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… Подвір’я морфологіч-
ного корпусу нашої академії 
у святковому вбранні: буяють 
в квітниках щойно висадже-
ні чорнобривці, сальвія, троян-
ди, легенький вітерець граєть-
ся з різнокольоровими полотни-
щами на спеціальних вітражах, 
що прикрашають майданчик бі-
ля пам’ятника воїнам-медикам, 
аромат свіжозламаного бузку 
насичує повітря особливою вес-
няною свіжістю.

Викладачі, співробітники, 
студентська молодь, ліцеїсти зі-

По-особливому теплими 
линуть вдячні слова на адресу 
ветеранів з уст ректора академі-
ка Г. В. Дзяка:

– …Викладачі, співробіт-
ники нашого вузу не шкодували 
здоров’я, сил, життя заради пе-
ремоги над фашизмом. 178 учас-
ників бойових дій повернулися з 
полів битв, з військових шпита-
лів Великої Вітчизняної війни. 
Вони відбудовували інститут, 
піднімали з руїн навчальні кор-
пуси. Нині лишились одиниці. 
Ми у вічному боргу перед ними, 
низький їм уклін!

До учасників мітингу звер-
тається голова ради ветеранів ві-
йни, учасник бойових дій про-
фесор Я. Г. Ковров.

Він нагадав про те, що вої-
ни наближали Перемогу, як мо-
гли. Нелегкий був період почат-
ку війни, незабутні бої під Брес-
том, Севастополем, Одесою, 
Сталінградська битва, Курська 
дуга… Стільки крові було про-

бралися на священному місці 
ДМА, аби привітати ветеранів, 
визволителів з 9 Травня – 69-річ-
чям Великої Перемоги, відсвят-
кувати цей немеркнучий у віках 
жертовний день.

Урочистий мітинг відкри-
ває голова профкому В.  В.  Ва-
сильченко.

Звучить Гімн України…
Уперше Україна відзначає 

цей переможний день за над-
звичайно складної обстановки: 
політичних протистоянь, гли-
бокої економічної кризи, пося-
гання на територіальну ціліс-
ність держави. Ніколи тривога 
за день нинішній прийдешній, за 
крихкість мирного співіснуван-
ня народів у повоєнний період 
так глибоко не оселялась в люд-
ських душах. Життя знову готує 
випробування…

Але й з ним мусимо впора-
тися. Бо в нас є приклад тих, хто 
завоював мирне небо в 1945-му! 
Їм було не легше!

лито за кожен клаптичок зем-
лі! З якою радістю зустрічали 
визволителів у Болгарії, Сербії, 
Румунії, Чехословаччині, Угор-
щині! 

Яків Григорович зачи-
тав щемливі поетичні рядки-
заклики:

Поклонись ветерану
За себя и за нас,
Что на поле он бранном
Человечество спас.
Он в атаки ходил
И в морозы, и в зной
Для того, чтоб ты жил
Под счастливой звездой.
Он был бит и изранен
Для того, чтоб ты жил,
Поклонись ветерану – 
Он того заслужил.

Я.Г. Ковров побажав сту-
дентській молоді, щоб ніколи на 
її шляху не зустрілася війна, щоб 

молодь була гідною своїх дідів і 
прадідів.

Від студентів-медиків учас-
ників мітингу привітав голова 
профкому студентів Ярослав Ві-
ленський. 

В. В. Васильченко закликає 
вшанувати пам’ять полеглих в 
роки Великої Вітчизняної війни 
хвилиною мовчання.

На честь Дня Перемоги по-
над 50 років в академії прово-
диться спартакіада імені героїв-
підпільників Ігоря Клюєва та Га-
лини Романової. Георгій Вікто-
рович Дзяк вручає нагороди пе-
реможцям. Першість виборола 
команда І-го медичного факуль-
тету, на другому місці – ІІІ-й ме-
дичний факультет, на третьо-
му – ІІ-й медичний.

В. В. Васильченко запро-
шує покласти квіти до підніжжя 
пам’ятника воїнам-медикам. Ко-
шик із квітами несуть Я. Г. Ков-
ров та голова жінради доцент 

Л. М. Одинцова. До них долуча-
ються з гвоздиками, гілочками 
бузку ветерани, викладачі, сту-
денти, ліцеїсти.

Віночок номерів художньої 
самодіяльності увінчує урочис-
те свято. Звучать поетичні ряд-
ки, пісні воєнної тематики у ви-
конанні Дарини Сокур, Кріс-
тіни Шевченко. Ярослава Ві-
ленського, Ерванда Восканяна,  
Ольги Кравченко, Романа  
Шевченка.

Мітинг завершується обі-
дом з польовою кашею.

Доживіть, дорогі ветерани, 
до 70-річчя Перемоги і наступ-
них роковин! Адже ви і душі по-
леглих – наша опора, наша стіна, 
наш генетичний компас віри в 
перемогу сил добра, справедли-
вості, миру і процвітання Укра-
їни і всього людства!

Наталія ВЕЛИЧКО

За те, що сонце мирно світить, спасибі вам, фронтовики!

Як завжди, кожного року, 
до Дня великої Перемоги, адмі-
ністрація і студентство медич-
ної академії вирушають до села 
Радянське Магдалинівського ра-
йону, в якому близько 30 років 
тому силами студентів і виклада-
чів було споруджено пам’ятник 
невідомому офіцеру. Також у 
цій могилі разом з військовос-
лужбовцем були поховані і шість 

жителів села, які всіляко допо-
магали радянським військам: хо-
вали зброю, пекли хліб і перехо-
вували самих воїнів, за що були 
розстріляні під час відступу фа-
шистів. Жителі села завжди ра-
до зустрічають гостей, адже дав-
но вподобали виступи наших 

колективів художньої самодіяль-
ності.

Від імені ректорату акаде-
мії декан ІІ-го медичного фа-
культету доц. І. В. Корпусен-
ко подякував ветеранам за їхній 
неоціненний подвиг. Він поба-
жав селянам доброго здоров’я, 
благополуччя, миру і добра у їх-

ніх домівках. Відомими і водно-
час приємними піснями приві-
тали учасники художньої само-
діяльності Ольга Кравченко, Ро-
ман Шевченко, Ярослав Вілен-
ський, Ірина Дрога, Ольга Лут-
ченко, Ерванд Восканян та ко-
лектив Retro muse. Звучали та-
кі милі ветеранському серцю 
«Майский вальс», «Смуглян-
ка», ліричні «Боевые ордена», 
«Вечер на рейде», «Одинокая 
гармонь», «Дорогі фронтови-
ки». Привітання медичної ака-
демії як завжди підтримала ад-
міністрація району і села разом 
з учасниками художньої самоді-
яльності школи села Радянське.

Дорогі наші сивочолі ви-
зволителі! Нехай мир і злагода 
завжди живуть у ваших душах 
і серцях, хай це світле травневе 
свято і наші щирі побажання до-
дадуть вам нових сил здоров’я і 
натхнення! 

