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 Миру, злагоди, благополуччя, успіхів 

у роботі і навчанні у Новому 2016-му році!

Дорогі викладачі, 
співробітники, студенти!
У рік хиткого перемир’я на сході країни, нових еконо-

мічних викликів наша академія продовжила виконувати 
головне своє призначення: готувати медичні кадри. Її ко-
лектив не стояв осторонь проблем держави. Ми продо-
вжили навчати студентів з окупованих територій, бра-
ти участь у волонтерській діяльності, ділитися кров’ю 
з пораненими бійцями.

ДМА з честю виконувала усі завдання, покладені кра-
їною на вищий медичний вуз.

Особливо це знаменно, коли ми стоїмо на порозі 
100-річного ювілейного року в житті академії.

З вірою й надією на Мир, Злагоду, Стабільність зу-
стріньмо 2016-й!

Хай Новий рік стане новим етапом на шляху подаль-
шого розвитку України та академії! 

Бажаємо успіхів у роботі й навчанні, міцного здоров’я, 
сімейного благополуччя, радісних свят!

Георгій ДЗЯК Василь ВАСИЛЬЧЕНКО,
ректор, академік голова профкому 
НАМН України співробітників, доцент 

Шановні ветерани!
Щиро вітаємо вас з Новим 2016 роком та Різдвом 

Христовим! Кожен рік додає вам зморшок на щоках, 
але не применшує величі вашого подвигу, здійснено-
го під час Великої Вітчизняної війни. Нині ваші онуки 
рівняються на вас, відстоюючи суверенність кордонів 
на сході і цілісність країни. Завдяки вам вони виросли 
справжніми патріотами Батьківщини.

Чималий ваш внесок у підготовці лікарських кадрів, 
розбудові нашої академії, якій 2016-го виповнюється 
100 років. Її досягнення і здобутки – це ваші досяг-
нення.

Тож зичимо миру і спокою, міцного здоров’я, віри й 
надії у стабільність і розквіт України. Хай Новорічні 
та Різдвяні свята будуть радісними для вас, сповнени-
ми домашнього затишку й тепла!

Микола БОНДАРЕНКО, Людмила ОДИНЦОВА,
голова ради ветеранів,  голова жінради, 
професор доцент

5 листопада у Київському політехнічному 
університеті відбулося вручення президент-
ських стипендій. Лауреатами винагород стали 
переможці Всеукраїнських учнівських олімпі-
ад і Всеукраїнського конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України. Цього року серед сти-
пендіатів було 139 школярів та 131 студент.

Серед удостоєних цієї винагороди були і 
два першокурсники І-го медичного факульте-
ту нашої академії – Ілля Власов за наукову ро-
боту «Синтез та властивості полімерних мета-
лохелатів і поліуретанових композицій на базі 
рицинової олії та її похідних» (секція хімія) та 
Юлія Корепанова з темою «Обґрунтування 
диференційованої побудови занять з фізично-
го виховання з урахуванням рівня фізичного 
здоров’я школяра» (секція валеологія).

Привітали юних переможців директор НЦ МАНУ Оксен Лісовий; завідувач сектору 
організації конкурсів і подій Інституту модернізації освіти Тетяна Гінетова; начальник від-
ділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини МОН України Алла Се-
редницька (вона також висловила подяку від Міністра освіти і науки України Сергія Квіта); 
виконавчий директор Асоціації випускників Малої академії наук України, заступник голо-
ви Громадської ради при МОН України Євген Кудрявець та багато інших.

Від імені усіх стипендіатів Ілля та Юлія подякували за президентське заохочення. І 
справа не лише в матеріальному аспекті: адже завжди приємно відчувати підтримку, осо-
бливо коли вона надається від першої особи України.

Пр е з и д е н т с ь к і  с т и п е н д і а т и З метою створення сприятливих 
умов для відпочинку студентів та 
співробітників академії у зв’язку із 
святкуванням 7 січня – Різдва Хрис-
това, 8 березня – Міжнародного жі-
ночого дня та 28 червня – Дня Кон-
ституції України, а також раціональ-
ного використання робочого часу 
наказом ректора встановлено:

1. Перенести робочі дні з:
п’ятниці 8 січня – на суботу 16 
січня;
понеділка 7 березня – на суботу 
12 березня;
понеділка 27 червня – на суботу 
2 липня.

2. Для співробітників адміністра-
тивно-управлінського персоналу, 
адміністративно-господарчої части-
ни, «НДІ БМ», бібліотеки та інших 
підрозділів ДЗ «ДМА МОЗ Украї-
ни» встановити:

Про перенесення 
робочих днів 

у 2016 році
робочі дні: 16 січня, 12 березня, 2 

липня 2016 року
неробочі дні: 7, 8, 9, 10 січня
                        5, 6, 7, 8 березня
                      25, 26, 27, 28 червня.

3. Заняття зі студентами проводити 
згідно з розкладом занять та графі-
ком навчального процесу на 2015-
2016 навчальний рік.

Різдвяні канікули у студентів з 
4  січня по 10 січня 2016 р.
Перенести поточні заняття з 7 бе-
резня 2016 р. на 12 березня 2016 р. 
і проводити за розкладом понеділ-
ка (знаменник)
При блочному розкладі занять – за 
розкладом весняного семестру.

Вітаємо!
У 2014 році разом з гру-

пою колег завідувач кафе-
дри оториноларингології 
професор Березнюк В. В. 
удостоєний звання лау-
реата Державної премії 
України в галузі науки і 
техніки за роботу «Нові 
технології в діагностиці 
та лікуванні хвороб вуха, 
горла і носа».

 Днями Президент 
України підписав відповід-
ний Указ.

Адміністрація Дніпропе-
тровського педагогічного ко-
леджу Дніпропетровського 
національного університету 
імені Олеся Гончара вислов-
лює подяку доценту кафедри 
інфекційних хвороб Віктору 
Петровичу Дядику за прове-
дення лекції «Профілактика 
ВІЛ/СНІДу» для студентів на-
шого навчального закладу та 
активну участь у проведенні 
тижня, присвяченого Між-
народному дню боротьби зі 
СНІДом.

І. ВАСИЛЕГА,
директор Дніпропетровського

 педагогічного коледжу

Адміністрація КЗ «Дні-
пропетровська обласна клі-
нічна лікарня ім. І. І. Мечни-
кова» дякує за неодноразову 
допомогу, надану студента-
ми, які навчаються на кафе-
дрі анестезіології та інтен-
сивної терапії під керівни-
цтвом професора  Ю. Ю. Кобе-
ляцького, під час проведення 
благодійних акцій «Моя кров 
рятує життя» щодо прийому 
донорів для поранених у зоні 
АТО воїнів України.

К. ДУХОВЕНКО,
в. о.головного лікаря

КЗ «Дніпропетровська 
обласна клінічна лікарня 

ім. І. І. Мечникова»

У листопаді провели 
осінню установчу сесію для 
учнів-членів Дніпропетров-
ського відділення Малої ака-
демії наук України.

Організаційна робота з 
Вашого боку сприяла успіш-
ному її проведенню. 

Дніпропетровське відді-
лення Малої академії  наук 
України висловлює особис-
то Вам, Георгію Вікторовичу, 
щиру подяку, а також  про-
ректору з наукової та ліку-
вальної роботи, професору 
Віталію Йосиповичу Мамчу-
ру, завідувачу кафедри фі-
зичної реабілітації, спортив-

ної медицини та валеології, 
доценту Олегу Борисовичу 
Неханевичу,  завідувачу ка-
федри  терапії, кардіології та 
сімейної медицини факуль-
тету післядипломної освіти, 
професору  Валерію Аркаді-
йовичу Потабашньому.

