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На ІІ-му медичному фа-
культеті протягом багатьох 
років склалася гарна тради-
ція: напередодні дня Свято-
го Миколая, новорічних та 
різдвяних свят вітати дітей 
обласної дитячої клінічної лі-
карні. Ось і прийдешній рік 
не став винятком. Підтри-
мали юнаків та дівчат декан 
проф. С. В. Козлов, завідувач 
каф. дитячої хірургії проф. В. 
А. Дігтяр, асистент О. Г. Са-
довенко, співробітники  
кафедри.

До дня Святого Миколая 
студенти 6-го десятку 202-
Б групи 6 курсу у святкових 
костюмах привітали дітей, які 
в цей час лікувалися у відді-
леннях лікарні. Дітлахи отри-
мали з рук Миколая солодкі 
подарунки. Особливу увагу 

куватися з дітьми та їхніми 
батьками.

Напередодні Новоріччя 
майбутні педіатри продемон-
стрували дітям казкову ви-
ставу. Незважаючи на про-
блеми зі здоров’ям, хлопчики 

та дівчатка теж брали актив-
ну участь у вікторинах, кон-
курсах. Усі отримали не ли-

День святого Микола я та Новорічна казка

Премія імені Дзяка 
Віктора Миколайовича 
заснована за кращу на-
укову роботу серед мо-
лодих вчених Дніпро-
петровським обласним 
товариством терапевтів 
(відповідно до засідан-
ня від 23.12.05 р., про-
токол №16) за спеціаль-
ністю «внутрішні хворо-
би» з метою заохочення 
молодих лікарів-науков-
ців до виконання науко-
вих досліджень. Премія 
вручається щорічно.

На конкурс можуть 
бути подані документи 
фахівцями в медици-
ні за фахом «внутрішні 
хвороби»: студентами 
старших курсів, магі-
страми, клінічними ор-
динаторами, аспіран-
тами очної та заочної 
форм навчання, ліка-
рями віком до 35 років 
(станом на дату оголо-
шення конкурсу).

На конкурс пода-
ється одне наукове до-
слідження у вигляді 
опублікованої науко-
вої статті в журналах, 
рекомендованих ВАК 
України, або підготов-
лені результати науко-
вих досліджень у вигля-

ді статті, оформленої за 
вимогами журналу «Ме-
дичні перспективи» в 
кількості 6 примірників. 
Додається копія першої 
сторінки паспорта. До-
кументи подаються до 
відділу аспірантури на-
укової частини ДЗ «Дні-
пропетровська медична 

академія МОЗ України» 
за адресою: вул.Дзер-
жинського, 9, кімната № 
81, тел. (0562) 31-22-57.

Термін подачі науко-
вих робіт до 2-х місяців з 
моменту опублікування 
об’яви в газеті «Пульс». 
Переможцю буде нада-
на можливість виступи-
ти з доповіддю на пле-
нарній конференції мо-
лодих вчених ДЗ «Дні-
пропетровська медична 

Положення
про премію для молодих вчених

імені заслу женого діяча науки і  техніки, 
док тора меднаук, професора
Дзяка Вік тора Миколайовича

«Бути щасливим щас-
тям інших – ось справжнє 
щастя і земний ідеал жит-
тя будь-кого, хто присвя-
чує себе медичній науці» 

(М. І. Пирогов).

Наслідувати цим сло-
вам Пирогова намагаєть-
ся студентська рада нашої 
академії. Окрім навчання, 
молодь з різних курсів, по-
токів і факультетів бере ак-
тивну участь у громадському 
житті альма матер. Голова 
Олександр Журба (5 курс, І-й 
мед.) підтвердив, що робота 
ради спрямована на удоско-
налення навчального проце-
су, підвищення його якості, 
виховання духовності і куль-
тури студентів, зростання 
їхньої соціальної активнос-

ті. Здійсненням накресле-
них цілей займаються комі-
сії: наукова, інформаційна, 
з волонтерства, спорту і ту-
ризму, з питань культурно-
масових заходів. Протягом 
2015 року проведено чимало 
благодійних акцій. Наймасш-
табнішою виявилася акція 
«Веселка», керівником якої 
була Тетяна Ступак (2 курс). 
Суть ї ї: постановка міні-теа-
трів у дитячому садку «Ко-
раблик». Дітей розважали 
іграми, казками, різноманіт-
ними конкурсами. Малята 

були у захваті від аквагриму. 
Наші студенти користують-
ся можливістю робити дива 
своїми руками і організову-
вати свята в звичайні дні. Ак-
тивісти академії привітали з 
Новим роком дітей, які вихо-
вуються у дитячих будинках. 
Олександр Журба відзначив 
ще одну акцію «Миколай те-
бе не забуде!», ї ї провів Мак-
сим Карамушка ( 6 курс, ІІ-й 
мед.). – засновник організа-
ції «Разом.ua», яка вийшла на 
обласний рівень.

Ми не зупиняємося, 
адже наш девіз: «Завжди у 
русі».

Влада ВОЛЬХОВСЬКА,
студентка 2 курсу

І-го медичного факультету

Наша 
студентська 

рада

Д е р ж а в н и й  з а к л а д  « Д н і п р о п е т р о в с ьк а 
м е д ич н а  а к а д е м і я 

М і н і с т е р с т в а  охо р о н и  з д о р о в ’я  Ук р а ї н и »
о г о л о ш ує  ко н к у р с  н а  з а м і щ е н н я  п о са д:

приділили хворим відділень 
гематологічного та рекон-
структивної хірургії з онколо-
гічними захворюваннями. 

Раді були діти, задоволе-
ні й студенти, які цього року 
закінчують навчання в ака-

демії. Адже дуже важливо 
не тільки навчитися лікува-
ти малюків, але й вміти спіл-

ше яскраві враження, а й по-
дарунки та солодощі. Окрім 
гематологічного відділення, 
студенти привітали дітей з 
травматологічного, нефро-
логічного та інших відділень 
лікарні.

Без уваги не лишились 
і завідувачі відділень, і ди-
ректор ОДКЛ О. Л. Хитрик: 
майбутні лікарі заспівали їм 
святкових пісень, виконали 

на саксофоні музичні компо-
зиції.

Завітавши до кафедри 
дитячої хірургії, «театральні 
актори», як назвали студентів 
діти, поздоровили ветеранів 
Е. П. Антошкіну, А. Є. Носаря, 
які протягом багатьох років 
працювали на кафедрі. 

У привітаннях, виста-
вах для маленьких пацієнтів 
брали активну участь першо-

курсниця Анастасія Залізняк, 
другокурсниця Інна Шутка, 
третьокурсники Денис Кате-
руша, Анастасія Пимоненко, 
Владислав Денисенко, Анас-
тасія Ольшанська, Марія Хло-
пова, Марина Чаплюк, Ми-
хайло Малий, Артур Єрошен-
ко, четвертокурсниці Поліна 
Граховська, Марія Волобуєва, 
шестикурсники Віталій Крав-
ченко та автор цих рядків.