Ярослав ВІЛЕНСЬКИЙ,
голова профкому 

студентів,
студент 5 курсу

 ІІ-го медичного 
факультету

* * *
Уже багато років у студен-

тів нашої академії є гарна тради-
ція вітати всіх, хто руками вири-
вав із сталевих лап Перемогу. От 
і цього року під патронатом рек-
тора ДМА, академіка НАМН 
України, професора Г. В. Дзя-
ка студенти вітали підопічних 
Жовтневого центру соціально-
го захисту населення м. Дніпро-
петровськ. Приймали нас те-
пло і гостинно, оскільки знали, 
що студенти завжди приносять 
ветеранам тепло, затишок і під-
тримку.

Від імені ректора декан ІІ-го 
медичного факультету доцент 
І.  В.  Корпусенко побажав вете-
ранам здоров’я, благополуччя і 
мирного неба над головою. Та-
кож Ігор Васильович наголосив, 
що ветерани завжди можуть 
звертатись до спеціалістів ме-
дичної академії, які обов’язково 
допоможуть у розв’язку їхніх 
проблем зі здоров’ям.

До побажань приєднали-
ся наші студенти, учасники ху-
дожньої самодіяльності: Крав-
ченко Ольга, Шевченко Роман, 

Ярослав Віленський, Ірина Дро-
га, Ольга Лутченко та колектив 
Retro muse. Звучали такі милі ве-
теранському серцю «Майский 
вальс», «Смуглянка», лірич-
ні «Боевые ордена», «Вечер на 
рейде», «Одинокая гармонь». 
Ветерани слухали, підспівували, 
раділи немов діти і навіть спро-
бували пританцьовувати, а на-
прикінці виступів розсипалися у 
словах вдячності, адже невелич-
ка частинка уваги і пам’яті – це 
часом все, що їм потрібно…

Пройдуть роки, і ми пока-
зуватимемо своїм дітям фото-
графії, на яких ми поруч із геро-
ями Великої Вітчизняної, пере-
даватимемо їхні спогади про по-
дії тих часів, гордитися, що ма-
ли змогу спілкуватися з таки-
ми людьми. Ми щиро вдячні ша-
новним ветеранам за те, що вони 
знаходять для нас час, сили, щоб 
розповісти про те, що їм довело-
ся пережити в ті страшні роки.

Ярослав ВІЛЕНСЬКИЙ,
 голова профкому 

студентів

* * *

За ініціативою Міжнарод-
ної організації праці (МОП) для 
привернення уваги світової спіль-
ноти до питань охорони праці та 
смертності працівників на робо-
чому місці щорічно, починаючи з 
2002 року, понад 100 країн світу 
28 квітня відзначають Всесвітній 
день охорони праці.

Нинішнього року Всесвітній 
день охорони праці за рекоменда-
цією МОП відзначав під девізом 
«Безпека праці та здоров’я під час 
використання хімічних речовин 
та виробництві».

Тож з 22 по 30 квітня 2014 
року проводився тижневик під 
цим девізом.

венеричних хвороб (проф. А. Дю-
дюн), фтизіатрії (проф. Д. Кри-
жановський), соціальної медици-
ни, організації та управління охо-
роною здоров’я ФПО(проф. В. 

Лєхан), хірургічної стоматоло-
гії, імплантології та пародонтоло-
гії (проф. О. Гудар’ян), анестезіо-
логії, інтенсивної терапії та меди-
цини невідкладних станів ФПО 
(проф. О. Клігуненко), медико-
соціальної експертизи ФПО 
(проф. Л. Науменко); навчальний 
корпус №2 (О. Плохій), гуртожи-

Т. О. Перцева) перегляне надан-
ня пільг та компенсацій за робо-
ту при шкідливих умовах праці, 
зазначить необхідні заходи щодо 
знешкодження або зменшення дії 
шкідливих факторів.

Згідно з результатами атеста-
ції в академії робітникам (близь-
ко 400 робочих місць майже в 30 
структурних підрозділах) буде 
проаналізовано право на пільги та 
компенсації:

– на пільгове пенсійне забез-
печення;
– доплати до посадового 
окладу;
– додаткову відпустку;

Адміністрація пропонує 
усім керівникам проаналізува-
ти організацію своєї роботи по 
впровадженню охорони праці та 
вжити вичерпних заходів, які да-

дуть змогу запобігати нещасним 
випадкам і професійним захворю-
ванням не лише впродовж тиж-
ня охорони праці, але й протягом 
усього терміну.

В академії ще є недоліки в 
опрацюванні цих самих питань, 
але сьогодні хотілося б відзначи-
ти кращих. Кафедри – шкірних та 

ток №1 (Л.Сайчук), гуртожиток 
№6 (Т. Литовченко).

У цих структурних підрозді-
лах організовано навчання та пе-
ревірка знань з питань охорони 

праці співробітників та студен-
тів, тут належним чином ведеть-
ся оперативний контроль за ста-
ном праці.

Цього року буде проведе-
на чергова атестація робочих 
місць за умовами праці (за допо-
могою кафедри гігієни та еколо-
гії). Комісія з атестації (гол. проф. 

– скорочений робочий тиж-
день.

Охорона життя і здоров’я 
працюючих від впливу небезпеч-
них та шкідливих виробничих 
чинників має важливе соціальне 
значення, адже здоров’я праців-
ників є національним багатством 
держави, оскільки безпосередньо 
впливає на працездатність люди-
ни, а відтак – на її добробут і по-
дальший розвиток держави.

Ніна МІХІЄНКО,
провідний інженер з 

охорони праці

Подбаємо про охорону праці
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Який ранг мають наші 
вітчизняні студенти серед 
інших вузів за даними цього 
іспиту?

Кращий результат ма-
ють студенти КДМУ з се-
реднім показником 71,9%, 
що на 9,2% вище національ-
ного показника – 62,7%.

В академії середній по-
казник 62.2%, тому 9-ий 
ранг в Україні. Такий же ре-
зультат мають студенти 
ХНМУ (62,2%), нижче – в 
НМУ (61,9%, ЛНМУ-61,5%, 
ІФНМУ – 61.3%, є вузи на-
віть із показником – 31,9%. 

Підвели наш вуз контр-
актні студенти.

Якщо студенти бю-
джетної форми навчання 
одержали 86,7% (націо-
нальний показник 75,9) 
і перший ранг в Україні, 
то контрактні – 60,7%, 
що нижче національного 
на 1,2%, і тому 14 ранг в 
Україні. 

В усіх навчаль-
них закладах студенти-
бюджетники мають вищі 
результати, ніж контрак-
тники.

На жаль, в академії різ-
ниця між бюджетними та 
контрактними студентами 
становить 26%. А в Україні 
різниця в середньому – 14%.

Найкращі знання у сту-
дентів стоматологічного фа-
культету. Дуже прикро, що 
з кожним роком все мен-
ше тих, хто має найвищі ре-
зультати (95,0%) і потра-
пляє до реєстру найкращих 
студентів країни.