Н. ТЯГЛО, 
директор комунального 

позашкільного навчального 
закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Ми, лікарі ВП «Полікліні-
ка ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», ви-
словлюємо подяку співробіт-
никам кафедри внутрішньої 
медицини 2 та профпатоло-
гії ДМА професору В. В. Роді-

оновій, доценту С. В. Собко, 
асистентам Т. П. Ніколаєнко 
та Л. А. Глиняній за цікаві 
лекції, знайомство із особли-
востями роботи служби про-
фпатології. 

Лікарі нашого медично-
го закладу систематично на-
вчаються на базі кафедри та 
міського центру профпато-
логії (ДМБПКЛ №4), кожен 
отримує чи поглиблює свої 
знання як з питань профпа-
тології, так і з сучасних пи-
тань внутрішньої медицини. 
Зичимо співробітникам ка-
федри подальших успіхів.

Т. КАПТЄЛОВА,
головний лікар ВП «Поліклініка 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»

На ім’я ректора надійшли листи…
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11 грудня відзначила ювілей 
доктор медичних наук, профе-
сор кафедри акушерства, гіне-
кології та перинатології факуль-
тету післядипломної освіти Зіна-
їда Михайлівна Дубоссарська.

Зінаїда Михайлівна з від-
знакою закінчила лікувальний 
факультет Дніпропетровсько-
го медичного інституту, потім 
поєднувала практичну роботу 
лікаря акушера-гінеколога в 
клінічній ординатурі в ДМІ з на-
уковою працею у Всесоюзному 
Центрі охорони здоров’я матері 
та дитини (м. Москва). 

Після захисту кандидатської 
дисертації Зінаїда Михайлівна 
все життя працює у Дніпропе-
тровському медичному інститу-
ті, спочатку – асистентом, а після 
отримання наукового ступеня 
доктора медичних наук – про-
фесором кафедри акушерства 
та гінекології лікувального фа-
культету. За ініціативи ректора 
Л. В. Новицької-Усенко профе-
сор З. М. Дубоссарська у 1989 
році очолила першу не тільки в 
Україні, а й в Радянському Со-
юзі кафедру перинатології фа-
культету удосконалення лікарів. 
Вона науково обґрунтувала но-
вий напрям профілактики пери-
натальних втрат і акушерських 
ускладнень, що знайшло відо-
браження у трьох підручниках 
«Перинатологія» (у співавтор-
стві), які також були першими на 
пострадянському просторі. 

Наукова діяльність про-
фесора З. М. Дубоссарської 
присвячена питанням гінеко-
логічної ендокринології та пе-
ринатальної охорони плоду. 
Головною метою наукового 
пошуку і консультативно-лі-
кувальної роботи завжди була 
допомога жінкам із безпліддям 
та невиношуванням вагітності 
у народженні здорових і таких 
бажаних малюків. Під її керів-
ництвом захищено 1 доктор-
ську і 19 кандидатських дисер- 
тацій. Результати наукових до-

сліджень опубліковані у понад 
400 наукових працях, серед 
яких 5 підручників, 11 моногра-
фій, 10 навчальних посібників, 5 
патентів на винахід, а також вті-
лені в розробку клінічних прото-
колів, які затверджені наказами 
МОЗ України. Ідеї професора З. 
М. Дубоссарської реалізувалися 
у створенні унікальних науково-
клінічних об’єднань у Дніпропе-
тровському регіоні: обласного 
центру планування сім’ї, центру 
медико-соціальної реабілітації 
жінок-інвалідів, центру вікової 
патології жінки, обласного цен-
тру дитячої та підліткової гіне-
кології. За досягнення в науці 

та практиці охорони здоров’я у 
1998 році присвоєно звання за-
служеного діяча науки та техні-
ки України.

Зінаїду Михайлівну знають 
і як досвідченого лектора, яка 
завдяки сприянню ректора, ака-
деміка НАМН України Г. В. Дзяка 
організувала у  Дніпропетров-
ську проведення двох нарад 
МОЗ України (2000, 2005), Пле-
нуму Асоціації акушерів-гінеко-
логів України (2008), виступала 
з доповідями на численних ві-
тчизняних та міжнародних нау-
ково-практичних конференціях. 
Професор 3. М. Дубоссарська – 
член Всесвітнього та Європей-
ського товариств акушерів-гіне-
кологів, Європейської спільно-
ти з проблем планування сім’ї, 
Асоціацій акушерів-гінекологів 
та гінекологів-ендокринологів 
України, Асоціації гінекологів-
ендокринологів Росії, Асоціації 

Наші
ювіляри

Росії з менопаузи. Протягом 5 
років виконувала обов’язки ко-
ординатора по Східній Європі 
«Всесвітнього товариства Па-
рацельса». Член редакційних 
колегій 7 українських та 2 між-
народних фахових наукових 
журналів.

Професор З.М. Дубоссар-
ська була керівником студент-
ського наукового товариства 
ДМІ, заступником декана ФУЛу, 
головою Дніпропетровського 
відділення Асоціації акушерів-гі-
некологів України, працювала у 
складі спеціалізованої вченої ра-
ди при Харківському НМУ, про-
фкому ДМІ, обласної атестацій-
ної комісії лікарів за фахом, об-
ласної комісії та координаційної 
Ради з питань сімейної, гендер-
ної, демографічної політики, по-
передження насильства в сім’ї, 
протидії торгівлі людьми при 
Дніпропетровській облдержад-
міністрації. Багато років – член 
Президії Асоціації акушерів-гі-
некологів України, проблемної 
комісії «Здоров’я матері та ди-
тини» у ДМА. З 2014 року пра-
цює у складі Експертної комісії 
МОЗ України з розгляду випад-
ків материнської смерті під час 
вагітності, пологів та післяполо-
гового періоду.

Має численні відзнаки за ви-
сокий професіоналізм, багато-
річну сумлінну працю, значний 
особистий внесок у розвиток 
охорони здоров’я рідного міста 
та Дніпропетровської області, 
зокрема Орден Княгині Ольги 
ІІІ ступеня (2006), подяку Пре-
зидента України, почесну гра-
моту Верховної Ради України, 
почесні грамоти МОЗ України, 
медаль «За трудову доблесть» 
Придністровської Молдавської 
республіки, відзнаку та медаль 
Американського біографічного 
інституту «За гідність та досто-
їнство в ХХ столітті» та інші.

Віталій НАГОРНЮК,
профорг, за дорученням 

колективу кафедри 
акушерства, гінекології та 

перинатології ФПО

У гуртожитках медич-
ної академії мешкають понад 
2300 студентів.

Життя в студентському 
гуртожитку – це прекрасний 
життєвий досвід, важливий 
крок до самостійності.

Велика роль у створен-
ні добробуту гуртожитків, 
розвитку їх матеріальної ба-
зи належить керівництву на-
шої академії. Завдяки адміні-
страції студенти отримують 
різнобічну допомогу. Проте 
основним центром, ядром 
життя молоді є студентські 
ради. Вони працюють у кож-
ному гуртожитку. Хочу назва-
ти їх голів, які активно беруть 
участь у вирішенні важливих 
соціально-побутових, житло-
вих та морально-етичних пи-
тань, допомагають проводити 
культурно-масові та спортив-
ні заходи, пропагувати здоро-
вий спосіб життя. 

У гуртожитках: № 3 – 
Олександр Макаревич ( ІІІ- 
й медичний факультет); № 
4 – Андрій Шидловський (І-й 
медичний ); № 5 – Каріна Фі-
лімонова (міжнародний фа-
культет); № 6 – Олександр На-
конєчний (ІІ-й медичний ); № 
7 – Василь Коропчук (І-й ме-
дичний факультет). 