Антон ЧОРНЕНЬКИЙ,
студент 6 курсу

ІІ-го медичного факультету

Милосердя. 
З нього 

починається 
медик

завідувача кафедри:
 – ендокринології
 – загальної хірургії
 – хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології
 – медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО
 – медицини катастроф та військової медицини

професора кафедри:
 – фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:
 – завідувач кафедри – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь 

доктора наук (або кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи за фахом 
кафедри не менше 5-ти років;

 – професор – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь доктора наук і 
стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років

Академія житлом не забезпечує. Претенденти на посаду протягом одного місяця з 
дня опублікування оголошення подають через канцелярію заяву на ім̀ я ректора, особистий 
листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографією, копією документів про освіту, 
науковий ступінь, вчене звання, лікарську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації 
та список наукових праць, звіт про виконану роботу, витяг з протоколу засідання кафедри за 
адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, ректору академії.

академія МОЗ України» 
за фахом «внутрішні 
хвороби» та на засіданні 
Дніпропетровського об-
ласного товариства те-
рапевтів.

До розгляду не при-
ймаються роботи, не 
оформлені відповід-
но до правил та які вже 
отримували гранти й 
премії інших організа-
цій. Якщо робота зро-
блена зі співавтором 
– додатково додається 
письмова згода другого 
автора.

Кожну роботу будуть 
оцінювати п’ять неза-
лежних експертів у ба-
лах від «0» до «20». Пе-
реможець визначається 
за сумою одержаних ба-
лів. Результати оголо-
шуються протягом од-
ного місяця на засіданні 
Дніпропетровського об-
ласного товариства те-
рапевтів.

Тетяна ПЕРЦЕВА,
голова Дніпропетровського

обласного товариства 
терапевтів,

член-кореспондент НАМН 
України,

доктор меднаук, професор.
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Конференція зібрала 
досить широку аудиторію. 
Представники практично 
всіх кафедр взяли участь у її 
роботі. Приємно було бачи-
ти, що серйозну увагу до пи-
тань ефективної організації 
навчання на сучасному етапі 
виявляє багато як молодих 
викладачів, так і працівни-
ків з великим досвідом педа-
гогічної роботи. 

В установчій доповіді 
старшого викладача кафе-
дри гуманітарних наук Ко-
тенко Наталії Анатоліївни 
були викладені сучасні на-
укові підходи до освітнього 
процесу в умовах внесення 
змін до навчальних планів. 
Перш за все – це стимулю-
вання творчої активності 
як викладачів, так і студен-
тів. Підкреслена важливість 
розробки та застосування 
ідей проблемного навчан-
ня, що є рушійною силою 
у формуванні креативних 
умінь самостійної діяльнос-
ті студентів. Показано, що 
результатом саме такого під-
ходу до вивчення дисциплін 
стає формування творчого 
мислення особистості, для 
чого необхідно оновлювати 
не тільки зміст навчальних 
програм з усіх дисциплін, а й 
методики їх викладання. 

Доповідачем зазначено, 
що ефективність засвоєння 
інформації, здобутої шля-
хом мозкової атаки, значно 
вище, ніж тоді, коли її подає 
викладач, матеріал, здобу-
тий таким шляхом, не тіль-
ки ефективно засвоюється, а 
й тривалий час зберігається 
в пам’яті.

Серед ефективних мето-
дів викладання наведено: лек-
ція провокація (заплановані 
помилки в лекції виправля-
ють студенти), інтерактивна 
лекція (із застосуванням зво-
ротного зв’язку), кіно (відео) 
лекція, лекція-конференція, 
бінарна лекція, науково-до-
слідна робота, керована само-
стійна робота, реферування 
статей та інші.

Про досвід та особливості 
організації навчального про-
цесу за новими навчальними 
планами на кафедрі медичної 
біології, фармакогнозії та бо-
таніки учасники конференції 
дізналися із виступу завідува-
ча кафедри, професора Ша-
торної Віри Федорівни. Як і 
раніше, кафедра у навчально-
му процесі використовує такі 
традиційні навчальні форми, 
як лекції, практичні заняття, 
семінарські заняття. Незвич-
ною навчальною формою для 
частини слухачів виявились 
семінарські заняття, що про-
водяться у вигляді тестового 
контролю. Особливості про-
ведення таких семінарських 
занять, напевно, потребують 
більш детального обговорен-
ня. Кафедра також склала пе-
релік своїх пропозицій щодо 
шляхів підвищення якості на-
вчального процесу на міжна-
родному факультеті.

Доповідаючи про нові під-
ходи до викладання програм-

ного матеріалу на кафедрі 
фармакології та клінічної 
фармакології, професор 
Опришко Валентина Іва-
нівна повідомила, що пере-
хід на нові навчальні плани 
кафедра здійснює під гас-
лом Болонського універ-
ситету - «Освіта повинна 
бути вільною». Йшлось 
про вміле поєднання ко-
лективного та індивіду-
ального в навчанні, про на-
вчання під контролем, але 
без особистої участі викла-
дачів, раціональний поділ 
програмного матеріалу на 
аудиторний та позаауди-
торний час. 

У рамках такого під-
ходу кафедра серйозно 
працювала над організа-
ційно-методичним забез-
печенням самостійної ро-
боти студентів. Всі види 

навчання забезпечені по-
сібниками, інструкціями, 
методичними розробками, 
підручниками. Створені 
кафедрою науково-мето-
дичні навчальні плани з 
чітко визначеною метою, 
цілями, змістом, програ-
мою контролю значно по-
кращили якість позаау-
диторної роботи. Суттєва 
роль у якісній підготовці 
студентів відведена залу-
ченню їх до науково-до-
слідної роботи викладачів. 
Кафедра постійно працює 
над удосконаленням форм 
самостійної роботи сту-
дентів.

За доповідь аудиторія 
нагородила В.І. Опришко 
оплесками.

Цікавим досвідом 
адаптації до нового на-
вчального плану поділив-
ся з присутніми завідувач 
кафедри фізичної реабілі-
тації, спортивної медици-
ни та валеології доцент Не-

ПРОДОВЖУЄМО ВДОСКОНАЛЮВАТИ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

ханевич Олег Борисович. Ця 
кафедра має одне з найбіль-
ших скорочень навчальних 
годин – з 12920 у 2014-15 
навчальному році до 2480 у 
поточному, при цьому кіль-
кість посад скоротилась з 
15 до 6. Для якісного викла-
дання дисципліни кафедра 
знайшла вихід у значному 
збільшенні годин, відведе-
них на самостійну роботу 
студентів при розширенні 
різноманіття її видів. 

Прийняттю ефективних 
рішень допомогло проведене 
кафедрою анкетне анонімне 
опитування студентів, по-
шук засобів їх мотивації до 
самостійних занять різними 
видами рухової активності в 
аудиторний та позааудитор-
ний час. 

З 1 вересня на кафедрі 
розпочато експеримент з 

організаційних питань фі-
зичного виховання, і тепер 
студенти вільно обирають 
вид спортивних занять. Для 
цього створені належні умо-
ви для їх самостійної роботи 
з використанням усієї спор-
тивної бази академії (спор-
тивний комплекс з чотирма 
залами, плавальний басейн, 
спортивний майданчик від-
критого типу). Вже зараз 
працює 12 спортивних сек-
цій, в яких зайнято 252 сту-
денти і, на думку кафедри, 
це тільки початок. Кафе-
дрою проводяться оздоров-
че-реабілітаційні тренуван-
ня для осіб з порушеннями 
здоров’я, діє реабілітаційна 
програма «Здоров’я хребта», 
організовуються спортивні 
музичні свята, спартакіади, 
в тому числі серед виклада-
чів.