Незважаючи на те, 
що наші бюджетні студен-
ти отримали найкращі ре-
зультати по Україні, макси-
мальний бал – 88,5% (Соро-
ка Ю.О.).

Непогані результати 
отримали: Котрехов Д.Ю. 
(88%), Коломоєць І.С. (88%), 
Черномор Е.Г. (87%)

Середній показник 
кількості студентів, які 
не склали іспит по кра-
їні, становить 18,7%. В 
одинадцяти ВНЗ (ТДМУ, 
КДМУ, БДМУ, УМСА, ЗДМУ, 
ВНМУ, ДНМУ, ХНМУ, Луг-
ДМУ, ДМА та НМУ) показ-
ник кількості цих студен-
тів є меншим за середній 
показник по країні.

Як тільки на сайті Цен-
тру тестування з’явилась 
аналітична довідка про ре-
зультати складання ліцен-
зійного іспиту в Україні , в 
академіі 8-го квітня про-
ведели оперативну нара-
ду ректорату та завідувачів 
кафедр 9 фундаментальних 
дисциплін, на якій обгово-
рили результати знань на-
ших студентів.

Відповідно до галузево-
го стандарту вищої медич-
ної освіти України 12 берез-
ня 2014 року Центром тес-
тування при МОЗ України 
було проведено ліцензійний 
інтегрований тестовий іс-
пит “Крок 1. Стоматологія” 
у 19 ВНЗ (14 ВНЗ МОЗ Укра-
їни, 1 ВНЗ МОН України, 2 
ВНЗ УАНМ, 2 ПВНЗ), який 
ґрунтується на 9 загально-
біологічних та професійно-
орієнтованих дисциплінах. 

Критерій склав /не 
склав іспит у поточному 
навчальному році – 50,5 % 
правильних відповідей на 
200 тестів і має статус семе-
стрового іспиту, що перед-
бачає можливість його пе-
рескладання не більше двох 
разів протягом семестру за 
графіком Центру тестуван-
ня. 

Лекційні аудиторії, де 
проходили іспити, були осна-
щені системою аудіо- та ві-
део спостереження для за-
безпечення моніторингу 
Центром тестування за до-
триманням процедури про-
ведення іспиту.

Зауважень з боку Цен-
тру тестування до якості ві-
деозйомки в нашому вузі не 
було. 

Було заявлено акаде-
мією на іспит 125 студентів  
(53 – стоматологічного фа-
культету та 72 – І-го міжна-
родного факультету). 

Ще до іспиту 18 сту-
дентів відрахували за 
академічну неуспішність 
і порушення навчальної 
дисципліни (2 – вітчизня-
них, 10 – іноземних росій-
ськомовних та 6 – інозем-
них англомовних).

Тому складали:
•	51 вітчизняний студент 

(з них троє бюджетної фор-
ми навчання);
•	48 іноземних російсько-

мовних;
•	8 іноземних англомовних 

студентів. 

Не склали іспит в 
академії серед грома-
дян України 7 студентів ( 
14,6%):

Бородюк Сергій, Гельд 
Вадим, Єфремова Олексан-
дра, Коваль Валерія, Курі-
лех Ігор, Попович Юліан, 
Яковенко Андрій.

При критерії 60,5% 
(який планувався Центром 
тестування на 2014 рік) лі-
цензійний іспит не склали 
б – 49,0% вітчизняних сту-
дентів, а за даними ректор-
ського контролю могли б 
не скласти 82,3%. 

Незадовільні резуль-
тати у цих студентів не не-
сподівані, вони прогнозова-
ні: про це свідчать і серед-
ній бал з усіх дисциплін, що 

вивчаються («3»), і підсум-
ки ректорських контролів 
та інтегрованого іспиту сто-
матологічного факультету з 
патоморфології, фармако-
логії, патофізіології у 2013-
2014 н. р. , який було про-
ведено незалежною, постій-
но діючою моніторинго-
вою групою з якості осві-
ти академії. 

Так, за цими даними 
56,6 % студентів не склали 
патоморфологію, 58,5% – 
фармакологію, 83,0% – па-
тофізіологію. 

Позитивна динаміка 
складання вітчизняними 
студентами ректорських 
контролів дозволила всім 
перескласти ліцензійний 
іспит на першому пере-
складанні (25.03.2014 р.).

Найкращі знання ві-
тчизняні студенти по-
казали з патоморфо-
логії, середній показник 
– 78,2%, позитивна різ-
ниця з національним по-
казником на 9,4 %, пер-

Вже традиційно на базі 
Дніпропетровської обласної 
клінічної лікарні імені Меч-
никова проходить олімпіада з 
внутрішньої медицини. Про-
демонструвати свої знання 
було запрошено студентів 4-х – 
6-х курсів усіх факультетів. 

Завідувач кафедри госпі-
тальної терапії №1 та профпа-
тології професор О.В.  Курята 
відзначив, що прагнення пока-
зати кращий результат є пер-
шим кроком для досягнення 
здобутків не тільки у вивчен-
ні терапії, але й у формуванні 
майбутнього лікаря.

Перший етап змагання  – 
тестовий контроль, до якого 
увійшли завдання з ліцензій-
ного іспиту «Крок». Цей тур 
було ускладнено у порівнянні 
з минулими роками, адже учас-
никам пропонувалося виріши-
ти тестові завдання не лише 
з внутрішньої медицини, але 
ще й – з ендокринології. За ре-
зультатами цього випробуван-
ня було визначено 20 учасників 
наступного туру. 

У другому турі необхідно 
було продемонструвати воло-
діння методами клінічного об-
стеження хворих, вміння ана-
лізувати анамнестичні дані та 

дані об’єктивного огляду, ви-
значитися з попереднім діа-
гнозом і призначити лікуван-
ня хворому. За роботою учас-
ників біля ліжка хворого уваж-
но слідкували члени журі: 
професор кафедри госпіталь-
ної терапії №1 та профпатоло-
гії В.П.  Гейченко, доценти ка-
федри факультетської терапії 
та ендокринології Т.  В.  Кірєє-
ва та Є.М.Марцинік, асистент 
О.В.  Фесенко, доцент кафедри 
пропедевтики внутрішньої ме-
дицини В.І.  Гриценко та асис-
тент Л.І. Новоженіна, асистент 
кафедри госпітальної терапії 
№2 В. В. Сорочан. За підсумка-
ми другого туру були визначе-
ні 10 учасників, які отримали 
найвищі бали і продовжили бо-
ротьбу у змаганні. 

На початку третього туру 
студентам запропонували до-
датковий конкурс «візитна 
картка»: кожен мав відпові-
сти на актуальні питання сьо-
годення, стисло і чітко виклас-
ти своє бачення майбутнього 
розвитку медичної науки. Далі 
– найдинамічніша частина тре-

тього туру – бліц-гра, де важ-
ливо не тільки правильно від-
повісти, а й зробити це майже 
миттєво. Також на учасників 
чекав конкурс клінічних задач 
та аналізу результатів різнома-
нітних методів дослідження.