У нас вже 15 років працює 
комітет з питань гуртожитків. 
До його складу входять голо-
ви студрад, помічники деканів 
з виховної роботи, куратори 
та студентське формування з 
охорони громадського поряд-
ку. На щотижневих засіданнях 
комітету ( за рік проведено 
196 планових та 16 позапла-
нових засідань студрад) обго-

куратури та юрисконсультом 
на тему: «Юридична відпові-
дальність лікаря». А куратори 
з кафедри психіатрії, загальної 
та медичної психології постій-
но надають психологічну під-
тримку студентам.

Уже традиційно за кож-
ним гуртожитком закріплені 
деканати: за гуртожитком № 
3 – ІІІ-й медичний факультет; 

№ 4 – стоматологічний ;№ 5 – 
І-й та ІІ-й міжнародні факуль-
тети; № 6 – ІІ-й медичний фа-
культет; № 7 – І-й медичний. 

Хочу відзначити плідну 
працю помічників деканів: Ві-
ктора Васильовича Задорож-
нього – асистента кафедри за-
гальної хірургії (гуртожиток 
№ 7) ; Олександра Сергійови-
ча Петрова – кафедра невроло-
гії та офтальмології (гуртожи-
ток № 6); Расима Валентино-
вича Мамєдова – асистента 

ворюються основні проблеми 
побуту за результатами рейдів 
з перевірки санітарного стану 
кімнат, кухонь, коридорів, до-
тримання правил мешкання 
та пропускного режиму. Рі-
шення комітету обов’язково 
доповідаються першому про-
ректору. Також комітет тісно 
співпрацює з проректором з 
АГЧ та його помічником.

Цього навчального року 
силами студентської ради з 
допомогою АГЧ проведено 
ремонт ганків у гуртожитках 
№№ 3, 6, 7 та ремонт перших 
поверхів у гуртожитках №№ 
3, 5 і 6.

Виховна робота в гурто-
житках проводиться за багать-
ма напрямами, це :

– організаційна робота, 
яка починається з кінця серп-
ня: заселення, загальні збори 
мешканців, на яких поясню-
ється необхідність дотриман-
ня правил техніки безпеки 
при користуванні газовими 
та електроприладами, береж-
ливе використання електро-
енергії і води, поновлення та 
вибори нового складу активу;

– робота з першокурс-
никами. Їх знайомлять з тра-
диціями академії, правилами 
проживання та адаптують до 
життя у гуртожитках. І ре-
зультат є: вони не тільки на-
магаються створити затишок, 
але й шанобливо ставляться 
до зробленого попередніми 
поколіннями;

– санітарно-оздоровча 
робота, а саме з формування 
здорового способу життя сту-
дента: а) правильне харчуван-
ня, б) вплив шкідливих зви-

кафедри ортопедичної стома-
тології ( гуртожиток № 4); 
Дмитра Геннадійовича Баш-
макова – асистента кафедри 
шкірно-венеричних хвороб 
(гуртожиток № 5); Віктора 
Миколайовича Лисенка – ви-
кладача кафедри анестезіоло-
гії та інтенсивної терапії (гур-
тожиток № 3).  

Особлива увага з боку ке-
рівництва академії, проректо-
ра з науково-педагогічної ро-
боти, деканатів міжнародних 
факультетів приділяється гур-
тожитку № 5. Адже тут мешка-
ють представники різних кра-
їн світу з притаманними їхнім 
народам звичаями, традиція-
ми, релігійними поглядами та 
менталітетом.

За кожним гуртожитком 
закріплені куруючі кафедри, а 
в гуртожитках №№ 6 та 7 за ко-
жен поверх відповідають ку-
раторські кафедри і закріплені 
відповідальні куратори. 

Також вважаю за доціль-
не відзначити наступних ку-
раторів: у гуртожитку № 5 
Людмилу Арнольдівну Ро-
маненко ( доц. каф. гістоло-
гії); у гуртожитку № 6 Ліану 
Олександрівну Чобіток (каф. 
загальної гігієни), Дмитра 
Миколайовича Лук’яненка 
(каф. дитячої хірургії); у гур-
тожитку № 7 Геннадія Бори-
совича Алексіна (каф. пато-
логічної анатомії та судової 
медицини); Сергія Вікторо-
вича Собка (каф. внутрішньої 
медицини 2 та профпатології); 

чок на здоров’я, в) фізіологічні 
основи режиму дня, г) особис-
та гігієна та здоров’я;

– проведення культурно-
масових та спортивних за-
ходів, таких, як конкурси на 
кращу кімнату, кращу сімейну 
кімнату, день студента, спор-
тивні змагання з міні-футболу, 
баскетболу, волейболу, шахів 
та армреслінгу;

– морально-етичне ви-
ховання. Впродовж року про-
водилися бесіди на різні теми. 
Кураторами з кафедри аку-
шерства та гінекології на тему: 
«Репродуктивне здоров’я та 
його проблеми», кураторами 
з кафедри шкірних та венерич-
них хвороб – «Захворюван-
ня, які передаються статевим 
шляхом, їх профілактика». Ве-
лика кількість студентів брала 
участь у диспутах за круглим 
столом з представниками про-

Вадима Вікторовича Соро-
чана (каф. внутрішньої меди-
цини 3).

 В академії діє студентське 
формування з охорони гро-
мадського порядку (ОГП). 
Воно складається з 35 відпо-
відальних членів ОГП, які 
контролюють дисципліну сту-
дентів та оперативно реагу-
ють на порушення. Основним 
завданням даного формуван-
ня є забезпечення правопо-
рядку та попередження пра-
вопорушень в гуртожитках, 
безвідмовна робота контроль-
но-пропускної системи, до-
тримання студентами правил 
внутрішнього розпорядку, 
спостереження закріплених 
за гуртожитками територій, 
чергування на заходах, що 
проводяться в академії (вечо-
ри-зустрічі перших та шостих 
курсів, «Студентська весна», 
посвята у студенти та випус-
кні урочистості, конференції 
тощо). Також ОГП надає допо-
могу Жовтневій районній раді 
з охорони громадського по-
рядку на Новорічній ялинці, 
під час Пасхальних свят, при 
святкуванні Дня міста, про-
веденні футбольних матчів, за 
що неодноразово нас відзна-
чали почесними грамотами та 
грошовими преміями.

Юрій ДЗЮБА,
помічник першого 

проректора з виховної 
роботи, доцент

Допомагає народити 
бажану дитину

З любов’ю і повагою 
до людей В історії нашої академії чи-

мало особистостей, які своєю 
працею творять її історичні над-
бання, а в повсякденному житті 
залишаються скромними трудів-
никами. Саме такою особистіс-
тю вважаю Василя Васильовича 
Васильченка, доцента кафедри 
фізичної реабілітації, спортивної 
медицини та валеології, голову 
профспілки співробітників, на-
чальника оздоровчого табору 
академії. Червоною стрічкою че-
рез все життя Василя Васильови-
ча проходить натхненна праця і 
любов до людей.

Народився Василь Васи-
льович 7 січня 1946 року в селі 
Пришиб Михайлівського району 
Запорізької області в родині кол-
госпника.

Пізніше родина переїхала до 
м. Бердянськ Запорізької облас-
ті, де пройшли дитячі і юнацькі 
роки Василя Васильовича. Тру-
дову діяльність він розпочав 16 
річним юнаком на підприємствах 
Бердянська за робітничою про-
фесією слюсаря-механіка скла-
дальних робіт. Саме тут отримав 
трудове загартування, познайо-
мився з працею та життям про-
стих людей.

Школою мужності для Ва-
силя Васильченка стала служба 
в лавах Збройних Сил: армія на-
вчила дисципліні, відповідаль-
ності і мотивувала до активних 
занять спортом. Відслуживши в 
армії, він влаштовується на робо-
ту грязьовиком в санаторії «Бер-
дянський». Пізніше згадуватиме, 
як, щоденно перекидаючи лопа-
тою по декілька тон цілющої гря-
зі, після роботи біг на тренуван-
ня з волейболу. Бути в команді і 
жити інтересами команди стало 
провідною рисою його життя.