Нововведення кафе-
дри до навчального проце-
су підкріплено методично. 
Створено посібник із само-

стійного оволодіння техні-
кою складання нормативів, 
є тести для оцінки фізичної 
підготовленості, розроблено 
критерії оцінювання резуль-
татів занять з доданням до-
даткових балів.

Доповідь доцента О.Б. 
Неханевича викликала про-
фесійну зацікавленість ко-
лег з інших кафедр і була 
нагороджена заслуженими 
оплесками.

Якість спеціаліста сто-
матолога визначається якіс-
тю оволодіння ним прак-
тичними навичками. Виступ 
доцента кафедри дитячої 
стоматології Макареви-
ча Андрія Юрійовича був 
призначений демонстрації 
досвіду кафедри з якісно-
го оволодіння студентами 
практичними навичками. 
Для цього на кафедрі ство-
рені всі необхідні умови. 
Кафедра використовує для 
навчання 7 баз, забезпечена 
сучасним обладнанням, має 
обладнані робочі місця, що 
дозволяє старшокурсникам 
навіть працювати з пацієн-
тами. Для оволодіння прак-
тичними навичками кафе-
дрою використовується по-
над 200 фантомів зубів.

У перспективі на ка-
федрі дитячої стоматології 
планується створення віде-
отеки всіх практичних ма-
ніпуляцій, необхідних для 
кращого оволодіння профе-
сією.

У цілому проведена на-
уково-навчальна методична 
конференція професорсько-
викладацького складу ака-
демії дала змогу викладачам 
різних кафедр познайоми-
тись з досвідом колег щодо 
переходу на нові навчальні 
плани, запозичити варіанти 
творчих рішень, що дає мож-
ливість забезпечувати висо-
кий рівень підготовки фа-
хівців для медичної галузі.

Валерій ЧЕРГІНЕЦЬ,
професор, заступник 

голови ЦМК

Із задоволенням констатуємо 
все ширшу вживаність ділової укра-
їнської мови. Все частіше наради, за-
сідання, лекції, заняття відбувають-
ся державною мовою. Але ще не-
рідко маємо приклади суржикових 
висловів: калькування з російської, 
просто неточного використання 
слів за змістом. Тому вважаємо за 
доцільне допомогти правильно 
вживати українські словосполучен-
ня.

Часто говорять і пишуть: «уч-
бовий корпус», «учбова кімна-
та». Певно, це відлуння російських 
«учеба», «учебный корпус», 
«учебная комната». Українською 
ж треба «навчання», отже – «на-
вчальний корпус», «навчальна 
кімната». Хоча, ніде правди діти, ще 
вряди-годи зберігається абревіату-
ра «вуз», що означає «вищий учбо-
вий заклад» ( а треба ж – ВНЗ). Або 
нині пропонують абревіатуру ВИШ 
(вища школа). 

«На засіданні було 25 чоловік» 
(а жінок?), це калька російського 
слова «человек». Треба: «на засідан-
ні було 25 осіб чи 25 людей» (і чо-
ловіків, і жінок). 

У змаганнях чи виборах, кон-
цертах «участь не приймають, а 
беруть». 

Нерідко кажуть: «я рахую, 
що…». Маючи на увазі прагнен-
ня висловити свою думку. Такі ви-
словлювання часто звучать і з вуст 
народних депутатів. Правильно: «я 
вважаю, що…». А рахують (обчис-
люють) підручники, зошити тощо. 

Кажуть: «приїхали в місто», 
тут теж переклад з російської «при-
ехали в город». Українською пра-
вильно: «приїхали до міста». 

Неправильно говорити: «сум-
лінно відношусь до обов’язків», 
необхідно: «сумлінно ставлюсь до 
обов’язків». 

А як «ріже вухо» «говорю вам 
за цього сусіда»! Говорити за ко-
гось можна тоді, коли хочеш ви-
словити думку тієї чи іншої людини, 
тобто – від її імені. Щоправда, є такі 
слова в пісні «Я вам не скажу за всю 
Одессу…». Але правильно сказати 
«говорю про цього сусіда».

Професія лікаря - це не 
лише високий рівень медич-
них знань та філігранно від-
працьовані практичні нави-
чки, це ще й стійкі моральні 
принципи та високий рівень 
духовності. Той лікар, що не 
прагне розвитку своєї осо-
бистості, ніколи не буде пер-
шокласним фахівцем. Робота 
над собою – тяжка та кропітка 

праця, але саме вона робить 
із нас справжню людину. 

Студенти - це ще зовсім 
юні пташки у великій медич-
ній родині, і вони потребують 
закладення основ етики, мо-
ралі та духовності.

На кафедрі анестезіоло-
гії та інтенсивної терапії (зав.
проф. Ю.Ю. Кобеляцький), 

за ініціативи член-кор.НАН і 
НАМН України проф. Людмили 
Василівни Новицької-Усенко 
одне з засідань студентського 
наукового гуртка напередодні 
Нового року було присвячено 
особливій темі, а саме - «Від мрії 
до реальності». 

Тетяна Кончура зробила 
дуже цікаву доповідь на цю те-
му. Вона переконала, що мрія 

зароджується з бажання та 
ставить конкретні цілі, які для 
досягнення потребують осо-
бистих зусиль, аби подолати 
можливі перешкоди. Щоб оста-
точно переконати аудиторію в 
корисності мрій, Тетяна показа-
ла два відеофільми, які дуже об-
ґрунтовано продемонструва-
ли, що все в житті можливо! Аби 

стимулювати присутніх не 
полишати мрійництва, ав-
тор цих рядків представила 
доповідь на тему: «Вислови 
відомих людей про мрію », 
у якій об’єднались думки фі-
лософів, математиків, пись-
менників та поетів. 

Мрія зародилась разом 
з людством, і її необхідно 
підтримувати в своєму сер-
ці, мов вічний вогник. Про 
це говорять і поетичні ряд-
ки вірша Едуарда Асадова 
«Будьте счастливы, мечта-
тели», які прочитала Оксана 
Слобода. 

Оскільки ми всі були 
в очікуванні новорічного 
дива, то до нас завітали не 
лише Дід Мороз зі Снігу-

ронькою, а й символ 2016 ро-
ку - мавпочка. Мавпочка (Ма-
рина Коробкова) привітала 
нас з новорічними святами і 
влаштувала дивовижній па-
рад-калейдоскоп звірів – зна-
ків Зодіаку. Для кожної з 12 
тварин гороскопу мавпочка 
мала особисте передбачен-
ня. З цих передбачень ми ма-
ли змогу дізнатися, що очікує 
людину, котра народилась у 
рік того чи іншого звіра. Це 
було незабутнє свято, адже 
воно дало нам натхнення та 
бажання поділитися своїми 
враженнями як зі старшим, 
так і молодшим поколіннями ! 

