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Клятва 
лікаря України

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

– усі знання, сили та вміння віддавати спра-
ві охорони здоров’я людини, лікуванню і запобі-
ганню захворюванням, надавати медичну допо-
могу всім, хто її потребує;

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

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

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

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

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

Вірність цій клятві присягаю пронести через 
усе своє життя.

Державний 
Гімн України 

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира  свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб’ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

От і настав хвилю-
ючий момент у вашо-
му житті: ви прощає-
теся зі студентськи-
ми роками і виходите 
на самостійний шлях. 
І хоча б якими трудно-
щами не було перепо-
внене ваше навчання – 
згадувати будете ці ро-
ки зі світлими почут-
тями. Адже в стінах 
академії ви не тільки 
оволодівали азами ме-
дичної науки, а й зу-
стріли справжніх дру-
зів, у багатьох заро-
дилося кохання, дехто 
створив сім’ю. Тут на 
вашому шляху зустрів-
ся справжній 

Учитель, якого б ви 
хотіли наслідувати як 
людину, як фахівця, до 
якого зможете у будь-
який час звернутися 
за порадою, який бу-
де для вас камертоном 
життєвих вчинків.

І у зв’язку з цим 
я хочу нагадати 
обов’язкове кредо лі-
каря, медичного пра-

цівника: «Ніколи не 
вважайте, що ви до-
сконало оволоділи 
своїм фахом!» 

У медицині немає 
межі, за якою мож-
на зупинитися на до-
сягнутому! Тож шлях 
без навчання – то не 

для вас. Адже ви обра-
ли найвідповідальні-
шу професію вартово-
го найбільшого скарбу 
людини – її Здоров’я.

Наші педагоги  за-
кликали вас не тіль-
ки глибоко засвоюва-

ти знання, а й прище-
плювали такі необхід-
ні лікареві риси, як не-
байдужість, співчут-
тя, милосердя, бажан-
ня творити добро – без  
усього цього не справ-
диться ваша мрія ста-
ти справжнім лікарем. 

А історія нашої акаде-
мії, якій невдовзі ви-
повниться 100 років, 
багата на такі Особис-
тості.

Іще не можу не ска-
зати вдячні слова ва-
шим родинам, які під-

тримували, підбадьо-
рювали, допомагали 
на шляху навчання. 
Низький їм уклін!

Ви виходите на са-
мостійну дорогу в не-
легкі для України ча-
си. Наша незалежна 
держава нині пережи-
ває скруту – політич-
ну, економічну, соці-
альну.

Переконаний: ми 
виховали вас справ-
жніми патріота-
ми! Знайте: єдина ва-
ша зброя – це знання. 
Знання, які допомо-
жуть зберегти людям 
здоров’я. Знання, які 
примножать славу на-
шої держави.

Несіть з честю зван-
ня вихованця Дніпро-
петровської медичної 
академії!

Георгій Вікторович ДЗЯК,
ректор, академік НАМН 

України,
лауреат Державної премії 

України,
заслужений діяч науки 

й техніки України

Дорогі  наші випускники!

20 мая наша акаде-
мия принимала высокого 
гостя – чрезвычайного 
и полномочного посла 
республики Узбекис-

тан в Украине Абдуали-
ева Алишера Хабибул-
лаевича. Встретившись 
с узбекскими студен-
тами, которые учатся у 
нас, он подчеркнул, что 
узбекское правительство 
во главе с президентом 
И. А. Каримовым прояв-
ляет заботу о студентах 
из Узбекистана, обучаю-
щихся в вузах Украины. 

Посол прибыл в Днепро-
петровск из Донецкой 
области и отметил, что 
ситуация у нас стабиль-
ная и безопасность граж-

данам Узбекистана, как 
и другим иностранцам, 
обеспечивается надлежа-
щим образом. Он поже-
лал студентам успешно 
окончить учебный год и 
вернуться в Узбекистан. 

Первый проректор 
профессор Т. А. Перце-
ва познакомила высокого 
гостя с нашей академией: 
пригласила в музей исто-

рии академии и анатоми-
ческий музей. Алишер 
Хабибуллаевич показал 
документальный фильм 
о самых красивых горо-
дах Узбекистана: Таш-
кенте, Самарканде, Буха-
ре. Фильм о родных мес-
тах позволил юношам и 
девушкам вспомнить ро-
дину, почувствовать себя 
на несколько минут до-
ма. Высокого гостя позна-
комили с условиями жиз-
ни и быта в общежити-
ях №1 и №5. Встреча за-
кончилась неожиданным 
для него сюрпризом: 

студенты поздравили его 
с днем рождения и вру-
чили букет цветов. По-
сол не афишировал эту 
дату и был весьма тронут 
вниманием. Он остал-
ся доволен теплым прие-
мом и дружественной ат-
мосферой знакомства с 
нашей академией.

Александр КОВТУНЕНКО,
профессор, декан І-го 

международного факультета.
На снимках: во время посе-
щения послом Узбекистана 

медицинской академии.
Фото Виктора СУЛАЕВА

Наш гость – посол Узбекистана
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студентська
наука

У травні на базі кафе-
дри урології, оператив-
ної хірургії та топогра-
фічної анатомії відбуло-
ся підсумкове засідання 
студентського наукового 
гуртка з урології. У ньо-
му взяли участь студенти 

В д а л и й  п і д с у м о к 4-5 курсів I-го та II-го ме-
дичних факультетів, що 
представили увазі сім до-
повідей на різноманітні 
актуальні теми сучасної 
урології. Присутні були 
викладачі-асистенти ка-
федри Микола Миколайо-

вич Моісеєн-
ко, Костянтин 
С е р г і й о в и ч 
Бараннік та 
Микита Юрі-
йович Поліон 
і завідувач ка-
федри профе-
сор Віктор Пе-
трович Стусь.

Р о з п о ч а в 
к о н ф е р е н -
цію керівник 
гуртка і на-
ставник мо-
лодих вчених 
кандидат ме-
дичних наук 
М. М. Моісеєн-

ко. Він зазначив, наскіль-
ки сильно за останні роки 
зріс рівень зацікавленос-
ті студентів науковою ді-
яльністю.

Так, Наталія Дубов-
ська підготувала презен-
тацію «Ятрогенна трав-
ма сечового міхура». Дар’я 
Пушкарська представи-
ла широке дослідження 
«Пріапізм», а Олена Юхи-
менко продемонструва-
ла яскраву доповідь «Чу-
жорідні тіла сечових шля-
хів». Павло Литвин озна-
йомив присутніх із тонко-
щами перебігу та лікуван-
ня простатиту, а Юлія Алі-
єва показала результати 
ретельних досліджень на 
тему «Ліпома нирки». До-
повідь Гліба Бужка «Го-
стра мошон-

ка» детально розкривала 
різноманітність гострих 
запальних захворювань і 

травматичних станів чо-
ловічої статевої систе-

ми. Особис-

то ж моя робота «Позао-
черевинні розриви сечо-
вого міхура» пояснювала 
нюанси хірургічного ліку-
вання даної ургентної па-
тології.