Поки члени журі оцінюва-
ли результати відповідей кон-
курсантів, ведуча олімпіади, 
доцент кафедри госпітальної 
терапії №1 та профпатології І. 
Л. Караванська провела зма-
гання для глядачів. Найбільшу 
кількість правильних відпові-
дей на запитання дали студен-
ти 5 курсу ІІ-го міжнародного 
факультету Файз Ейбо Ахмад 
та Бакрі Ібрагім.

Журі визначило двох кра-
щих учасників, ними стали: 
студент 6 курсу І-го медичного 
факультету Кирил Рубанік та 
студентка 5 курсу І-го медич-
ного факультету Ольга Богда-
нова. Саме їм довелося змага-
тися у фіналі за здобуття пре-
мії Дніпропетровського об-
ласного товариства терапевтів 
ім. професора І. І. Крижанів-
ської. Почесне перше місце у 

внутрішньовузівській олімпіа-
ді з терапії отримав Кирил Ру-
банік, з ендокринології – сту-
дентка 6 курсу I мед. ф-ту Ган-
на Лапсарь. Друге місце з тера-
пії у Ольги Богданової, з ендо-
кринології – у студента 4 кур-
су I-го мед. ф-ту Андрія Кваші. 
Також були відзначені студен-
ти, які за результатами трьох 
турів отримали третє міс-
це: Ольга Шевченко (4 курс, 
І  мед.), Олена Щукіна (5 курс, 
І мед.).

Цього року в олімпіаді 
брало участь багато студентів 
ІІ-го міжнародного факульте-
ту. Найкращі знання проде-
монстрували студенти 5 кур-
су: Тавіл Балі Марк, Хожаєва 
Дільбер, Мусаб Альбарі. 

Після нагородження фі-
налістів та учасників олімпіа-
ди члени журі побажали май-
бутнім лікарям бути гідними 
обраній ними спеціальності, 
завжди прагнути самовдоско-
налення, залишатися уважни-
ми до хворих і допомогти всім 
якнайдовше зберегти свій най-
цінніший скарб – здоров’я.

 
Людмила КАРАВАНСЬКА,

студентка 6 курсу
І-го медичного факультету

Справи 
навчальні

Наш Ярослав – 
переможець!

У нас – 
першість!
Відбувся традиційний 

конкурс професійної май-
стерності для студентів-
стоматологів на базі Львів-
ського національного медич-
ного університету імені Д. Га-
лицького «Фахівець 2014». 
Гостинно зустріла львівщина 
учасників конкурсу та їх ку-
раторів. Представники вишів 
Києва, Полтави, Ужгорода, 
Тернополя, Вінниці, Івано-
Франківська та Дніпропе-
тровська ретельно підготу-
валися та були готові демон-
струвати навички реставрації 
фронтальних зубів на рівні 
фахівців-професіоналів. Піс-
ля жеребкування на кожно-
го учасника очікував пацієнт, 
і конкурс розпочався!

Робота конкурсантів оці-
нювалась високопрофесій-
ним складом журі, до скла-
ду якого увійшли професори 
та доценти, а також куратори 
конкурсантів. Наші сподіван-
ня справдились: перше місце 
за кращу реставраційну ро-
боту отримав студент 5 курсу 
стоматологічного факульте-
ту Дніпропетровської медич-
ної академії Володимир Ко-

лісник! Йому асистувала пер-
шокурсниця Анастасія Хо-
тімська.

Слід відзначити, що цьо-
горічний переможець отри-
мав друге місце на конкур-
сі «Фахівець 2013» і тому пе-
реможне перше місце цьо-
го року має певну закономір-
ність. Протягом майже де-
сяти років кафедра дитячої 
стоматології ДМА (зав.каф. 
проф. І. В. Ковач) проводить 
підготовку та відбір учас-
ників конкурсу «Фахівець», 
які практично кожного року 
отримують призові місця. До-
помагають студентам в ово-
лодінні навичками реставра-
ції зубів доценти А. Ю. Мака-
ревич, А. В. Вербицька та ав-
тор цих рядків. Особливо слід 
відзначити плідний та про-
фесійний вклад в підготовку 
Володимира Колісника асис-
тента кафедри дитячої сто-
матології Ю. В. Хотімської. 
Ми сподіваємось, що наступ-
ні студенти-стоматологи на-
шої академії продовжать цю 
традицію та будуть прагнути 
вдосконалення професійних 
навичок лікаря-стоматолога.

Ірина ЩЕРБИНА,
доцент кафедри дитячої 

стоматології

Я к  м и  в и в ч и л и 
т е р а п і ю

ший ранг по країні. Вище 
національного показни-
ка студенти отримали 
ще з патофізіології, фар-
макології, гістології. Різ-
ниця з національним по-
казником (Δ) з гістології 
– 1,9%, 9 ранг по Україні; 
Δ з патофізіології – 1,2%, 
8 ранг по Україні; Δ з фар-
макології – 1,5 %, 10 ранг. 
На жаль, з інших пред-
метів результати ниж-
че національних. Це свід-
чить про те, що студен-
ти переважно механічно 
запам’ятовують тестові 
завдання, а не послідовно, 
творчо готуються до лі-
цензійного іспиту. 

У студентів – громадян 

іноземних держав росій-
ськомовної форми навчан-
ня в академії середній по-
казник – 41,5%, що на 9,1% 
нижче від національного 
показника і тому вони по-
сіли 10 ранг по Україні. Не 
склали 33 студенти (68,8%), 
а всього в Україні серед іно-
земних студентів іспит не 
склали 29 (7,7%) студентів 
російськомовної форми на-
вчання. “Krok I. Stomatology” 
проводився за екзаменацій-
ним тестом англійською мо-
вою, середній тест у наших 
студентів – 24,3%, не скла-
ли екзамен 8 (100%) сту-
дентів і отримали 12 ранг по 
Україні. 

Чотири іноземні сту-
денти (2 з них російськомов-
ної форми навчання, 2 ан-
глійської) за порушення ре-
гламенту іспиту (наявність 
мобільного телефону ) були 
відсторонені від екзамену і 
отримали 0%, що відбило-

ся на середньому показнику 
всього вузу.

Усі іноземні студенти 
пересклали іспит на пер-
шому перескладанні.

Групи фахових екс-
пертів тестових завдань 
з “Крок 1. Стоматологія”, 
“Krok 1. Stomatology” з на-
шого вузу представляли – 
проф. В.В. Колдунов, доц. 
Г.С. Короленко.

Цього року викладачі 
9 фундаментальних дис-
циплін доповнили 389 
тестами первинний банк 
тестових завдань Центру 
тестування. 

Для підготовки до лі-
цензійних іспитів усі сту-
денти своєчасно були за-
безпечені повним комп-
лектом методичних ма-
теріалів, які включали 
якірні тести за роками, 
первинний банк тесто-
вих завдань Центру тес-
тування, який вдвічі за 
навчальний рік доповню-
вався і викладачами роз-
поділявся за навчальни-
ми темами та перекла-
дався на російську мову.

