З  нагоди 
75-річчя кафедри оториноларин-
гології ДДМА проведено міжна-
родну науково-практичну кон-
ференцію. На ній було зазначе-
но, що клініці лор-хвороб ДДМА 
належать провідні позиції. Тут 
розроблено і  впроваджуються 
сучасні методи хірургічного ліку-
вання раку гортані, виконують-
ся складні хірургічні втручання 
з реабілітації голосо-утворюючої 
функції гортані.

У жовтні 1997 р. проходив 
пленум ревматологів України 
«Актуальні питання ревматизму 
дифузних хвороб сполучної тка-
нини та ревматоїдного артри-
ту», присвячений вшануванню 
визнаних ревматологів країни 
професорів В. М. Дзяка, І. М. Ганжі 
та Є. Г. Скляренко. Розглядалися 
актуальні питання розвитку рев-
матології в  Україні та світі, а  та-
кож підсумки діяльності наукової 
школи професора В. М. Дзяка.

Карповські читання впер-
ше відбулися у  квітні 1994 р. 
аналогічно Пироговським –  у 
Вінниці, Боткінським –  у Санкт-
Петербурзі.

Наш перший ректор –  Воло-
димир Порфирійович Карпов на-
родився 1870 р., у  1893 закінчив 
медичний факультет Москов-
ського університету і на початок 
ХХ століття, провівши фундамен-
тальні дослідження щодо прямо-
го поділу клітин, правомірно став 
одним із видатних представників 
московської гістологічної школи. 
Працюючи у  Відні в  лабораторії 
визначного австрійського мі-
кроскописта Аббе, В. П. Карпов 
вніс істотний вклад у  розробку 
загальної теорії мікроскопу в  її 
історичному розвитку. Створе-
ний ним підручник гістології від-
значався високим науковим та 
педагогічним рівнем, видавався 
сім разів, користуючись вели-
кою популярністю. У  1917 році 
В. П. Карпов переїхав із Москви 
до Катеринослава, взявши актив-
ну участь в  організації Катери-
нославського університету, а зго-
дом Катеринославської медичної 
академії.

Будучи ректором і  першим 
завідувачем організованої ним 
кафедри гістології, Володимир 
Порфирійович розгорнув широкі 
наукові дослідження в  галузі за-
гальної гістології та цитології. Він 
входив до складу оргкомітетів 

морфологічних наукових конфе-
ренцій в 1921–1941 рр. В 1925 році 
Карпов повертається до Москви. 
Помер Володимир Порфирійо-
вич у  Саратові 14  липня 1943 р. 
після тривалої хвороби.

На перших Карповських чи-
таннях, що відбулися у народно-
му музеї історії академії, висту-
пили з  доповідями професори 
нашої академії Л. В. Гербільський, 
Т. О. Бажан, С. Є Стебельський, 
проф. Кримського медінституту 
Б. В. Троценко та інш. Всі відзна-
чали, що його лекційний курс 
мав високий науковий рівень, 
філософську глибину і блискучий 
виклад. Під його головуванням 
пройшов другий з’їзд анатомів, 
гістологів та ембріологів. Будучи 
вченим з величезною ерудицією, 
він організував і редагував «Кате-
ринославський медичний жур-
нал» –  перший медичний журнал 
у нашому місті. Як ректор нада-
вав високого наукового рівня за-
сіданням вченої ради інституту.

У зв’язку з  тим, що у  квітні 
1995 року наближалося 125-річ-
чя вченого, наукова спільнота ді-
йшла висновку про уславлення 
цієї дати проведенням чергових 
щорічних Карповських читань, 
публікацією дослідження життя 
і  творчості цього великого вче-
ного, педагога, філософа і  орга-
нізатора.