Після того, як усі допо-
віді було заслухано, слово 
взяли викладачі. Ця кон-

ференція, запевнили во-
ни, є найкращим показни-
ком того, що наукова ро-
бота щороку проходить 
на все вищому рівні, а сту-
денти проявляють усе 
більшу зацікавленість.

У заключному сло-
ві професор В.П Стусь ви-
словив надію на те, що 
студентський ентузіазм 
у науково-дослідницькій 
роботі буде лише зроста-
ти і приведе молодих уче-
них до значних академіч-
них вершин. 

Від імені кафедри він 
урочисто вручив кожно-
му доповідачеві посіб-
ник «Урологія. Практич-
ні навички», побажав нео-
дмінної користі від нього і 
успіхів у навчанні.

Ганна ШАТУРОВА,
студентка 4 курсу

ІІ-го медичного факультету

Вдалий  підсумок  
У травні  на базі кафедри урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії   
відбулося підсумкове засідання студентського наукового гуртка з урології. У ньому взяли 
участь студенти 4‐5 курсів I‐го та II‐го медичних факультетів, що представили увазі сім 
доповідей на різноманітні актуальні теми сучасної урології. Присутні були викладачі‐
асистенти кафедри Микола Миколайович Моісеєнко, Костянтин Сергійович Бараннік та 
Микита Юрійович Поліон і завідувач кафедри професор Віктор Петрович Стусь. 

Розпочав конференцію керівник  гуртка і наставник молодих вчених кандидат медичних 
наук М. М. Моісеєнко.  Він зазначив, наскільки сильно за останні роки зріс рівень 
зацікавленості студентів   науковою діяльністю. 

Так,  Наталія Дубовська підготувала презентацію  «Ятрогенна травма сечового міхура».  
Дар’я Пушкарська представила  широке дослідження  «Пріапізм», а Олена Юхименко 
продемонструвала яскраву доповідь  «Чужорідні тіла сечових шляхів». Павло Литвин 
ознайомив присутніх із тонкощами перебігу та лікування простатиту, а Юлія Алієва 
показала результати ретельних досліджень на тему «Ліпома нирки». Доповідь Гліба Бужка 
«Гостра мошонка» детально розкривала різноманітність гострих запальних захворювань і 
травматичних станів чоловічої статевої системи. Особисто ж моя робота  «Позаочеревинні 
розриви сечового міхура» пояснювала нюанси хірургічного лікування даної ургентної 
патології. 

Після того, як усі  доповіді було заслухано, слово взяли викладачі. Ця конференція, 
запевнили вони, є найкращим показником того, що наукова робота щороку проходить на 
все вищому рівні, а студенти проявляють усе більшу зацікавленість. 

 
Професор В.П. Стусь вручає старості 

наукового гуртка з урології Наталії 
Дубовській посібник «Урологія. Практичні 
навички».

Професор В.П. Стусь вручає старості наукового гуртка з урології Наталії Дубовській  посібник 
«Урологія. Практичні навички» 

 

У заключному слові  професор В.П Стусь  висловив надію на те, що студентський ентузіазм 
у науково‐дослідницькій роботі буде лише зростати і приведе молодих учених до значних 
академічних вершин.  

 Від імені кафедри він урочисто вручив кожному доповідачеві  посібник «Урологія. 
Практичні навички», побажав неодмінної користі від нього і успіхів у навчанні. 

 

 Науковий гурток з урології на чолі з керівником М. М. Моісеєнком та викладачами К. С. 
Баранніком  та М. Ю. Поліоном      

 

Ганна ШАТУРОВА, 

студентка  4 курсу 

  ІІ‐го медичного факультету 

Науковий гурток з урології на чолі з керівником 
М. М. Моісеєнком та викладачами К. С. Баранніком та 
М. Ю. Поліоном  

Молоді вчені та сту-
денти нашої академії взя-
ли участь у терапевтичній 
секції ХІІ наукової конфе-
ренції студентів та моло-
дих вчених "Новини і пер-
спективи медичної науки".

Відкрив конференцію 
завідувач кафедри гос-
пітальної терапії № 1 та 
профпатології, доктор ме-
дичних наук, професор 
О. В. Курята.

Дослідження та допо-
віді, представлені на кон-
ференції, оцінювало журі 
у складі голови професора 
кафедри госпітальної те-
рапії № 1 та профпатології 
В. П. Гейченко, доцента ці-
єї кафедри О. Ю. Філіппо-
вої, доцента кафедри фа-
культетської терапії та ен-
докринології Т. В. Кіреєвої, 
асистента кафедри пропе-
девтики внутрішньої ме-
дицини Л. І. Новоженіної.

Вела конференцію до-
цент кафедри госпіталь-
ної терапії № 1 та профпа-
тології, керівник студент-
ського наукового гуртка 
кафедри І. Л. Караванська. 

Свої роботи представи-
ли магістранти Д. С. Ми-
хайліченко (каф. факуль-
тетської терапії та ендо-
кринології), В. О. Дроз-
дов (каф. сімейної меди-
цини), К. О. Писаревська 

Вже 14-
й рік по-

спіль секція педіатрії 
в рамках Міжнародної 
конференції студентів 
та молодих вчених «Но-
вини та перспективи 
медичної науки» прово-
дилась на кафедрі гос-
пітальної педіатрії № 1. 

Президія секцій-
ного засідання була 
представлена завіду-
вачем кафедри проф. 
В. О. Кондратьєвим та 
доц. Л. І. Вакуленко. За-
слухано 13 доповідей 
студентів 3-6 курсів і 
молодих вчених з усіх 
педіатричних кафедр 
нашої академії, най-
більша кількість пред-
ставлена науковими 
розробками, викона-
ними на кафедрі госпі-
тальної педіатрії №1. 

Найбільшу зацікав-
леність викликала до-
повідь авторів цих ряд-
ків «Епідеміологія не-
онатального сепсісу», 
виконана під керівни-
цтвом ас. Н. П. Ткачен-
ко та к.м.н. Д. М. Сур-
кова. Перлиною конфе-
ренції стала презента-
ція іноземного студен-
та 5 курсу Ахмада Мес-
то на тему ««A case of 
syncope in children» (ке-

(каф. госпітальної терапії 
№ 2), лікар-інтерн першо-
го року навчання за спеці-
альністю "Внутрішня ме-
дицина" В. О. Олефіренко 
(каф. факультетської тера-
пії та ендокринології).