Є немало випадків, коли зу-
стріч з особистостями змінює 
долю. Такою особистістю для 
Василя Васильовича був видат-
ний вчений кардіолог, профе-
сор – Віктор Миколайович Дзяк. 
Знайомство і спілкування з ним 
визначило професійний вибір 
юнака – стати лікарем. У 1970 

році він переїздить до Дніпропе-
тровська, працює санітаром в лі-
карні Придніпровської залізниці, 
водночас навчаючись на підго-
товчих курсах при медінституті. 
Як в спорті, так і в житті напо-
легливість і працездатність до-
зволили йому успішно закінчити 

лікувальний факультет інституту, 
а після закінчення інтернатури 
В. В. Васильченко повертається 
до медичного інституту на поса-
ду старшого лаборанта кафедри 
лікарського контролю і ЛФК, де 
з 1984 року обирається асистен-
том цієї кафедри. Любов до спор-
ту остаточно визначила напрям 
його викладацької і наукової ді-
яльності. Всі роки становлення 
як лікаря і науковця він відчував 
підтримку свого наставника Ві-
ктора Миколайовича Дзяка, а в 
подальшому наукового керівни-
ка професора Г. В. Дзяка. Жит-
тя навчило Василя Васильовича 
багатьох трудових навичок, не 
боятися будь-якої роботи, бути 
лідером серед молоді. Студен-
ти вірили йому і йшли за ним. 
Сьогодні навіть важко уявити, 
щоб студенти поєднували на-
вчання і виконували величезну 
роботу на громадських засадах 
по розбудові рідного інституту. 
В. В. Васильченко і В. К. Козачок 
об’єднали студентів у трудовий 
загін. Юнаки та дівчата опану-
вали будівельні професії мулярів, 
малярів-штукатурів, бетонників. 
Протягом дня працювали на бу-
дівельних майданчиках, а ввечері 
навчалися. 

На життєвій ниві вже було 
багато зроблено, але Василь Ва-
сильович не дозволяв собі почи-
вати на лаврах досягнутого.

Вже 18 років В. В. Васильчен-
ко очолює профспілковий комі-
тет академії, він – член президії 
обласного комітету профспілки 
медичних працівників, 24 роки 
незмінний начальник спортив-
но-оздоровчого табору академії. 
Протягом кількох десятиліть – 
капітан збірної команди виклада-
чів академії з волейболу.

Його кипуча енергія і постій-
не прагнення до нових звершень 
дозволили досягнути всіх якос-
тей, притаманних справжньому 
чоловіку: виростити двох синів, 
побудувати дім, посадити безліч 
дерев і навіть створити свій ма-
ленький «Бердянськ» прямо біля 
свого городу – з причалом, пір-
сом і рибалкою на озері.

Безумовно, гордістю В. В. Ва-
сильченко є його сини, два лікарі, 
вихованці нашої академії, канди-
дати медичних наук Владислав 
і Єгор, які гідно продовжують 
медичні традиції, закладені бать-
ком.

Життєві дати дають мож-
ливість відчути часточку тепла, 
піклування, любові, які особис-
тість щедро дарує людям. Тож в 
день Вашого 70 річчя, шановний 
Василь Васильович, прийміть 
найщиріші вітання і вдячність 
від багатотисячного колективу 
викладачів і студентів академії, 
численних поколінь випускників 
– Ваших учнів, від друзів Вашого 
життя і команди волейболістів 
різних років.

Зичимо Вам міцного 
здоров’я, всіляких гараздів, спор-
тивного і чоловічого довголіття, 
родинного тепла і щасливої люд-
ської долі на многія літа.

З повагою від
колективу викладачів і 

студентів 
Леонід НАУМЕНКО,

професор

Гуртожиток – важливий крок до самостійності



3 стор.18 грудня 2015 року

(Поч. у №31-32 від 20 груд-
ня 2013 р., у №3-4 від 4 березня 
2014 р., у №5-6 від 15 квітня 2014 
р., у №9-10 від 12 червня 2014 р., 
у № 15-16 від 10 жовтня 2014 р., 
у №17-18 від 12 листопада 2014 
р., у №1-2 від січня 2015 р., у №5-
6 від 17 квітня 2015 р., у №9-10 
від 5 червня 2015 р., у №11-12 від 
19 червня 2015 р., у №19-20 від 4 
грудня 2015 р.))

ДДМА приділяє багато уваги 
підготовці наукової зміни вже на 
студентській лаві. Наприкінці 90-
х у вузі функціонують 54 студент-
ські наукові гуртки, в яких працю-
ють 1200 студентів. Активна група 
налічує 23 особи. Переважно з їх 
числа відбираються особи, яких 
рекомендують до магістратури і 
аспірантури. Студентське науко-
ве товариство (СНТ) впроваджує 
нові форми роботи. Проводяться 
наукові конференції різного рів-
ня: кафедральні, міжкафедральні, 
факультетські, підсумкові, міжву-
зівські. Підсумкова конференція 
традиційно складається з двох 
сесій: медичної та гуманітарної. 
Перша присвячена аналізу акту-
альних проблем сучасної меди-
цини, розгляду власних наукових 
досліджень. Проведення гума-
нітарної сесії дозволяє всебічно 
розглянути моральні, історичні, 
психологічні, мовні, філософські, 
економічні аспекти лікарської 
справи.

Велика увага приділяється 
олімпіадам, вони проводяться 
щорічно з найважливіших медич-
них дисциплін. Активну участь 
беруть наші студенти у конкурсах 
студентських робіт, отримують 
гранти Міжнародного фонду «Від-
родження».

СНТ ДДМА має значні досяг-
нення в міжнародних контактах, 
майбутні медИки проходять ста-
жування в країнах Європи: Ма-
кедонії, Чехії, Словаччині, Швей-
царії.

Починаючи з 1997 року, СНТ 
ДДМА випускає власний друко-
ваний орган – бюлетень, в якому 
міститься актуальна інформація, 
повідомлення про плани роботи, 
студентські наукові гуртки, об’яви 
про проведення конференцій, 
олімпіад, конкурсів, вітання пере-
можцям.

Так ми дізналися, що СНТ 
академії відзначає новий здобу-
ток. На початку 1997 року єдиний 
серед студентів України третьо-
курсник 1-го медичного факуль-
тету Андрій Півняк отримав пре-
мію Національної академії наук 
України за кращу наукову робо-
ту, виконану у 1996 році. Він спі-
вавтор монографії «Дієтотерапія 
захворювань шлунка та кишок», 
в якій представлені оригінальні 
розробки з харчового коригу-
вання та профілактики найбільш 
поширених захворювань шлунко-
во-кишкового тракту з викорис-
танням продуктів харчування, що 
виробляються в Україні.

Андрій Півняк – автор 4 нау-
кових праць, 2 рацпропозицій, на-
городжений Дипломом І ступеня 
СНТ ДДМА. Це вже друга його ро-
бота, виконана під керівництвом 
академіка Української академії 
наук національного прогресу, за-
служеного винахідника України 
проф. В. С. Котлярова, яка удосто-
єна премії НАН України. У 1995 р. 
таку премію отримала студентка 
ДДМА Галина Кузьменко, яка ста-
ла ще й Соросівською стипендіат-
кою 1995-1996 рр. 

АСМ – асоціація студентів ме-
диків працює за програмою «За 
здоровий спосіб життя» у меж-
ах однойменної програми ВООЗ 
спільно з Українською АСМ.

З 1996 року розпочала ро-
боту нова організація – Дніпро-
петровська молодіжна освітньо 
– наукова асоціація (ДМОНА), що 
об’єднує декілька напрямів діяль-
ності студентів та молодих вчених 
Дніпропетровська. Її керівник – 
академік Української екологіч-
ної академії наук, директор НДІ 
медичної екології ДДМА проф. 
Л. Гербільський, голова асоціації, 

Десятиліт тя 90 -х
(частина 5, 2 пол.)