Ми з радістю завітали 

на новорічне свято в Універ-
ситет Золотого віку зі своєю 
концертною програмою. То 
була унікальна зустріч з обмі-

ном досвідом й думками двох 
поколінь. 

Цікавою і корисною була 
зустріч із молодим поколін-
ням – учнями медичного лі-
цею-інтернату «Дніпро» напе-
редодні старого нового року. 
Майбутні студенти з великою 
душевністю та радістю співа-
ли для нас щедрівки й ново-
річні пісні, а ми для них від-
творили свою програму «Від 
мрії до реальності».

Людмила Василівна пода-
рувала бібліотеці ліцею цікаві 
книги, які доповнили тему зу-
стрічі. Відтепер кожен з бажа-
ючих зможе насолодитися чи-
танням і дізнатися, як зробити 
ще один крок до втілення сво-
єї мрії.

Завдяки таким засідан-
ням на студентських гуртках, 
зустрічам з різними поколін-
нями відбувається станов-

Від мрії до реальності

Під час зимових студентських канікул за планом 
роботи центральної методичної комісії в нашій ака-
демії пройшла чергова науково-навчальна методич-
на конференція професорсько-викладацького скла-
ду. Головними питаннями, які на ній обговорювали-
ся, були зміни в організації навчального процесу, під-
вищення ефективності навчання, досвід викладання 
дисциплін на різних кафедрах і т. ін. Саме про це свід-
чить і назва конференції: «Організація педагогічної 
роботи при підготовці фахівців для медичної галузі 
на сучасному етапі». 

Говоріть
і пишіть 

правильно!

лення нашого милосердя, 
безкорисливої любові, висо-
кого рівня свідомості. І все це 
разом розвиває нашу духо-
вність. І ми з гордістю можемо 
сказати, що наше покоління 
стане професіоналами, гід-
ними звання Лікаря з великої 
літери. 

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 4 курсу І-го

медичного факультету,
член студентського 

наукового гуртка кафедри
анестезіології та 

інтенсивної терапії.

На знімках: знайомство з 
побажаннями знакам Зодіаку; 

зустрічі зі старшими – в 
Університеті Золотого віку 

і молодшим поколінням – в 
ліцеї «Дніпро»
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(Поч. у №31-32 від 20 грудня 
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., у №21-22 від 18 
грудня 2015 р. )

Перший рік нового ХХІ сторіч-
чя і початок ІІІ-го тисячоліття збіг-
ся з підсумком 5-річної діяльності 
на посаді ректора ДДМА академі-
ка НАМН України професора Г.В. 
Дзяка.

Виступаючи на серпневій на-
раді, Георгій Вікторович наголо-
сив: «Нинішній 2001 рік Указом 
Президента України оголоше-
но Роком охорони здоров’я на-
селення України. Основним прі-
оритетом цієї державної акції 
є формування здорового спо-
собу життя людей, посилення 
відповідальності кожного за 
стан свого здоров’я та працез-
датність.

Для реалізації цих завдань 
необхідне якісне кадрове забез-
печення галузі, покладене на 
медичні вузи. 

Реалізуючи накреслені 
плани, академія бере активну 
участь в організації та опти-
мізації навчального процесу. 
Зокрема, у створенні освіт-
ньо-кваліфікаційних характе-
ристик за спеціальностями 
«лікувальна справа», «медико-
профілактична справа», «педі-
атрія», де сформовані вимоги 
до теоретичної та практич-
ної підготовки фахівців, ви-
моги повинні бути закладені в 
основу організації навчального 
процесу не лише випускаючих 
кафедр, але й усіх дисциплін, що 
передбачені навчальним пла-
ном. 

Найважливіша подія ми-
нулого навчального року – від-
криття в нашій академії спе-
ціальності «клінічна фарма-
ція». До 1962 р. у нас був фар-
мацевтичний факультет. І 
ось тепер ми обґрунтували 
відродження цієї спеціальності 
і отримали дозвіл на 90 місць. 
Цього року вже набрано 15 сту-
дентів. Але вся ця велика ро-
бота – лише перша сходинка 
у становленні та організації 
зовсім нового навчального про-
цесу.

МОЗ України в межах Про-
грами реформування вищої 
медичної освіти впроваджує 
систему ліцензійних інтегро-
ваних іспитів. Центр тесту-
вання МОЗ України за резуль-
татами ліцензійних тесто-
вих іспитів «Крок -1», «Крок-2» 
«лікувальна справа», «стома-
тологія» проводить рейтинг 
серед вузів за відсотком пра-
вильних відповідей студентів, 
які навчаються на бюджетних 
та позабюджетних формах на-
вчання. 

Вузи щорічно надсилають 
до Центру тестування нові 
тести, які після експертної 
оцінки вносяться до банку да-
них Центру. Відрадно, що се-
ред авторів брошур «Крок-1», 
«Крок-2» – 72 викладачі нашої 
академії.

За останні 5 років співро-
бітниками академії видано 64 
підручники та навчальні по-
сібники, а також 50 моногра-
фій за результатами наукових 
розробок. За результатами 
обласного конкурсу вузів 2000 
року наша академія посіла при-
зове місце за декількома номі-
націями: видання підручника, 
словника, методичного посіб-
ника, медичних рекомендацій. 
Надалі, – наголосив ректор, – 
давайте робити посібники 
вже для ХХІ століття. Особли-
ве значення для підвищення 
якості підготовки лікарів має 
впровадження нових техноло-
гій, форм і методів навчання. У 
цьому напрямі на кафедрі фа-
культетської хірургії та хірур-

гії інтернів (зав. кафедри – проф. 
Я.С. Березницький) створено 
фантомний клас, який, безумов-
но, підвищить рівень засвоєння 
знань і навичок. У гуртожитку № 
7 відкрито комп’ютерний клас».

Велике місце у своєму звіті Геор-
гій Викторович Дзяк виділив вихо-
ванню студентів. Він наголосив: «Ми 
часто говоримо, звертаючись 
до рідної академії: «альма ма-
тер», що означає того, хто ще-
дро дає духовну їжу. Але сьогодні 
ми можемо чесно запитати себе: 
«Чи такі ми щедрі на духовну їжу 
для своїх вихованців?» Та й слово 
це – «вихованець» - майже зникло 
з нашої лексики. Проте, ще Воло-
димир Даль відзначав, що осві-
та – це освіта розуму і освіта 
моралі. З виховання починаєть-
ся формування людини не лише 
розумної, але й совісної. До вищої 
школи прийшло покоління, яке 
багато в чому втратило зв'язок 
з минулим. Нам необхідно повер-
нути наших студентів до здоро-
вого духовного життя.

Сьогодні, як і в усі часи, саме 

інтелігенція повинна відродити 
високі національні ідеали, що ві-
дображують інтереси Вітчизни, 
зв’язують різні покоління, які да-
ють сенс життя.

Фізичне виховання студент-
ства – ще один головний аспект 
діяльності академії. Наша спор-
тивна кафедра багато робить 
у цьому напрямі. Але треба пере-
ходити від масового до індивіду-
ального заняття. Адже лікар має 
бути здоровою людиною».