Після виступів стар-
ших колег слово отримали 
студенти. П’ятикурсниця 
І-го медичного факульте-
ту Ольга Богданова з до-
повіддю "Фактори ри-
зику, клінічні, гендер-
ні та вікові особливос-
ті у хворих на хронічну 
ІХС з коронарографічно-
інтактними артеріями 
серця" (науковий керівник 
І. Л. Караванська). Студен-
ти 5 курсу ІІ-го медично-
го факультету присвятили 
доповіді актуальним про-
блемам пульмонології, зо-
крема, питанню лікуван-
ня та діагностики негос-
пітальних пневмоній. Ав-
тор цих рядків доповів 
про "Обгрунтування гос-
піталізації хворих на не-
госпітальну пневмонію з 
урахуванням діагностич-
них шкал". Доповненням 
до неї, але зовсім самостій-
ною, стала доповідь Олек-
сандра Матієвського "Фар-
макоекономічні аспекти 
лікування негоспітальної 
пневмонії в умовах стаці-
онару". Науковим керівни-
ком обох робіт є головний 
пульмонолог Дніпропе-
тровської області доц. 
Т. В. Кіреєва.

Журі підбило підсум-
ки: перше місце розді-
лили між собою магістр 

рівник ас. Н. П. Ткачен-
ко), який вперше за іс-
торію даної конферен-
ції представляв резуль-
тати свого досліджен-
ня англійською мовою. 
Звернули на себе ува-
гу доповіді студенток 
3 курсу К. Банацької 
та Г. Камнєвої «Етіоло-
гічна структура пієло-
нефриту у дітей» (керів-
ник доц. Т. В. Ярошев-
ська), студента 3 кур-
су Д. Вернигори «Осо-
бливості фізичного 
розвитку дітей з муко-
вісцидозом» (керівни-
ки – д.мед.н. С. І. Іль-
ченко та ас. Н. М. Кра-
маренко), шестикурс-
ниці Ю.Тригубенко 
«Ефективність за-
стосування пробіо-
тика (Lactobacillus 
rhamnosus GG) для 
профілактики внутріш-
ньолікарняної ротаві-
русної інфекції» (ке-
рівник доц. Т. А. Бор-
дій). Свої наукові ро-
боти представили та-
кож магістрант кафе-
дри факультетської пе-
діатрії та медичної ге-
нетики В. Дєєв «Фак-

К. О. Писарев-
ська з науко-
вою роботою "Предиктори 
рецидиву аритмії у паці-
єнтів з персистуючою фі-
бриляцією передсердь не-
клапанного генезу після 
електричної кардіоверсії 
у віддалений термін" (на-
уковий керівник – акаде-
мік НАМН України, д.м.н., 
професор Г. В. Дзяк) та 
Ольга Богданова.

Друге місце посіли 
Олександр Матієвський 
та автор цих рядків. Тре-
тє ж місце отримали магі-
странти В. О. Дроздов (на-
уковий керівник д.м.н., 
професор каф. госпіталь-
ної терапії № 1 та профпа-
тології В.В.Родіонова) з до-
повіддю "Діагностика ура-
жень серцево-судинної 
системи у хворих на рак 
легень після поліхіміоте-
рапії та оцінка реабіліта-
ційних можливостей ор-
ганізму" та Д. С. Михайлі-
ченко з науковою роботою 
"Частота виявлення брон-
хообструктивного син-
дрому у пацієнтів з пато-
логією серцево-судинної 
системи"(науковий керів-
ник – член-кор. НАМН 
України, д.м.н., професор 
Т. О. Перцева ).

За активну участь у 
конференції був нагоро-
джений студент 5 курсу ІІ-
го міжнародного факуль-
тету Файз Ейбо Ахмад.

Олександр БІЛОКОНЬ,
студент 5 курсу

ІІ-го медичного факультету

тори ризику формуван-
ня антибіотикорезис-
тентності у дітей» (ке-
рівник проф. О. Є. Аба-
туров) та асистент ка-
федри госпітальної пе-
діатрії № 1 Н. П. Ткачен-
ко «Діагностичні мож-
ливості амбулаторно-
го моніторування реоп-
невмограми в дитячій 
пульмонологіі» (керів-
ник – проф. В. О. Кон-
дратьєв).

Учасники засідан-
ня відзначили, що на 
конференції панува-
ла не тільки академіч-
на атмосфера, а й було 
по-домашньому затиш-
но. Традиційне чаюван-
ня на кафедрі після за-
кінчення конференції 
дозволило учасникам 
краще познайомитися 
один з одним, з науко-
вими доробками та по-
спілкуватися у нефор-
мальній обстановці. 

Денис МИРОНОВ,
Олександра СУРКОВА,

члени СНГ, 
студенти 5 курсу 

II-го медичного 
факультету

Одвічний 
потяг 

до істини

Роботи базуються на 
власних дослідженнях

Незважаючи на вели-
ке значення введення ін-
формаційних техноло-
гій, старі форми і мето-
ди інформації не втрати-
ли свого значення. Тож 

«Дні кафедри» мають ве-
лику популярність серед 
користувачів бібліоте-

ки: на цьому заході вони 
знайомляться безпосе-
редньо із першоджерела-
ми, до «Дня кафедри» до-
бираються документи за 
останні роки, тобто – но-
ві досягнення в галузі ме-
дицини.

За 2014 рік було про-
ведено 13 таких захо-
дів, а саме: каф. акушер-
ства, гінекології та пери-
натології ФПО (зав.каф. 
проф. Ю. О. Дубоссар-
ська, відповідальний ку-
ратор асистент В. Т. На-
горнюк) – 5; каф.психіа-
трії ФПО (зав. каф.проф. 
Л. М. Юр’єва, відпові-

дальний куратор асис-
тент В. В. Горовенко) – 3; 
каф. медико-соціальної 
експертизи та реабіліта-
ції ФПО (зав. каф. проф. 
Л. Ю. Науменко, відпові-
дальний куратор доцент 
В. М. Березовський) – 1; 
каф. гастроентероло-
гії та терапії ФПО (зав. 
каф. проф. Ю. М. Степа-
нов, відповідальний кура-
тор асистент Л. М. Шен-
дрик) – 3; каф. госпіталь-
ної педіатрії №2 та нео-
натології (зав. каф. проф. 
Ю. К. Больбот, відпові-
дальний куратор доцент 
Т. М. Плєханова) – 1.

«День кафедри» - за-
хід комплексний. В йо-
го організації та про-

веденні брали участь 
різні відділи бібліоте-
ки, а саме: довідково-
інформаційний, науко-
вої літератури, читальний 
зал.

«День кафедри» – це 
можливість збільшення 
користувачів бібліотеки, 
відвідування та книгови-
дачі, а також вирішення 
різноманітних питань що-
до взаємозв’язку роботи 
кафедри та бібліотеки.

Раїса ГОДЛЕВСЬКА,
зав.довідково-

інформаційним відділом
На знімку: «День кафедри» 

гастроентерології та 
терапії ФПО

«Дні кафедр» потрібні
1 вересня, 1-й клас. Вчи-

телька:
– Діти, в школі потрібно 

сидіти тихо, а якщо хочете 
щось запитати, потрібно під-
няти руку.