Згідно з планом під-
готовки до першого ета-
пу державної атестації 
студентів проводились 
комплексні іспити з фун-
даментальних дисци-
плін, що входять до скла-
ду ліцензійних іспитів. 
Перший етап іспиту про-
водився за типом тесту-
вання студентів моніто-
ринговою групою ака-
демії, яка забезпечувала 
і ректорські контролі. В 
їх проведенні велику до-
помогу надавали не тіль-
ки деканати і кафедри 9 
фундаментальних дис-
циплін, але й викладачі 
таких кафедр, як мовної 
підготовки; фізичної ре-
абілітації, спортивної ме-
дицини та валеології; гу-
манітарних наук; факуль-
тетської терапії та ендо-
кринології; госпітальної 
терапії 1 та профпато-
логії; пропедевтики вну-
трішньої медицини; за-
гальної хірургії; хірургії 
№2 та інші. Щодо переві-
рок форм-відповідей сту-
дентів з великою відпові-
дальністю, наполегливіс-

тю поставилися аспіран-
ти кафедр. 

Зі сторінки газети звер-
таємося до всіх студентів 
академії, щоб вони врахува-
ли недоліки при підготовці 
до ліцензійних іспитів попе-
реднього покоління. Звер-
ніть увагу на рекоменда-
ції Центру тестування МОЗ 
України: «Першим кро-
ком підготовки до ліцен-
зійних іспитів – система-
тичне вивчення і повто-
рення навчального мате-
ріалу. Наступним кроком 
є опрацювання відкри-
тих тестових баз. Почи-
наючи з 2010-2011 н.р., 
Центр тестування опри-
люднює на сайті бан-
ки якісних тестових за-
вдань, по 2000-2500 тес-
тових завдань з кожно-
го іспиту для підготов-
ки. Кожний екзамена-
ційний буклет містити-
ме частину тестових за-
вдань з відкритих банків, 
тому знання банків безу-
мовно підвищує шанси на 
успішне складання. Слід 
пам'ятати, що лише час-
тина тесту формуєть-
ся з відкритих банків та з 
тестів попередніх років, а 
джерелом решти тесту є 
закритий банк. Тому для 
успішного складання лі-
цензійних іспитів не об-
межуйте свою підготов-
ку тільки вивченням від-
критих банків – система-
тично вчіть та повто-
рюйте навчальний мате-
ріал!”  

Шановні студенти! 
Пам’ятайте, що вирішення 
тестових завдань з одним 
правильним дистрактором, 
це в першу чергу – контр-
оль знань і меншою мірою 
їх набуття, треба вимогливі-
ше накопичувати теоретич-
ні знання. Треба навчитись 
набувати знання з кожної 
навчальної дисципліни, за-
кладати фундамент клініч-
ного мислення, пам’ятати 
завжди слова Парацельса: 
«Щоб бути лікарем, недо-
статньо навчитися запози-
чувати думки з чужих тво-
рів, треба самому розуміти 
та вміти розмірковувати».

Тетяна ПЕРЦЕВА,
перший проректор, 

професор;
Ганна КОРОЛЕНКО,

координатор з «Кроку 1», 
доцент

Результати тесту прогнозовані



3 стор.16 травня 2014 року

Кожна людина свят-
кує багато визначних дат, 
і для кожного вони свої, 
та для майбутніх анесте-
зіологів цього року черво-
ним стало 23 квітня. Саме 
в цей день відбулось під-
сумкове зібрання гуртка 
анестезіології та інтенсив-
ної терапії. 

Серед почесних гос-
тей – завідувач кафедри, 
доктор медичних наук, 
професор Юрій Юрійо-
вич Кобеляцький, лікар-
гематолог, доктор медич-
них наук, професор Люд-
мила Анатоліївна Пісоць-
ка та кандидат медичних 
наук, асистент Артур Ана-
толійович Кріштафор.

Ю. Ю. Кобеляцький 
відзначив, що цього року 
робота гуртка випала на 
ювілейні дати: 40 річчя ка-
федри анестезіології та ін-
тенсивної терапії, 50 ро-
ків Асоціації анестезіоло-
гів Дніпропетровської об-
ласті. За цей час було про-
ведено симпозіум, де сту-
денти мали змогу теж від-
крити для себе нові гори-
зонти в анестезіології та 
інтенсивній терапії. 

Далі слово було на-
дано заслуженому дія-
чу науки України, члену-
кореспонденту НАН і 
НАМН України, докто-
ру медичних наук, про-
фесору Людмилі Василів-
ні Новицькій-Усенко. Вона 
підбила підсумки роботи 
такого насиченого року: 

відбулося 14 засідань, під 
час яких було проведено 
2 майстер-класи, відвіда-
но 2 відділення, розібра-
но декілька клінічних ви-
падків, заслухано доповіді 
дослідницьких робіт, а де-
які члени гуртка надісла-
ли тези до збірника науко-
вих робіт студентів медич-
ної академії. Окремо були 
відзначені результати ро-
боти навчально-палатних 
команд.

Надалі настав час 
сюрпризів: кожен член 
гуртка був відзначений ке-
рівниками та отримав свій 
пам’ятний подарунок з 
рук Юрія Юрійовича.

Продовжила наше свя-
то почесна гостя – Л. А. 
Пісоцька, яка відкрила 
усю велич та красу кірлі-
анівського випромінюван-
ня. Вона відзначила сту-

дентку Анастасію Барано-
ву, яка виконувала дослі-
дження, пов’язане з ви-
вченням та використан-
ням кірліанівських проме-
нів.

За підсумками кон-
курсу на кращу науково-
дослідну роботу з анес-
тезіології та інтенсив-

ної терапії було вручено 
особисту премію Людми-
ли Василівни Новицької-
Усенко. Цього року отри-
мати її випала честь авто-
рці цих рядків. 

А потім розпочався 
святковий концерт. Аби 
торкнути струни пам’яті 
у присутніх, ми перегля-
нули слайд-шоу. Оскільки 
на кожному нашому засі-
данні протягом року за-
слухувались підготовле-
ні студентами матеріали, 
то, не порушуючи тради-
цій, Дар’єю Кріштафор 
була представлена допо-
відь «Вплив студентсько-
го наукового товариства з 
анестезіології та інтенсив-
ної терапії на вищі мозкові 
функції студентів I-VI кур-
сів». 

Сколихнули глибинні 
нотки душі золоті голоси 

академії Христини Шев-
ченко та Мар’яни Дмитри-
шин.

Клінічний ординатор Р. 
К. Карась прочитав вірш 
М. Заболоцького «Некра-
сивая девочка» і побажав 
усім, щоб той вогонь, який 
загорівся у нас під час від-
відування засідань, ніколи 
не згасав, а ми продовжу-
вали і надалі творити, роз-
виватися, нести добро лю-
дям, горіти та не згорати.

