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ку академія брала участь у 
п’ятій міжнародній вистав-
ці «Сучасні заклади освіти 
2014» , що за своїм фаховим 
і науковим рівнем, поставле-
ними на розгляд проблемами 
пріоритетного розвитку га-
лузі освіти, чисельністю учас-
ників та відвідувачів визнана 
громадськістю, педагогічни-
ми колективами, школярами 
та студентами найбільш фа-
ховою, рейтинговою та ши-
рокомасштабною освітян-
ською виставкою в Україні.

У широкому сенсі ви-
ставка «Сучасні заклади 
освіти» – це найбільший 
освітянський форум, що 
включає, окрім самої екс-
позиції, конференції, кру-
глі столи, семінари, покли-
кані забезпечити найбільш 
повний обмін інформацією, 
навичками та досвідом між 
провідними фахівцями з різ-
них країн. На одному май-
данчику збираються фахів-

і особисто поспілкуватися в 
неформальній і сприятливій 
для спілкування атмосфері 
виставки.

У роботі виставки бра-
ли участь 960 закладів осві-
ти, наукових установ, мето-

ці, експерти, представники 
державних структур, про-
фільних асоціацій, компаній-
виробників і, нарешті, шко-
лярі та їх батьки, студенти 
– всі вони мають унікальну 
можливість познайомитися 

дичних центрів, регіональ-
них і муніципальних органів 
управління освітою, видав-
ництв, фондів, підприємств, 
бізнес-структур України, а 
також учасники з Чехії, Есто-
нії, Польщі, Словаччини, Ро-
сії, Франції, Австрії, Італії, 
США.

З початком роботи ви-
ставки учасників та гостей 
привітав Президент Наці-
ональної академії педаго-
гічних наук України Василь 
Кремень. Він зазначив, що 
участь у заходах виставки – 
це можливість модернізува-
ти освітню діяльність. Також 
листи-привітання учасни-
кам і гостям виставки надій-
шли від Голови Верховної Ра-
ди України Олександра Тур-
чинова та Міністра освіти та 
науки Сергія Квіта.

Вагомі здобут-
ки професорсько-
викладацького колек-
тиву академії під керів-
ництвом ректора ака-
деміка НАМН Укра-
їни Георгія Вікторо-
вича Дзяка були від-
значені високою на-
городою рейтингово-
го конкурсу – «Лідер 
міжнародної діяльнос-
ті», а науковий потен-
ціал закладу – вдру-
ге сертифікатом якос-
ті наукових публіка-
цій (на підставі показ-
ників наукометричної 
бази даних SciVerce 
Scopus). За презента-
цією досягнень сучас-
них програм, іннова-
ційних підходів та рішень 
для підвищення якості ме-
дичної освіти було відзначе-
но роботу колективу кафе-
дри хірургічної стоматоло-
гії, імплантології та парадон-
тології (завідувач професор 

О. О. Гудар`ян). Участь у ви-
ставці – це можливість пре-
зентувати здобутки академії, 
підкреслити значимість ме-
дичної освіти в суспільстві, 
майданчик для обміну пере-
довим досвідом, інформаці-
єю та інноваціями.

17 березня 2014 року 
Надзвичайний та Повно-
важний Посол Палести-
ни в Україні Др. Мохам-
мед Аль-Асаад та Перший 
Секретар, Консул Посоль-
ства Палестини в Україні 
Давуд Жаллуд відвідали 
наш навчальний заклад. 
Під час візиту відбулась 
зустріч представників по-
сольства з ректором ака-

демії академіком НАМН 
України Г. В. Дзяком, на 
якій обговорювались пи-
тання навчання студентів 
з Палестини на додиплом-
ному та післядипломному 
рівнях; співпраця акаде-
мії з освітніми, науковими 
та лікувальними заклада-
ми Палестини, обмін сту-
дентів та викладачів між 
навчальними закладами. 

Делегація ознайомилась з 
навчальним процесом на 
кафедрі травматології та 
ортопедії (завідувач кафе-
дри професор О. Є. Лос-
кутов), а також провела 
зустріч з представника-
ми земляцтва  палестин-
ських студентів у музеї іс-
торії академії. Нині в ака-
демії навчається 51 гро-
мадянин цієї країни.

Свої враження про 
перебування в ДЗ «Дні-
пропетровська медична 
академія МОЗ України» 
Надзвичайний та Повно-
важний Посол Палести-
ни висловив у своєму лис-
ті на ім’я ректора академії, 
академіка НАМН України 
професора Г. В. Дзяка. 

Посольство Палес-
тини в Україні та я осо-

бисто висловлюємо 
Вам свою повагу та ма-
ємо честь подякувати 
за зустріч та теплий 
прийом 17 березня 2014 
року. Ми щиро дякуємо 
Вам за надану нам уні-
кальну можливість по-
бачити та особисто 
ознайомитися з таким 
сучасним та прогресив-
ним навчальним закла-

дом, як Дніпропетров-
ська медична академія. 
Щиро дякуємо за нада-
ну нам можливість по-
спілкуватися зі сту-
дентами Вашої акаде-
мії. Дозвольте висло-
вити щире захоплення 
тим високим професіо-
налізмом викладацько-
го складу та сучасним 
технічним оснащенням 

А к а д е м і я  п р и й м а л а  г о с т я  з  П а л е с т и н и

факультетів академії. 
Ми пишаємося тим, що 
студенти з Палести-
ни мають змогу навча-
тися та отримувати 
освіту найвищого рів-
ня саме у Дніпропетров-
ській медичній академії.

Дозвольте висло-
вити сподівання на по-

Ви с о к а  де ржа в н а  в і дз н а к а 
я к ос т і  ос в іт и 

дальший розвиток спів-
робітництва та міц-
ної дружби між наши-
ми дружніми народами, 
а також побажати роз-
витку та процвітання.

Користуємося цією 
нагодою, щоб подякува-
ти Вам за плідну співп-
рацю та поновити за-

певнення у своїй вельми 
високій повазі.

Зі щирою повагою
ДР. МОХАММЕД  

АЛЬ-АСААД,
Надзвичайний  

та Повноважний
Посол Палестини  

в Україні
На знімках: під час зустрічі

Фото Віктора СУЛАЄВА



2 стор. 15 квітня 2014 року

ні тести з бази «Кроку», ви-
брані переважно за 2014 р., 
та короткі історії хвороби 
у вигляді клінічних задач, 
для практичної частини – 
аналізи крові, кісткового 
мозку, імунограми, рентге-
нограми тощо.

