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МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

– ОБРАНІ  ЗА  КОНКУРСОМ  НА  НОВІ  ПОСАДИ –

БАЖАЄМО МИРНОГО НЕБА РІДНІЙ КРАЇНІ!
БАЖАЄМО УСПІХІВ У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ!

Традиційна серпнева нарада була присвя-
чена підсумкам роботи колективу ДМА за 
2014-2015-й  навчальний рік і завданням на 
2015-2016-й.

Зі звітами виступили проректори профе-
сори Т. О. Перцева, В. Й. Мамчур, Л. Ю. Нау- 
менко, із заключним словом – ректор  
Г. В. Дзяк.

Подаємо витяги з їхніх виступів.

Уряд України поставив пе-
ред вищою медичною осві-
тою системні завдання, які 
вимагають напруженої робо-
ти всього вузівського колек-
тиву щодо  приведення до-
дипломної та післядиплом-
ної підготовки лікарів у від-
повідність до європейської 
практики.

 У нашій академії отриму-
ють або вдосконалюють ви-
щу освіту 8853 особи.  Цього 
року на навчання було при-
йнято  559 юнаків та дівчат, 
з них – за держзамовленням 
– 479 та за контрактом – 80. 
Конкурс становив: на «лі-
кувальну справу» – 5,6, на 
«педіатрію» – 13, 9, на «ме-
дико-профілактичну спра-
ву» – 18,8, на «стоматологію» 
– 145.

Протягом минулого на-
вчального року було віднов-
лено 347 студентів з вузів 
Донецька, Луганська, Криму, 
прийнято на роботу 18 ви-
кладачів з університетів цих 
регіонів.

Співробітники та студенти 
ДМА брали активну участь 
у волонтерському русі, під-
тримці поранених воїнів із 
зони АТО на базі обласної 
клінічної лікарні імені Меч-
никова та гарнізонного вій-
ськового шпиталю. Надали 

допомогу близько 5 тисячам 
поранених. Робота академії 
відзначена подякою голови 
Всеукраїнського союзу гро-
мадських об’єднань учасни-
ків бойових дій, ветеранів 
військової служби та учас-
ників АТО «Всеукраїнський 
союз» генерал-полковником 
В. М. Палієм.

Статус вузу, його пре-
стиж, конкурентоздатність 
значною мірою залежать від 
якості випускників, від їх за-
требуваності на ринку пра-
ці. Вирішення цих завдань 
неможливе без висококвалі-
фікованих викладачів, про-
фесійна діяльність яких є за-
порукою підвищення якості 
освітніх послуг. 

Сьогодні підготовку сту-
дентів, курсантів-лікарів та 
інтернів в академії ведуть 
696 викладачів: 109 докто-
рів наук, з низ 82 професори 
(75, 2%), 365 кандидатів наук, 
з них 176 доцентів (48, 2%). 
Середній вік професорсько-
викладацького складу – 48 
років, середній вік докторів 
наук – 51 рік, кандидатів наук 
– 46 років. Кандидатів наук 
віком до 35 років (включно)  
в академії лише 52 особи. На 
жаль, без наукового ступеня 
і вченого звання зараз пра-

цюють 233 викладачі (33%) 
– кожний третій.

Найбільша кількість спів-
робітників без вчених ступе-
нів на кафедрах  фізичної ре-
абілітації (15) та ортопедич-
ної стоматології (11), а також  
на кафедрах фундаменталь-
них дисциплін –  анатомії, 
біохімії, біофізики,  гістоло-
гії. Серед клінічних кафедр  
без ступеня співробітників: 6 
– на каф. пропедевтики вну-
трішніх хвороб ,  по 5 на  ка-
федрах  хірургії №2 , психі-
атрії  та інфекційних хвороб, 
4 – на урології. На кафедрах 
факультету післядипломної 
освіти  працюють 25 осіб без  
вчених ступенів. Серед гігіє-
нічних кафедр 5 «безступене-
вих» співробітників  на каф. 
соціальної медицини. Велика 
кількість співробітників без 
ступеня на усіх стоматоло-
гічних кафедрах.

Щодо видання навчаль-
но-методично літератури. 
Протягом 2014 року профе-
сорсько-викладацьким скла-
дом академії у співавторстві 
з ВНЗ України було видано з 
грифами МОЗ та МОН Укра-
їни, ЦМК з ВМО МОЗ Укра-
їни 8 підручників, 30 посіб-
ників, з них 5 англійською 
мовою та 5  на електронних 
носіях.

На 2015 рік професорсько-
викладацьким складом за-
плановано видання з грифом 
МОЗ України та ЦМК з ВМО 

МОЗ України 5 підручників 
та понад 50 посібників.. За-
відувачам кафедр треба при-
скорити цю роботу, а деканам 
факультетів слід проконтр-
олювати  виконання цього 
важливого напряму діяль-
ності.

Уперше до рейтингу вузів 
введено критерій «Кількість 
суб’єктів навчання, які не 
склали ліцензійний інте-
грований іспит» та «Кіль-
кість суб’єктів  навчання 
іноземних громадян, які не 
склали ліцензійний інте-
грований іспит «Крок 2» та 
не отримали диплом».

Яка ситуація у нас з цих 
показників?

Без «незадовільних» оці-
нок склали ліцензійні іспи-
ти: усі англомовні студенти 
«Крок. Medicine», усі вітчиз-
няні студенти «Крок 2 . Сто-
матологія», усі студенти  – 
«Крок 2. Фармація».

На жаль, 8 іноземних сту-
дентів не отримали дипломи 
випускника 2015: це 3 росій-
ськомовні  (за спеціальністю 
«лікувальна справа» – 2 осо-
би і з «стоматології» – 1) та 5 
англомовних  зі спеціальнос-
ті «стоматологія».

У вітчизняних студентів  
за результатами такі показ-
ники:

«Крок 1. Стоматологія – 
3-й ранг (6,19 % тих, хто не 
склав);

«Крок 1. Загальна лікар-
ська підготовка» – 2-й ранг 
(3, 95% тих, хто не склав);

«Крок 2. Загальна лікар-
ська підготовка» – 1-й ранг  
(0, 2% тих, хто не склав);

«Крок 3. Стоматологія» 
– 2-й ранг (5, 2% тих, хто не 
склав);

«Крок 3. Загальна лікар-
ська підготовка» – 9-й ранг ( 
6, 32% тих, хто не склав).

Як видно, нам є над чим 
працювати далі.

Яка ситуація склалась 
щодо показника серед іно-
земних студентів російсько-
мовної форми навчання?