З 1996 року у переддень сво-
го 80-річчя ДДМА починає вида-
вати науковий журнал «Медичні 
перспективи». «Це важлива та 
бажана подія у  житті науковців 
академії, адже вони матимуть 
можливість активніше вирішу-
вати актуальні медичні пробле-
ми, невід’ємні від соціальних та 
економічних у цей нелегкий для 
суспільства час», –  висловив своє 
привітання новому журналові мі-
ністр охорони здоров’я А. М. Сер-
дюк.

Головна мета журналу –  ви-
світлення найважливіших на-
укових здобутків теоретичного, 
клінічного та профілактичного 
напрямів вітчизняної медицини, 
подальший розвиток та примно-
ження кращих її традицій.

До редакційної колегії уві-
йшли: Г. В. Дзяк –  головний ре-
дактор, Е. М. Білецька –  відпові-
дальний секретар, професори 
Л. В. Гербільський, К. Д. Дука, 
В. М. Лехан –  куратор розділу 
«Профілактична медицина», О. Є 
Лоскутов, О. В. Люлько, І. С. Ма-
щенко, Л. В. Новицька-Усенко –  
куратор розділу «Клінічна меди-
цина», М. М. Паранько, О. І. Сук-
манський –  куратор розділу «Тео-
ретична медицина», В. Ф. Ушаков.

Періодичність виходу жур-
налу –  4 рази на рік.

У 1994 р. у  складі Дніпропе-
тровської державної медичної 
академії створено науково-до-
слідний Інститут медичної еколо-
гії. Його директором призначено 
професора Л. В. Гербільського.

Наприкінці ХХ століття еко-
логічні проблеми стають най-
більш актуальними проблемами 
людства. Україна не є виключен-
ням, тож розв’язок цих проблем 
як умови виживання людини на 
планеті є актуальним і  для Дні-
пропетровського регіону.

Інститут покликаний внести 
суттєвий вклад у  розвиток тео-
ретичних основ нової науки, що 
виникає при зіткненні екології 
та медицини –  медичної екології, 
яка вивчає зв’язки організму і се-
редовища, концепцію оздоров-
лення населення зони екстре-
мального техногенного впливу 
та індивідуальні програми адап-
тації різних вікових груп до них.

В основу наукової діяльності 
Інституту медичної екології по-
кладена концепція управління 
адаптацією до дії екологічних 
факторів.

У 1996 році побачила світ 
перша монографія з  медичної 
екології проф. Гербільського 
«Введення до медичної екології». 
Невеличка за розміром моно-
графія дуже змістовна. Вона міс-
тить низку цікавих наукових та 
філософських концепцій, що до-
зволяють поглянути на природу 
людини, а  головне –  накреслити 
нові підходи до профілактики 
і  лікування хвороб. Книга відби-

ває народження нової цікавої на-
уки –  медичної екології.

Професор Л. В. Гербільський 
розповідає: «Медична екологія –  
нова медико-біологічна наука, 
яка вивчає взаємовідносини між 
організмом людини та чинника-
ми середовища, важливими для 
здоров’я.

В академії проводиться ве-
лика робота у цьому напрямі. Так, 
у  конференц-залі кафедри гісто-
логії відбувся круглий стіл щодо 
питань розвитку медичної еколо-
гії з участю делегації Канадського 
товариства охорони здоров’я та 
налагодження співпраці. У зустрі-
чі взяли участь виконавчий ди-
ректор Канадського товариства 
охорони здоров’я Чарлз Шілд, 
президент фірми «Когут консал-
тинг» Мирослав Когут, керівник 
програми «Партнери в  охороні 
здоров’я» Полетт Шатц та інші. 
Канадська делегація високо оці-
нила досвід Дніпропетровська 
в розвитку медичної екології. Бу-
ли накреслені можливі напрями 
подальших контактів».

На базі ДДМА працювала 
секція «Медична екологія» Між-
народної конференції «Стійкий 
розвиток забруднення навко-
лишнього середовища та еколо-
гічна безпека». З  великим інтер-
есом присутні слухали доповідь 
угорського токсиколога Дьюла 
Дура з  Будапешта щодо захо-
дів по зменшенню токсичної дії 
свинцю на організм.