У першому турі студенти 
відповідали на тести, кожна 
правильна відповідь оціню-
валася в один бал. У друго-
му турі перевірялися прак-
тичні вміння студентів з об-
стеження хворого (кожний 
навик – 5 балів) та письмо-
ва оцінка результатів додат-
кових методів дослідження 
(загальний клінічний ана-
ліз крові, біохімічний ана-
ліз крові, імунограми, ана-
ліз кісткового мозку, рент-
генограма). У третьому турі 
було проведено три кон-
курси: завдання-розповідь 
на тему: «Чим мене прива-
блює клінічна імунологія», 
відповідь на клінічну зада-
чу та бліц-турнір «гонитва 
за лідером», коли кожному 
студентові протягом двох 
хвилин задавали запитан-
ня з клінічної імунології та 
алергології. За результата-
ми кожного туру проходи-
ло підбиття підсумків з від-
бором кращих за знаннями 
студентів.

До фіналу вийшли 4 
студенти 5 курсу, серед 
яких були обрані перемож-

Нещодавно на кафе-
дрі госпітальної терапії №1 
та профпатології з успіхом 
пройшов І-й етап Всеукра-
їнської студентської олім-
піади з клінічної імуноло-
гії та алергології. Олімпіа-
да з цієї дуже важливої, ці-
кавої та складної дисциплі-
ни проводиться в Україні 
вперше. На кафедру були 
запрошені 46 студентів усіх 
факультетів, які під час на-
вчання на циклі показали 
найкращі знання з предмета 
та висловили бажання взя-
ти участь у змаганні.

Слід зазначити, що про-
веденню олімпіади переду-
вала велика та кропітка під-
готовча робота, а саме: була 
створена програма олім-
піади, потім затвердже-
на на засіданні кафедри та 
узгоджена із першим про-
ректором нашої академії, 
членом-кореспондентом 
НАМН України Т. О. Пер-
цевою, яка до того ж була 
обрана головою журі кон-
курсу.

До теоретичної частини 
конкурсу були підготовле-

ці олімпіади. I місце посів 
студент II-го медичного 
факультету Олександр 
Білоконь, II місце надали 
студентці I-го медичного 
факультету Ганні Чиж-
мак, III місце – у студента 
I-го медичного факуль-
тету Віктора Семенова.

ІІ-й етап Всеукраїнської 
олімпіади буде проведений 
у жовтні поточного року на 
базі Національного медич-
ного університету імені ака-
деміка О. О. Богомольця.

Хочу щиро подякува-
ти моїм колегам, які твор-
чо та плідно працювали за-
для підготовки цього важ-
ливого та цікавого заходу: 
доценту С. В. Собко, асис-
тенту О. М. Коваленко та 
асистентам кафедри за су-
місництвом, лікарям ви-
щої категорії: з гематоло-
гії Т. П. Ніколаєнко, з іму-
нології – І. В. Рибалко, з не-
фрології – О. А. Туренко.

Сподіваємося, що про-
ведення олімпіади стане 
щорічним підбиттям під-
сумків з викладання дисци-
пліни «Клінічна імуноло-
гія та алергологія» та свя-
том знань.

Вікторія РОДІОНОВА,
професор кафедри 

госпітальної терапії №1
та профпатології

У складі Дніпропетров-
ського обласного об’єднання 
профспілок налічується по-
над двісті двадцять тисяч 
осіб, які за своїми вікови-
ми показниками належать 
до покоління молоді. З них 
представниками профспілко-
вих комітетів обрано більше 
тисячі. Все це дає змогу проф-
спілкам забезпечити форму-
вання дієвого молодіжного 
активу, проводити форуми 
та семінари, а також свідчить 
про значущість ролі, яку віді-

У гуртожитках ме-
дичної академії мешкає 
понад дві тисячі студен-
тів, і основну увагу у ви-
ховній роботі спрямо-
вано на створення там 
належного побуту й під-
тримання порядку. Зна-
чну допомогу у цьому 
надають куратори, які 
не просто відвідують 
гуртожитки, але й бе-
руть активну участь у 
засіданнях студрад.

У гуртожитку №6 
мешкають переваж-
но студенти ІІ-го ме-
дичного факультету, а 
це – майбутні педіатри 
та працівники медико-
профілактичних уста-
нов. Я (автор цієї стат-
ті), будучи старостою 

24 березня за рішенням 
Всесвітньої організації 
охорони здоров’я у всьому 
світі відзначають День 
боротьби з туберкульо-
зом. Цього дня 132 роки 
тому, тобто 1882 року, 
німецький мікробіолог Ро-
берт Кох оголосив про від-
криття мікобактерії ту-
беркульозу.

Зараз туберкульоз не 
ліквідований в жодній кра-
їні світу, і майже трети-
на населення Землі інфіко-
вана туберкульозною па-
личкою. Кожного року 9 
млн. людей захворюють на 
туберкульоз, помирають 
1,7  млн., а 3 млн. хворих 
лишаються без лікування. 
Тому Всесвітній день бо-
ротьби з туберкульозом у 
2014 році ВООЗ запропо-
нувала провести під деві-
зом «Перевірка мільйонів 
людей на туберкульоз, лі-
кування та ліки для всіх».

Україна в рейтингу 
ВООЗ посідає друге місце 
в Європі за розповсюджен-
ням цієї недуги. Туберку-

7-го поверху гуртожит-
ку №6, хочу вислови-
ти щиру подяку кафе-
дрі пропедевтики ди-
тячих хвороб з курсом 
сестринської справи, 
яка закріплена за по-
верхом, а саме: завіду-
вачці кафедри, доктору 
меднаук, доценту Світ-
лані Іванівні Ільченко 
та безпосередньо кура-
тору поверху кандидату 
меднаук асистенту На-
талії Миколаївні Кра-
маренко.

Головне, що тур-
бує куратора в робо-
ті з мешканцями гур-
тожитку – це питан-

льоз є соціальною хворо-
бою, яка відбиває соціаль-
ний та економічний стан 
країни, освіченість її на-
роду, доступність охорони 
здоров’я.

Важливо, що в 2012 р. в 
Україні затверджена зако-
ном №5451-VІ від 16 жов-
тня 2012 року нова «За-
гальнодержавна цільова 
соціальна програма про-
тидії захворюванню на ту-
беркульоз на 2012-2016 
роки». У цій програмі ак-
центом є комплекс таких 
заходів, як розробка ме-
ханізму інтеграції фтизіа-
тричної служби в устано-
вах охорони здоров’я, пер-
винного та вторинного рів-
нів надання лікувально-
профілактичної допомоги, 
реформування системи на-
дання протитуберкульоз-
ної допомоги, заходів щодо 
поліпшення виявлення, лі-
кування та профілактики 
туберкульозу. Також на-
казом МОЗ України №818 
від 19.10.2012 року затвер-
джено порядок ведення ре-

ня комфорту та безпе-
ки їх життя. На початку 
навчального семестру 
спільно з Наталією Ми-
колаївною ми провели 
збори, на яких розгля-

єстру хворих на туберку-
льоз, призначеного удоско-
налити державну систему 
епідеміологічного моніто-
рингу, диспансерного на-
гляду за хворими та ефек-
тивності лікування. 