По завершенні концер-
ту студенти, керівники та 
почесні гості задули свіч-
ки на тортах, а потім на-
солоджувалися чудовим 
концертом грецького му-
зиканта Джанні Каламата.

У цьому навчально-
му році гурток завершив 
свою діяльність. Я га-
даю, що ко-
жен, хто від-
відував за-
сідання, від-
крив для себе 
щось нове, поділився і 
власними думками, і до-
свідом, відчув себе справ-
ді членом великої медич-
ної родини та перейняв 
певні звичаї та традиції.

Особливу подяку хоті-
лось би висловити нашо-
му керівнику гуртка Люд-
милі Василівні Новицькій-
Усенко, яка є для нас ве-
ликим прикладом і джере-
лом натхнення, яка пробу-
джує в нас бажання роз-
виватися, досягати нових 
вершин.

Наступного року СНГ 
анестезіології та інтенсив-
ної терапії знову розкриє 
свої двері перед усіма ба-
жаючими і з радістю при-
вітає нових учасників. 

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 2 курсу І-го 

медичного факультету

Делегація студентів нашої 
академії брала участь у Між-
народному медико–фарма-
цевтичному конгресі студен-
тів та молодих вчених у місці 
Чернівці.

На секції дитячої хірургії 
були представлені наукові ро-
боти з актуальних питань діа-
гностики та лікування хірур-
гічної патології у дітей, реабі-
літації хворих з вадами розви-
тку. Були представлені науко-
ві роботи студентів з Молдо-
ви, Польщі та різних регіонів 
України. З них було виділено 
3 кращі. Перші два місця отри-
мали наукові роботи студен-
тів Буковинського державно-
го медичного університету, а 
третє місце отримала робота, 
підготовлена на кафедрі дитя-
чої хірургії нашої академії ав-
тором цих рядків. 

Ч е р н і в -
ці – дуже гарне 
місто, особли-
во навесні! Сту-
денти Буковин-

ського державного медично-
го університету приймали нас 
тепло, багато часу приділяли 
кожному з нас. Зворушливи-
ми та цікавими були екскурсії 
старовинним містом Чернівці. 

Участь у такому представ-
ницькому науковому міжна-
родному форумі стала для нас 
одним з перших кроків до на-
укової діяльності та розши-
рила наші уявлення про таку 
важливу і складну спеціаль-
ність – дитячу хірургію! Ми пе-
реконались, що знання, отри-
мані на кафедрах нашої акаде-
мії, мають високий рівень!

 Дякуємо за підтримку і 
допомогу у підготовці наших 
наукових робіт та участь у 
міжнародному конгресі завід-
увачу кафедри дитячої хірургії 
професору В. А. Дігтярю та ке-
рівнику студентського науко-
вого гуртка асистенту О. Г. Са-
довенко.

Антон ЧОРНЕНЬКИЙ, 
староста СНГ кафедри 

дитячої хірургії, студент 
4 курсу II-го медичного 

факультету

Студентська 
наука

Такі плідні заняття у гуртку Наша 
робота – 

серед 
кращих

Вже 19 років поспіль на 
кафедрі мовної підготовки 
проводяться міжвузівські сту-
дентські наукові конферен-
ції, під час яких студенти у 
формі живої дискусії мають 
змогу вдосконалити свої мов-
ні навички, збагатити слов-
никовий запас, вдосконали-
ти свої ораторські здібності, а 
також дізнатися багато ново-
го щодо інновацій та розро-
бок у галузі медицини та еко-
логії.

Цьогорічна конференція 
«Медицина. Здоровий спо-
сіб життя» пройшла у звич-
ному форматі. Понад 50 сту-
дентів взяли активну участь 
у цьому науковому зібранні. 
Серед гостей були представ-
ники Дніпропетровського 
обласного медичного ліцею 
«Дніпро» та студенти Дніпро-
петровського національно-
го університету залізничного 
транспорту. Студенти для сво-
їх доповідей обирали найак-
туальніші теми, які безпосе-

редньо стосуються медици-
ни та здорового способу жит-
тя.Хотілося б відзначити кра-
щих доповідачів цьогорічної 
конференції з числа студен-
тів нашої академії: Екзархо 
Дмитра (I-4б), Рахмана Євге-
на (I-4б), Ковтуненко Наталію 
(I-1а), Легку Любов (I-1а), Фе-
дорову Вікторію (I-201а), Ко-
лесник Катерину (I-5б), Крив-

цову Марію (II-8а), Жуковську 
Олену (II-2а), Чокас Марію 
(II-3а), Марченка Богдана 
(II-9б) та інших.

Відкрила конференцію 
завідуюча кафедри мовної 
підготовки доктор філологіч-
них наук проф. Т. В. Філат. Ор-
ганізатор старший викладач, 
кандидат філологічних наук 
О. В. Нашиванько доклала зу-

силь, щоб заохотити студентів 
до участі в цій події. Активну 
участь у підготовці студентів 
до конференції взяли викла-
дачі кафедри. 

Щиро сподіваємось, що 
подібні наукові заходи будуть 
і надалі проводитись на ка-
федрі, а учасники матимуть 
змогу ще зі студентської лави 
робити перші кроки в науці.

Йосип ХМІЛЬ,
студент 2 курсу

І-го медичного факультету 

Перші кроки 

На кафедрі мовної під-
готовки шість груп першо-
курсників звітували про зна-
ння латинської мови. Деві-
зом конференції стали сло-
ва «Linqua Latina: per aspera 
ad astra».

Завідувач кафедри док-
тор філологічних наук про-
фесор Тетяна Віталіївна Фі-

лат дала напуття щодо необ-
хідності постійної роботи над 
собою - інтелектуальної, мо-
ральної, духовної…

Коло питань, порушених 
у доповідях студентів, вияви-
лося досить розмаїтим. Але 
в основному виступаючі ви-
явили інтерес до етимології 
слова: Юлія Варава та Ганна 
Бурко розповіли про побуто-
ві та міфологічні витоки назв 
лікарських рослин, Ганна Бі-
ленко – про міфологічні об-
рази в клінічній терміноло-
гії. Про історію римського ка-
лендаря та походження назв 
місяців дізналися з допопо-
відей Ксенії Ніценко та Інни 
Приходько. Аліна Ожема та 
Тетяна Стеценко представи-
ли цікавий матеріал про лі-
карські рослини в геральдич-
ній символіці. Темі «Латин-
ські слова і крилаті вислови у 
сучасному світі» присвятила 
свій виступ Тетяна Гапонюк. 
Усі доповідачки підійшли до 
завдання творчо і запропо-
нували аудиторії багатий ін-
формаційний матеріал, проі-
люстрований чудовою добір-
кою відеокадрів.

Завуч кафедри Миросла-
ва Юріївна Сидора позитивно 

оцінила доповіді, підкресли-
ла, що це лише перші кроки 
в дослідницькій роботі, поба-
жала не зупинятися в науко-
вому пошуку.