На міжрегіональній кон-
ференції нові цікаві дані про 
вплив чинників середовища на 
здоров’я виклали представни-
ки гігієнічних кафедр ДДМА –  
член-кореспондент УЕАН проф. 
Е. А. Деркачов, доценти Л. Б. Огір, 
Е. М. Білецька, асистент О. А. Шев-
ченко. Результати своїх дослі-
джень представили ст. викладач 
кафедри медичної кібернетики 
В. В. Огородній та лікар-уролог 
С. В. Берестенко. Важливість по-
дальшого розвитку мед. еко-
логії підкреслили у  своїх висту-
пах проф. П. Т. Сягайло та д. м.н. 
О. Г. Берестова із Запоріжжя.

Професор Л. В. Гербільський, 
побувавши у  1997 р. у  Брюсселі 
поділився з  читачами «Пульсу» 
враженнями від поїздки: «Усі лю-
ди відповідальні за навколишнє 
середовище. Лікарі –  вдвічі! Укра-
їна –  найбільша за площею євро-
пейська держава. І, природно, 
що інтерес до проблем України 
в  Європі великий. Нещодавно 
у  Брюсселі проведено декілька 
заходів, щодо вирішення цих пи-
тань».

У жовтні-листопаді 1998 р. 
Е. М. Білецька, доцент кафедри 
гігієни та екології, брала участь 
у  тренінгу жінок –  лідерів еколо-
гічного руху України, Молдови, 
Білорусі, що проходив у Вашинг-
тоні та штаті Пенсільванія США:

«Штат Пенсільванія –  вели-
кий промисловий регіон, як і на-
ша Дніпропетровська область. 
Тут розташовані металургійні та 
коксохімічні підприємства, роз-
винуті металообробка, машино-
будування тощо. Тут захоронені 
промислові та радіаційні відхо-
ди. Регіон, як і  наша область, на 
жаль, утримає першість за рів-
нем забруднення повітря, кіль-
кості кислотних дощів, побуто-
вих викидів, свинцевого забруд-
нення –  цією «тихою епідемією», 
яка також дуже актуальна для 
наших умов життя».

У червні 1998 р. на Афін-
ській конференції ВООЗ Дніпро-
петровськ став учасником ру-
ху «Здорові міста», і  діяльність 
наших медиків щодо охорони 
здоров’я громадян отримала ви-
соку оцінку.

Лариса АКСЕНІЧ,
співробітник народного 

музею
історії ДМА імені 
І. І. Крижанівської

Десятиліт тя 90 -х
(частина 5, 1 пол.)

15 (28) вересня 
1916 р.

До 100-річчя 
Дніпропетровської 
медичної академії
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17 жовтня 2015 року в 
НМУ імені О. О. Богомоль-
ця відбулася генеральна 
асамблея Всеукраїнської 
молодіжної асоціації сту-
дентів-медиків (UMSA). У 
заході взяли участь лідери 
студентського самовряду-
вання з усіх вищих медич-
них навчальних закладів 
України, зокрема, і пред-
ставники нашої академії.

На асамблеї обгово-
рювався ряд питань, що є 
нагальними для медичної 
молоді України. Одним 
з таких питань постала 
проблема трирічного від-
працювання для майбут-
ніх лікарів. Результатом 

День української писем-
ності та мови щороку відзна-
чають 9 листопада – в день 
вшанування пам’яті Препо-
добного Нестора-Літописця. 
На кафедрі мовної підготов-
ки (зав. каф. проф. Т. В. Фі-
лат) на честь цього свята від-
булися цікаві заходи.