Епідеміологічні показ-
ники характеризують стан 
по Дніпропетровській об-
ласті на тлі всієї України – 
захворюваність по області 
за 2013 рік: 91,0 на 100 тис. 
населення (Україна – 67,9 
на 100 тис.), хворобливість: 
133,8 на 100 тис. (по Украї-
ні – 104,9), смертність: 19,5 
на 100 тис. (14,2 відповід-
но), у порівнянні з попере-
днім роком відзначається 
зниження показників по 
області на 2%, 24% та 11,4% 
відповідно.

Туберкульоз вражає всі 
органи і тканини. Тому за-
лежно від місця ураження 
мікобактерії можуть виді-
лятися в навколишнє се-
редовище від хворого на 
туберкульоз з мокротин-
ням (при туберкульозі ор-
ганів дихання), калом (при 

нули питання благоу-
строю поверху та під-
тримання порядку. 

За час нашої співп-
раці зроблено чима-
ло для того, щоб юнаки 

туберкульозі шлунково-
кишкового тракту), сечею 
чи спермою (при туберку-
льозі сечостатевої систе-
ми), з молоком при виго-
довуванні дітей та тварин 
(при туберкульозі молоч-
ної залози), з менструаль-
ними виділеннями (при 
туберкульозному уражен-
ні жіночих статевих орга-
нів), зі сльозами (при ту-
беркульозі очей), з вира-
зок, нориць (при туберку-
льозі шкіри, лімфатичних 
вузлів чи кісток із нориця-
ми) тощо. Хворі на тубер-
кульоз тварини виділяють 
мікобактерії з мокротин-
ням, слиною, фекаліями, 
сечею, заражаючи пасови-
ща. Заразитися туберку-
льозом можна нерідко при 
вживанні зараженого мо-
лока, м’яса.

Збудником туберкульо-
зу є мікобактерії туберку-
льозу, які в річковій воді 
живуть до 5 міс., у грунті – 
1-2 міс., у фекаліях та на па-
совищах – більше 1 року, в 
молочних продуктах (мас-

грає молодь у розвитку проф-
спілкового руху на Дніпропе-
тровщині.

За ініціативою Мо-
лодіжної Ради обласно-
го профоб’єднання відбувся 
конкурс «Молодий профспіл-
ковий лідер року». Учасники 
мали проявити свої здібнос-
ті у різних напрямах: гідно 
представити свою організа-
цію, показати свої досягнен-
ня в мотиваційній праці, со-
ціальному партнерстві, про-
веденні публічних акцій, а та-

кож у зна-
ннях трудо-
вого зако-
н о д а в с т в а 
і правових 
основ діяль-
ності проф-
спілок.

Н а п р и -
кінці люто-
го 2014 року 
в і д б у л о с я 
урочисте на-
городження 
тих, хто про-
явив себе як-
н а й к р а щ е . 
П е р е м о ж -
ців конкур-
су на уро-
чистому за-
сіданні, при-
с в я ч е н о м у 

Провели 
олімпіаду 

вперше

102-й річниці з дня засну-
вання Дніпропетровсько-
го облпрофоб’єднання, по-
здоровив голова обласного 
об’єднання профспілок Віта-
лій Петрович Дубіль. 

З гордістю повідомляємо, 
що переможцем у номіна-
ції «Кращий голова профко-
му студентської організації» 
став студент нашої академії, 
голова профспілкової орга-
нізації студентів Ярослав Ві-
кторович Віленський. Ярос-

лав був обраний на цю посаду 
у 2010 році, проявив себе як 
активна та відповідальна осо-
бистість, він також є головою 
Молодіжної Ради Дніпропе-
тровської обласної організа-
ції профспілки працівників 
охорони здоров’я та членом 
комітету обласної організації 
профспілки працівників охо-
рони здоров’я. 

Щиро вітаємо Ярослава з 
перемогою у конкурсі, бажа-
ємо успіхів у навчанні, май-
бутній професійній та сьо-
годнішній профспілковій ді-
яльності, зичимо нових звер-
шень на благо студентства та 
рідної Alma mater.

Алла ВЕРЦІНСЬКА,
заступник голови профкому,

студентка 4 курсу І-го 
медичного факультету – 

за дорученням 
профспілкового активу

Студентські 
ватажки

Наш Ярослав – 
переможець!

У гуртожитку – як вдома! та дівчата, перебуваю-
чи далеко від рідних, по-
чували себе, як вдома. 
Знали й пам'ятали, що 
про них піклуються, що 
завжди готові прийти 
на допомогу у вирішен-
ні будь-якого питання.

Завдяки старанням 
куратора вдалося озе-
ленити поверх декора-
тивними насадження-
ми, ми ж в свою чергу 
забезпечуємо догляд за 
ними. Також вмонтува-
ли карнизи і на вікнах 
кожної кухні розвіша-
ли гардини. Таким чи-
ном створили відчуття 
затишку та естетично-
го задоволення. 

ло, сир та інші) зберігають-
ся на холоді – до 10 міс., у 
пилу – до 3-5 міс. При тем-
пературі мінус 23 градуси 
за Цельсієм мікобактерії 
туберкульозу не гинуть 7 
років, а сонячне світло вби-
ває їх лише через 2-6 годин. 
При нагріванні до темпе-
ратури плюс 85 градусів 
мікобактерії гинуть через 
півгодини. 

Туберкульоз – серйозна 
соціальна інфекційна хво-
роба, вірогідність захворі-
ти на якому існує у кожно-
го. Тому майже у всіх кра-
їнах світу туберкульоз є 
першочерговою складовою 
загальнодержавної політи-
ки. Зараз слабкою ланкою в 
протитуберкульозному лі-
куванні є його тривалість, 
через це певна кількість 
хворих перериває осно-
вний курс хіміотерапії, що 
призводить до формуван-
ня хронічних та хіміоре-
зистентних форм захворю-
вання. Цей недолік вказує 
на необхідність застосу-
вання нових інструментів 

Варто згадати й про 
те, що спільними зусил-
лями вдалося створити 
новорічну казку та гар-
ний настрій для меш-
канців поверху. Цьому 
сприяли новорічні при-
краси, блиск мішури, ві-
тальні стінгазети, а ще 
листи вдячних жителів.