Один хлопчик тягне руку. 
Вчителька:

– Ти хочеш щось запитати?
– Ні, просто перевіряю, як 

працює система.

Піймав старий золоту 
рибку.

– Чого тобі треба, старче?
– Для початку – дру-

гу дружину. Пушкіна читав, 
знаю, чим все може закінчи-
тися.

Посміхніться!
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Доброю традицією ака-
демії є проголошення акто-
вих промов на день заснування 
вузу. Кожного року він святку-
ється на традиційному засідан-
ні вченої ради. З актовою про-
мовою на ньому доручається 
виступити провідним вченим 
інституту, які зробили ваго-
мий внесок у розвиток медич-
ної науки, це один із проявів 
авторитету вченого.

У 80-ті така честь була на-
дана завідувачам кафедр про-
фесорам В. П. Панчосі (ор-
топедична стоматологія), 
М. Я. Шелюгу (комунальна гі-
гієна), Г. І. Сироті (терапев-
тична стоматологія), О. Л. 
Переладовій (дитячі хворо-
би), Л.  В.  Новицькій-Усенко 
(анестезіологія і реаніма-
тологія), Ю. Ю. Колонтаю 
(травматологія і ортопедія), 
М.  Л.  Горбуновій (мікробіо-
логія, вірусологія та імуноло-
гія), В.  М.  Миртовській (не-
вропатологія), А. О. Сквір-
ській (лор-захворювання), З. 
М. Жариковій (дитячі хворо-
би).

Визнанням високого нау-
кового потенціалу колективу 
інституту є той факт, що чима-
ло кафедр служили базами для 
наукових форумів найвищого 
рангу: проводились всесоюз-
ні і республіканські з’їзди, пле-
нуми, конференції і симпозіу-
ми терапевтів, ортопедів, трав-
матологів, урологів, фізіологів, 
біохіміків, анестезіологів. Ось 
тільки деякі з них.

У жовтні 1980 року у Дні-
пропетровську відбувся Ш 
з’їзд урологів України, що свід-
чило про значні досягнен-
ня урології Дніпропетровщи-
ни. Вони стали можливими за-
вдяки творчій праці наукових 
співробітників кафедри уро-
логії, яка є організаційно-
методичним центром спеціа-
лізованої допомоги. З’їзд на-
гадував скоріше всесоюзний, 
бо на ньому були присутні де-
легати і гості з усіх респу-
блік нашої країни: 400 делега-
тів, 340 гостей, серед них міні-
стри охорони здоров’я СРСР 
і УРСР М.  А.  Лопаткін і А. 
Ю. Романенко, 2 академіки, 
68 професорів, 172 кандида-
ти меднаук, 76 керівників охо-
рони здоров’я. Делегати і гос-
ті з’їзду висловили подяку всім 
співробітникам кафедри за ви-
сокий рівень наукових дослі-
джень та відмінне керівництво 
урологічною службою області.

У 1983 році проректоро-
ві з наукової роботи, завідува-
чу кафедри урології професо-
рові О. В. Люльку присудже-
но Державну премію Україн-
ської РСР за участь у циклі ро-
біт «Обгрунтування, комплек-
сна розробка та впроваджен-
ня в широку медичну практи-
ку методів діагностики, ліку-
вання і профілактики захво-
рювань передміхурової зало-
зи – простатиту, склерозу, аде-
номи». Олексій Володимиро-
вич переказав її до Радянсько-
го фонду миру.

Наприкінці жовтня цьо-
го ж 1980 року в Кривому Розі 
відбулася всесоюзна нарада, 
присвячена роботі факультетів 
удосконалення лікарів, прові-
зорів медичних та фармацев-
тичних інститутів. 

На нараду прибули деле-
гати з усіх союзних республік: 
заступники міністрів охорони 
здоров’я, ректори, проректо-
ри, декани, завідувачі кафедр 

інститутів та факультетів удо-
сконалення лікарів.

Кривий Ріг не випадково 
обрано місцем проведення на-
ради, бо організований на його 
базі в 1973 році факультет удо-
сконалення ДМІ мав вже до-
статній досвід роботи, за його 
прикладом засновуються поді-
бні факультети у медичних ву-
зах інших міст країни.

1982 рік. На базі кафе-
дри нормальної фізіології (зав. 
проф. П. І. Сябро) організо-
ваний та проведений ХІ з’їзд 
Українського фізіологічного 
товариства. У 70-80-ті роки ка-
федра активно працювала над 
питаннями авіакосмічної ме-
дицини, кровообігу, травлен-
ня, біохімії нервової систе-
ми та електрофізіології. Про-
фесор П. І. Сябро брав участь 
у роботі міжнародних симпо-

зіумів «Людина в космосі» у 
Єревані та у 1983 році в Мо-
скві, де розглядалися питан-
ня гравітаційної фізіології. Це 
його препарат «Сябрин» ви-
користовують космонавти для 
поліпшення стійкості вестибу-
лярного апарату.

На базі обласної лікар-
ні ім. Мечникова та кафе-
дри очних захворювань (зав. 
проф. А.  О.  Ватченко) про-
ведено перший республікан-
ський семінар з контактної 
корекції зору, організований 
МОЗ УРСР, Одеським НДІ 
очних захворювань та тканин-
ної терапії ім. академіка В. П. 
Філатова. В його роботі взя-
ли участь вчені-медики з Укра-
їни та працівники лаборато-
рій контактних лінз. Учасни-
ки семінару познайомилися з 
лабораторією контактної ко-
рекції зору лікарні ім. Мечни-
кова, яка має багаторічний до-
свід. Тут понад 3тис. хворих 
одержали необхідне лікуван-
ня і більшість з них була по-
вернена до трудової діяльнос-
ті. Велике зацікавлення викли-
кали роботи вчених, на рахун-
ку яких є рацпропозиції та нау-
кові розробки в галузі обгово-
рюваних питань. 

1984 рік. Кафедра гігіє-
ни харчування і клінічної діє-
тології (зав. проф. Б.  Л.  Смо-
лянський) за завданням МОЗ 
України стає навчально-
методичним центром з питань 
гігієни харчування і клінічної 
дієтології. Вперше в Україні у 
нас відкрито курс дієтології. 
Він увійшов до складу навчаль-
ної програми лікувальних фа-
культетів.