У 1996 – 2001 рр. співробітни-
ками академії, аспірантами та ліка-
рями захищено 26 докторських та 
181 кандидатська дисертації. Ака-
демія брала активну участь у між-
народних виставках «Університет-
ська освіта в Україні» – у Тунісі, «ВНЗ 
України та їх наукові досягнення» – 
в Греції. За участь у ІІІ-й міжнародній 
виставці «Сучасна освіта в Україні» 
ми отримали бронзову медаль в но-
мінації «Міжнародне співробітни-
цтво в галузі освіти» та Диплом «За 
впровадження нових технологій 
викладання у навчально-виховний 
процес».

«Аналізуючи 5-річну діяль-
ність академії, - зауважив рек-
тор, – ми дійшли висновку: у 
складні роки незалежної України 
ми не тільки зберегли академію, 
а й просунулись вперед з усіх на-
прямів нашої діяльності. Мета 
виживання була досягнута: нам 
вдалось зберегти високий про-
фесійний рівень і духовну єдність 
колективу, ми зберегли віру в на-
шу медичну академію і з цим го-
тові йти разом далі.

На порозі ІІІ-го тисячоліття 
ми повинні замислитися над пи-
танням: «Якою повинна стати 
академія у ХХІ сторіччі і як нам 
рухатись, щоб не знизити рівень 
підготовки лікарів, щоб, виходя-
чи з національних інтересів Укра-
їни і згідно з історичними тра-
диціями ДДМА, зробити значний 
крок уперед?».

Доповідь ректора Г. В. Дзя-
ка знайшла схвалення трудового 
колективу. В її обговоренні взяли 
участь:

 – член-кореспондент НАН та 
НАМН України Л. В. Новицька-Усен-
ко. Вона відзначила значні успіхи, 
яких досягла академія, збереження 
традицій, довіру керівникам підроз-
ділів з боку Георгія Вікторовича;

 – професор Л. Ю. Науменко наго-
лосив, що академія протягом п’яти 
років працювала без кадрових по-
трясінь. Істотного оснащення на-
були аудиторії. Георгій Вікторович 
міцно тримає кермо академії, від-
значаючись при цьому доступністю, 
комунікабельністю і скромністю;

 – професор Ю. П. Литвин відзна-
чив збереження військової кафе-
дри, військово-клінічних баз, а звід-
си – й військової освіти;

 – професор Т. О. Перцева наголо-
сила на відчутних позитивних змі-
нах в академії. Це стосується зміц-
нення матеріальної бази академії, 
діяльність ДДМА відзначена на ба-
гатьох виставках і конкурсах;

 – професор К. В. Воронін під-
креслив вагомість, авторитет 
нашої академії в інших медич-
них вузах країни;

 – голова профкому доцент В. 
В. Васильченко констатував зна-
чну увагу керівництва академії 
до соціального захисту співро-
бітників та студентів;

 – професор Л. Р. Шостакович-
Корецька міркувала над інте-
груванням нашої освіти в Євро-
пейську, над визнанням дипло-
мів за кордоном;

 – професор О. В. Батура за-
уважив, що академія приділяє 
багато уваги розвитку кафедр 
гуманітарного спрямування. 
Наш філософський театр, який 
працює вже 20 років, єдиний се-
ред вузів області.

Усі виступаючі та всі учас-
ники зборів одноголосно схва-
лили діяльність Г. В. Дзяка на по-
саді ректора протягом 5 років 
і висловили клопотання щодо 
подальшого затвердження йо-
го на цій посаді.

Вересневий номер «Пуль-

су» 2001 року вийшов кольоро-
вим: він присвячений 85-й річ-
ниці нашої академії. 

З щирими вітаннями до 
ДДМА звернулися Микола 
Швець – голова Дніпропетров-
ської облдержадміністрації, 
Едуард Дубинін – голова Дні-
про-петровської обласної ради 
народних депутатів.

Академік Анатолій Рома-
ненко і член-кореспондент 
НАМН України, директор Інсти-
туту гігієни та медичної екології 
НАМН України Андрій Сердюк – 
обидва наші вихованці – із по-
чуттям великої вдячності і ві-
таннями звертаються до альма 
матер і своїх вчителів.

Г. В. Дзяк зауважив, що сьо-
годні ДДМА – один з провідних 
вузів медичної освіти України 
з єдиною безперервною під-
готовкою спеціалістів на трьох 
рівнях: довузівською, вузів-
ською, післядипломною. Її про-
грами наведені у Всесвітньому 
переліку медичних шкіл, що 
видається ВООЗ, вона - партнер 
Школи медицини та стоматоло-
гії університету Рочестер (США), 
Нью-Йоркського медичного 
коледжу, університету Клод-
Бернар (Ліон, Франція) і Коро-
лівського коледжу (Леон, Вели-
кобританія), член Європейської 
Асоціації Міжнародної освіти.

Ректор констатує: «На сьо-
годні в структурі академії – 6 
факультетів, на яких навча-
ється 4195 студентів, 3500 
лікарів-курсантів за рік. На 
59 кафедрах працюють 600 
викладачів, серед них близько 
100 докторів наук та понад 
370 кандидатів медичних на-
ук. 45 клінічних кафедр роз-
ташовані на базах 52 ліка-
рень, організовано 36 спеціа-
лізованих центрів. Академія 
має 8 навчальних корпусів, де 
понад 600 аудиторій, кабіне-
тів, лабораторій. У 7 гурто-
житках мешкає 2849 студен-
тів і лікарів-курсантів. До 
послуг студентів і співробіт-
ників – спортивний комплекс, 
віварій, санаторій-профілак-
торій, заміський спортивно-
оздоровчий табір, наукова 
бібліотека, техноцентр, два 
музеї».

Найголовніший показник 
престижності будь-якого ви-
шу – підготовка якісних спеціа-
лістів. Протягом усієї своєї істо-
рії ДДМА надає глибинні знання 
своїм вихованцям. З початком 
2000 років академія перехо-
дить до Болонської системи  
навчання.

В світі існують дві моделі 
підготовки спеціалістів: Євро-
пейська та Американська. Кож-
на розвивалась за своїми прин-
ципами. Наприкінці другого 
тисячоліття Європа відчула, що 
її система підготовки фахівців 
відстає від молодшої американ-
ської, конкурентоспроможної. 

Тому у 1999 році на рівні міністрів 
освіти 30 європейських країн у не-
величкому італійському місті Бо-
лонья, де розташований перший 
в Європі університет, було обго-
ворено процес створення єдино-
го простору, єдиних критеріїв та 
стандартів навчання.

Після Болоньї були Празьке 
комюніке (2001), Берлінська кон-
ференція (2003). Зараз у Болон-
ському процесі беруть участь по-
над 40 країн.

Основні принципи Болон-
ської декларації, до якої європей-
ська вища освіта йшла близько 
20 років, включають в себе: вве-
дення двоступеневого навчання, 
запровадження кредитної сис-
теми залікових одиниць – євро-
пейську кредитно-модульну сис-
тему (ECTS). Ключові цілі системи 
ECTS: прозорість та порівняність 
програм навчання та освітніх 
кваліфікацій, модульна система 
викладання, рейтингова система 
оцінювання за багатобальними 
шкалами, перехід до активніших 
форм навчання.