15 (28) вересня 
1916 р.

До 100-річчя 
Дніпропетровської 
медичної академії

магістр кафедри акушерства та 
гінекології ДДМА О. В. Акуленко, 
заступник голови, студент 5 курсу 
Олександр Рогачевський. 

Лейтмотив роботи нової 
організації – об’єднати молодь, 
шукати і знаходити шляхи проти-
стояння алкогольній, нікотиновій 
пропаганді, сприяти профілактиці 
ряду захворювань, поінформова-
ності людей про шляхи збережен-
ня здоров’я.

На сторінках «Пульсу» з цієї 
тематики виступають професо-
ри нашої академії: Е. Деркачов, 
зав. кафедрами профільних гігі-
єнічних дисциплін «Недоречна 
першість» (Найкрупніший в Укра-
їні Придніпровський економічний 
регіон за рівнем забруднення і 
деградації навколишнього се-
редовища посідає одне з перших 
місць, а Дніпропетровська об-
ласть віднесена до зони еколо-
гічного лиха); Т. Богомаз « Діти і 
екологія»; К. Дука «Програма ре-
абілітації дошкільнят»; П. Бачин-
ський «…але ж сталь – мертва, а 
дитина – жива».

Доцент кафедри гігієни та 
екології О. Троценко у статті «Лі-
кар і шкідливі звички - несумісні» 
порушує найважливішу і найбо-
лючішу тему сьогодення: несуміс-
ність паління лікарями, які пови-
нні пропагувати здоровий спосіб 
життя. 

Кінець навчального 1998 
року позначився цікавою поді-
єю. Академія взяла участь і стала 
активним організатором ІІІ-ї Між-
народної кампанії «Кинь курити і 
переможи!». Ректор ДДМА проф. 
Г. В. Дзяк видає наказ щодо за-
борони паління у приміщеннях 
академії, викладачі кафедр чита-
ють лекції студентам на цю тему і 
закликають приєднатися до між-
народної акції.

141 студент відгукнувся на за-
клик. Але не всі пройшли цей важ-
ливий іспит: на кінець акції 41 сту-
дент підтвердив факт утримання 
від паління, а 11 з них підтвердили 
свою відмову від паління не тільки 
анкетами, а й за допомогою біохі-
мічного обстеження, яке провів 
зав. кафедрою П. П. Бачинський. 
А наші стійкі студенти отримали 
цінні призи.

Мала академія наук (МАН) – 
ще один підрозділ наукової ді-
яльності нашого вузу. Вона від-
криває шлях юним талантам у 
велику науку.

У медакадемії МАН працює 
багато років, її заняття відвідують 
учні 10-11 класів, а лекції читають 
досвідчені викладачі - професори 
В. О. Козлов, В. Д. Маковецький, 
І. Я. Сердюченко, Є. А. Макій, В. Й. 
Мамчур, О. Г. Слісаренко, доцен-
ти Г. В. Горбунова, В. Н. Кузьменко 
та інші. 

Учні відвідують клініки вузу, 
де знайомляться з роботою мо-
лодшої медсестри, можуть про-
йти психологічне тестування, 
яке визначає поріг активності та 
емоційного навантаження, мож-
ливість орієнтуватися в шкільній 
програмі.

Слухачі МАН – активні учас-
ники міжвузівських, міських, рес-
публіканських конкурсних науко-
во-дослідних робіт, наукових кон-
ференцій. Більшість з них щороку 
поповнюють студентські лави на-
шого інституту. Це Євген Кийко, 
Сергій Козлов, Станіслав Кремен-
чуцький, Олександр Никифоров, 
Дмитро Крилов.

Важливою сторінкою нашої 
історії, яка заслуговує окремої 
розповіді, є міжнародна діяль-
ність академії. У другій половині 
90-х вона дуже активно висвітлю-
ється на сторінках «Пульсу» під 
рубрикою «Розширюємо парт-
нерські зв’язки». М. Губа, зав. від-
ділом міжнародних зв’язків, роз-
повідає: «Робота нашого відділу 
проводиться двома напрямами. 
Це розвиток партнерських про-
грам та розвиток програм у самій 
академії. Спілкування з іноземни-

ми колегами дає можливість сту-
дентам і співробітникам відчути 
себе невід’ємною частиною світо-
вого медичного співтовариства. 
Партнерські зв’язки були сфор-
мовані протягом 1995-1996 років. 
Так склалось, що найбільшого 
розвитку набули наші контакти з 
Північною Америкою, зокрема, із 
США на державному рівні. Про-
грама партнерства зі школою 
медицини та стоматології універ-
ситету Рочестер фінансувалась 
урядом США і була спрямована 
на удосконалення навчально-
го процесу. У липні 1997 року ми 
офіційно завершили дворічну 
програму під грантом уряду. Її 
підсумком стала зустріч ректорів 
вузів в Рочестері з підписанням 
тристоронньої угоди про дальше 
співробітництво та підсумковий 
семінар для всіх партнерів, який 
пройшов в пансіонаті Пуща Озер-
на під Києвом у травні 1997 року. 
Це партнерство буде продовже-
но. Для цього українська діаспо-
ра Рочестера створила «Україн-
ський громадський стипендійний 

комітет», який збирає кошти для 
продовження стажувань наших 
студентів. За результатами про-
грами наша академія є базовим 
вузом у створенні та апробації 
національних ліцензійних іспи-
тів за типом «Крок-1» та «Крок-2». 
Тісно склались відносини з Радою 
міжнародних досліджень та об-
мінів США Айрекс. За результа-
тами наших контактів академія є 
регіональним представництвом 
програм партнерств. Ми отрима-
ли невеличку бібліотечку з парт-
нерств, маємо інформаційну під-
тримку від цієї організації. 

Тривають контакти з бла-
гочинним фондом Сороса. Це 
участь співробітників у програмах 
Зальцбурзьких семінарів у Австрії 
(п’ять у 1997 р.), це підтримка сту-
дентських поїздок за кордон че-
рез фонд «Відродження» (чотири 
студенти), це три проекти, подані 
на конкурс 15 травня щодо роз-
ширення міжнародної діяльності 
та створення курсу «Медицина та 
суспільство», а також проект що-
до розвитку партнерських взає-
мовідносин ліцею та шкіл області.

Міжнародна наукова фунда-
ція Сороса у 1993 році розробила 
систему індивідуальних грантів за 
цикли статей у журналах, які ма-
ють найбільший індекс цитування 
і написані автором, що рецензу-
вався у країнах СНД та у далекому 
зарубіжжі. Українська філія фунда-
ції Сороса накопичує авторів, на-
укова праця яких преміювалася 
індивідуальними грантами у роз-
мірі 500 доларів США. У нашому 
вузі цей грант отримав професор 
кафедри нормальної фізіології 
Є. А. Макій за цикл робіт по ви-
явленню механізмів спинальної 
гіперрефлексії після пошкоджень 
нервової системи.

Що стосується етнічних 
зв’язків, це підтримка україн-
ською громадою в Рочестері та 
нові перспективи співробітни-
цтва у Нью-Йорку – при підтримці 
д-ра Михайла Цегельського. Він 
вже провів відбір перших трьох 
стажерів із старшокурсників, які 
проведуть по 12 тижнів у медич-
ному центрі «Ауер лейді ов мерсі» 
Бронкс, Нью-Йорк. 