Робота зі студента-
ми, що мешкають у гур-
тожитку, вимагає зна-
чних додаткових зусиль 
куратора, а головне – 
щирої зацікавленості 
в результатах. За це ми 
вдячні Наталії Микола-
ївні.

Вікторія ВОЙТОВИЧ,
студентка 3 курсу

ІІ-го медичного факультету

у лікуванні туберкульозу. 
Одним із таких інструмен-
тів було впровадження но-
вих антибактеріальних за-
собів, які дуже активні сто-
совно мікобактерій тубер-
кульозу, а також більш ак-
тивних препаратів, які до-
зволять скоротити курс хі-
міотерапії і тим самим по-
ліпшити сприяння ліку-
ванню. Координація ефек-
тивних дій щодо боротьби 
з туберкульозом, які перед-
бачають перш за все сучас-
ну діагностику, лікуван-
ня та профілактику, пови-
нна проводитися при по-
стійному співробітництву 
між країнами для створен-
ня єдиного руху проти ту-
беркульозу і за підвищен-
ня здоров’я усіх членів сус-
пільства.

Валентин ФРЕЙВАЛЬД,
асистент кафедри 

фтизіатрії;
Ярослав ВІЛЕНСЬКИЙ,

член СНТ кафедри 
фтизіатрії

Туберк ульоз – серйозна соціальна інфекційна хвороба
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Одним із важливих напря-
мів діяльності ДМІ в десяти-
ліття 80-х була робота з кадро-
вим складом.

Зберегти і примножити 
кращі кадри інституту – за-
вдання не з легких, і ні на жод-
ну хвилину не випадає із поля 
зору ректора, професора Л.В. 
Новицької-Усенко.

У книзі про історію кафе-
дри анестезіології та реаніма-
тології «Шлях довжиною в 30 
років» Людмила Василівна 
аналізує 30-річний досвід ро-
боти керівником кафедри та 
15-річний період ректорства. 
Вона пише:

«Подумки повторюючи 
пройдений за 30 років шлях, 
аналізуючи здійснену багато-
річну роботу, особливо чіт-
ко усвідомлюєш, яке значен-
ня для кафедри, її розвитку і 
зростання мають кадри».

Створити творчий мікро-
клімат в роботі великого ко-
лективу інституту, який налі-
чував 78 кафедр, - справа від-
повідальна. Тільки невтом-
на увага ректора до колекти-
ву співробітників, що базу-
ється на підтриманні чітких 
принципів взаємовідносин, 
збереженні традицій інститу-
ту, об’єднує усіх працюючих в 
єдиний організм.

Протягом 15 років Люд-
мила Василівна проводить і 
втілює в життя міцно закладе-
ні основи традицій інституту: 
працелюбності, високої відпо-
відальності за доручену спра-
ву, любові до спеціальності, 
порядності.

Співробітники медінсти-
туту 80-х років – творчі, різ-
нобічно обдаровані люди з ак-
тивною життєвою позицією. 
Колективи кожної кафедри 
працюють з вогником, тру-
довим завзяттям, перебува-
ють у позитивному суперни-
цтві з усіх напрямів наукової, 
навчально-методичної та пе-
дагогічної роботи.

Інститут має досвідчені 
кадри викладачів. Сере них: 
заслужені діячі науки УРСР та 
заслужені працівники вищої 
школи, професори І.  І.  Кри-
жанівська, Л.  В.  Новицька-
Усенко, Д.  П.  Чухрієн-
ко, В.  М.  Дзяк, Г.  О.  Батрак, 
А.  О.  Сквірська, Г.  Ф.  Ємелья-
нова, Г.  І.  Сирота, К.  І.  Сте-
пашкіна, Л.  А.  Луковський, 
Ю.  Ю.  Колонтай, А.  Д.  Хрис-
тич, Л. О. Смирнова; лауреати 
Державної премії Ради Міні-
стрів СРСР та УРСР, професо-
ри Г. Т. Чукмасова, В. М. Мир-
товська, О. В. Люлько, І. С. Бі-
лий, І. П. Біжко; заслужені лі-
карі УРСР та РРФСР доцент 
Г. М. Титар та П. І. Мамренко. 

Викладачі усвідомлюють, 
що рівень їх навчальної, ліку-
вальної, наукової та виховної 
роботи багато в чому визначає 
успіх формування моральних 
та професійних рис молодих 
спеціалістів.

Виховання у студентів ак-
тивної життєвої позиції, сві-
домого ставлення до громад-
ського обов’язку забезпечу-
ється перш за все діловою об-
становкою на кафедрі, єдніс-
тю навчального та виховного 
процесів, а також систематич-
ним спілкуванням з молоддю 
в позанавчальний час. 

В інституті багато кафедр, 
де атмосфера в колективах на-
вчає красі людських відно-
син, культурі думок і вчинків, 
сприяє вихованню громадя-
нина з високими моральними 
принципами, що покладені в 
основу Присяги лікаря Радян-
ського Союзу.

До них належать кафе-
дри госпітальної терапії №1 та 
№2(зав.каф. проф. І. І. Крижа-
нівська, проф. Г. В. Дзяк), гос-
пітальної педіатрії (зав. каф. 
проф. О. Л. Переладова), со-
ціальної гігієни та організа-
ції охорони здоров’я (зав. каф.

проф. Г. Ф. Ємельянова), гісто-
логії (зав.каф. проф. В. І. Архи-
пенко), туберкульозу (зав. каф. 
проф. Д. Г. Крижановський), 
урології (зав. каф. проф. О. В. 
Люлько), анестезіології та ре-
анімації (зав. каф. проф. Л.  В. 
Новицька-Усенко), фармако-
логії (зав.каф. проф. В. О. Кра-
уз) та багато інших.

Ось як розповідає про 
складові успіху профгрупорг 
кафедри госпітальної терапії 
№2 Г. Сенчихіна: «Наш друж-
ний, згуртований колектив 