Червень 1984 року, на базі 
нашого інституту розпочинає 
роботу І Всесоюзна школа-
семінар молодих вчених з пи-
тань морфометрії, яку орга-
нізують АМН СРСР та ЦК 
ВЛКСМ. Морфометрія – один 
із найважливіших розділів су-
часної морфології, що вивчає 
за допомогою точних кількіс-
них методів структуру біоло-
гічних об’єктів. На морфоло-
гічних кафедрах нашого інсти-
туту протягом останніх 10 ро-
ків молодими вченими плідно 
розвиваються морфометрич-
ні дослідження. У працях про-
фесора В. М. Коваленка, асис-
тентів В. О. Козлова, В. Д. Мі-
шалова та інших одержані нові 
дані про кількісні параметри 
структури серця в умовах нор-
ми і патології. Дослідження Л. 
В. Гербільського, С. Г. Майле-
Августиновича, В. С. Литвина, 
Н. М. Султанової, В. С. Усенко 
та інших дали можливість ви-
явити кількісні закономірнос-
ті дії факторів навколишнього 
середовища на щитовидну за-

лозу. Під керівництвом про-
фесора Е. Г. Топки на кафедрі 
оперативної хірургії та топо-
графічної анатомії проводить-
ся морфометричне вивчення 
органів репродуктивної систе-
ми. Лекції на Всесоюзному фо-
румі читають провідні спеціа-
лісти в галузі морфометрії, а на 
практикумах слухачі оволоді-
вають практичними навичками 
морфометричних досліджень.

1985 рік. На базі нашо-
го інституту було проведено 
семінар-нараду деканів мед-
вузів УРСР. З метою обміну 
досвідом з навчання студен-
тів декани побували на педіа-
тричних, санітарно-гігієнічних 
кафедрах, а також акушер-
ства і гінекології, фармаколо-
гії, оперативної хірургії. Учас-
ники ознайомилися з застосу-
ванням обчислювальної техні-

ки та автоматизованих систем 
в навчальному процесі, з ро-
ботою деканатів, рад факуль-
тетів. Були організовані виїзні 
наради деканів ФУЛ до Криво-
го Рога, а деканів фармфакуль-
тетів та по роботі зі студента-
ми із зарубіжних країн до За-
поріжжя. 

1987 рік. На базі кафе-
дри гістології пройшли засі-
дання центральної навчально-
методичної комісії з гістоло-
гії при МОЗ СРСР. В їх робо-
ті взяли участь видатні гістоло-
ги нашої країни, завідувачі ка-
федр медичних вузів Москви, 
Ленінграда, Києва, Горького, 
Єревана, Краснодара, Сімфе-
рополя, Владивостока, Риги, 
Вільнюса, Ярославля та Дні-
пропетровська.

На засіданнях навчально-
методичної комісії були об-
говорені питання перебудови 
викладання дисципліни: від-
ведення для самостійної пра-
ці більше часу; питання інте-
грації викладання ембріоло-
гії на суміжних кафедрах; ін-
формація з перегляду екза-
менаційних квитків відповід-
но до нової програми та вве-
дення державного екзамену 
з гістології; розглянуті плани 
щодо створення навчальних 
кінофільмів та запроваджен-
ня комп’ютерної техніки в на-
вчальний процес. 

Комісія детально позна-
йомилась зі станом навчаль-
ної бази нашої кафедри. Була 
заслухана доповідь завідува-
ча професора В. І. Архипен-
ка про навчально-методичну і 
навчально-виховну діяльність. 
Робота кафедри була високо 
оцінена.

У 80-і роки Дніпропетров-
ський медінститут мав по-
тужний науковий потенці-
ал, що дозволяло вирішува-
ти оптимальні завдання охо-
рони здоров’я у межах союз-
них і республіканських цільо-
вих програм. 

З 1980 року інститут є го-
ловною установою з регіо-
нальної комплексно-цільової 
програми «Здоров’я – РКЦП 
«Здоров’я», створеної комісі-
єю Придніпровського науко-
вого центру АН СРСР «Су-
часні проблеми медицини і 
охорони здоров’я».

В її реалізації беруть 
участь 42 кафедри ДМІ, 9 вузів 
та НДІ області, понад 50 ліку-
вальних установ, 14 промисло-
вих підприємств і виробничих 
об’єднань, установ АН УРСР 
та СРСР.

Проректор з наукової ро-
боти професор О. В. Люлько 
розповідав: «Коло питань, що 
їх охоплює програма, надзви-
чайне важливе: вивчення ста-

ну навколишнього середови-
ща інтенсивної промислової 
зони, розробка всебічних гі-
гієнічних рекомендацій, ство-
рення системи випереджаючо-
го контролю за станом зовніш-
нього середовища, розробка 
засобів попередження втоми 
та перевтоми робітників осно-
вних професій металургійного 
виробництва тощо. 

Уже протягом першо-
го року виконання програ-
ми одержано певні результа-
ти: вивчено стан забруднення 
атмосферного повітря у трьох 
районах міста, розроблена шу-
мова карта обласного центру, 
запропоновані рекомендації 
щодо очистки стічних вод, роз-
роблено заходи щодо поліп-
шення дієтичного харчування 
на металургійних заводах, про-
аналізований стан здоров’я ро-

бітників заводів ім. К. Лібкнех-
та та ім. Петровського, розро-
блений комплекс організацій-
них, гігієнічних та лікувально-
профілактичних заходів для 
оздоровлення умов праці, по-
ліпшення стану здоров’я жі-
нок у виробничому об’єднанні 
«Дніпрошина». Наслідком їх 
запровадження в об’єднанні 
стало зниження загальної кіль-
кості захворювань на 20% і 
зменшення на 27% втрат від 
днів непрацездатності.

Вченими кафедри ортопе-
дії та травматології Ю.Ю. Ко-
лонтаєм, О.Є. Лоскутовим, 
Н.Д. Головахою, Л.Ю. Нау-
менком розроблено апарат для 
лікування свіжих та застарілих 
переломів трубчастих кісток 
кисті та стопи. Він дозволяє 
уникнути деформацій, компре-
сії та дистракції уражених кіс-
ток у необхідних межах, під час 
накладання атравматичний для 
сухожиль. Апарат також забез-
печує стабільну фіксацію улам-
ків, яка не вимагає додаткової 
мобілізації. Це в свою чергу 
створює умови для проведен-
ня раннього функціонального 
лікування. У порівнянні з при-
строями, що вже існують, цей 
апарат відзначається просто-
тою конструкції, нескладний 
у виготовленні та надійний в 
експлуатації. Його можна ви-
користовувати в амбулатор-
ній практиці, він вже запро-
ваджений у травматологічних 
відділеннях обласної лікарні 
ім. Мечникова та 6-ї міської лі-
карні.

Новий метод лікування 
травм кісті руки дозволив ско-
ротити строки перебування 
хворих у стаціонарі на 2 тиж-
ні, а в умовах поліклініки – на 
3 тижні, що склало 150 карбо-
ванців економії на кожну лю-
дину.

Під творчим керівництвом 
професора Л. В. Новицької-
Усенко уперше в Придніпров-
ському промисловому регіоні 
розпочато роботи з вивчення 
механізму і наукового обґрун-
тування показників нового ви-
сокоефективного методу ліку-
вання – гемосорбції. 