Кожна група самостійно 
складала літературно-му-
зичні композиції про мо-
ву. Активну участь взяли 
студенти І-го медичного 
факультету. Вони підготу-
вали виступи про творців 
слов’янської писемності (Н. 
Колесник, 8-б гр.), про різ-
новиди старослов’янських 
писемних знаків – кирилиці 
та глаголиці (В. Шапран – 
8-б гр.). Звучали вислови про 
українську мову, її красу і 

милозвучність. Студенти чи-
тали вірші, присвячені Укра-
їні, її народу. Звучала поезія 
Т. Шевченка, С. Воробкеви-
ча, Д. Павличка, В. Самій-
ленка, бо саме письменники 
збагачували нашу рідну мо-
ву, дбали про її збереження. 
Їхні поетичні твори надиха-
ють на милосердя, душев-
ність, гідність, доброту, лю-
бов, які так потрібні майбут-
нім лікарям. Запам’ятався 
вірш В. Симоненка «Моя 

20-27 жовтня 2015 року 
організація Яд Вашем (м. Єру-
салим, Ізраїль) проводила се-
мінар для викладачів з Украї-
ни, у якому я мала змогу взяти 
участь. Тема семінару – про-
блеми вивчення Голокосту та 
його наслідки для сучасної іс-
торії.

У роботі з українськими 
викладачами спеціалісти Яд 
Вашем врахували специфі-
ку, обумовлену тим, що са-
ме в Україні загинула більша 
частина євреїв СРСР. Окрім 
цього, під час занять торкну-
лися таких гострих питань, як 
колабораціонізм місцевого 
населення, позиція ОУН-УПА, 
Катастрофа-Голодомор та ін-
ші. Особливо слід відзначити 
ту увагу, яку приділяють у Яд 
Вашем роботі з присудження 
звання «Праведник Народів 
Світу» тим, хто рятував євреїв, 
незважаючи на загрозу влас-
ному життю. Досить успішно 

було проведено практикум-
дискусію про присудження 
цього звання митрополиту  
Андрею Шептицькому.

Сама програма семінару 
була побудована таким чи-
ном, щоб чергувати заняття  
в аудиторії  з екскурсіями та 
зустрічами з безпосередніми 
очевидцями Голокосту. Так, за 
час роботи семінару ми про-
слухали лекції Ніки Гельфанд 
(«Структура єврейського сус-
пільства»), доктора Мордехая 
Юшковського («Ідиш – доля 
мови і культури»), доктора Ільї 
Лур`є («Структура єврейської 
общини»), доктора Аарона 
Шнеєра («Катастрофа радян-
ського єврейства»),  Анни Рін-
ненберг («Викладання Ката-
строфи за відсутності очевид-
ців») та ін. 

Надзвичайно цікавими 
формами проведення занять 

мова», який прочитала Н. 
Колесник. Викликав розду-
ми поетичний твір Л. Кос-
тенко «Страшні слова, коли 
вони мовчать» у виконанні 
В. Шапран. Такі поезії спри-
яють становленню особис-
тості людини, її світогляду, 
моральних принципів, ви-
значенню свого місця в жит-
ті. Вони виховують чутли-
вість, щирість, благородство. 
А цих почуттів інколи так 
бракує молоді. Емоційність, 
душевність та виразність де-
кламування творів припала 
всім до душі.

Поезія про мову надиха-
ла студентів на такі думки:

І. Федас (10-б гр.) –  
«Українська мова – це без-
межний океан. Вона мело-
дійна, як пісня солов’їна. На-
ша мова прекрасна, барвис-
та, наче дощова веселка».

В. Гуржій (10-б гр.) –  
«Мова – надбання предків, 
наше багатство, державна 
перлина. Саме завдяки мо-
ві ми можемо порозумітися, 
переказати свої почуття».

А.П’ясецька (10-б гр.) – 
«За допомогою мови ми бе-
режемо свою історію, пере-
даємо нащадкам неоцінен-
ний скарб минулого і сучас-
ного».

А. Мартиненко (10-б 
гр.) – «Наше завдання – бе-
регти цей дар, примножува-
ти його, не засмучувати чу-
жими і грубими словами».