весь свій талант і знання, не-
вичерпну енергію та багатий 
досвід віддає розвитку нау-
ки, підготовці висококваліфі-
кованих спеціалістів. Досяг-
нення вчених, викладачів бу-
ли відзначені рішенням проф-
спілкового комітету інсти-
туту: співробітникам кафе-
дри присвоєне почесне зван-
ня «Колектив комуністичної 
праці». Заслужене визнання! 
Що за ним? Які вони, складо-
ві успіху? По-перше, праця – 
щоденна, наполеглива, само-
віддана. По-друге, гостре від-
чуття усвідомлення відпові-
дальності за доручену спра-
ву, обов’язку перед собою, пе-
ред людьми, яким служиш. 
По-третє, вміння зосереди-
тись на головному, запалити 
своїм ентузіазмом інших, пе-
редати вихованцям те, що зна-
єш сам, визначити перспек-
тиву подальшого розвитку. 
Перелік можна продовжува-
ти, але ці найголовніші риси 
притаманні завідуючому ка-
федрою В.М. Дзяку, професо-
рові З.К. Олексієнко, доцен-
там Ю.П. Риндіній, Л. В. Віль-
ковському, В.  С.  Наливайку, 
Л.  А.  Виноградову та іншим, 
яких з повним правом можна 
назвати висококваліфіковани-
ми педагогами-вихователями. 
За кафедрою закріплені шес-
тикурсники лікувального фа-
культету та п’ятикурсники-
педіатри. З ними проводить-
ся всебічна робота, спрямо-
вана на виховання високок-
валіфікованого спеціаліста та 
громадського діяча. Для мо-
лоді читаються лекції, прово-
дяться бесіди, зустрічі з вете-
ранами війни і праці. Головну 
роль в цій копіткій діяльнос-
ті відіграє зав. кафедрою. Ві-
ктор Миколайович подає осо-
бистий приклад у ставленні 
до праці, до своїх обов’язків. 
Йому притаманні виключна 
працездатність, вимогливість, 
принциповість, високий про-
фесіоналізм. Він кавалер ор-
дена Леніна, заслужений ді-
яч науки УРСР». Професор 
З. К. Олексієнко доповнює цю 
розповідь: «Все життя В.М. 
Дзяка пов’язане з інститутом. 
Звідси студентом з першо-
го курсу він пішов на фронт, 
сюди повернувся після ві-
йни. Вуз закінчив з відзнакою, 
успішно працює, у 1957 році 
захищає докторську дисерта-
цію і очолює кафедру. Протя-
гом 29 років Віктор Микола-
йович підготував 21 доктора і 
160 кандидатів медичних на-
ук, опублікував близько 300 
наукових праць, з них – 22 мо-
нографії. Чуйна, доброзичли-
ва і відкрита людина, до нього 
завжди можна звернутися за 
порадою і допомогою».

З перших днів перебуван-
ня в інституті студентам при-
щеплюється повага до тяжкої 
і благородної справи лікаря, 
до особистості, на конкрет-
них прикладах демонструєть-
ся застосування правил етики 
та медичної деонтології – на-
уки про правила поведінки та 
спілкування медперсоналу із 
хворими. 

Напуття першокурсни-
кам щорічно висловлюють те-
оретичні кафедри інститу-
ту, бо саме вони закладають у 
студентів міцний фундамент 
для засвоєння знань на стар-
ших курсах клінічних кафедр. 

Саме їх завдання – донести 
до студентів-першокурсників 
усвідомлення важливості сво-
го вибору, любов до професії.

Завідуючий кафедрою ме-
дичної біології доцент Ген-
надій Іванович Кількінов був 
дуже обдарованою людиною. 
Він вміло поєднував в собі ді-
яльність науковця в медици-
ні і поета та художника в галу-
зі образотворчого мистецтва, 
а також наставника молоді. В 
одному з своїх віршів «Сту-
дентам - медикам» він писав:

«Врач, доктор, – есть ли 
благородней профессия? 
Важнее труд?
Хорошего врача сегодня  
не зря волшебником зовут!
Не должность это и не 
званье, должно быть в 
генах и в крови
У вас особое призванье, 
готовность к жертвенной 
любви.
Любить и сострадать – 
такому не научиться 
за шесть лет.
К чужим страданиям 
глухому в мединститут 
дороги нет.
Но чуткость сердца –  
лишь условье, лишь 
предпосылка. 
Вам нужна,чтоб 
возвращать больным 
здоровье, научных знаний 
глубина.
Должны вы с жадностью 
учиться всему, что может 
дать вам вуз, 
В лабораториях 
трудиться, на семинарах 
не лениться,
К научным спорам 
приобщиться, чтоб был 
весомым знаний груз,
Чтоб поросли врачебной 
новой, сойдя 
с студенческой скамьи,
Работой честной и 
толковой умножить славу 
ДМИ». 

Звертаючись до першо-
курсників, Геннадій Івано-
вич говорив: «Ваш студент-
ський квиток – це квиток в да-
леку подорож до таємниць од-
нієї з найкращих на землі про-
фесій. За словами Ф.  П. Гаа-
за: «Медицина – цариця се-
ред наук. Цариця не тому, що 
життя, про яке вона турбуєть-
ся, річ прекрасна і цінна для 
людей, вона цариця тому, що 
здоров’я людини складає умо-
ву, без якої не буває нічого ве-
ликого і прекрасного в сві-
ті…» Для вас завершується 
перший навчальний рік, і пер-
ші кроки в медицині вас вчи-
ли робити кафедри хімії, фізи-
ки, біології, анатомії, гістоло-
гії та інші. Скоро наблизить-
ся час нашої з вами розлуки. 
Але ця розлука має відносний 
характер: кафедра надала вам 
знання, які будуть необхідні 
вам в подальшому, при вивчен-
ні інших медичних дисциплін 
і у вашій самостійній роботі. 
Як відомо, навчання – процес 
творчий і двоєдиний. Успіх 
залежить не тільки від зусиль 
професорсько-викладацького 
складу, але й від свідомого, 
вдумливого ставлення само-
го студента до навчання. І, 
очевидно, що кожен студент 
взяв у кафедри стільки знань, 
скільки міг. Але успіх прихо-
дить лише до тих, хто макси-
мально використовує можли-
вості, надані кафедрою, хто 
наділений волею і наполегли-
вістю у досягненні мети, умін-
ням працювати з повною від-
дачею».

Слово наставника має ве-
лике значення і для студентів 
старших курсів. Вони пишуть: 
«Розпочинаються напруже-
ні дні занять на шостому кур-
сі інституту – у нас курс пуль-
монології. Цікаво і змістовно 

проходять заняття у асистен-
та кафедри госпітальної педі-
атрії Любові Іванівни Руден-
ко. Це дуже важливо, адже по-
переду самостійна робота, ко-
ли кожна крупинка практич-
ного досвіду буде важити ба-
гато. Ми постійно поєднуємо 
практичну роботу з участю у 
клінічних конференціях. І це 
прекрасна школа вміння ана-
лізувати, пошуку найактивні-
ших заходів у боротьбі з хво-
робою».