Для реалізації концептуаль-
них засад Болонського процесу 
згідно з наказом МОЗ України від 
17 червня 2004 р. № 309 була ство-
рена робоча група МОЗ України. 
А у жовтні цього ж року у Києві 
було проведено цикл удоскона-
лення кваліфікації викладачів, на 
якому були присутні професори 
нашої академії В. Д. Мішалов, С. І. 
Баранник, М. П.Федченко, В. В. Га-
понов, доцент Д. М. Станін. Про-
грама лекційних та семінарських 
занять була добре продуманою 
і насиченою. Професор кафедри 
факультетської хірургії та хірургії 
інтернів В.В. Гапонов поділився 
враженнями від поїздки: «По-
над 50 курсантів з різних міст 
України обмінялися думками з 
проблеми якості професійної 
підготовки лікаря в Україні, 
особливості випускних іспитів. 
Реформування вищої медичної 
освіти на засадах Болонської 
декларації повинно поліпшити 
якість підготовки спеціалістів 
та забезпечити входження на-
ших випускників до єдиного єв-
ропейського освітнього та на-
укового простору».

 На сторінках «Пульсу» під 
рубрикою «Болонський про-
цес – подія необоротна» постійно 
публікуються статті на цю тема-
тику. В одній з них завідувач на-
вчально-методичного кабінету 
доцент Г. В. Горбунова розповідає 
про входження академії в єди-
ний європейський простір: «25 
січня 2005 р. відбулася тради-
ційна навчально-методична 
конференція професорсько-ви-
кладацького складу академії, 
присвячена темі «Болонський 
процес і вища медична освіта: 
стан, проблеми, завдання». Це 
вже не перша розмова про Бо-
лонський процес. Конференцію 
вів ректор, професор Г. В. Дзяк, 
який неодноразово на засіданнях 
вченої ради і особливо на серп-
невій нараді висловлювався що-
до особливостей вищої медичної 
освіти в світлі Болонської декла-
рації і завдань професорсько-ви-
кладацького складу щодо впро-
вадження її принципів в академії. 
Тому головну увагу у своїй допо-
віді перший проректор профе-
сор Т. О. Перцева зосередила на 
проекті експериментального на-
вчального плану за фахом «ліку-
вальна справа», який створено на 
принципах Болонського процесу. 
Основна мета нового навчально-
го плану – готувати наших випус-
кників конкурентоспроможними 
у будь-якій державі світу, покра-
щити якість медичної допомоги 
населенню України. Завдання ка-
федр – структурувати програму 
кожної дисципліни на модулі від-
носно самостійні за змістом та 
об’ємом . Оцінка з дисципліни є 
рейтинговою та визначається як 
середнє арифметичне оцінок за 
кожний модуль.

З доповіддю про аспекти за-
провадження кредитно-модуль-

ної системи організації навчаль-
ного процесу на кафедрі нор-
мальної фізіології виступив про-
фесор П. О. Неруш. Особливу за-
цікавленість викликала доповідь 
проф. Я. С. Березницького щодо 
підготовки лікаря загальної прак-
тики з хірургії згідно з вимогами 
Болонського процесу. Він запро-
понував нові підходи до форми 
викладання навчального матеріа-
лу, оцінки рейтингової успішності 
студентів за єдиною багатобаль-
ною шкалою, а також уточнення 
до визначення «модуль», «зміс-
товий модуль», «навчальний еле-
мент».

Проблеми впровадження 
принципів Болонського процесу у 
післядипломну освіту були висвіт-
лені у доповіді к.м.н. викладача 
кафедри педіатрії та неонатології 
Т. К. Мавропуло. В обговоренні до-
повідей взяли участь професори 
О. В. Люлько, Е. Г. Топка, Н. Д. Чух-
рієнко та інші.

У заключному слові ректор 
підкреслив, що для того, щоб ви-
конувати поставлені завдання, 
викладач вищої школи повинен 
відповідати сучасним високим ви-
могам, бути професіоналом . У сві-
ті створено міжнародні стандарти 
якості. І без їх досягнення нас далі 
ніхто не пустить. 

На черговому засіданні вче-
ної ради у червні 2002 року про-
ректор з навчально-виховної ро-
боти проф. Т.О. Перцева доповіла 
про підсумок навчання випускни-
ків: «Державна атестація про-
водиться з метою визначення 
відповідності показників якос-
ті вищої медичної освіти вимо-
гам державних стандартів піс-
ля завершення навчання за від-
повідними освітньо-професій-
ними програмами. За наказом 
МОЗ України вузам дано право 
проводити державну атеста-
цію випускників шляхом прове-
дення традиційних державних 
іспитів, або шляхом проведен-
ня єдиного державного прак-
тично-орієнтованого іспиту. 
Наш вуз прийняв рішення про-
вести практично-орієнтова-
ний державний клінічний іспит.

За ініціативою ректора 
проф. Г.В. Дзяка протягом двох 
років в академії проводиться 
ректорський контроль щодо 
прийому практичних навичок 
та вмінь у студентів 6 курсу. 
Цей досвід дозволив нам побу-
дувати концепцію держатес-
тації випускників у три етапи: 

1-й етап: ліцензійний тес-
товий інтегрований іспит 
«Крок – 2. Лікувальна справа»;

2-й етап : оцінка знань та 
вмінь кожного випускника біля 
ліжка хворого (збирання інфор-
мації про хворого, встанов-
лення попереднього клінічного 
діагнозу захворювання, визна-
чення тактики лікування за-
хворювань, діагностування не-
відкладних станів, планування 
профілактичних та протиепі-
демічних заходів щодо інфек-
ційних хвороб, ведення медич-
ної документації та ін.);

3-й етап: оцінка 25 прак-
тичних навичок випускників на 
манекенах, навчально-наочних 
приладах тощо.

Іспит буде проводитися на 
базі багатопрофільної лікарні 
для дорослих і дитячої лікарні 
для студентів за фахом «педі-
атрія». 

Особливість практично-
орієнтованого державного іс-
питу:

біля столу голови ДЕК сту-
дент вибирає білет, в якому 
вказано відділення, ПІБ хворо-
го, біля ліжка якого і проходить 
другий етап державного іспи-
ту. До складу екзаменаційної 
групи входять викладачі усіх 
випускаючих кафедр і оціню-
ють вміння випускника біля 
ліжка хворого».

 І ось настає час екзаменацій-
них іспитів. 2002 року МОЗ Укра-
їни дав дозвіл нашій ДДМА на 
експеримент: замість чотирьох 
екзаменів – терапії, хірургії, аку-
шерства й гінекології, педіатрії – 
складати один комплексний. «Не-
мало позицій і ситуацій – поді-
бні з кожного предмета, і ми не 
лише позбавимо студента від 
повторювання у відповідях, а 

й наблизимо до сповідування 
актуальної вимоги медицини: 
лікувати не окрему хворобу, а – 
весь організм хворого», - пере-
конаний ректор академік НАМН 
України Г. В. Дзяк.