Свої почуття до рідної 
мови передала С. Ходонюк 
(5-б гр.), прочитавши «Мо-
литву до мови» К. Мотрич.

Прослухавши вірші ви-
датних поетів, студенти пе-
реконалися, що українська 
мова живе в прекрасній по-
езії нашого народу. В ній 
оживає доля, краса, гордість, 
мрії, сподівання українсько-
го козацького роду. Такі за-
няття позитивно впливають 
на результати проведення 
тижнів української мови, які 
на кафедра мовної підготов-
ки щороку проходять до Дня 

стали проекти Ноа Сігал:  «Те-
ма Катастрофи в кіно», «Ві-
ковий підхід до викладання 
теми Катастрофи: практична 
робота за навчальними посіб-
никами Яд Вашем «Три кукли», 
«Транспорт», «Альбом Аушвіц», 
«Дитячі мрії»; «Голоси та об-
личчя світу, що пішов», під час 
якого учасникам  запропону-
вали перевтілитись у реально-
го жителя Польщі довоєнного 
періоду, через себе пропус-
тити його долю. Та найбільш 
складним та філософським  
завданням було визначення , 
що стало з героєм під час Дру-
гої світової війни. 

Надзвичайно цікавими та 
душевними стали зустрічі з 
доктором Аароном Вайсом та 
доктором  історії Єрусалим-

ського університету Шимоном 
Редліхом, яких під час Другої 
світової війни разом з сім’ями 
врятували українські жінки, 
вдячність яким вони пронесли 
через усе своє життя і яких бу-
ло визнано Праведниками На-
родів Світу. 

Організатори семінару ду-
же ретельно підготували про-
граму, зробивши її цікавою 
та насиченою екскурсіями та 

писемності. Вони розвива-
ють творчі нахили і здібнос-
ті, підвищують мовну куль-
туру, виховують почуття 
патріотизму, любові до рід-
ної мови, високі літературні 
смаки, духовно збагачують. 
Бо немає такої професії, де б 
естетичне почуття було за-
йвим .

А яка мелодійна наша 
мова! Тому так легко покла-
дається на музику. «Дзве-
нить піснями Україна, – пи-
сав М. Гоголь. І справді піс-
ні лунають, як голос душі 
людської. Лунали вони і на 
нашому святі у виконанні 
студентів 4-б групи. Звучали 
пісні  «При долині кущ кали-
ни», «Ой у вишневому саду», 
«Несе Галя воду». Актив-
ними були Я. Наривський, 
Т. Письменна, Ю. Корепано-
ва. Також зі студентами 4-б 
гр. подорожували до краї-
ни Фразеології, а студенти 
2-б гр. провели вікторину 
на краще знання прислів’їв і 
приказок про мову.

Такі уроки вчать сту-
дентів сприймати і розумі-
ти мову, розвивати почуття 
особистої відповідальності 
за збереження і збагачення 
державної мови, бажання до-
сконало її знати.

Вже стало традицією  
кожне  заняття починати з 
поетичної п’ятихвилинки, 
на якій студенти читають 
напам’ять вірші про мову і 
Україну. Вони через поезію 
мають змогу висловити свої 
погляди на проблеми сього-
дення. У такий спосіб най-
краще сприймається почут-
тя гордості за свій народ, 
його святе почуття любові і 
патріотизму, який ще більше 
зміцнює у такий важкий і не-
спокійний час для  держави 
України.

Людмила ПЕГУШИНА, 
викладач української мови

подорожами. Так, за короткий 
термін  ми мали змогу відві-
дати основну виставку Музею 
Ізраїлю (Роза Златопольська),  
експозицію «Нацистська по-
літика та євреї до «остаточно-
го вирішення питання» музею 
Яд Вашем (Фредерік Драчин-
ський), побували на екскурсії 
до комплексу Яд Вашем: До-
лина общин, Площа Варшав-
ського гетто, зал Поминання, 
вагон, землянки, тематичну 
виставку «Тема Голокосту в 
образотворчому мистецтві» 
музею мистецтв Яд Вашем 
(Діна Кайзерман);  відвідали 
християнські святині та роз-
копки історичних місць  – Храм 
Гробу Господня,  Стіна пла-
чу, Кумран, Капернаум, мали 
змогу зануритись у води Йор-
дану, Галілейського та Мерт-
вого морів та ознайомитись із 
сільським господарством Із-
раїлю – побували в кібуці.