«Крок 1. Стоматологія» – 
3-й ранг (27, 3% тих, хто не 
склав);

«Крок 1. Загальна лікар-
ська підготовка» – 7-й ранг 
(43, 9% тих, хто не склав);

«Крок 2. Загальна лікар-
ська підготовка» – 2-й ранг  
(1, 25 тих, хто не склав);

«Крок 2. Стоматологія» – 
2-й ранг (2, 2 % тих, хто не 
склав).

Ситуація, яка склалась  з 
цього показника серед іно-
земних студентів англомов-
ної форми навчання, дуже 
складна.

«Крок 1. Stomatologia» – 
9-й ранг (90, 0 % тих, хто не 
склав);

«Крок 1. Medicine» – 10- 
й ранг (38, 8% тих, хто не 
склав);

«Крок 2. Stomatologia» 
– 4-й ранг (50, 0 тих. хто не 
склав).

Як видно, першочергове 
завдання професорсько-ви-
кладацького складу акаде-
мії – підвищення якості ор-
ганізації навчального про-
цесу та удосконалення ме-
тодики навчання, особливо 
іноземних студентів.

Міністерство охорони 
здоров’я України як цен-
тральний орган виконавчої 
влади в аналітичній довід-
ці звернуло увагу на якість 
підготовки студентів і дору-
чило ректорам обговорити 
результати державної атес-
тації випускників 2015 року 
на вчених радах та удоско-
налити методику їх підго-
товки, особливо іноземних 
англомовних студентів.

З 2014 року в академії вве-
дено систему удосконален-
ня проведення підсумково-
го модульного контролю з 
фундаментальних дисциплін  
незалежною моніторинговою 
групою:  

- з анатомії людини та гіс-
тології (1-й курс стоматоло-
гічного та І-го міжнародного 
факультетів, 2-й курс медич-
них та І-го міжнародного фа-
культетів);

- з біохімії та нормальної 
фізіології (2-й курс медич-

ДЕКАН ІІ-ГО МЕДИЧНОГО  
ФАКУЛЬТЕТУ

КОЗЛОВ Сергій Володимирович  
доктор медичних наук, професор кафедри 
патологічної анатомії і судової медицини

Народився 23 серпня 1976 року. Закінчив Дніпропе-
тровську медичну академію у 1999 році за спеціаль-
ністю «лікувальна справа».
Трудову діяльність розпочав у 2001 році викладачем 
кафедри оперативної хірургії та топографічної ана-
томії Дніпропетровської медичної академії. З 2005 р. 
виконував обов’язки заступника декана І-го медично-
го факультету. З 2006 р. – асистент кафедри патоло-
гічної анатомії і судової медицини. З 2008 р. доцент, з 
2012 – професор цієї ж кафедри.
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію, а у 
2011 році йому присвоєно звання доцента. У 2012 р. 
захистив докторську дисертацію, йому присвоєно на-
уковий ступінь доктора медичних наук.

ДЕКАН ІІ-ГО МІЖНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

РАЗУМНИЙ Роман Валерійович 
доктор медичних наук, професор

Народився 7 вересня 1976 року. Закінчив Луганський 
державний медичний університет у 1999 році за 
спеціальністю «лікувальна справа».
Трудову діяльність розпочав у 2000 році лікарем-
ревматологом Луганської обласної клінічної лікарні. 
З 2003 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №2 
Луганського державного медичного університету, з 
2007 р. – доцент кафедри внутрішньої медицини №2, 
у 2012 р. виконуючий обов’язки декана медичного 
факультету, професор цієї ж кафедри. У  ДМА 
працював асистентом кафедри госпітальної терапії №1 
та профпатології.
У 2003 році захистив  кандидатську дисертацію, а у 2008 
році йому присвоєно звання доцента. У 2013 р. Роману 
Валерійовичу присвоєно науковий ступінь доктора 
медичних наук, у 2014 р. – професора.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 
ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ 

МЕДИЦИНИ

ХАНЮКОВ Олексій Олександрович 
доктор медичних наук

Народився  13 жовтня 1975 року. Закін-
чив Дніпропетровську державну  медичну 
академію у 1998 році за спеціальністю «лі-
кувальна справа».
Трудову діяльність розпочав у 1998 році 
лікарем-терапевтом Дніпропетровської 
міської клінічної лікарні №2. З 2002 р. – 
асистент кафедри госпітальної терапії №2. 
З 2014 р. доцент кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини.
У 2003 році  захистив кандидатську дис-
ертацію, а у 2014-му – докторську, йому  
присвоєно науковий ступінь доктора ме-
дичних наук.

А К Т О В А 
ПРОМОВА

Щороку за традицією 
на честь дня народжен-
ня нашої академії 15(28) 
вересня  вчені-меди-
ки виголошують актову 
промову. Цьогоріч цієї 
честі удостоєний завід-
увач кафедри гістології, 
доктор медичних наук, 
професор Ігор Воло-
димирович Твердох-
ліб. Тема його виступу  
«Сучасна гістологія 
в системі медичної 
освіти, науки та прак-
тики». Виголосить він 
цю промову 17-го ве-
ресня на засіданні уро-
чистої вченої ради.

Наш престиж залежить від якості випускників
Перший проректор , член-кореспондент НАМН України

 професор Тетяна Олексіївна ПЕРЦЕВА

(Закінчення на 2- стор.)
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них, стоматологічного та І-го 
міжнародного факультетів).

З 2015 року впроваджено 
таку систему на 3 курсі

- з патоморфології, патофі-
зіології, фармакології стома-
тологічного, медичних та І-го 
міжнародного факультетів.

За результатами контролю 
ми вживали різні заходи аж 
до відрахування невстигаю-
чих студентів. Було відрахо-
вано  111 студентів, серед них 
–  іноземні. 

Тактика підготовки до лі-
цензійного іспиту позитивна, 
про що свідчать результати.

У 2015 році уперше Цен-
тром тестування встановлено 
критерії «склав/не склав» на 
ліцензійному іспиті «Крок 1» 
на рівні 60. 5%, тобто на 10% 
вище  порівняно з минулими 
роками.

Результати вітчизняних 
студентів на ліцензійних іс-
питах вищі від національ-
ного.

На 2016 рік рішенням Все-
української конференції (м. 
Тернопіль, 2015 р.) рекомен-
довано підвищити критерії 
на ліцензійних інтегрованих 
іспитах «Крок 2» до 60,5 %, а  
«Крок 3» до 70, 5 % правиль-
них відповідей.