Підсумки конференції 
підбила керівник секції ла-
тинської мови к.ф. н. доцент 
Л. В. Кутарєва. Уміння Люд-
мили Василівни говорити з 

м’яким гумором про найсер-
йозніше і цього разу виклика-
ло в аудиторії пожвавлення і 
посмішки.

І ось – хвилюючий мо-
мент: вручення грамот і при-
зів. Цього разу приз – симво-
лічний: шоколадне яйце! «Ab 
ovo!» - виголошує Людмила 
Василівна. Усе має свій поча-
ток! Початок майбутнім успі-
хам поклали на нинішній кон-
ференції наші юні доповідачі. 
І попереду – ще довгий шлях 
до збирання плодів: «ab ovo 
ad mala». Удачі на цьому шля-
ху!

На нашій секції входить в 
традицію і інша цікава фор-
ма позааудиторної роботи 
зі студентами – конкурс се-
ред першокурсників на кра-
щого знавця латини. Цього 
року переможцем конкур-
су став студент Ігор Лєбєдєв. 
Щиро вітаємо Ігоря та наших 
доповідачок з їх першими пе-
ремогами! Без тернів не про-
ходить жодне життя. Зичимо 
усім нашим першокурсникам 
завжди бачити попереду зір-
ки. І йти до них.

Ірина СМІШЛИВА,
викладач латинської мови

Медикам потрібно 
знати латину

Кожного року у гуртожит-
ках нашої академії за ініціативи 
комітету у справах гуртожит-
ків, помічника першого про-
ректора з виховної роботи Ю. 
М. Дзюби проводяться конкур-
си на кращу кімнату. До комі-
сії входять члени студентської 
ради, представники адміністра-
ції гуртожитку та відповідаль-
ні особи з деканату. Точна дата 
огляду зберігається у таємниці, 
що тримає учасників конкур-
су у деякій напрузі та постійній 
готовності. 

Є переможці конкурсу на кращу кімнату!
Окрім огляду кімнат, про-

водиться поточний вибірко-
вий огляд кімнат на поверхах. 
За результатами конкурсу оби-
раються переможці, які пося-
дуть три перші призові місця, 
вони будуть нагороджені цін-
ними призами, звільненням від 
чергувань у гуртожитку на вес-
няний семестр та грамотами. 
Проведення даного конкурсу 
разом з поточним санітарним 

оглядом дає можливість контр-
олювати, коригувати та підтри-
мувати умови проживання у 
гуртожитку на відповідному до 
Статуту рівні. 

Цьогоріч переможцями 
конкурсу стали: у гуртожитку 
№3 – мешканці кімнати № 95 
Т. Моташко, А. Ковалик, А. Сер-
дюк, у гуртожитку №4 – меш-
канці кімнати №319 Я. Кон-
драшова, О. Лазько, В. Шибін-

ська, у гуртожитку №6 – меш-
канці кімнати №437 О. Они-
щенко, Є. Касьянова, у гурто-
житку №7 – мешканці кімнати 
№1014 М. Донник, О. Чубуки-
на. Вітаємо переможців!

Олександр НАКОНЕЧНИЙ,
голова комітету у справах

гуртожитків, 
студент 3 курсу

ІІ-го медичного факультету
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Єдність – це тісний зв'язок, 
згуртованість, цілісність, не-
подільність; поєднання в од-
ному цілому, нерозривність 

зв'язку; схожість, цілкови-
та подібність; спільність, зо-
середженість чогось в одному 
місці .
У сьогоденні іменник жіночо-
го роду з 7 літер став, мабуть, 
найуживанішим. Це тепер не 
просто слово, це – символ, ві-
ра , мрія.
Єдність (спираючись на ви-
значення) створюємо ми самі 
з того, що ми думаємо, з то-
го, що ми робимо, з того, що 
нас оточує.
Єдність – тема «Студентської 
весни-2014»медичної ака-
демії, котра відбулася 17 квіт-

Лондон та Чернігів відомі сво-
їми замками та історіями,що 
зберігають їхні стіни. Фести-
вальними столицями є Париж 
і Львів. Колоритна атмосфе-
ра ринку найбільш відчутна у 
Дубаях і Одесі. Відвідати різ-
номанітні смаколики краще 
у Римі та Полтаві. А ось по-
розважатись – у Лас-Вегасі та 
Харкові.
 У містах ведучі зустрічають-
ся з різними персонажами 
(Шерлок Холмс, Ілля Муро-
мець, мушкетерші, лицар з да-
мою, Дон Карліоне, Солоха, 
Бред Пітт та Анжеліна Джолі, 
Остап та Елочка, Ходжа На-
среддін, тьотя Соня) , кожен з 
яких є яскравим доповненням 
того чи іншого куточку.
Варто відзначити двомовність, 
котра лунала зі сцени. Вона 

об’єднання, адже всі вони та-
кі несхожі та неповторні: спі-
ваючі, танцюючі, гімнастичні; 
патріотичні, жартівливі; різно-

мовні, навіть різнокраїнні.
Творцям Весни (дирек-
тору клубу Т. М. Трусо-

стала гармонійним доповне-
нням основного замислу.
Номери програми: «Україно, 
будьмо!» («Flash Dance»), 

«Грай, моя мила» (Ма-
рьяна Дмитришина), «Те-
че вода» (Ольга Кравчен-
ко), «Мохнатый шмель» 
(“Delis”), «Я піду в дале-
кі гори» (Роман Шевченко), 
«Метаморфоза» («Ерідан»), 
«Два крила» (Ірина Дрога), 
«Преодоление» (“MusiS”), 
«Гітара» Ольга Лутчен-
ко, «Нью Йорк» («Папри-
ка», «Каскад»), «Чайхана» 
(Сабіна Юлдашева), «Si Al 
sayed», (Яхья Аль Шатрит), 
«Калейдоскоп 70-х» («Retro 
muz»), “Gas” («Екскурс»), 
«Це Україна» («Шарм») 
– пройшли також під гаслом 

вій, режисеру-постановнику 
О. А. Власенко) і цьогоріч 
вдалося свято. Підтверджен-
ням тому став заповнений 
зал та його активна підтрим-
ка виступаючих. Про це у за-
ключному слові сказали про-
ректор Л. Ю. Науменко, по-
мічник першого проректора 
з гуманітарно-виховної ро-
боти Т. В. Святенко, голо-
ва профкому співробітників 
В. В. Васильченко.
Залишилось почути думку 
журі стосовно виступу. Фести-
вальний марафон, котрий по-
чався 14 і тривав по 30 квітня, 
підіб’є свої підсумки у травні.
А свою риску ми можемо під-
вести зараз. Ось вона – єд-
ність. Єдність вузів, факуль-
тетів, студентів, працівни-
ків вишів, країн, культур, 
мов,талантів, творчості…
Давайте жити у єдності й нада-
лі разом!

Ольга КЛИМЕНКО

ня в Національному цен-
трі аерокосмічної освіти 
ім. О. М. Макарова.
«Орел і Решка» – назва цьо-
горічної вистави. За основу 
взята однойменна передача. 
Як і у прототипі, ведучі (Ма-
ша і Ярослав) з різним балан-
сом коштів вирушають у по-

дорож. Мандрівка має на ме-
ті поставити знак рівності між 
країнами світу та Україною. 