 …Лекційна зала лікарні При-
дніпровської залізниці. Тут уже 
кілька днів приймають іспит у 
шестикурсників І-го медичного з 
терапії, інфекційних хвороб, педі-
атрії; а поверхом нижче – звітують 
про знання з хірургії, невідклад-
них станів, акушерства й гінеко-
логії. А перед цим бригаді викла-
дачів відповідали біля ліжка хво-
рого. Теж на базі відділень лікарні 
Придніпровської залізниці. 

 Головний лікар, зав. кафедри 
хірургічних хвороб ДДМА, доктор 
мед наук С. О. Мунтян так оцінює 
знання майбутніх лікарів: «Я впер-
ше присутній на державних іс-
питах в якості зав. кафедри. 
Більшість випускників демон-
струють ґрунтовні знання. Чи 
взяв би кого з них на роботу в 
лікарню? Деяких – так! А з по-
бажань для удосконалення: 
треба, щоб студенти менше 
губилися біля ліжка хворого. 
Це маємо врахувати в своїх на-
вчальних планах». 

Його думку поділяє профе-
сор В. В Гапонов: «Біля ліжка хво-
рого ми мали змогу дістати по-
вну картину знань випускника, 
адже звітували одразу чоти-
рьом фахівцям – терапевту, хі-
рургові, акушеру-гінекологові, 
педіатрові. І ми одразу маємо 
повну картину знань студен-
та. В цьому, на наш погляд, пе-
ревага комплексного іспиту». 

 Подібної ж думки професор 
К. В. Воронін, підкреслюючи на 
майбутнє необхідність більшого 
насичення знань з тренажерами. 
Щодо проведення іспиту у такій 
формі – варто продумати вибір 
хворих і мати більше інструментів. 

Екзаменуючи знання прак-
тичних навичок з невідкладних 
станів, проф. Л. В. Новицька-Усен-
ко відзначає, що екзамен у такій 
формі дозволяє перевірити під-
готовку клінічного мислення ви-
пускників й побачити, як застосо-
вують вони одержані знання на 
кожному конкретному хворому – 
щоб правильно діагностувати за-
хворювання. Комплексний випус-
кний іспит – це добре! 

Професор К.Д. Дука пояснює 
свою думку: по-перше, студенти 
демонструють знання не просто 
окремих розділів основ наук, а, 
по-друге, знання пропедевтики 
дитячих хвороб дають змогу ло-
гічно міркувати щодо їх впливу на 
хвороби дорослої людини.

Майже 70 професорів, доцен-
тів, викладачів увійшли до складу 
державної екзаменаційної комісії, 
і, попри деякі дрібні «недоробки» 
організаційного характеру, всі ви-
словлюються «за» таку комплек-
сність випускного іспиту.

«В такий спосіб можемо 
оцінити уміння студента клі-
нічно мислити і спілкуватися з 
хворим, оволодіння основними 
лікарськими навичками, зби-
рання анамнезу для постанов-
ки діагнозу й призначення пла-
ну обстеження й лікування, – 
говорить проректор з навчально-
виховної роботи проф. Т.О. Пер-
цева. – До такого екзамену ми 
готувалися заздалегідь: і про-
водили «Кроки», і розробили пе-
релік обов’язкових практичних 
навичок, єдиних для всіх клініч-
них дисциплін, які мусить зна-
ти кожний і скласти кожний!».

(далі буде)

Лариса АКСЕНІЧ,
співробітник народного 
музею історії ДМА імені 

І. І. Крижанівської

Д е с я т и л і т т я  2 0 0 0 -х 
(частина перша, 1 пол.)

15 (28) вересня 
1916 р.

До 100-річчя 
Дніпропетровської 
медичної академії
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Щорічно під час зимових 
канікул на спортивній базі 
академії проводиться тра-
диційна спартакіада серед 
професорсько-викладаць-
кого складу та співробітни-
ків. присвячена пам’яті про-
фесора Є. Г Попкової. Нині 
це була вже 42-я спартакіада.

Змагання проводились 
з таких шести видів спорту: 
волейбол чоловічий та жіно-
чий, настільний теніс, бад-
мінтон, шахи, плавання.

На урочистому відкритті 

При викладанні дисциплі-
ни «Фізичне виховання» у ви-
щих навчальних закладах МОЗ 
України з 2015-2016 н.р. значно 
скорочено кількість аудитор-
них годин на перших та других 
курсах для всіх спеціальностей. 
Водночас збільшена кількість 
годин для самостійних занять. 

Лише для 11% українців фі-
зична культура і спорт – регу-
лярні заняття, 30 % – зрідка за-
ймаються, 59 % українців взагалі 
«не дружать» з фізкультурою та 
спортом.

У листі МОН від 25.09. 2015 р. 
«Щодо організації фізичного 
виховання у вищих навчаль-
них закладах» – з метою забез-
печення викладання фізичного 
виховання у ВНЗ в умовах ско-
рочення аудиторних годин та 

Щорічно ІІ-й медич-
ний факультет влаштовує 
феєричний вечір зустрічі 
перших та шостих курсів, 
і нинішня зустріч не стала 
винятком. Знову у затиш-
ному, теплому залі - вдяч-
ні глядачі і щирі актори, 
танцюристи і співаки… 
Протягом усього вечора 
звучали чудова музика, 
веселі жарти і дивовижні 
розповіді. Творчий вечір 
відкрили беззмінні чарівні 
ведучі Олеся Неділько та 

ми розробили спеціальну анке-
ту, за допомогою якої опитали 
250 осіб (70,3% дівчат та 29,7% 
юнаків). Результати враховува-
лися під час подальших занять.

В академії функціонує чи-
мало спортивних секцій: з пла-
вання, спортивних танців, во-
лейболу (чоловіки), баскетболу 
(чоловіки), волейболу (жінки), 
настільного тенісу, бадмінтону, 
легкої атлетики, самбо, гирьо-
вого спорту, футболу, шейпінгу. 
У цих секціях зміцнюють своє 
здоров’я 252 студенти.

Організовані заняття не 
тільки для здорових студентів, 
але й для тих, хто має відхи-
лення в стані здоров’я – в спе-
ціальній медичній групі (СМГ) й 
групах ЛФК. Кількість юнаків та 
дівчат у СМГ протягом останніх 
років значно збільшилась.

Нещодавно на кафедрі за-
початкована комплексна реа-
білітаційна програма «Здоров’я 

торкнувся найгостріших 
проблем студентів-меди-
ків та кохання до дівчини, 
яка навчається в медич-
ній академії. У сценці «Но-
вини» Денис Катеруша 
та Матвій Янчак поруши-
ли надто злободенні те-
ми, висвітлені у соціаль-
них мережах. І, звичайно 
ж, не могла не зворуши-
ти фінальна пісня «Тіль-
ки медик може все». У ній 
яскраво відбилося життя 
студента-медика.

У заключному слові 
декан Сергій Володими-
рович Козлов подякував 

практичних занять і збільшення 
годин самостійної роботи зазна-
чено щодо можливості застосу-
вання вищими навчальними 
закладами різного роду сти-
мулів для активізації участі 
студентів до самостійних за-
нять різними видами рухової 
активності.