Зрозуміло, що це потребує 
вести пошук нових шляхів 
щодо підвищення підготовки 
до ліцензійних іспитів.

Ми плідно працюємо 
з ДО «Центр тестування 
МОЗ України». Цього року 
професорсько-викладацьким 
складом академії створені 
тестові завдання для попо-
внення первинного банку до 
ліцензійних іспитів «Крок 
1,2. Загальна лікарська під-
готовка та  Стоматологія» – 
майже 650 тестових завдань 
українською мовою та понад 
400 тестів англійською.

Наші викладачі постій-
но є авторами тестових за-
вдань на ліцензійних іспи-
тах. А це   –  передумови для 
поліпшення  наших  резуль-
татів.

Актуальними  лишають-
ся питання практичної під-
готовки випускників. Як по-
казує аналіз протоколів скла-
дання практичних навичок 
на практично-орієнтованому 
державному іспиті, підго-
товка до державної атестації 
«біля ліжка хворого», «біля 
крісла пацієнта», складання 
практичних вмінь на манеке-
нах та рішення ситуаційних 
завдань викликають пробле-
ми, які зумовлені низькою ви-
могливістю викладачів до ви-
конання алгоритмів практич-
них умінь кожним студентом 
під час практичних занять та 
практики.

Так, на державному іспи-
ті половина іноземних сту-
дентів за фахом «лікувальна 
справа» не склала по 4 прак-
тичні навички з дитячих та 
внутрішніх хвороб, кожен 
третій не склав по п’ять прак-
тичних навичок з хірургіч-
них хвороб. Половина англо-
мовних студентів за фахом 
«стоматологія» отримала 
«незадовільні» оцінки при 
складанні медичних та сто-
матологічних маніпуляцій та 
вирішенні ситуаційних задач 
з невідкладних станів тощо.

Як показало анкетування 
випускників 2015 року, пи-
тання покращення роботи ка-
федр щодо формування прак-
тичних навичок  залишається 
актуальним.

З 557 вітчизняних випус-
кників 2015 року було опи-
тано 297 осіб. Це дає мож-
ливість використовувати їх 
думку при оцінюванні ситу-
ації та розробці заходів щодо 
підвищення якості підготов-
ки майбутніх лікарів та ство-
рення сприятливіших умов 
під час навчання.

Тільки 49, 8% опитаних ви-
пускників 2015 р. вважають 
роботу кафедр щодо форму-
вання практичних навичок   
«достатньо». У 2012 р. їх було 
54, 6 % і це підтверджуєть-
ся результатами складання 
практичних навичок на дер-
жавних іспитах.

На запитання «Чи задо-
волені Ви рівнем теоретич-

ної підготовки в академії?» 
73, 4% опитаних випускни-
ків поточного року відповіли 
«скоріше так», а кожен чет-
вертий  – «скоріше ні». 89, 2 
%  випускників підкреслили, 
що під час навчання їм вда-
лося сформувати навички 
спілкування та роботи з хво-
рими. У 2014 р. таку  оцінку 
дали 80 %, у 2012 р. – 64 % 
опитаних.

З метою впровадження 
інформаційних технологій  
протягом останніх років ми 
постійно приділяємо увагу 
покращенню роботи Web-
порталу академії. Кожен 
другий випускник (49, 2 %) 
постійно користується  Web-
порталом (у 2014 р.  – 31 %). 
Кожен третій   «часто» вико-
ристовує мережу, 10, 5 %  під-
креслили, що користуються 
«нечасто» ( у 2014 р – 21 %).

На думку 36, 7 %  випус-
кників  навчальна практи-
ка на базі закладів охорони 
здоров’я була  «добре органі-
зована і ефективна». 35, 7 % 
відповіли «практика добре 
організована, але малоефек-
тивна», кожен п’ятий відзна-
чив «практика неефективна, 
не дала практичних навичок» 
(22, 6 % опитаних).

 На питання анкети «З 
якими негативними яви-
щами Ви зустрілися під час 
навчання в академії?» 181 
випускник (60, 9 %) не дав 
відповіді. 4, 4 % підкресли-
ли, що  негативних явищ «не 
було».

103 випускники назвали:
- низький рівень матеріаль-

но-технічної бази (6, 1 % опи-
таних);

- нераціональне  викорис-
тання навчального  часу,  не-
достатній рівень організації 
навчального процесу, бага-
то тестів, мало практики 
(11 %).

Анкета з вивчення дум-
ки викладачів  охоплюва-
ла велике коло важливих 
питань життя нашого ко-
лективу з метою проведення 
заходів щодо його удоскона-
лення та оптимізації. Була за-
безпечена повна анонімність  

анкет. На жаль, багато викла-
дачів не скористалися шан-
сом висловити свою думку 
про різні аспекти життя  ко-
лективу кафедри та академії. 
З 600 розданих анкет в урнах 
при розкритті виявилося 328 
анкет (54, 7 %).

Серед проблем  найбільш 
гострими  на думку опитаних 
є: «науково-дослідна робота» 
(41, 5 %), «міжнародна діяль-
ність» (39, 6%), «контроль 
якості навчання студентів» 
(37 %), «видання навчально-
методичної літератури з гри-
фом МОЗ України» (27, 1 %).

42,1 % опитаних виклада-
чів відзначили, що потребу-
ють підвищення не тільки 
професійної кваліфікації, але 
й  з  юридичних та педаго-
гічних питань. Кожен третій  
брав участь у міжнародних 
науково-освітніх проектах. 
А половина опитаних ще не 
брала участі у таких проек-
тах, але хотіла б цього.

67, 7 % опитаних  вважа-
ють свою викладацьку робо-
ту цікавою, отримують задо-
волення від самого  процесу 
викладання та результату 
своєї праці. 60,7% задоволені 
працездатністю свого колек-
тиву, стилем та методами ро-
боти керівників кафедр.

Найбільш важливим у сис-
темі пріоритетів трудової 
діяльності викладачі вважа-
ють: «добрий психологічний 
клімат у колективі» (62,5%), 
«можливість повної само-
реалізації в даній діяльнос-
ті»(51,0%), «моральну під-
тримку з боку керівництва 
кафедри,факультету, акаде-
мії» (48,8%), «зміст праці» 
(48,2%), «рівень заробітної 
плати» (46, 3%).

Разом з цим 40,5% викла-
дачів незадоволені «забез-
печенням робочого місця 
матеріально-технічними за-
собами», станом навчальних 
приміщень, побутовими умо-
вами праці тощо.