Студентська
весна Тема вечора – днiсть

Аспірантура
До аспірантури з відривом від виробни-

цтва за спеціальностями:
внутрішні хвороби – 7
хірургія – 2
педіатрія – 1
стоматологія – 2
патологічна анатомія – 1
До аспірантури без відриву від вироб-

ництва за спеціальностями:
хірургія – 1
педіатрія – 1
травматологія та ортопедія – 2

Магістратура
До магістратури за спеціальностями:
внутрішні хвороби – 4
загальна практика – сімейна медицина – 3
ортопедія і травматологія – 1
стоматологія – 1
загальна гігієна – 1
При вступі до аспірантури приймаються 

документи від громадян України,  які мають 
вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або 
магістра. На клінічні кафедри до аспірантури 
приймаються особи, які мають не менше двох 
років стажу роботи лікарем після закінчення 
інтернатури, лікарський фах якої відповідає 
науковій спеціальності аспірантури, або ма-
ють кваліфікацію магістра медицини.

До магістратури приймаються громадя-
ни України, які мають кваліфікацію спеціа-
ліста, рекомендацію вченої ради вищого за-
кладу освіти на наукову роботу і зараховані 
на посади лікарів-інтернів в базових устано-
вах охорони здоров’я для навчання в інтер-
натурі.

Також ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» оголошує прийом 
документів від громадян для вступу до аспі-
рантури (з відривом та без відриву від ви-
робництва) на контрактних умовах за реє-
стром спеціальностей, за якими ведеться 
підготовка фахівців в ДЗ ДМА.

Прийом документів відбуватиметься з 20 
травня по 20 серпня 2014 року.

Особи, що вступають до аспірантури, 
подають на ім’я ректора ДЗ ДМА:
•	заяву;
•	особовий листок з обліку кадрів;
•	автобіографію;

Терапія 
Загальна практика – сімейна медицина
Хірургія
Дитяча хірургія
Педіатрія 
Неврологія
Інфекційні хвороби
Анестезіологія
Медицина невідкладних станів

2
2
2
1
2
1
1
1
2

Приймаються документи громадян 
України, лікарів, які мають освітньо-
кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста 
і стаж практичної роботи не менше трьох 
років за фахом після закінчення інтерна-
тури або спеціалізації, лікарська спеціаль-
ність якої відповідає спеціальності клініч-
ної ординатури.

Державний заклад «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України» оголо-
шує також прийом документів громадян 
України для вступу до клінічної ордина-
тури на контрактних умовах за фахами хі-
рургічного та терапевтичного профілів:

Хірургія 1
Стоматологія 3

Приймаються документи вищевказа-
ної категорії лікарів та осіб, які закінчу-
ють навчання в інтернатурі на контрак-
тних  умовах.

Прийом документів для вступу до клі-
нічної ординатури буде проведений  

•	список опублікованих наукових праць і 
винаходів. Аспіранти, які не мають опублі-
кованих праць і винаходів, подають наукові 
доповіді (реферати) з обраної ними науко-
вої спеціальності;
•	медичну довідку про стан здоров’я за 
формою № 286 – у;
•	копію диплома про закінчення вищого на-
вчального закладу із зазначенням одержа-
ної кваліфікації спеціаліста та копію до-
датка з оцінками;
•	копію диплома магістра, посвідчення клі-
нічного ординатора (особи, які здобули 
відповідну освіту за кордоном – копію но-
стрифікованого диплома);
•	посвідчення про складання кандидат-
ських іспитів (за наявності складених кан-
дидатських іспитів);
•	копію паспорта;
•	копію ідентифікаційного номера;
•	копію сертифікату лікаря відповідного 
фаху;
•	очні аспіранти – трудову книжку та копії 
трудової книжки, довідки про середній за-
робіток (для осіб зі стажем роботи).

Особи, що вступають до магістратури, 
подають на ім’я ректора ДЗ ДМА:
•	заяву;
•	особисто заповнений листок обліку  
кадрів;
•	автобіографію;
•	копію паспорта;
•	копію ідентифікаційного номера;
•	копію диплома про повну вищу освіту та 
копію додатка з оцінками;
•	виписку з трудової книжки з записом 
про прийом на роботу до базового закла-
ду (установи) охорони здоров’я на посаду 
лікаря-інтерна;
•	рекомендацію вченої ради вищого закла-
ду освіти до навчання в магістратурі;
•	список опублікованих праць і винаходів 
(при наявності).

Паспорт, трудова книжка та диплом про 
вищу освіту подаються вступником особис-
то, документи приймаються тільки у повному 
комплекті.

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дзер-
жинського, 9, кімн. 81, 53, 54, наукова частина. 

Контактний телефон: 31-22-57

з 25 травня по 24 червня 2014 року. 
Вступний іспит – 25 червня 2014 року.

Лікарі, які бажають вступити до клініч-
ної ординатури, подають на ім’я ректора 
ДЗ ДМА заяву, до якої додають:
•	 особисто заповнений листок з обліку ка-

дрів;
•	 автобіографію;
•	 копію диплома про вищу медичну освіту 

(з додатком);
•	 копію сертифікату про присвоєння ква-

ліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікар-
ської спеціальності; 
•	 копію трудової книжки;
•	 список опублікованих наукових праць 

та винаходів (при наявності);
•	 характеристику з місця роботи або ха-

рактеристику кафедри, де проходив ін-
тернатуру, та рекомендацію вченої ради 
ДЗ ДМА (лікарі, які закінчують навчання в 
інтернатурі);
•	 копію паспорта та ідентифікаційного 

коду;
•	 фотографії ( 2 шт.);
•	 довідка про стан здоров’я (копія сан. 

книжки)
•	 копію свідоцтва про лікарську кваліфі-

каційну категорію (при наявності).  
Прийом документів здійснюється у де-

канаті факультету післядипломної освіти 
за адресою: 

м. Дніпропетровськ, вул. Дзержин-
ського, 9, кім. 69. Контактний телефон: 

31-22-73.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
оголошує конкурс для проведення прийому 

до аспірантури та магістратури на місця державного замовлення до клінічної ординатури на місця держзамовлення за фахами:

Татко дивиться щоденник 
доньки,  зморщується,  зітхає. 
Донька зацікавлено:

Як думаєш, татко, у всьо-
му  винна  вулиця  чи  дурна 
спадковість?

Як  будь-яка  жінка  я,  зви-
чайно,  хочу  нову  сукню.  Але 
ще більше хочу влізти в стару.

Цікаве  спостереження: 
90% лінивих чоловіків вважа-
ють, що їм пасує борода.

У  лікарів  у  полікліні-
ці  тільки  два  діагнози:  «Чо-
го прийшов, якщо ходити мо-
жеш?» і «Де ж ти, любий, ра-
ніше був?»

Посміхніться!