Тісні зв’язки склались в ака-
демії при посередництві міжна-
родного відділу з Бостонською 
єврейською громадою: амери-
канські лікарі проводять регу-
лярні тренінги в 9-й та 6-й лікар-
нях міста з участю співробітників 
наших кафедр на цих базах. На 
кошти громади у місті відкриті ди-
тяча та гінекологічна поліклініки. 
Більш активна для академії про-
грама планується з педіатрії. 1997 
року стажування в госпіталях при 
Гарвардському університеті про-
йшли два магістри кафедри аку-
шерства та гінекології. З коротки-
ми візами Гарвард відвідали зав. 
кафедрою акушерства та гінеко-

логії проф. К. В. Воронін та декан 
факультету іноземних студентів 
проф. Ю. К. Больбот. У нас в ака-
демії було проведено спільний з 
медичною школою Гарвардського 
університету семінар з проблем 
здоров’я жінок і дітей.

Результативні наші контакти 
з Німеччиною та Францією, роз-
глядається спільний проект з 
Уральською медичною академією 
(Катеринбург). Ефективно про-
довжується програма стипендій 
Міністерства закордонних справ 
Франції: піврічні стажування у 
Франції проходять у клініках уні-
верситету Бордо та Ліон. 

Академія вийшла на відно-
сини з офіційними установами, 
такими, як Всесвітня організація 
охорони здоров’я, Відділ вищої 
освіти Ради Європи, Європейська 
Асоціація міжнародної освіти (ЄА-
МО) та інші. Це сприяло включен-
ню інформації про Дніпропетров-
ську медичну академію до різно-
манітних міжнародних довідників 
та публікцій. У листопаді 1997 ро-
ку в Барселоні (Іспанія) відбулася 

ІХ Міжнародна конференція ЄА-
МО, на якій за ініціативою нашої 
академії було проведено круглий 
стіл «Розвиток міжнародного 
партнерства за інноваціями в ме-
дичній освіті України». 

Триває робота, спрямова-
на на визнання диплома нашої 
академії за кордоном. Треба із 
задоволенням відзначити, що з 
кожним роком при неухильному 
зростанні кількості студентів, які 
беруть участь в обмінах, і, врахо-
вуючи обмеження фінансів на ці 
програми, ми все ж намагаємося 
відсилати кращих з тим, щоб, по-
вернувшись додому, вони справді 
стали першими лікарями і викла-
дачами нового покоління. 

Академія планує продовжити 
подальший пошук та залучення 
грантів. Цікаве поле діяльності 
вбачаємо у спільній роботі АСМ 
та земляцтв іноземних студентів. 
Активно працює в цьому напрямі 
президент Фонду пошуку та під-
тримки талановитої молоді про-
фесор Л. Р. Шостакович-Корецька 
і декан факультету іноземних сту-
дентів Ю. К. Больбот». 

Програма партнерства між 
Рочестерською медичною шко-
лою США та низкою медичних ву-
зів України дає чудову можливість 
стажування українських студентів 
у медичних університетах США і 
ознайомитись з американською 
системою медичної освіти.

Студенти-педіатри 6 курсу ІІ-
го медичного факультету З. Чика-
ренко та К. Котляревська провели 
три місяці в медичних універси-
тетах Рочестера і Сіракузів (штат 
Нью-Йорк), у ролі американських 
студентів. Вони діляться свої-
ми враженнями від стажування: 
«Освіта в клінічних науках зна-
чно відрізняється від нашої сис-
теми. На третьому курсі загальні 
обов’язкові науки (терапія, педі-
атрія, хірургія та інш.), на четвер-
тому - багато часу присвячується 
вузьким спеціальностям. 

У клінічних науках студенти 
працюють у палатних командах, 
які складаються із 1-2 студентів – 
інтерна першого року та рези-
дента, тобто інтерна другого-тре-
тього року. Керівником команди 
є лікар. Часто в роботі команди 
беруть участь медсестри, лікарі та 
інтерни вузьких спеціальностей.

Модель палатної команди хо-
роша тим, що студенти працюють 
з групою пацієнтів, несучи за них 
повну відповідальність. Студенти 
як нижча ланка в ієрархії палатної 
команди відповідають за збір ін-
формації про стан пацієнтів, про 
результати нових аналізів та до-
даткових методів дослідження, 
під контролем керівників призна-
чають лікування. Перевагою па-
латної команди є й те, що студент 
постійно спостерігає обладнання 
лікарні, роботу своїх старших ко-
лег, що, безперечно, допоможе 

йому краще адаптуватися в своїй 
діяльності в майбутньому.

Окрім практичної роботи з 
пацієнтами на розгляд студента 
подаються лекції, конференції, се-
мінари. Вони були дуже цікавими 
і наочними, часто являли собою 
діалог лектора з аудиторією. Чи-
тались лекції і проводились кон-
ференції нерідко спеціалістами 
світового рівня. Це давало мож-
ливість дізнаватись про найновіт-
ніші досягнення в медицині.

За час перебування в медич-
них університетах США ми набули 
великого досвіду не тільки в сфе-
рі медичних знань, але й цікавого 
спілкування з іншою культурою. 
Нам працювалося з радістю».

Анатолій Естрін – магістр ка-
федри анестезіології та реаніма-
тології - також поділився своїми 
враженнями від поїздки до Ро-
честера: «Новою віхою цієї про-
грами стала можливість клінічних 
стажувань для молодих лікарів на 
післядипломному етапі підготов-
ки». Він стажувався у відділенні 
невідкладної медицини, яким ке-
рує професор Сандра Шнайдер 
– один з провідних у США спеціа-
лістів у цій галузі, а потім, повер-
нувшись до рідної академії, за-
проваджував передовий досвід 
американських колег – навчання 
роботи палатної команди для ін-
тернів та студентів старших курсів 
у нас на кафедрі. Професор Сан-
дра Шнайдер, перебуваючи у нас 
в ДДМА в 1996 році, вже вела екс-
периментальну палатну команду 
з англомовними студентами на 
цій кафедрі.

І ось наша практика. Студент 
3 курсу І-го медичного факуль-
тету О. Ліфинський розповідає: 
«Щасливчики, рекомендовані де-
каном І-го медичного факультету, 
згідно з рейтингом навчання, гру-
па з 10-х осіб, працювала в блоці 
реанімації та інтенсивної терапії 
приймально- діагностичного від-
ділення обласної клінічної лікар-
ні імені Мечникова. Тут справжнє 
пекло на Землі, межа між буттям 
і небуттям. Люди, які тут працю-
ють, кожного дня дивляться смер-
ті в обличчя, тут розумієш головні 
цінності життя та уявлення про 
нього. 

Ми навчились робити різні 
ін’єкції, ставити крапельниці, що-
годинно контролювати темпера-
туру – а це не так вже й просто, 
коли хворий в комі чи надто «буй-
ний», вимірювати артеріальний 
тиск, якщо пульс на периферії 
весь час зникає; центральний ве-
нозний тиск, не всім, до речі, відо-
ма маніпуляція; а також проводи-
ли забори крові, знімали і аналізу-
вали ЕКГ; допомагали лікарям бо-
ротися зі шлунковою кровотечею; 
затамувавши подих, дивилися, як 
проводиться інтубація трахеї, ста-
виться «підключичка»… Вдалось 
подивитися роботу самотома-
комп’ютерного томографа Сі-
менс, доплеровської ультразвуко-
вої діагностичної установки «Со-
нос», ургентного рентген-кабіне-
ту. З нашим керівником магістром 
кафедри А. О. Естріним ми освоїли 
на манекені першу стадію бороть-
би з клінічною смертю – комплекс 
реанімаційних заходів АВС. Ми 
вдячні завідувачці кафедри про-
фесорові Л. В. Усенко, співробітни-
кам кафедри, з якими чергували 
у відділенні: А. М. Кравченку, Г. В. 
Панченку, І. В. Конопкіну, зав. від-
діленням С. Б. Кулікову, лікарю В. 
Н. Юрченку, лікарям-інтернам В. І. 
Гришину та А. Н. Гулидіну. В них бу-
ло чому повчитися. Сподіваємося, 
що «мала» палатна команда буде 
жити й надалі». 