Доцент кафедри онколо-

гії Ю. А. Полуектов розпові-
дає, наскільки важливі питан-
ня лікарської етики для стар-
шокурсників, особливо в ро-
боті з онкологічними хвори-
ми: «Ці люди лікуються, як 
правило, дуже довго, і резуль-
тати лікування видно не одра-
зу. Тому вони тяжко пережи-
вають свою недугу, часто зне-
віряються у можливості ви-
лікуватися, втрачають надію, 
виявляють небажання лікува-
тися далі. Тому співробітники 
кафедри вважають за необхід-
не навчити студентів чуйно-
му, душевному ставленню до 
таких хворих. Лікар повинен 
вміти вселити в хвору людину 
віру у можливість видужання, 
такий підхід має не менший 
ефект, як і від самого лікуван-
ня. Співробітники кафедри у 
виховній роботі зі студента-
ми приділяють цьому питан-
ню особливу увагу».

Виховній роботі зі студен-
тами сприяють багаторічні 
традиції, що склалися в Дні-
пропетровському медичному 
і переходять із одного десяти-
річчя в наступне, передають-
ся щорічно новим поколінням 
студентської молоді.

Це ритуал посвяти у сту-
денти і урочистий випускний 
– обряд посвяти у професію, 
ювілейні зустрічі випускни-
ків вузу різних років, прово-
ди молоді на дійсну військо-
ву службу до Збройних Сил 
СРСР. А якими чудовими свя-
тами стали щорічні проводи і 
зустрічі будзагонів – студент-
ської молоді, яка брала участь 
у третьому трудовому семе-
стрі, спортивні естафети, при-
свячені пам’яті героїв Великої 
Вітчизняної війни, традиційні 
зустрічі студентів перших та 
шостих курсів, вересневі акто-
ві промови провідних вчених 
інституту на честь дня засну-
вання вузу. Ці традиції міц-
но увійшли в життя інститу-
ту, стали невід’ємною части-
ною нашої історії в десятиріч-
чя 80-х.

Доцент Ніна Миколаїв-
на Султанова, викладач кафе-
дри гістології, у 80-і роки очо-
лювала комісію з радянських 
традицій, свят та обрядів. До 
складу комісії також входи-
ли відповідальні співробітни-
ки провідних кафедр інститу-
ту, представники комсомоль-
ської та профспілкової органі-
зацій, викладач кафедри опе-
ративної хірургії С. С. Брон-
ников, аспірант Сергій Лука-
шов – кардіолог, а також група 
театралізації обрядів, створе-
на на базі філософського теа-
тру під керівництвом доцента 
кафедри філософії І. Ф. Блєд-
нова.

 Надовго запам’ятовується 
тим, хто вперше переступив 
поріг інституту, театралізова-
ний ритуал посвяти у студен-
ти. Н. М. Султанова пише:

«За давньою традицією 
напередодні першого вересня 
колектив ДМІ приймає до сво-
їх лав нове поповнення – юна-
ків та дівчат, що стали першо-
курсниками медичного інсти-
туту. Сьогодні вони володарі 
свята, згуртувались на площі 
перед пам’ятником воїнам-
медикам, загиблим у часи Ве-
ликої Вітчизняної війни. Кві-
ти, усмішки, сурми оркестру, 
поздоровлення рідних та дру-
зів. З привітанням до моло-

ді звернулись ректор, профе-
сор Л.  В. Новицька-Усенко, 
провідні вчені та представ-

ники громадських організа-
цій вузу та нашого міста. Ли-
не урочиста мелодія, і в ото-
ченні своїх учнів перед молод-
дю з’являється батько медич-
ної науки – Гіппократ. Яскра-
во палахкотить священне 
полум’я знань і ніби його від-
блиски – гілки рясної горо-
бини в руках дівчат. Карбова-
ні урочисті слова про найгу-
маннішу та найсвятішу спра-
ву – охорону здоров’я люди-
ни – лунають над притихлим 
натовпом. Першокурсникам 
вручаються факели знань, за-
палені від священного полум’я 
Гіппократа, та гілки гороби-
ни – символ невразливості для 
хвороб. А білий халат та ша-
почку – ці незмінні атрибути 
лікарської професії – студен-
ти одержують від ректора. Во-
на ж вручає їм символічний 
ключ до знань, студентський 
квиток і залікову книжку.

Ось з цього і починається 
студент у нашому вузі. Схви-
льовані юнаки та дівчата да-
ють клятву першокурсни-
ка, присягаючись бути гідни-
ми продовжувачами традицій 
інституту, присвятити своє 
життя охороні здоров’я радян-
ської людини».

 Не менш радісною і хви-
люючою є традиція посвяти 
в професію – урочистий ви-
пуск вихованців медінституту 
у велике доросле життя. Що-
річно він проходить в одному 
із наймальовничіших куточ-
ків Дніпропетровська – парку 
імені Т. Г. Шевченка.

Цього дня випускників та 
гостей зустрічають студенти в 
білих халатах та вітальне гасло 
«В добру путь, дорогі випус-
кники!». У святково оформле-
ному фойє – стенди про життя 
факультетів, звучать фоногра-
ми студентських пісень. Кож-
ному випускнику вручають 
пам’ятний конверт, в якому 
текст прощальної пісні, юві-
лейний значок, спеціальний 
випуск багатотиражної газети 
«Відмінник навчання».

У призначений час позивні 
запрошують усіх до зали. І під 
звуки урочистого маршу, у су-
проводі почесного караулу до 
зали вносять прапори інсти-
туту та комсомольської орга-
нізації. А потім звучить Гімн 
Радянського Союзу. Зачиту-
ється наказ про присвоєння 
випускникам звання лікаря. 
Начальник військової кафе-
дри оголошує наказ про при-
своєння випускникам звання 
лейтенанта медичної служби 
запасу. З вітальним словом до 
них звертається ректор – про-
фесор Л. В. Новицька-Усенко. 
У промові звучать теплі і щи-
росерді слова на адресу вихо-
ванців. Вітання завершується 
словами про безперервність 
естафети медичних знань, які 
йдуть своїм корінням в епоху 
античності.

Світло тьмяніє. На сцені – 
учасники театру філософської 
драми інституту. Театралізо-
ваній композиції передує фа-
кельний рух, учасники яко-
го обрамляють панораму по-
мосту на сцені. В основу ком-
позиції покладена стародав-
ня легенда про Ескулапа, який 
був вражений блискавкою за 
те, що воскресив до життя лю-
дину. На тлі урочистої музики 
звучить латинський текст ле-
генди про Ескулапа з наступ-
ним перекладом. Далі на сце-
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ні розгортається полум’яна су-
перечка між скептиками, які 
ставлять під сумнів позитив-
ні якості медицини як нау-
ки, і одним із учнів Гіппокра-
та, який заперечує їм і закли-
кає вчителя заступитися за 
гідність науки про зцілення 
людини. Промова Гіппократа 
передує «обряду Ескулапа» – 
посвяті одного із учнів у зці-
лителі.