На жаль, 13, 7% опитаних 
викладачів «вважають свою 
роботу нецікавою і не отри-
мують задоволення від са-
мого процесу викладання» і 

саме на це звернули увагу ви-
пускники 2015 року.

Кожен третій  «незадо-
волений результатами своєї 
викладацької діяльності» та  
«негативно оцінює розподіл 
обов’язків між співробітни-
ками кафедри».

Кожний п’ятий вважає 
складений робочий розклад 
незручним» і низько оцінює 
ставлення керівництва кафе-
дри до ініціативних співро-
бітників.

12% опитаних незадово-
лені стилем і методами робо-
ти керівництва деканатів та 
академії.

Тільки  22% опитаних за-
доволені прийнятою в ака-
демії системою рейтингової 
оцінки викладачів.

47,3% опитаних «скоріше 
задоволені, ніж ні», а кожен 
четвертий (26,2%) цілком не 
задоволений.

Викладачі внесли багато 
пропозицій щодо удоскона-
лення системи рейтингової 
оцінки, які будуть вивчені 
комісією та впроваджені.

Слід зазначити, що ко-
жен п’ятий викладач оці-
нює свою посадову інструк-
цію як «формальну, що не 
відображає весь спектр його 
обов’язків».

180 викладачів внесли 264 
пропозиції, які, на їх погляд, 
могли б стати ефективними 
для підвищення якості підго-
товки студентів.

58,8 опитаних повністю за-
доволені можливістю отри-
мання інформації «про життя 
академії» через сайт ДМА та 
внесли пропозиції щодо його 
вдосконалення.

53, 7% опитаних основним 
джерелом інформації «про 
життя академії» назвали «за-
сідання кафедри».

Пропозиції викладачів 
щодо удосконалення на-
вчального процесу та якос-
ті підготовки студентів.

1.Зміцнення матеріально-
технічної бази академії (ла-
бораторної бази, ТСО, сучас-

ні тренажери, ремонт примі-
щень тощо.

2.Оптимізація системи до-
кументопотоків (зменшення 
переліку кафедральних доку-
ментів, кількості звітів тощо).

3. Розроблення комплек-
сної системи підвищення мо-
тивації викладацької діяль-
ності (публічні заохочення за 
досягнення, додаткова опла-
та за підготовку методичної 
літератури англійською мо-
вою, введення «методичних 
днів для викладачів», розро-
блення алгоритму балів для 
оцінки усіх видів діяльності 
викладачів тощо).

4. Забезпечення наступнос-
ті серед кафедр, більшої дові-
ри кафедрам на тлі підвищен-
ня відповідальності.

5. Використання в рейтин-
гових оцінках викладачів ду-
мок студентів.

6.Реєстрація ДМА в науко-
вих журналах для забезпе-
чення доступу викладачів до 
сучасних професіональних 
сайтів.

7. Підвищення вимог щодо 
дотримання трудової дисци-
пліни самими викладачами, 
раціональне використання 
навчального часу студентів 
тощо.

Пріоритети 2015/2016 на-
вчального року
• Вдосконалення підготов-
ки фахівців з урахуван-
ням впровадження новітніх 
технологій у викладанні та 
контроль за якістю навчання  
на додипломному та післяди-
пломному рівнях з урахуван-
ням реформування системи 
охорони здоров’я.
• Впровадження закордон-
них  стажувань та вихован-
ня у викладачів прагнення 
до саморозвитку і підвищен-
ня викладацького рівня.
• Оснащення кафедр акаде-
мії та університетської клі-
ніки  відповідно до новітніх 
вимог  освіти та медичної 
практики.
• Розширення можливостей 
інформаційних технологій.
• Поглиблення виховної ро-
боти серед студентського то-
вариства з питань патріотиз-
му, духовності та милосердя.

Наш престиж залежить від якості випускників(Закінчення. 
Поч. на 1- стор.)

Минулого навчального року міжнарод-
на освіта  набула наступального розви-
тку. Про це свідчать зростання загально-
го контингенту іноземців, який склав 1726 
осіб – представників 48 країн світу.

Це понад 60% іноземців, що навчаються 
у вузах нашої області. 

Це зростання  за напрямами додиплом-
ної і післядипломної освіти. В умовах бо-
йових дій на сході України нам вдалося 
стримати масовий від’їзд іноземців.

Динаміка контингенту за останні 4 ро-
ки свідчить про позитивні зміни набору 
на І курс, стабільні характеристики  після-
дипломної освіти, але, на жаль, кількість 
слухачів підготовчого відділення знизи-
лась  порівняно з минулим роком. 

Важливою складовою в контингенті 
іноземних громадян були і залишають-
ся набір і підготовка студентів англомов-
ної форми навчання.  Минулого року їх 
було 427 осіб. Щорічно зростає кількість 
претендентів на цю форму навчання. Та є 
певні проблеми: обмежена кількість ви-
кладачів, які можуть вести англомовне на-

МІЖ Н А РО Д Н А  Д ІЯ ЛЬНІС ТЬ
Проректор з науково-педагогічної роботи професор Леонід 

Юрійович НАУМЕНКО
вчання на кафедрах та недостатній рівень 
володіння мовою частини студентів. 

Академією вжито заходи, спрямовані на 
розв’язок цих проблем:
• підвищені показники балів атестату з 

англійської мови для вступу в академію;
• прийом на англомовне навчання пере-

важно з країн носіїв мови;
• зарахування на англомовну форму на 

конкурсній основі;
• проведення навчальних курсів для ви-

кладачів, що працюють з англомовними 
студентами на кафедрі мовної підготов-
ки;

• формування мовної компетенції студен-
тів, враховуючи різний рівень володіння 
мовою;

• посилене вивчення російської мови з по-
семестровим контролем для навчання 
на клінічних базах. 
Провідним напрямом роботи прорек-

тора, деканатів було забезпечення якос-
ті  освітніх послуг з метою  підвищення  
якості успішності  студентів. 

Проведення комплексних іспитів неза-
лежного тестування, ректорських контр-
олів суттєво вплинуло на якість підготов-
ки іноземних громадян. Разом з тим неза-
лежне оцінювання «Крок 1» на І-му між-
народному факультеті показало, що 43,9% 
російськомовних та 38,8% англомовних 
не склали іспит при першому складанні. 
Для порівняння середній показник серед 
іноземних студентів, які не склали іспит, 
становить для російськомовної форми 
49%, англомовної – 31,3%.

 Минулого року ми займали принци-
пову позицію до іноземних студентів, які 
мали заборгованості та не склали провідні 
іспити. 280 іноземців, переважно 2-3 кур-
сів, були відраховані з різних причин. Бо-
лісний, але необхідний етап формування 
якісних спеціалістів. 