В умовах динамічних змін що-
до створення системи законодав-
ства суверенної України своєчас-
не втілення в життя нормативних 
актів, які регулюють усі сфери ді-
яльності соціальних механізмів, 
набуває величезного значення.

Керівництво академії ство-
рило дієву систему правового 
забезпечення усіх ланок підго-
товки медичних кадрів (ст. юрис-
консульт З. Г. Суміна). Стрижнем 
усієї роботи стали нормативні 
документи у кожному підрозділі 
академії: в навчальній частині, від-
ділі кадрів, на кафедрах, в АГЧ, лі-

кувальному відділі, деканатах. Це 
дає змогу виважено підходити до 
розв’язання проблем, що виника-
ють у житті.

До системи правового забез-
печення діяльності академії ор-
ганічно входить своєчасна інфор-
мація про нові закони і розробка 
механізмів їх виконання – наказів, 
інструкцій. 

Так, велику роботу прово-
дить лікувальний відділ, прорек-
тор В.А. Тищенко щодо впрова-
дження нових форм взаємовід-
носин та укладання договорів з 
лікувальними установами згідно з 
новим положенням про клініку та 
клінічний лікувальний запис.

Навчальна частина, яку з 1985 
року очолює Наталя Василівна Лі-
холєтова, ретельно сформувала 
нормативно-правову докумен-
тацію з організації навчального 
процесу, переводів та проводить 
об’ємну роботу щодо правового 
забезпечення усіх форм навчан-
ня. Їй підпорядковані навчально-
методичний кабінет, підрозділ 
виробничої практики, деканати 
факультетів.

Усі категорії співробітників 
академії мають посадові інструк-
ції, які відтворюють обсяги і фор-
ми їх роботи.

Відділ кадрів, який очолює 
Микола Іванович Заярський, є од-
ним із перших підрозділів, з якого 
починається знайомство з акаде-
мією. Його співробітники постій-
но удосконалюють кадрову доку-
ментацію, що максимально усуває 
причини трудових конфліктів. В 
академії створена комісія з трудо-
вих спорів (голова – М. Г. Кобзар), 
яка спільно з відділом кадрів веде 
профілактичну роботу, спрямова-
ну на усунення можливостей по-
рушення прав працівника.

Постійну підтримку надають 
профкоми співробітників та сту-
дентів ДДМА. З 1997 року головою 
профкому є доцент кафедри ЛФК 
В. В. Васильченко.

Уся вищезгадана діяльність 
базується на Статуті академії, 
який сьогодні випробовується у 
новій редакції. Тут більш широко 
представлений розділ планово-
фінансових відносин, регулюван-
ня платних послуг, оренди.

Бухгалтерія, планово-фінан-
совий відділ, ННВК, які очолюють 
В. П. Муравська, Г. Т. Корсак, В. І. 
Чергінець, систематично аналізу-
ють стан виконання договірних 
забов’язань, своєчасно вносять 
пропозиції щодо поліпшення до-
говірно-правової дисципліни. 
Ця робота значно активізувала-
ся при виділенні позабюджет-
ної діяльності в окрему ділянку 
і призначенні проректора з по-
забюджетної роботи професора 
В. В. Абрамова.

В академії діє координаційно-
методична рада з правової освіти, 
якою керує проректор з навчаль-
но-виховної роботи Т. О. Перце-
ва. Комісія відбирає найбільш 
ефективні напрями правової про-
паганди. У 1997 р. розглянуто пи-
тання правової пропаганди у гур-
тожитках, студентські ради стали 
провідниками і дотримувачами 
правил внутрішнього розпоряд-
ку, проведено конкурси на краще 
знання права.

При вченій раді академії ство-
рено постійно-діючий семінар 
для професорсько-викладацько-
го складу з питань права.

Слід особливо відзначити ро-
боту кафедри гуманітарних та со-
ціально-економічних дисциплін 
(зав. кафедрою професор О. В. Ба-
тура), яка послідовно займається 
правовим вихованням студентів, 
використовуючи для цього не 
тільки лекційно-семінарські фор-
ми, але й таку дієву форму, як по-
становка силами студентів філо-
софсько-правових вистав. 

Лариса АКСЕНІЧ,
співробітник народного 

музею історії ДМА імені І. І. 
Крижанівської 
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Люстерко

вогнища. Вона прекрасна 
мама і вірна дружина, яка 
захищає свій дім і свою 
любов. Вона шукає собі на-
дійного, вірного, сильного 
супутника життя, щоб бу-
ти за ним, як за кам’яною 
стіною. 2016 рік просто іде-
альний для створення щас-
ливої сім’ї, де будуть пану-
вати любов і розуміння.

Народженим в рік Мав-
пи не варто прагнути ке-
рівних посад і обирати 
шлях перепон і тернів – 
надто складно…

Пропонуємо гороскоп 
на 2016 рік для усіх зна-
ків Зодіаку.

Овен
У бурхливий, насиче-

ний подіями рік, що минає, 
Ви намагалися до когось 
достукатися, щось випра-
вити, переконати оточу-
ючих у своїй правоті. Але 
Вогняна Мавпа змінить 
ваш світогляд, лагідно про-
шептавши «Почни з себе». 
Це і стане секретом вашого 
успіху-2016.

Тіл е ць
Ви втомилися від без-

кінечної низки турбот і 

Наступає він 8 лютого 
2016 року. Саме цього дня 
згідно з китайським горо-
скопом, весело махаючи 
хвостиком, гуркочучи ко-
питцями, Зелена Дерев’яна 
Коза – символ року 2015-
го – полишить нас, посту-
паючись місцем Вогняній 
Мавпі.

Мавпа – артистична і 
ексцентрична натура, яка 
володіє сильною інтуїці-
єю. Норовлива, капризна і 
непередбачувана: складно 
здогадатися, про що вона 
думає. Її дії абсолютно не-
передбачувані і можуть 
змінюватися залежно від 
настрою – вона буває як до-
брою і веселою, так і агре-
сивною і злою.

Ставтесь спокійно до 
норовистої господарки ро-
ку, адже вона теж усіма си-
лами прагне любові, благо-
получчя і достатку.

Згідно зі східним горо-
скопом Мавпа любить дім, 
сім’ю, тепло домашнього 

проблем, які доводилося 
розв’язувати за себе і «то-
го хлопця». Вогняна Мавпа 
несе Вам довгоочікувані 
позитивні зміни. Ні, тур-
бот не зменшиться, але 
вони будуть такі, що до 
душі працелюбним і дуже 
домашнім Тільцям. Отож 
впрягайтесь із «радісним 
муканням».

Бли знюки
Ви звикли все зважу-

вати і коливатися, нама-
гаючись знайти баланс 
між «тим і цим». І часто ця 
скрупульозність прино-
сить Вам успіх. Але наступ-
ного року Близнюкам реко-
мендовано змінити життє-
ву тактику і почати діяти 
впевненіше, цілеспрямова-
ніше – саме це принесе Вам 
стратегічний успіх.

Рак
Інколи дійсно вигід-

ніше трішки позадкувати 
назад, ніж йти напролом. 
Але від цієї звички краще 
відмовитися. «Визначтесь 
і твердо стійте на своїй 
позиції», - нашіптує вам 
Вогняна Мавпа, обіцяючи, 

що саме стійкість і вміння 
настояти на своєму при-
несуть успіх в боротьбі за 
прибуток, кар’єру і любов.

Л ев
Ви великий спеціаліст 

у тому, що стосується вмін-
ня справити враження. Але 
Вогняна Мавпа ставить 
перед вами зовсім інше за-
вдання. «Бути, а не здава-
тися». Спроможіться стати 
чеснішими, щирішими з 
оточуючими Вас людьми, 
зніміть звичну маску – і 
виявиться, що Ваше справ-
жнє обличчя вразить лю-
дей значно більше, ніж при-
думаний Вами імідж.