Приходить жриця храму. 
Вона в емоційному монолозі 
повідомляє учням Гіппократа 
про ті випробування та склад-
нощі, які потрібно їм перене-
сти заради здобуття великого 
звання «ескулапа». У її словах 
звучить ідея самопожертви в 
ім’я порятунку здоров’я лю-
дей. Слова жриці змушують 
учня задуматися над своїм рі-
шенням про посвяту. Але від-
даність великому лікарському 
мистецтву перемагає усілякі 
вагання. Гіппократ прощаєть-
ся з улюбленим учнем і, звер-
таючись до глядацької зали, 
закликає: « Хай же кожний із 
вас та інших учнів моїх, як Ес-
кулап, не побоюючись смерті, 
визволяє людей із обителі під-
земних тіней. І якщо потребує 
цього лікування – заплатити 
своїм життям».

Учасники факельного ру-
ху завершують театралізовану 
композицію. Вмикається світ-
ло. Звучать позивні. Усі вста-
ють. Ректор зачитує текст при-
сяги. Біля прапора інституту, 
перед обличчям вчителів, бі-
ля палаючої свічки, що сим-
волізує гуманність професії, 
виражену словами Ван Туль-
па: «Світячи іншим – згоряю 
сам», випускники промовля-
ють слова Присяги лікаря Ра-
дянського Союзу.

Під звуки студентського 
гімну, що виконує народна хо-
рова капела інституту, ректор 
вручає дипломи.

Зі словом-відповіддю ви-
ступають випускники, вони 
запевняють, що зерна, посія-
ні вчителями, знайшли благо-
датний грунт і дадуть дружні 
сходи на ниві практичної охо-
рони здоров’я.

Урочистий захід завер-
шується. Через всю залу 
випускники-відмінники про-
носять корзину з квітами, 
яку покладуть до підніжжя 
пам’ятника воїнам-медикам, 
полеглим у боях за нашу Бать-
ківщину в роки Великої Ві-
тчизняної війни. Хвилина 
мовчання…

Звучить урочистий марш. 
Випускники прощаються з до-
рогими реліквіями: прапора-
ми рідного інституту та ком-
сомольської організації.

А згодом лине тиха мело-
дія прощальної пісні у вико-
нанні хорової капели. Пісня 
звучить голосніше, її співає 
уся зала.

«Отшумели за веснами 
весны, о которых мы 
вспомним не раз.
И уже не по имени просто – 
величают по отчеству нас.
О семестрах одно лишь 
преданье, нас на лекциях 
больше не ждут…
До свиданья, до свиданья, 
до свиданья, родной 
институт». 
 

Лариса АКСЕНИЧ,
співробітник народного 

музею історії ДМА 
(за архівними 

документами музею)

(далі буде)

80-і роки ХХ століття
(час т и на 3)
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Щороку в березне-
ві дні усе прогресивне 
людство вшановує Ге-
нія і Пророка, який став 
символом України - Тара-
са Григоровича Шевчен-
ка. 2014 рік проголошено 
в Україні роком видат-
ного українського пое-
та, письменника, худож-
ника Тараса Григоровича 
Шевченка.

Ким він був? Відпо-
відь на це запитання де-
кількома словами дати 
складно. Шевченко – та-
лановитий поет, фантас-
тичний художник, непе-
ревершений прозаїк, ви-
датний драматург, сві-
домий політичний і гро-
мадський діяч.

За 47 років життя Та-
рас Шевченко пробув 24 
роки у кріпацтві, 10 ро-
ків – на засланні, а ре-
шту – під наглядом жан-
дармів. Але, незважаючи 

Великим Кобзарем – не-
сти крізь віки його спад-
щину, зберігаючи для 
нащадків полум’я його 
слів…
Свою Україну любіть,
Любіть її...
Во время люте,
В остатню тяжкую 
 минуту
За неї Господа моліть…

(уривок з вірша  
«В казематі»)

З нагоди цієї дати в 
Дніпропетровській ме-
дичній академії проведе-
но низку заходів. Новиз-
ну й сучасний підхід про-
демонструвала науково-
практична студентська 
конференція « Мій Тарас 
Шевченко в сьогоденні».

Студенти мали наго-
ду прослухати цікаві до-
повіді першокурсників 
І-го медичного факуль-
тету Інни Мірошнічен-
ко, Інесси Лапко, Вікторії 
Шибінської, Орини Воло-
буєвої, Руслана Шишки, 
Ольги Гравченко, Тетяни 
Фадєєвої. Своєю щиріс-
тю й неповторністю вра-
зив усіх виступ студент-
ки 3 курсу ІІ-го медично-

Дуже цікавим став і 
захід, проведений на базі 
міжнародних факульте-
тів. Вітчизняні студенти 
Інна Мірошніченко, Ори-
на Волобуєва, Євген Рах-
ман підготували презен-
тації з життя та творчості 
улюбленого митця. Твор-
чість нашого видатного 
Шевченка шанують і зна-

ють далеко за межами 
України. Іноземні студен-
ти Хамріті Хатім, Джам 
Чун Кай, Ноемба Мішель, 
Айралим Улумбек чита-
ли вірші Т.Г. Шевченка. 
Поет, який віддав усі свої 
сили боротьбі за визво-
лення рідної України від 
соціального і національ-
ного гніту, виражав праг-
нення і сподівання всіх 
народів, всіх прогресив-
них людей світу.

го факультету Юлії Ски-
дан зі своєю поезією, 
присвяченою Т. Г. Шев-
ченку:
Гордість українського 
 народу,
Геній людства – правдолюб 
 Кобзар.
Твори його – думи 
 про свободу,
Це неоціненний Бога дар!

Він в Україні зерна 
 волі сіяв,
Щасливо жити всім 
 заповідав.
Шевченко – славний наш 
 пророк, месія,
Він ворогам достойну 
 відсіч дав.

Щоб бути гідними 
нащадками Тараса,
Не можна мати вищої 
 мети –
Як Україну – матір 
 розвивати
І як зіницю ока берегти!

У наш час твор-
чість Шевченка стала 
невід’ємною часткою ду-
ховного життя народів 
світу, їх зброєю в бороть-
бі за суспільну думку, 
мир, свободу й демокра-
тію. Минатимуть роки, 
змінюватимуться поко-
ління, та твори великого 
Кобзаря завжди будуть 

новими і актуальними.
В такий нелегкий 

для України час варто 
пам’ятати про речі та по-
статі, які об’єднують. Ве-
личною, без перебіль-
шень, фігурою в україн-
ській історії був і залиша-
ється нині Тарас Григоро-
вич Шевченко.

Наталія КОТЕНКО,
викладач кафедри 

гуманітарних наук

на це, він зміг проявити 
себе як різнобічно обда-
рований митець – поет, 
прозаїк, драматург, ху-
дожник.