Протягом 1980-1990 років 
за рішенням Ради Міністрів 
СРСР при кафедрі була ство-
рена експериментальна лабо-
раторія екстракорпоральних 
методів лікування. Були про-
ведені фундаментальні дослі-
дження щодо вивчення ме-
ханізмів дії різних сорбентів 
при гострих отруєннях в умо-
вах експерименту та в кліні-
ці. На їх основі були отримані 
нові дані про вплив гемосорб-
ції на організм людини і твари-
ни на молекулярному і клітин-
ному рівнях, що дало можли-

вість обґрунтованого застосу-
вання цього методу при різних 
критичних станах, розроблені 
показання і протипоказання, 
технологія застосування гемо-
сорбції з урахуванням виду ек-
зотоксикозу. Спільна робота 
медиків, біологів, хіміків, інже-
нерів ДМІ, ДДУ, Придніпров-
ського хімічного заводу, Інсти-
туту загальної та неорганіч-
ної хімії АН УРСР дала можли-
вість швидко оцінити ефектив-

ність цього методу, застосува-
ти його у критичних станах, що 
знизило кількість смертельних 
випадків. Отримані результати 
були узагальнені в монографії 
« Гемосорбція в комплексно-
му лікуванні гострих екзоти-
козів» (1986 р.). Вклад вчених 
медінституту у розробку ново-
го наукового напряму в рес-
публіці відбито у фільмі студії 
«Укрнаучфільм», випущеному 
на початку 1984 року.

Інтенсивний напрям отри-
мали вчені нашого інститу-
ту щодо виконання наукових 
досліджень, спрямованих на 
успішне вирішення завдань, 
зумовлених Продовольчою 
програмою. 

Колективи кафедр, цен-
тральної науково-дослідної ла-
бораторії ведуть досліджен-
ня експериментального та 
клінічного плану, спрямова-
ні на охорону навколишньо-
го середовища і безпосеред-
ньо пов’язані з сільським гос-
подарством, а також з підпри-
ємствами, що випускають про-
довольчу продукцію та устат-
кування для її випуску.

Колектив кафедри кому-
нальної гігієни (зав. проф. 
М.  Я.  Шелюг) проводить до-
слідження згідно з Держав-
ним планом економічного і со-
ціального розвитку УРСР. Їх 
завданням є розробка заходів 
щодо обмеження попадання у 
грунт хімічних речовин під час 
його рекультивації. Це дозво-
лило повернути у сівообіг со-
тні гектарів раніше непридат-
них земель. Вчені-медики до-
сліджують також стан здоров’я 
населення у районах рекульти-
вації.

Співробітники кафедри гі-
гієни харчування (зав. проф. 
Б. Л. Смолянський) вивчають 
фізіолого-гігієнічний аспект 
харчування працівників гос-
подарств, що вирощують бу-
ряки. Вивчено енергозатра-
ти у виробничий та позави-
робничий періоди у буряко-
водів, трактористів, комбай-
нерів та штурвальних бурякоз-
биральних комбайнів. На при-
кладі буряководів Кіровоград-
ської області доведено доціль-
ність рекомендованого харчу-
вання, його позитивний вплив 
на людський організм. За ма-
теріалами цієї роботи МОЗ 
УРСР видало методичні реко-
мендації, які були запровадже-
ні у практику у 6 областях рес-
публіки. Вивчено особливос-
ті і дані рекомендації з хар-
чування працівників тварин-
ницьких комплексів Вінниць-
кої області. Досліджено харчу-
вання студентів – членів СБЗ, 
які працюють на споруджен-
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ні об’єктів сільського госпо-
дарства. На цій основі вперше 
в країні розроблені методич-
ні рекомендації по організації 
харчування СБЗ і вже викорис-
товуються на практиці у 7 об-
ластях республіки.

Велику лікувально-
профілактичну роботу ведуть 
колективи кафедр факультет-
ської терапії №1 і оторино-
ларингології на заводі продо-
вольчого машинобудування і 
на комбінаті харчових концен-
тратів.

1988 рік. У павільйоні 
«Здоров’я» на ВДНГ СРСР 
експонується новий біоло-
гічний лікувальний препа-
рат «А-бактерин», у розроб-
ці якого брали участь завід-
увачка кафедри мікробіоло-
гії проф. М. Л. Горбунова, 
доценти Г.  М.  Кременчуць-
кий, Е.  М.  Шарун, С. А. Тур-
люн, асистенти В. В. Біцький 
та О. А. Журило. Державні ви-
пробування «А-бактерину» 
йдуть в центральних клініках 
Москви. За його розробку ав-
тори одержали 9 авторських 
свідоцтв на винаходи.

Професор М. Л. Гор-
бунова  – учениця професо-
ра Ю.  І.  Демиховського, який 
створив наукову школу мікро-
біологів, які займалися селек-
цією високоактивних проду-
центів антибіотиків із різних 
мікробів-антагоністів.  Продо-
вжуючи ці дослідження, кафе-
дра займалася особливостями 
підвищення імунних сил орга-
нізму за допомогою препара-
тів із нормальної мікрофлори 
людини. Роль нормальної мі-
крофлори людини була прак-
тичною загадкою. Роботи по-
чаті з обґрунтування можли-
вості застосування аерококів 
як бактеріального препарату 
для лікування і профілактики 
різних інфекцій, викликаних 
стафілококами, сальмонелами 
й іншими збудниками кишко-
вих інфекцій. Дослідження М. 
Л. Горбунової та її учнів ста-
ли основою розвитку нового 
наукового напряму, що спри-
яв створенню нового ефектив-
ного лікувального препара-
ту. З дозволу комітету медич-
них імунобіологічних препара-
тів при МОЗ СРСР проведені 
доклінічні й обмежені клінічні 
дослідження «А-бактерину». 
Першим добровольцем, що 
випробував препарат на собі, 
була Милиця Леонтіївна. 

Оригінальні підходи 
до профілактики і лікуван-
ня захворювань шлунково-
кишкового тракту ведуться 
колективами кафедр гастро-
ентерології, гігієни харчуван-
ня та клінічної дієтології. В 
результаті проведених дослі-
джень знайдені фармакологіч-
ні препарати, що перевершу-
ють своєю ефективністю кращі 
вітчизняні та зарубіжні зраз-
ки. Фармакологічним коміте-
том СРСР дозволений і успіш-
но проходить клінічні випро-
бування новий препарат «Су-
гаст».

(далі буде)

Лариса АКСЕНИЧ,
співробітник народного 

музею історії ДМА
імені І. І. Крижанівської
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Здається, ще зовсім недавно 
ми стояли на роздоріжжі майбут-
ніх професій, намагалися не по-
милитися в  їх обранні… Згодом 
з яким нетерпінням очікували по-
чути жадане по телефону: «Вас 
зараховано до Дніпропетров-
ської медичної академії». Нині ми 
з нею прощаємося…

Життя, прожите в академії, 
насичене багатьма подіями.