Дів а
Два минулі роки прине-

сли в життя Діви серйозні 
зміни. Наступаючий рік 
завершує цей доленосний 
період. Ви схожі на ракету, 
яка після тривалого шля-
ху нарешті досягла зірок, 
але не знає, що робити із 
здобутою свободою. Мавпа 
підказує: перед Вами уні-
кальний період, коли Ви 
зможете все.
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Терези
Протягом року, що ми-

нає, Ви лишалися непо-
хитними як мінімум зо-
внішньо, посмішками і не-
зворушністю допомагали 
триматися на плаву більш 
емоційним близьким. Захо-
плена вашою витримкою, 
Мавпа обіцяє віддячити 
гармонією: якщо щось і бу-
де виводити Вас із рівнова-
ги, то більшою мірою при-
ємні події.

Ск о р піон
Наступаючий рік обіцяє 

стати для Вас переломним. 
А причина для цього дуже 
проста: підсвідомо Ви вто-
милися від проблем 2015-
го, Вам набридла певна без-
просвітність… Знак Скорпі-
она недаремно вважають 
одним з наймагічніших 
знаків Зодіаку: Ваша мрія 
«все змінити!» в рік Вогня-
ної Мавпи наблизиться до 
здійснення.

Стрілець
Вас, природжених 

оптимістів і авантюристів, 
переповнених життєвою 
енергією, не вибив із колії 

навіть складний рік, що 
минає. А тому пропозиція 
Вогняної Мавпи ще трішки 
піднатужитися Ви, скоріше 
за все, сприймете з енту-
зіазмом: у Вас є усі шанси 
взяти головний приз!

К озер іг
Ви – особистість бага-

тогранна: умієте і запо-
взято веселитися, і бути зі-
браним. 2016-й за східним 
календарем обіцяє підки-
нути Вам низку витіюва-
тих завдань. А все заради 
досвіду, який зробить Вас 
сміливішим, сильнішим, 
щасливішим.

В од ол ій
Ви талановиті і креа-

тивні. Творчий свербіж не-
рідко призводитиме до то-
го, що Ви почнете хапатися 
за голову. «Ой, що я нако-
їв!» Але навіть у таких ви-
падках не наступайте пісні 
на горло: вона – ваш клю-
чик до унікального успіху!

Ри би
Риб, які від здивування 

і стресів хапали ротом по-
вітря протягом минаючого 
року, у 2016-му очікує при-
лив сил, енергії, бажань і 
можливостей. Є усі шанси 
отримати те, про що давно 
мріяли. Чи круто змінити 
своє життя. Не прогавте 
цей шанс.

2016-й – рік Вогняної Мавпи

1 грудня вперше за 10 
років провели турнір з 
жіночого волейболу, при-
святивши його Дню сту-
дента.

Змагання на 
кубок Дніпропе-
тровської облас-

ті з класичного жиму ле-
жачи проводилися серед 
трьох вікових груп (до-
рослі, юніори та юнаки). 

Збірна медичної ака-
демії змагалась з дівчата-
ми збірної міста Тернівка 
(тренер О. Г. Сушко). На-
ша збірна посіла першість, 

Одним із учасників 
цього спортивного захо-
ду став третьокурсник 
І-го медичного факульте-

ту нашої ака-
демії Максим 
Овчар. Вико-
навши підхід 
зі штангою 
масою 137,5 кг, 
йому вдалося 
виконати нор-
матив «Канди-
дат у майстри 
спорту Укра-
їни (КМСУ)» 
та перемогти 
у власній ва-
говій категорії 
(до 74 кг) серед 
юніорів, за-

збірна Тернівки – 
на другому місці, 
третє місце у дру-
гого складу команди ме-
дичної академії. 

У номінації «Кращий 
нападаючий гравець» 
збірної медичної академії 
№ 1 стала шестикурсни-
ця Богдана Кедич та гра-
вець команди медичної 
академії № 2 другокурс-
ниця Катерина Сергіє-
ва. У номінації «Кращий 
зв′язуючий» – Лейла Ли-
сицька (2 курс) та першо-
курсниця Дар’я Хоміч. 
Кращими гравцями у за-
хисті стали шестикурсни-
ці Карина Юрік та Уляна 
Панченко.

Наталія ГОЛОВАЧ,
 тренер жіночої збірної 

з волейболу 

лишивши далеко позаду 
своїх суперників. Чимало 
зусиль було докладено за-
для отримання такого ре-
зультату. Тільки завдяки 
наполегливим тренуван-
ням та індивідуальному 
професійному підходу 
тренера, старшого викла-
дача кафедри фізичної 
реабілітації, спортивної 
медицини та валеоло-
гії Віктора Анатолійови-
ча Черниша Максиму 
вдалося досягти такого  
успіху.

На знімку: 
Максим Овчар разом з 

тренером 
В. А. Чернишом

Змагалися волейболістки Вітаємо переможця!

Рецепти для зустрічі Новоріччя
У новорічному меню повинні бути різноманітні салат-

ні листки і фрукти, бо для мавпи основним раціоном є рос-
линна їжа. Також поставте на стіл окрему страву з най-
різноманітнішою зеленню. Мавпи їдять і овочі: картоплю, 
капусту, буряк, моркву.

Що подати на десерт? Оскільки Мавпа любить фрук-
ти і особливо банани, то годиться фруктовий пиріг на де-
серт. Найкраще приготувати банановий пиріг, але можна 
вишневий, сливовий, яблучний чи персиковий, а банани по-
класти свіжими.

Бананові кекси
Інгредієнти: банани – 3 шт., маргарин чи масло верш-

кове – 100 г, яйце – 2 шт., борошно – 1,5 склянки, цукор – 1 
склянка, молоко – півсклянки, розпушувач – 1 ч. л.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розім’ятий марга-
рин чи масло змішайте з цукром, яйцями і молоком, добре 
збийте. Банани почистіть, розімніть в пюре. Додайте до 
маргаринової суміші, всипте туди ж борошно і розпушу-
вач. Усе збийте разом. Змажте формочки для кексів мас-
лом.  Викладіть готове тісто у форми на ¾ висоти. Випі-
кайте протягом 25-30 хвилин.

Маска з картоплі
Якщо у вас з’явилися 

зморшки на обличчі, то зо-
всім не обов’язково відвід-
увати пластичного хірурга. 
Вам допоможе звичайна кар-
топля. За допомогою відваре-
ної «в мундирі» ви зможете 
попередити появу зморшок 
на обличчі, а якщо вони вже є, 
то й вилікувати.

Необхідно очистити зва-
рену картоплю і приготу-
вати пюре, туди додати дві 
столові ложки молока і одну 
чайну гліцерину. Одержану 

суміш наносимо на обличчя в 
теплому вигляді і тримаємо 
протягом 20 хвилин. Зми-
ваємо маску теплою водою і 
протираємо обличчя насто-
єм з липового цвіту.

Результат не приму-
сить себе довго чекати, і в 
цьому ви переконаєтеся дуже 
швидко!

Смішинки під ялинку

– Добрий день. Я хотів 
би купити сумочку в пода-
рунок своїй дівчині.

– Яку модель? Колір?

– Будь-яку, вона все од-
но прийде її міняти.

На екзамені професор 
говорить студенту:

– Ви, певно, чули фразу 
«Багато знатимеш, скоро 
зістаришся»? Так ось Ви, 
молодий чоловіче, схоже, 
будете жити вічно!

Чоловік за столом гово-
рить дружині:

– А чому всі котлети 
різного розміру?

– Ти ж сам просив роз-
маїття у їжі!