Приємним та зворушли-
вим моментом стало те, що за 
час перебування в Яд Вашем 
його співробітники врахували 
потреби кожного: хто потра-
пив до бібліотеки, кому допо-
могли зв’язатись з фахівцями 
Єрусалимського університе-
ту, хто зустрів своїх універси-
тетських викладачів, а кому 
знайшли архівні документи 
родичів – в’язнів нацистських 
концтаборів.

Координатори зробили 
все можливе, щоб перебуван-
ня української групи в Ізраїлі 
було приємним та комфорт-
ним.

Любов ТЯГЛО,
 викладач кафедри мовної 

підготовки
На знімках: під час зустрічі з 
Шимоном Редліхом; меморіал 

жертвам Голокосту.

Обожнюю свою бабусю! 
Вона якось побачила, як я роз-
мовляю з другом по скайпу і 
пішла поговорити з героєм 
серіалу  по телевізору.

Зайшов до аптеки купи-
ти заспокійливе. Дізнався про  
ціну – ледь заспокоїли…

Багато хто купує в 
крамниці зелений чай і йогурт 
тому, що «треба слідкувати 
за своїм здоров’ям», і пельмені 

з майонезом тому, що «ну, 
треба ж щось попоїсти».

На Привозі:
– Почому цей гусак?
– 40.
– А так, щоб я погано про 

Вас не думав?
– 30.

спільного обговорення 
стало створення робо-
чої групи, якій доручи-
ли підготувати конкрет-
ні пропозиції для МОЗ 
та звернення до Прем’єр-
міністра України.

Цікавою темою стали 
міжнародні обміни за про-
грамою IFMSA SCOPE. Ці 
обміни передбачають ста-
жування у клініках за кор-
доном протягом місяця. 

Також на засіданні бу-
ло прийнято рішення про-
довжити реалізацію про-

екту «Медич-
ний волонтер» 
та досягнуто 
д о м о в л е н о с т і 
про консолі-
дацію зусиль 
та співпрацю в 
межах єдино-
го алгоритму 
цього проекту. 
Проект перед-
бачає створен-
ня курсів пер-
шої домедичної 
допомоги для 
студентів та на-

селення. У Дніпропетров-
ській медичній академії 
такі курси створено за 
підтримки адміністрації 
та кафедри анестезіоло-
гії та інтенсивної терапії. 
Регіональний координа-
тор проекту – студентка 6 
курсу Юлія Алієва.

Дніпропетровська ме-
дична академія була пред-
ставлена на асамблеї дво-
ма проектами –«Допомога 
бійцям АТО» та «Активна 
донори». Перший проект 
включає в себе збір ко-
штів, закупівлю необхід-
них медикаментів та про-
дуктів для бійців АТО, а 
також виготовлення мас-

кувальних сіток для без-
пеки наших солдат. Керів-
ник проекту – студентка 5 
курсу Юлія Суботня.

Метою другого про-
екту «Активні донори» є 
створення постійної до-
норської групи, регуляр-
на допомога пораненим та 
потерпілим, тісна співп-
раця з обласною станцією 
переливання крові. Керів-
ник проекту – студент 3 
курсу Іван Іванцов.

Олександр ЖУРБА,
студент 5 курсу

 І-го медичного факультету,
голова Ради студентів

Обговорювали нагальні питання

М у ж а й ,  п ре к ра с н а  н а ш а Уроки війн – 
уроки толерантностім о в о !

Посміхніться!