Перший курс: поселення 
до гуртожитку, купа нових зна-
йомств і друзів. Знайомство з ана-
томією, гістологією, медичною хі-
мією, довгі вечори в анатомці в об-
німку з кістками, м’язами і органа-
ми, визубрювання латинської тер-
мінології.

Другий курс: біохімія, мі-
кробіологія, фізіологія, медици-
на надзвичайних ситуацій, опе-
ративна хірургія та топографіч-
на анатомія, перші операції на ор-
ганах тварин, накладання перших 
швів, біохімічні досліди з. несподі-
ваним результатом, експеримен-
ти на кріслі Барані, самостійне ви-
значення своєї групи крові та ре-

Пролетіло шість років на-
вчання! А як? Ми навіть не всти-
гли оговтатися. Ще, здається, зо-
всім недавно на посвяті, коли 
тільки переступали поріг нашої 
академії, з гордістю переглядали-
ся, перешіптувалися, спиналися 
навшпиньки, щоб ловити кожне 
напутнє слово наших вчителів-
корифеїв. Ми, тоді ще зовсім юні, 
не усвідомлювали, якою великою 
працею тисячів таких же випус-
кників, а згодом професорів та 
академіків, зароблявся престиж 
нашого вузу. І нам просто необ-
хідно також самовіддано вгри-
затися в граніт тієї ж самої нау-
ки «медицина», щоб не посо-
ромити звання випускника Дні-
пропетровської медичної акаде-
мії, щоб бути на рівні з тими, хто 
живе цією нелегкою і нерідко не-

Ось і закінчилися 5 років на-
вчання у нашій alma mater. 

Для багатьох ці роки ста-
ли незабутніми, і через якийсь 
час нам вже будуть здаватися ро-
мантикою безсонні ночі, прове-
дені за підготовкою до модуля з 
терапевтичної стоматології чи 
«КРОКу», хвилини нестрим-
ної радості після оголошення 
результату іспитів і вже як кла-
сичні анекдоти колись ми буде-
мо розповідати дітям смішні си-
туації, що з нами траплялися в 
цих стінах. 

Мені здається, що за 5 років 
наша медична академія змогла 
дати нам найповнішу і високоя-
кісну освіту, і тому ми з гордістю 
будемо представляти нашу Дні-
пропетровську школу стомато-
логії не тільки в інших регіонах 

Здається, зовсім недавно ми 
стали студентами медичної акаде-
мії, мріючи з великим бажанням 
та вірою в серці стати лікарями, 
присвятити себе добру і людям. 
І ось настав той довгоочікуваний 
момент, заради якого ми «гризли 
граніт науки». 

Від імені усіх випускників 
ІІІ-го медичного факультету спе-
ціальності «Лікувальна справа» 
висловлюю вдячність керівникам 
нашої академії, які, маючи вели-
кий досвід у сфері медицини та 
навчання, спрямовують ДМА на 
досягнення високих результатів.

Велике спасибі декану нашо-
го факультету В’ячеславу Олек-
сандровичу Кондратьєву та за-
ступнику декана Клавдії Борисів-
ні Акімовій за професіоналізм, не-
скінченну витримку та терпіння, з 

Н и з ьк и й  у к л i н  i  в д я ч н i с т ь ,  a l m a  m a t e r !  – 
г о в о р я т ь  в и п у с к н и к и

зус фактору, вирощування коло-
ній мікроорганізмів в чашках Пе-
трі тощо.

Третій курс: екватор, 
«Крок-1», патологічна анатомія, 
патологічна фізіологія, гігієна, 
пропедевтика педіатрії та терапії, 
загальна хірургія, медична радіо-
логія, курація першого хворого, 
написання першої історії хворо-
би, присутність на першій справ-
жній операції, враження від поба-
ченого розтину тіла…

Четвертий курс: перший 
«Крок» позаду, навчання за ци-
клами, намагання зберегти здо-
ровий глузд при спілкуванні з хво-
рими на  душевні хвороби, макси-
мальний захист і обережність при 
пересуванні туберкульозним дис-
пансером, перше вислуховування 
серцебиття плоду у вагітної, роз-
глядання барабанної перетинки, 
дослідження очного дна, вивчен-
ня причин смерті людини за допо-
могою судової медицини…

П’ятий курс: впевнене воло-
діння тазоміром, вміння зробити 
людям добре за допомогою анес-

безпечною професією, кого вже 
сьогодні ми гордовито можемо 
назвати «колеги».

Нотки радості і полегшення 
перегукуються зі смутком за буд-
нями студента-медика, завжди 
готового до мізкового штурму 
на тестових контролях, модулях і 
пракнавичках. Вже завтра нам не 
вистачатиме тяжких сумок, на-
битих конспектами, халатами і 
фонендоскопами, буфетів, в яких 
весь десяток відзначав чергову 
перерву між «парами». І, зви-
чайно ж, сумуватимемо за улю-
бленими викладачами, які про-
тягом навчання ділилися не лише 
знаннями й вміннями, але й час-
точкою своєї душі.

Варвара СТЕПУРА,
І-й медичний факультет

України, але й за кордоном. Без 
сумніву, всі ми вдячні нашим ви-
кладачам, адже неможливо пере-
оцінити їх вклад у розвиток нас 
як спеціалістів та особистостей. 
Окрему подяку хотілось би ска-
зати усім стоматологічним кафе-
драм та їх завідуючим за висо-
коякісну організацію навчаль-
ного процесу, а також колекти-
ву деканату стоматологічного 
факультету – Олександру Олек-
сандровичу Гудар’яну, Олексан-
дру Миколайовичу Кучеренку 
та Євгенії Олексіївні Ексузян за 
те, що в складні часи завжди на-
правляли нас у потрібне русло.

Дмитро ЧЕРЕДНИК,
стоматологічний 

факультет

якими вони ставилися до нас, та-
ких різних студентів.

Велика вдячність всьому 
професорсько-викладацькому 
складу. Під час лекцій, практич-
них занять ми не лише отримува-
ли знання, але й насолоджувалися 
можливістю спілкування з цими 
прекрасними людьми, які стави-
лися до нас, як до друзів та колег. 
Саме завдяки їм ми змогли знайти 
й відкрити свої таланти та пріори-
тети, виховати в собі всі ті риси, 
які повинні бути у справжніх лі-
карів. Дякуємо їм за те, що стали 
прикладом для нас.

Зовсім скоро наш дружний 
колектив роз’їдеться по різних 
містах та країнах, та ми завжди бу-
демо пам’ятати і з гордістю згаду-
вати альма матер – нашу академію.

Марина ГРИГА,
ІІІ-й медичний факультет

4 стор. 12 червня 2014 року

тезії, розбір польотів ліній ЕКГ, 
перше асистування хірургам, 
вміння за зовнішнім виглядом ви-
значити дефект конкретного гена 
чи патологію хромосом та чимало 
іншого.

Шостий курс: виходимо на 
фінішну пряму до омріяної мети, 
проходимо три пороги розподілу, 
складаємо «Крок-2», повторю-
ємо вивчене за попередні роки, 
складаємо випускні іспити.