Визначною подією для іноземних гро-
мадян є проведення випуску. В 2015 році 
успішно завершили навчання  209 інозем-
них громадян із 19 країн світу. Це найбіль-
ший випуск за всю історію нашого закладу. 

Об’єктивними показниками зацікавле-
ності іноземців в освітніх послугах  є вступ 
до клінічної ординатури. 88 % клінічних 
ординаторів є наші випускники. Протягом 
останніх років за кількістю клінічних ор-
динаторів академія посідає провідне місце 
серед вищих навчальних закладів Украї-
ни.

Завдяки  участі професорсько-викла-
дацького складу в міжнародних форумах, 

конференціях  заклад набуває визнання у 
світі. До участі в міжнародних конферен-
ціях залучаються і студенти. Так,  мину-
лого року в міжнародних конференціях, 
стажуваннях і олімпіадах взяли участь 
113 викладачів та 29 студентів, отримано 
15 індивідуальних грантів на стажування 
та проведення наукових досліджень. 

Минулий рік підтвердив високу ефек-
тивність агресивних форм маркетингової 
роботи.  Рекламно-інформаційні заходи 
під час візиту до республіки Індія забез-
печили можливість укласти угоди з трьо-
ма новими університетами та залучити до 
участі у вступній кампанії понад 200 абі-
турієнтів з цієї країни.

Системна робота академії на ринку 
освітніх послуг, участь у міжнародних 
виставках, розширення інформаційних 
можливостей сайту академії отримали ви-
знання на рівні держави. Уперше в історії 
закладу на VI Міжнародній виставці «Су-
часні заклади освіти» академія відзначена 
Гран-Прі «Лідер вищої освіти України». 

Міжнародна освіта щороку набуває все 
більшого ринкового попиту, зростає на-
пруженість конкурентних відносин як в 
середині країни, так і за її межами.  Але ми 
залишаємо незмінною позицією якість 
освіти і будемо використовувати всі мож-
ливі механізми як на етапі відбору, так і в 
навчальному процесі. 
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МЕ Д ИЧН А  Н АУ К А  П О Т Р ІБ Н А  П РА К Т ИЦ І
Проректор з наукової та лікувальної роботи професор

Віталій Йосипович МАМЧУР

Наша академія посідає 
серед медичних вузів Укра-
їни четвертий щабель за 
рівнем наукової діяльності 
та  п’ятий  – за рівнем ліку-
вальної роботи.   Нині у нас 
виконуються 186 канди-
датських та 30 докторських 
дисертацій. 7 докторських 
та 23 кандидатські захище-
но в спецрадах. Закінчили 
підготовку за держзамов-
ленням 13 аспірантів, 9 – з 
відривом від виробництва, 
з них один із захистом кан-
дидатської дисертації та 13 
магістрів, 4 аспіранти без 
відриву від виробництва.

Актуальність і новизна 
наукової діяльності оціню-
ються патентами. Співро-
бітниками академії пода-
но 16 заявок, отримано 48 
охоронних документів та 
позитивних рішень, зокре-
ма, 41 патент, 7 свідоцтв на 
об’єкти авторського права. 
За перше півріччя поточ-
ного року вже отримано 32 
патенти.

Рейтинг вузів України 
оцінюється й за кількістю 
наукових статей, опубліко-
ваних у зарубіжних науко-
вих виданнях, та за  кіль-
кістю їх цитування. ДМА 
посідає третє місце за кіль-
кістю цитувань.  За даними 
всесвітньої наукометрич-
ної бази Scopus ми маємо 
233 публікації та 1347 ци-
тувань. У зарубіжних на-
укових виданнях надруко-
вано 79 наукових статей, за 
перше півріччя  поточного 
року – 61 стаття.

Всього за результатами  
наукових досліджень вида-
но 22 монографії, 4 науко-
во-методичні рекоменда-
ції, 19 інформаційних лис-
тів, опубліковано 1324 нау-

кові роботи, з них 79 статей 
та 184 тези за кордоном.

Лауреатами  Держав-
ної премії України за 
вклад у розвиток науки в 
Україні стали завідувачка 
кафедри загальної гігієни, 
професор Елеонора Ми-
колаївна Білецька (співав-
тор комплексної міжрегіо-
нальної роботи «Розробка 
та впровадження  системи 
зменшення техногенного 
навантаження територій 
населення екологічно кри-
зових регіонів України») та 
завідувач кафедри отори-
ноларингології, професор  
Володимир Васильович 
Березнюк (співавтор комп-
лексного фундаментально-
прикладного дослідження 
«Новітні технології в діа-

гностиці та лікуванні хво-
роб вуха, горла та носа»).

За кошти державного бю-
джету України в ДМА вико-
нувалися 7 із 57 (12%) нау-
ково-дослідних робіт на за-
гальну суму 1936 тис. грн..

Протягом року на базі 
нашої академії проведено 
26 студентських конферен-
цій, а також 15-а Всеукраїн-
ська конференція «Новини 
і перспективи медичної на-
уки», в яких взяли участь 
412 студентів, зокрема, 46  з 
18 навчальних та наукових 
закладів України. Опублі-
ковано 340 робіт, зокрема, 
45 статей у фахових видан-
нях.

За результатами Всеу-
країнської студентської 
олімпіади та  Всеукраїн-

ського конкурсу наукових 
робіт маємо 7 переможців.

Плідно працює Клініка 
медичної академії. Вона 
має консультативну полі-
клініку на 170 відвідувань 
за зміну зі стоматологічним 
відділенням на 70 відвід-
увань та стаціонарні відді-
лення: неврологічне, тера-
певтичне та ендокриноло-
гічне, кожне  на 40 ліжок.

Протягом року впрова-
джено 19 нововведень, з 
них: 5 діагностичних, 10 
лікувальних, 1  – профілак-
тичне та  3 реабілітаційні. 
Клініка одержала від плат-
них послуг 723 тис. грн.

Певних успіхів  досяг  
Медичний центр  акаде-
мії. На його базі співробіт-
никами 13 кафедр проведе-

но 670 занять зі студента-
ми, інтернами, курсантами.

Відкрито фантомний 
клас для відпрацювання 
практичних навичок сту-
дентами та інтернами, які 
навчаються на стоматоло-
гічному відділенні.

Лікарями центру надано 
3070 консультацій, прове-
дено 765 лікувально-діа-
гностичних втручань.