Підвищення мотивації 
може бути досягнуто за ра-
хунок:

 – організації вільного ви-
бору студентами виду рухової 
активності за інтересами під час 
аудиторних занять;

 – створення умов для само-
стійної роботи студентів у поза-
аудиторний час;

 – належного її методичного 
забезпечення;

Віталій Скриннік, які зумі-
ли занурити усіх нас в ат-
мосферу сміху, веселощів 
та гумору ненав’язливим 
запрошенням до сві-
ту нашого «Медичного  
кварталу».

Не залишимо без уваги 
й наші таланти, які блиску-
че показали себе на сцені. 
Марина Охрій висловила 
своєю піснею любов до 
України, ніби ангел, за-
кликаючи до патріотичних 
почуттів, а Марія Вірченко 

хребта». За чотири місяця було 
виконано 260 консультацій спів-
робітників та студентів щодо за-
хворювань хребта та виконано 
120 процедур за рік.

По суботах з 10.00 до 14.00 
на кафедрі організовані «Дні 
здоров’я», коли всі бажаючі – 
студенти та співробітники – мо-
жуть займатись в оздоровчих 
групах.

Щорічно в ДМА проводять-
ся традиційні змагання – в се-
редньому до 30 заходів на рік, в 
яких беруть участь понад 1400 
студентів. Серед них спартакі-
ади: пам’яті Галини Романової з 
9 видів спорту (190 учасників), 
серед студентських гуртожитків 
з 5 видів спорту (90 учасників), 
оздоровчо-спортивного табору 
з 5 видів спорту, а також зма-
гання на кубок першого декана 
стоматологічного факультету 
імені Є. С. Малевича, змагання 
серед вузів області та України. 

усьому творчому колек-
тиву за відмінну підготов-
ку і організацію вечора, а 
також нестримний потік 
емоцій та гарний настрій.

Підбиваючи підсумки 
нашого скромного, сімей-
ного вечора, варто наго-
лосити, що виступи на-
ших надзвичайно здібних 
юнаків та дівчат нікого не 
лишили байдужими й ще 
довго зігріватимуть серця 
глядачів.

Вікторія МАЙНА,
Денис КАТЕРУША,

студенти ІІ-го медичного 
факультету

 – здійснення сумарного 
оцінювання засвоєння тем мо-
дулю наприкінці навчального 
року під час змістовних модулів 
з урахуванням додаткових рей-
тингових балів.

Наша спортивна база має 
гарні умови для самостійних 
занять з фізичного загартуван-
ня: чотиризальний спортивний 
комплекс – зали: з ігрових видів 
спорту, з атлетичної гімнастики, 
з єдиноборств, гімнастичний, 
а також плавальний басейн та 
спортивний майданчик відкри-
того типу.

З 1 вересня 2015 року на 
кафедрі започатковано екс-
перимент, мета якого – ор-
ганізація занять з фізичного 
виховання за інтересами сту-
дентів. Щоб вивчити ці інтереси 

розкрила таємниці міцно-
го кохання, виконавши од-
ну із найвідоміших пісень 
21 століття. Своїми висту-
пами також порадували і 
новачки вечора Михайло 
Малий, продемонстру-
вавши дивовижне соло на 
саксофоні, Матвій Янчак, 
Регіна Гарбуз. Зустріч бу-
ла насичена різноманіт-
ними танцями. Полонили 
серця глядачів Євгенія 
Манько зі східним танцем 
(подарувала арабську 
казку), Вікторія Майна та 
колектив «Artdance» з те-
матичним флешмобом, 
Альона Бонзюх, призер 
міжнародних конкурсів, зі 
своїм партнером (врази-
ли пристрасним танцем 
«Ча-ча-ча»), а також чарів-
ний танок від Дмитра Се-
редовича. Не міг не спо-
добатися «Стенд-ап» від 
Владислава Селезня, він 

Влітку на базі заміського оздо-
ровчо-спортивного табору 
«Здоров’я» співробітники кафе-
дри організовують спортивно-
масові заходи для викладачів та 
студентів. 

До Всесвітнього дня 
здоров’я проводяться спортив-
но-музичні свята «Студенти-ме-
дики за здоровий спосіб життя».

На сайті ДЗ «ДМА МОЗ Укра-
їни» (стор. кафедри) наведено 
інформацію, які тести з фізич-
ної підготовленості необхідно 
складати, як правильно їх вико-
нувати та як до них готуватися 
під час самостійних занять за 
допомогою навчальних відео-
посібників.

Олег НЕХАНЕВИЧ,
доцент, завідувач кафедри 

фізичної реабілітації, 
спортивної медицини 

та валеології

спартакіади з вітальним сло-
вом виступили голова про-
фкому ДМА В. В. Василь-
ченко на завідувач кафедри 
фізичної реабілітації, спор-
тивної медицини та валео-
логії О. Б. Неханевич. Після 
підняття прапора України 
команди приступили до 
спортивної боротьби.

За результатами змагань 
у загальному заліку місця 

та ІІІ-го медичного факуль-
тету (декан проф. В. О. Кон-
дратьєв);

друге (50 очок) – у 
об’єднаної команди І-го ме-
дичного факультету (декан 
проф. І. С. Шпонька) та ІІ-
го медичного (декан проф. 
С. В. Козлов);

третє (40 очок) дісталося 

об’єднаній команді І-го між-
народного факультету (де-
кан проф. О. В. Ковтуненко) 

і надалі.
Переможців та призерів 

профспілка академії наго-
родила кубками, грамотами, 
медалями та подарунками.

Особиста подяка її голові 
доценту В. В. Васильченку за 
багаторічну організацію та 
підтримку цих змагань.

Бажаємо усім співробіт-
никам академії успіхів у збе-
реженні здоров’я, творчого 
довголіття та миру. 

Сергій МОГИЛКО,
голова спортклубу ДМА

Змагаються 
не лише студенти

Лік ар  м ає  б у т и  з д о р о вим!

Н а ш «М е д ич н и й  к ва рт а л» Посміхніться!

та ІІ-го міжнародного (де-
кан проф. Р. В. Разумний);

четверте місце (36 очок) – 
у об’єднаної команди АГЧ 
(проректор В. В. Самко) та 
ФПО (декан проф. В. І. Сні-
сарь).

На закритті спартакі-
ади проректор з науково-
педагогічної роботи проф. 

Л. Ю. Науменко побажав 
усім учасникам змагань під-
тримувати спортивну форму 

Спорт 

– А Ви молитеся перед обі-
дом?

– Ні, моя дружина нормаль-
но готує.

У кафе.
– Дівчино, принесіть, будь-

ласка, пасту!
– Вдома зуби треба чисти-

ти!
– Загалом, паста – це мака-

рони з соусом.
– Боже, чим тільки люди 

зуби не чистять!

Мама перший раз приво-
дить сина до дитсадка.

– А не будуть сміятися з 
мого Опанаса?

Все ж таки рідко вживане 
ім’я, – бідкається вона вихова-
телю.

– Та що Ви! Хто ж з нього 
сміятиметься? Лука? Акакій? 
Геофрост?

розподілилися наступним 
чином:

перше місце (66 очок) по-
сіла об’єднана команда сто-
матологічного факультету 
(декан д.м.н. О. О. Гудар’ян) 