За ці швидкоплинні 6 років 
відбулася глибока перебудова на-
шої свідомості. Альма матер пе-
ретворила учорашніх невгамов-
них дітей у лікарів, для яких го-
ловним завданням є збереження 
та повернення здоров’я людям. 
Наша академія дозволила нам по-
вною мірою реалізувати свій жит-
тєвий потенціал, до речі, не тіль-
ки професійний, але й творчий. 
На її базі створено студентський 
клуб – культурно-творчий центр 
академії. Захоплення мистецтвом 
розвиває у майбутніх лікарів 
мислення, пам’ять, уяву, формує 
їхню особистість і управлінський 

стиль. Особисто я як керівник 
танцювальної студії «Ерідан» дя-
кую академії за докладені зусил-
ля в організації дозвілля студент-
ської молоді, надання можливос-
ті знайти заняття до душі. На знак 
подяки мені вдалося  стати авто-
ром танцю «Метаморфоз», який 
символічно відображає перетво-
рення здібних індивідуальностей 
в яскраві особистості.

Дякую усім викладачам за 
навчання і виховання за високи-
ми освітніми, моральними і духо-
вними стандартами, за їх щирі від-
криті серця, готовність у будь-яку 
хвилину підтримати і допомогти.

Усім випускникам зичу до-
сягти значних успіхів у присвоє-
ній спеціалізації, пам’ятати веселі 
студентські роки. Нехай у ваших 
серцях завжди горить цей вогник 
юності, що буде запалювати ваші 
очі милосердним світлом.

Анастасія БУРДЕЙНА,
ІІ-й медичний факультет

Вот и наступил момент 
расставания с медицин-
ской академией, которая за 
годы учебы стала родной и 
привычной. Кажется, что со-
всем недавно я приехал в Укра-
ину из Марокко, чтобы посвя-
тить себя самой гуманной 
на Земле профессии врача. 
Я полюбил город на Днепре, 
который неспешно несет свои 
воды между берегов, тонущих 
в зелени. И пусть вначале было 
нелегко, но рядом всегда были 
добре, отзывчивые люди, 
которые не раз помогали мне в 
трудные моменты жизни.

Чтобы помочь марок-
канським студентам адап-
тироваться к условиям жиз-
ни и быта, освоить язык 
и культурные традиции 
Украины, мы создали ассоци-
ацию «Зеленая Звезда», ко-
торая оказывает действенную 
помощь. 

Замечательные препо-
даватели нашей медицин-

ской академии помогли по-
лучить глубокие и прочные 
знания. Огромное спаси-
бо всему профессорско-
преподавательскому составу 
за то, что передавали нам свои 
знания. Я всегда с благодар-
ностью буду вспоминать вас 
на своей родине!

Прощаясь с академией, я 
также говорю огромное спа-
сибо сотрудникам за частич-
ку души и ту доброту, которую 
они отдавали нам и которую я 
буду нести через все труднос-
ти и преграды, которая по-
может мне достичь успехов в 
сложной и такой важной про-
фессиональной деятельности. 
Обещаю: вы будете гордиться 
своими выпускниками!

Барри МОХОМЕД ШЕЙХ,
ІІ –й международный 

факультет

Весна принесла нам зустріч 
першого та шостого курсів кур-
сів.

Цього року у театрі «Вя-
кос Лювесс» під керівництвом 
Яніни Віннічук поставлена 
нова феєрична вистава «При-
годи Буратіно». Вийшла дуже 
цікава молодіжна інтерпретація 
видатного твору Олексія Тол-
стого на медичний манер. Тут 
поєднано італійські пригоди з 

Барабас), Віктор Онікій 
(П’єро), Наталя Обрусник 
(Артемон), Антон Сердюк 
(Цвіркун), Олена Маріна (че-
репаха Тартила), Олена Міка-
дзе та Ольга Акімова (жабеня-
та), Ганна Протченко (лялька 
Маша) ,Тетяна Дрозд (лисиця 

українськими мотивами, тому 
впродовж виступу відчувались 
патріотичні настрої. Справ-
жня казка овіяла сцену і гляда-
чів, що з радістю відправились 
у «місто на березі Середземно-
го моря».

У головних ролях Пав-
ло Литвин (Буратіно), Кири-
ло Супруненко (тато Карло) 
Людмила Караванська (Маль-
віна), Вадим Кіблик (Карабас-

Аліса), а також справжні кори-
феї театру Володимир Пігулев-
ський (кіт Базіліо), Ганна Со-
кіл (летюча миша) та Владис-
лав Бржезовський (Дуремар). 
Такий акторський склад про-
сто гарантував виставі успіх. 
Актори-медики - це відкриті й 

яскраві особистості, чий талант 
квітне, немов вишневий сад 
навесні, вони з легкістю змо-
гли відтворити казкову атмос-
феру та отримати овації від гля-
дачів…

Але що ж то була б за по-
дорож, який же то був би ляль-
ковий театр Карабаса-Барабаса 
і яка б то була студентська зу-
стріч без танців та пісень!

У нашій казці глядачі мали 
змогу насолодитися новими 
танцювальними постановками 
від колективів «Екскурс», що 
задали запалу єврейським ве-
сіллям, «Флеш-денс» з укра-
їнськими мотивами від дівчат 
у розкішно-квітучих вінках та 
гурту «Камільфо». Милувала 
око витонченим східним тан-
цем Ольга Шевченко. Весня-
ними співочими птахами, що 
так радують серце та торка-
ють душу, були улюблені гру-
пи «Шарм», «Паприка» та 
дзвінкі, мов соловейко, соліст-
ки Дарина Северин і Аліна Го-
родянко, а також Богдан Се-
реда, котрий грав прекрасні 
мелодії на фортепіано. 

Провідником в таємничий 

світ була ведуча Алла Вірцин-
ська.

Кожного року на «Сту-
дентській весні» відбуваються 
дебюти, ювілеї та інші хвилю-
ючі моменти. Цього року ак-
триса театру Людмила Кара-
ванська є випускницею. Коле-
ги по сцені та режисер відзна-
чили Людмилу як яскраву, ко-
лоритну особистість, таланови-
ту художницю та декоратора . 
А за активну участь у житті фа-
культету керівництво I-го ме-
дичного факультету її нагоро-
дило грамотою. 

Традиційно акторів по-
здоровили заступники декана 
Олександр Адольфович Алєк-
сєєнко та Сергій Володимиро-
вич Козлов і подарували солод-
кі презенти.

Кожен, хто цього дня був 
разом з І-м медичним факуль-
тетом у казковому італійському 
місті, зміг поринути у дитин-
ство, віднайти золотий ключик 
від таємниць та отримав вели-
ку кількість позитивних емоцій, 
задоволення і залишився з гар-
ним настроєм .

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 2 курсу

I-го медичного факультету 
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