Проведено обстеження 
і лікування у зв’язку з діа-
гностичними соматичними 
хворобами  майже 90  вете-
ранів.

Надано понад 700 кон-
сультацій лікарями за 6-7 
фахами незахищеним вер-
ствам населення, які ліку-
валися в обласній фізіоте-
рапевтичній лікарні «Со-
лоний Лиман» та санато-
рії «Новомосковський».
Надано 387 консультацій та 
проведено 106 діагностич-
них обстежень іноземним 
студентам академії.

Шановні  колеги! Вітаю 
вас з початком нового на-
вчального року!

Хочу зупинитися на дея-
ких питаннях економічно-
го розвитку. Адже від нього 
залежить успіх  навчального 
процесу та наукової діяль-
ності. Згоден, не все ще га-
разд у нас  із матеріальним 
оснащенням. Але все ж хо-
чу запропонувати вам: перш 
ніж  звертатись до  народних 

Д ОРОЖИТИ ІМІД ЖЕМ РІДНОГО  ВУЗУ
Заключне слово  ректора академіка  НАМН України  

Георгія Вікторовича ДЗЯКА
депутатів,  міністерств по-
відомте про свої  побажання 
деканів, проректорів, ректо-
ра. Зважте, що всі закупівлі 
йдуть через тендери, тож зві-
ряйте свої потреби із можли-
вими сумами.

Усього на  обладнання де-
монстраційне – «моделі ана-
томічні  людини», стоматоло-
гічне обладнання, підручни-
ки, мікроскопи було витраче-
но 2 935 565, 72 грн.

Сьогодні для нас пріори-
тет – забезпечення навчання 
майбутніх стоматологів. На 
жаль, на стоматологічних ка-
федрах  найбільша кількість 
викладачів  без наукових сту-
пенів. Хочу запитати: якщо в 
нас непогані результати захи-
щених кандидатських, то ку-
ди ж  вони діваються?  Чому 
ми  маємо неприпустимо зна-
чну цифру тих, хто  працює 
без наукових ступенів? Слід 
робити висновки.

Хочу наголосити на не-
доліки в набутті  студента-
ми практичних навичок. Не 
можна навчати в кімнаті з 
таблицями, не використову-
ючи клінічні бази. Студент 
має бути ближче до хворого, 
писати історії хвороб. За кор-
доном  протягом усіх років 
навчання  студент пише сто-
си історій  хвороб  і постійно 
спілкується з хворими.

 Чудовою базою є Клініка 
медичної академії, де голо-
вним лікарем є  В. М. Барсу-
ков.

 Зупинюсь на невтішних 
результатах «Кроків 3». Ка-
федрам факультету після-
дипломної освіти терміново 
необхідно проаналізувати 

свою діяльність і вжити за-
ходів. Інтерн зобов’язаний 
скласти практичні навички. 
Без цих знань і вмінь який з 
нього лікар?!

Щодо  структури доходів 
спеціального фонду. Осно-
вний вид – це підготовка ка-
дрів, зокрема, іноземних гро-
мадян. Вони платять нам ко-
шти, а потім ми відраховуємо 
багатьох. Що ми зробили, 
щоб це усунути?!

Що обурило найбільше? 
Проводили анкетування ви-
кладачів. Пропонувалось ви-
словити власну думку про 
різні аспекти життя колек-
тивів кафедр та академії. На 
анкети відповіла половина 
викладачів. Решті  не цікаві 

перспективи подальшого роз-
витку? А де ж відповідаль-
ність, вболівання за якість 
навчання студентів?

За результатами консолі-
дованого рейтингу наша ака-
демія серед 200 вузів країни 
посіла  п’яте місце серед ви-
щих медичних навчальних 
закладів та 51-е серед  вищих 
навчальних закладів.

 Ще раз хочу нагадати, що 
наша медична академія на-
вчає іноземних громадян з 
48 країн світу, тому  давайте 
гідно нести звання інтернаці-
онального вузу.

Зараз запропоновано чи-
мало нових законів. За ними  
нам жити і працювати.

1 вересня відзначила 
60-річчя професор кафе-
дри внутрішньої медицини 
№2 та профпатології Вікто-
рія Всеволодівна Родіонова. 
Інтерес  до професії лікаря 
сформувався у  сім’ї: її бать-
ки  Всеволод Вікторович та 
Валентина Михайлівна при-
святили своє життя медич-
ній науці та лікуванню.

З відзнакою закінчивши у 
1978 році лікувальний фа-
культет Дніпропетровського 
медичного інституту, Вікто-
рія Родіонова декілька років 
працювала лікарем-ордина-
тором кардіологічного та га-
строентерологічного відді-
лень Дніпропетровської   лі-
карні Придніпровської заліз-
ниці. У 1982 році  вступила 
до аспірантури при кафедрі 
внутрішніх хвороб, яку за-
кінчила у 1985 р., захистив-
ши  кандидатську дисерта-
цію. З  цього ж року розпоча-
ла свою викладацьку діяль-
ність у рідному вузі.

Активну наукову і ви-
кладацьку роботу Вікторія 
Всеволодівна вела на курсі 
професійних хвороб, який 
очолював доктор меднаук 
професор С. Ф. Валевський. 
У 2003 р.  захистила доктор-
ську дисертацію «Клініка, 
діагностика та лікування 
хронічного обструктивного 

Щедро ділиться
енергією добра

бронхіту у  підземних гірни-
ків вугільних шахт (кліні-
ко-експериментальне дослі-
дження)» (науковий консуль-
тант доктор меднаук профе-
сор  академік НАМН України 
Г. В.Дзяк). У 2006 році очоли-
ла курс професійних хвороб 
на кафедрі госпітальної тера-
пії №1 та профпатології. 

Значний вклад В. В. Родіо-
нова внесла в організацію, на-
уково-методичне забезпечен-
ня та консультативну роботу 
в клініці професійних хвороб 
не тільки в індустріальній 
Дніпропетровській області, 
але й в Україні загалом. З 2006 
по 2011 рр. вона обіймала по-
саду головного спеціаліста 
профпатолога Дніпропетров-
ської області. Протягом ба-
гатьох років В. В. Родіонова 
працює у тісній взаємодії з 
провідними спеціаліста-
ми НДІ медицини праці при 
Національній академії ме-
дичних наук, Українського 
НДІ промислової медицини 
(м. Кривий Ріг),  кафедри гі-
гієни праці та професійних 
хвороб Харківської медич-
ної академії післядипломної 
освіти.