В історичному роз-
витку України Шевчен-
ко – явище незвичайне 
як своєю обдарованістю, 
так і місцем у літературі, 
мистецтві, культурі.

У духовній історії 
України Шевченко по-
сів і досі беззастережно 
посідає виняткове міс-
це. Значення його твор-
чої спадщини для укра-
їнської культури важко 
переоцінити. Його "Коб-
зар" започаткував новий 
етап у розвитку україн-
ської літератури і мови, 
а його мальовнича і гра-
фічна творчість стала ви-
значним явищем не тіль-
ки українського, а й сві-
тового мистецтва. Твор-
чість великого поета 
внесла в українську літе-
ратуру невідоме багат-
ство тем, жанрів і фор-
мальних особливостей.

9 березня 2014 року 
виповнилося 200 років з 
дня народження Тараса 
Григоровича Шевченка.

Пам’ятаймо, що голо-
вне зобов’язання перед 

9 березня 2014 року 
український народ відзна-
чив 200 років з дня наро-
дження великого україн-
ського поета Т. Г. Шевченка.

Чи мислима україн-
ська культура без славет-
ного імені Тараса Григоро-
вича Шевченка? Чи мисли-
ма світова культура без цьо-
го видатного українського 
сина і поета? Звичайно, ці 
питання риторичні. Важко 
знайти українця, який би не 
знав хоча б кількох шевчен-
кових рядків. 

Шевченко є основопо-
ложником нової україн-
ської літератури і родона-
чальником її революційно-
демократичного напряму. 
Саме в його творчості повно 
розвинулися ті начала, які 
стали провідними для пе-
редових українських пись-
менників другої половини 
ХІХ – початку ХХ століть. 

Ну що б, здавалося, 
 слова...
Слова та голос – більш 
 нічого.
А серце б’ється, ожива, 
 як їх почує...

Сьогодні важко уявити іс-
торію нашого народу без Тара-
са Григоровича Шевченка. Він 

Екскурс у біографіч-
ні та творчі моменти жит-
тя Т.  Г.  Шевченка розпочався 
з теми любові: до матері, жін-
ки, рідного краю, українсько-
го слова. Про історію жит-
тя та кохання великого митця 
глядачі дізналися з доповідей-
презентацій.

Після цього студенти пре-
зентували глядачам довгоочі-
кувану виставу «Тарасові шля-
хи» (за однойменним твором 
О. Іваненко), яка зображува-

ла знакові події життя поета. 
Інсценізація розпочалася спі-
вом кобзаря, пісня якого «Тече 
вода в синє море» у виконан-
ні Олександра Маковецького 
знайшла щирий відгук у слуха-
чів. Сторінки життя Шевчен-
ка розпочинаються з його ди-
тинства. А маленька зірочка 
– п’ятирічний хлопчик Максим 
Іванченко  – прийшов не про-
сто підтримати свою сестру, а 
виконав роль малого Тараса, 
який ще сповнений надій і мрій 
про світле майбутнє. Олек-
сандр Багдасаров  правдиво пе-
редав почуття вже дорослого 
Шевченка, його переживання в 
ролі кріпака та радість від звіль-
нення. Пан Енгельгардт, Брюл-

лов, Мокрицький… Студенти 
охоче взялися за втілення цих 
ролей. Не можна не згадати й 
Івана Сошенка. Ця людина віді-
грала особливу роль у житті Т. 
Г. Шевченка, проте незабутнім 
для глядачів його зробив Денис 
Катеруша. 

А танцювальні та співочі 
номери додали виставі незрів-
нянний український колорит та 
образність. Танок на Івана Ку-
пала (поставлений Юлією Яро-
вою) вкупі з ліричним співом 

Дарії Донець і Лілії Бєляшової 
підкорили серця глядачів. А за-
пальний гопак нікого не лишив 
байдужим і підняв усім настрій.

Виступ справив незабут-
ні враження на кожного з при-
сутніх і сподіваємося, що стане 
не лише приємним спогадом, 
а й сприятиме розумінню ролі 
Шевченкового слова в процесі 
формування національної мен-
тальності.

Анастасія ІВАНЦІВ,
студентка 1 курсу ІІ-го

медичного факультету;
Ольга САЛОВА,

викладач ділової української 
мови кафедри мовної 

підготовки

Вшанували національний 
символ України

Студентська шевченкіана

«Ще не були епохи для поетiв, але були поети для епох!»
Ліна Костенко

Крізь віки треба нести його спадщину

Шевченко перший в укра-
їнській літературі виступив 
як істинно народний поет, 
твори якого з усією повно-
тою відбили почуття й дум-

ки трудящих мас, їх віковіч-
ні визвольні прагнення.

Студенти I-го та II-го 
міжнародних факульте-
тів нашої академії взяли ак-
тивну участь у святкуванні 
ювілею людини, яка є наці-

ональним символом Укра-
їни.

Кафедра гуманітарних 
наук разом з іноземними 
студентами та студентами 
I-го медичного факульте-
ту організувала зустріч, для 
якої були підготовлені пре-
зентації, що розповідають 
про життя й творчість пое-
та, студенти читали його ві-
рші. Особливий інтерес у 
слухачів викликали твори, 
прочитані іноземними сту-
дентами українською мо-
вою: Хатімом Хамріті (Ма-
рокко), Умерзаковою Арай-
лим (Казахстан), Луємбоєм 
Мішелем (Конго), Ченем 
Аньжанем (Китай). Інозем-
ні студенти своєю участю в 
зустрічі продемонстрували 
повагу до традицій країни, 
у якій вони зараз живуть і 

отримують освіту. Це є гар-
ним прикладом боротьби з 
ксенофобією та расизмом!

Влада ЧЕРНОВА,
Ольга ШЕВЧЕНКО,

студентки 4 курсу І-го 
медичного факультету 

став для України національним 
символом, національним паро-
лем. А його ім’я довгі роки ли-
шається знаковим для мільйо-
нів українців. І студенти медич-
ної академії не могли лишитися 
осторонь святкування роковин 
Великого Кобзаря.

До 200-ї річниці пам’яті Т. 
Г. Шевченка студентами 1 кур-
су ІІ-го, ІІІ-го медичних та сто-
матологічного факультетів під 
керівництвом викладача ді-
лової української мови, одно-
го з авторів цих рядків, і завдя-
ки сприянню завідувачки кафе-
дри мовної підготовки Т. В. Фі-
лат був організований мистець-
кий захід. Його мета: осмисли-
ти творчість поета й оновити 
в собі його Слово. Адже слова 
цієї великої людини стали для 
нашого народу напуттям, які й 
донині дають відповіді на без-
ліч питань. 