Вікторія Всеволодівна – 
автор понад 200 наукових 
праць, брала участь у ство-
ренні 2-х підручників з про-
фесійних хвороб для медич-
них вузів України. Під її ке-
рівництвом підготовлено 5 
кандидатів наук.

На кафедрі внутрішньої 
медицини №2 та профпато-
логії щорічно проводиться 
післядипломна підготовка  
близько 50 лікарів-профпа-
тологів та лікарів  інших спе-
ціальностей за циклом «Про-
фесійні хвороби». Вікторія 
Всеволодівна, очолюючи 
клініку внутрішніх хвороб 
на базі  КУ «Дніпропетров-
ська багатопрофільна клініч-
на лікарня №4», веде велику 
консультативну роботу, бере 
участь у консиліумах у всіх 
відділеннях терапевтичного 
профілю та реанімаційному 
відділенні цієї лікувальної 
установи.

З 1993 по 2000 рр. вона бу-
ла заступником декана ІІ-го 
медичного факультету.

Незважаючи на велику за-
йнятість, Вікторія Всеволо-
дівна завжди знаходить час 
для театру і симфонічної му-
зики, для літератури і поезії, 
вона  щедро ділиться з оточу-
ючими енергією добра.

Олена КОВАЛЕНКО,
асистент, за дорученням  

колективу кафедри  
внутрішньої медицини №2  

та профпатології.

На ім’я 
ректора 
надійшов лист…

Вітаю Вас з початком но-
вого навчального року!

Роль вищих медичних на-
вчальних закладів у рефор-
муванні системи охорони 
здоров’я надзвичайно висо-
ка. Освіта – основа розви-
тку майбутнього держави.

Якість надання медичної 
допомоги населенню країни 
залежить від рівня забез-
печеності закладів охорони 
здоров’я висококваліфікова-
ними медичними фахівця-
ми. Саме тому в першу чер-
гу висловлюю слова щирої 
подяки викладачам і профе-
сорам за їх щоденну працю в 
підготовці цінних для Укра-
їни медичних кадрів.

Бажаю викладачам і сту-
дентам мирного неба над 
головою, наснаги, натхнен-
ня на шляху підкорення 
нових вершин знань, напо-
легливості й терпіння, му-
дрості й порозуміння!

Переконана, Ваша ві-
ра, викладацький талант 
та наполеглива сумлінна 
праця стануть запорукою 
нових визначних успіхів, 
котрими пишатиметься 
Україна.

З повагою 
Ірина СИСОЄНКО,

заступник Голови  
комітету Верховної Ради  

з питань охорони здоров’я,  
народний депутат України

Наш ювіляр

ВАТЧЕНКО АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА
Пішла з життя доктор медичних наук, професор, 

офтальмолог вищої категорії  Ватченко Алла Олексіївна.
Народилася 20 грудня 1940 року.  Закінчивши середню 

школу  1957 року, вступила до Дніпропетровського 
медичного інституту.  Ще на молодших курсах зацікавилася 
офтальмологією. У 1963 році почала працювати лікарем-
офтальмологом обласної лікарні імені Мечникова, 
згодом захопилася науковою роботою і в 1967 році стала 
асистентом кафедри очних хвороб, яку очолював професор 
А. І. Дашевський.  У 1968 році  захистила кандидатську, а 
у 1980 – докторську дисертацію.  Наукові розробки  лягли 
в основу системи масової  профілактики короткозорості 
у школярів. А монографія «Спазм акомодації та  
короткозорість» (1977 р.) дозволила багатьом лікарям по 
новому розглядати проблеми лікування та профілактики 
міопії.

У 1973 р. Алла Олексіївна  стала доцентом кафедри очних 
хвороб, а з 1979 р. – її  завідувачкою, яку беззмінно очолювала 
протягом 27 років. Під керівництвом А. О. Ватченко 
опубліковано понад 170 наукових робіт, за її допомоги 1979 
року відкрито нове приміщення, де розмістилися кафедра, 
доросле очне відділення на 60 ліжок і дитяче – на 40 ліжок. 

А у 1987 р. на базі обласної клінічної лікарні організовано 
перше  в Україні відділення мікрохірургії ока, до складу 
якого увійшли травматологічний та лазерний центри. Це 
була нова ера в офтальмології – операції під мікроскопом, 
перші імплантації штучного кришталика ока. Десять 
років потому – в 1997 – розпочало  роботу спеціалізоване 
відділення увеїтів та судинної патології очей, в якому й 
донині повертають зір сотням хворих на цукровий діабет.

Вона  була головою Дніпропетровського обласного 
товариства офтальмологів, членом президії Українського 
товариства офтальмологів.

Ми запам’ятаємо її як  висококваліфікованого  спеціаліста, 
чуйного керівника, чудового педагога, справжнього вченого, 
відданого  лікарському фаху, мудру і добру, напрочуд світлу, 
демократичну людину. Маючи батька, який займав високі 
пости, вона ніколи цим не користувалася.

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ, КОЛЕКТИВИ КАФЕДРИ 
НЕВРОЛОГІЇ Й ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА ОБЛАСНОЇ 

ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ
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Як без вітру не родить 
жито,  без вітру вода не шу-
мить, так без студентів не 
може функціонувати наша 
академія. Тому день, коли 
перед  студентською мо-
лоддю відкриваються две-
рі, щоб долучити її до ака-
демічної сім’ї, вважається 
основоположним фунда-
ментом для подальшого 
розвитку вузу і просто чудо-
вим святом і для майбутніх 
медиків, і для викладачів.

Традиційно посвята в 
студенти відбувається на 
подвір’ї морфологічного 
корпусу біля пам’ятника 
воїнам-медикам просто 
неба з  імпровізованим 
гуртом – «Батьком меди-
цини – Гіппократом та йо-
го учнями». Саме посвята 
стає відправною точкою у 
житті кожного, хто обрав 
лікарський фах. Почина-
ється новий період, ні з чим 
незрівнянний, нелегкий, 
але радісний від щоден-
ного глибинного пізнання 
знань, формування себе як 
спеціаліста, всебічно роз-
виненої особистості.

Відрадно усвідомлюва-
ти, що кількість бажаючих 
присвятити життя Медици-
ні з року в рік не зменшуєть-
ся, а серед пріоритетних ву-
зів перевагу віддають нашій 
академії, яка наступного 
року святкуватиме 100-річ-
чя від дня заснування.

Цьогоріч урочистос-
ті  відбувалися останнього 
літнього дня – теплого, со-

нячного, без жодної хма-
ринки на  небі, без жодно-
го натяку на прийдешню 
осінь. Подумки бажалось 
новому поповненню  акаде-
мії таких же сонячних сту-
дентських років.

…Де не кинеш оком  - 
скрізь на білосніжному від 
халатів та шапочок подві-
рї радісні привітання, обі-
йми, фотографування на 
пам’ять. Піднесений на-
стрій серед студентів, ке-
рівного складу вузу, викла-
дачів, гостей.

Звучать фанфари, спові-
щають про початок цере-
монії.

Урочистий мітинг відкри-
ває перший проректор ДМА 
професор Т. О. Перцева.

Вона вітає першокурсни-
ків, їхніх батьків з щасли-
вою подією у житті, зичить 
успіхів у навчанні, наголо-
шує, що студентами стали 
559 абітурієнтів, 80 осіб  
прийнято за цільовим на-
бором.

Тетяна Олексіївна надає 
слова ректору академіку 
НАМН України Г. В. Дзяку.

Посвята  
у студентиХай кожен день приносить 

радiсть пiзнання!

Георгій Вікторович щи-
росердо поздоровляє юна-
ків та дівчат із здійсненням 
заповітної мрії, зі вступом 
до Дніпропетровської ме-
дичної академії – одного 
з найпрестижніших вузів, 
який пройшов славетний 
історичний шлях. Він за-
уважує, що нова когорта 
першокурсників демон-
струвала високий рівень 
знань у школах, ліцеях, гід-
но витримала вступні ви-
пробування, і бажає напо-
легливо навчатися в стінах 
ДМА, аби через 5 чи 6 років 
стати висококваліфікова-
ними лікарями.

Георгій Вікторович під-
креслює, що через воєнні 
дії  наш вуз поповнили сту-
денти із Криму,  Донецька, 
Луганська, віддали пріори-
тет ДМА і викладачі звідти.

Ректор зичить  щастя, 
здоров’я, успіхів у навчан-
ні та подальшій роботі, 
аби білий халат лишався 
завжди білим, нічим не за-
плямований. А потім пер-
шокурсники поринули в 
античні часи, щоб зустріти-
ся з імпровізованим гуртом 
«Батьком медицини – Гіп-

пократом та його учнями», 
які тримають в руках свя-
щенний вогонь знань й гі-
лочки горобини – символ 
невразливості до хвороб. 
«Гіппократ» виголошує 
клятву. Клянеться Апол-
лоном-лікарем, Асклепі-
єм та Панакеєю  та всіма 
богами й богинями, беру-
чи їх у свідки, виконувати 
чесно наступну присягу і 
обов’язок: вважати тих, хто 
навчав лікарському фаху, 
- нарівні з батьками, діли-
тися з ними своїми здобут-
ками і у випадку потреби 
допомагати їм; їх нащадків 

вважати своїми братами, 
і це мистецтво, якщо вони 
захочуть його вивчити, ви-
кладати їм безкоштовно і 
без будь-якої угоди.

«Учні Гіппократа» уро-
чисто передають першо-
курсникам вогонь знань та 
гілочки горобини.

Звучить студентський 
гімн Гаудеамус.

Георгій Вікторович вру-
чає традиційну символі-
ку знань та студентського 
життя: білі халати, шапоч-
ки, Ключ Знань, Студент-
ський Квиток та Залікову 

книжку першокурсникам  
І-го медичного факультету 
Юлії Корепановій та Іллі 
Власову.

Ілля виголошує Клятву 
першокурсника, в якій, зо-
крема, йдеться:
Переступаючи поріг ви-
щої медичної школи, вли-
ваючись до студентської 
сім’ї, обіцяю своє жит-
тя присвятити охороні 
здоров’я людини, бути 
уважним та чуйним до 
чужих страждань, ви-
ховувати у людей свідо-
ме ставлення до свого 
здоров’я як вищої ціннос-

ті суспільства  і бути са-
мому зразком здорового 
способу життя.  У своїх 
діях та вчинках ніколи не 
відступати від принци-
пів гуманізму та добра!

Завжди і в усьому кля-
нуся з честю нести зван-
ня студента-медика, пи-
шатися обраною профе-
сією, завжди пам’ятати 
свою альма матер!
Клянемося! Клянемося! 
Клянемося! – повторюють 
за Іллею першокурсники. 

Тетяна Олексіївна про-
понує вшанувати пам'ять 
полеглих у роки Великої 
Вітчизняної війни воїнів-
медиків. Кошик з квіта-
ми поставити до підніжжя 
пам’ятника удостоєні Полі-
на Савченко та Владислав 
Новицький.

З вітальними словами 
звернувся випускник ака-
демії, доктор меднаук, про-
фесор, депутат обласної 
ради Володимир  Олексійо-
вич Павлов.

Він наголосив, що май-
бутнім лікарям навчатися 
і працювати в дивовиж-
ний час – час реформу-
вання практичної охорони 
здоров’я, новітніх іннова-
ційних перетворень, фор-
мування нових підходів до 
діагностики та лікування 
хвороб. Побажав успіхів у 

здобутті знань, постійного 
самоудосконалення.

Палкі вітання від міської 
ради передав заступник на-
чальника управління осві-
ти та науки міськвиконко-
му Віктор Костянтинович 
Горячев.

Він підкреслив, що вступ 
до ДМА – це не лише пере-
мога знань, але й емоційне  
долучання до традицій ака-
демії, вливання до студент-
ської сім’ї, набуття радості 
від щоденного пізнання но-
вого багажу знань і вмінь, 
це  вечори, зустрічі, нові 
друзі. Це якісно нове життя 
– студентське: неповторне і 
прекрасне.

Віктор Костянтинович 
побажав успіхів у здобутті 
медичної освіти, запросив 
на День міста, проведення 
якого у вересні вже стало 
доброю традицією.

Від імені першокурсників 
слова подяки вчителям та 
обіцянки гарно навчатися 
виголошує Юлія Корепа-
нова.

Натхненним співом про 
неньку-Україну, про  «бід-
ного студента» радують 
учасники художньої само-
діяльності.

Завершують мітинг слова 
Георгія Вікторовича про те, 
що наша академія інтерна-
ціональна, в ній навчають-
ся 1576 іноземних грома-

дян із  48 країн світу. Ліка-
рі-інтернаціоналісти їдуть 
працювати в різні куточки 
світу, несуть традиції ДМА, 
знання, досвід. Нам є чим 
пишатися, є над чим пра-
цювати. Тож будьмо патрі-
отами України, патріотами 
своєї альма матер!

Наталія ВЕЛИЧКО.
На знімках:  

епізоди з урочистостей.
Фото Віктора СУЛАЄВА.


