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Під такою назвою 19-20 
травня 2016 року пройшла ХV 
ювілейна міжнародна науково-
практична конференція біблі-
отечних працівників медичної 
галузі України.

Ювілейна конференція 
проходила на базі Дніпропе-
тровської медичної академії 
вперше за 15 років. В її роботі 
взяли участь близько 80 пред-
ставників медичних бібліотек та 

бібліотек інших систем України, 
Татарстану, Польщі.

Учасників привітав про-
ректор з науково-педагогічної 
роботи ДМА професор Л. Ю. На-
уменко. Він розповів про іс-
торію становлення, здобутки і 
перспективи розвитку академії, 
якій цього року виповнюється 
100 років, відзначив важливу 
роль бібліотеки в житті вузу. 

Під час роботи заходу було 
висвітлено комплекс питань ді-
яльності медичних бібліотек як 
невід’ємної ланки системи охо-
рони здоров’я та медичної на-
уки України. Обговорювались 
методи та шляхи ефективного 
використання інформаційних 
технологій та їх поєднання з 
традиційними формами робо-
ти; створення Реєстру рідкіс-
них видань; формування нових 
напрямів інформаційно-біблі-

цінності, сприяють збереженню 
та доступу до духовних і куль-
турних цінностей українського 
народу і народів світу та мобіль-
них, креативних, ініціативних 
центрів освіти, науки, культури, 
дозвілля». 

Про історію заснування, 
80-річний шлях і перспективи 
розвитку бібліотеки ДЗ «ДМА 

МОЗ України» розповіла її ди-
ректор В. В. Мазниця. Вона від-
значила, що фонд бібліотеки є 
документальним свідоцтвом 
розвитку медичної науки, освіти 
та охорони здоров’я, а її кадри 
– безцінний скарб, це люди, від-
дані своїй улюбленій справі, якій 
присвятили частку свого життя.

Своїм досвідом про участь 
Дніпропетровської обласної 
науково-медичної бібліотеки 
в організації безперервної піс-
лядипломної медичної освіти 
поділилася директор ДОНМБ 
І. М. Цаберябова. Дуже цікавим 
був виступ директора наукової 
бібліотеки Вінницького націо-
нального медичного універси-
тету ім. М. І. Пирогова Н. М. Крав-
чук, яка зупинилася на пріори-
тетах і орієнтирах методичної 
роботи, зазначивши: «сучасне 
інформаційне суспільство зу-

іншими державами. Про робо-
ту методоб’єднання вузівських 
бібліотек Дніпропетровщини 
розповіла директор Наукової бі-
бліотеки ДНУ С. В. Кубишкіна. А її 
заступник кандидат історичних 
наук Л. М. Лучка зробила цікаве 
дослідження щодо місця та ролі 
медичних бібліотечних осеред-
ків у підготовці медичних кадрів, 

поширенні медичних знань та 
розповсюдженні літератури се-
ред населення дореволюційної 
Росії і, зокрема, Катеринослав-
щини. Цікавою була і доповідь 
директора НТБ Дніпропетров-
ського національного універси-
тету залізничного транспорту, 
канд. наук із соціальних кому-
нікацій, ст. наук. співробітника 
Т. О. Колесникової. Із інтересом 
слухали присутні про проект 
УБА «БібліоСинергія», який пе-
редбачає сприяння зростанню 
успіху наукової складової кож-
ного ВНЗ і розвитку української 
науки в цілому.

На круглому столі вирішу-
валися нагальні робочі питання, 
що хвилюють працівників ме-
дичних бібліотек України.

Завершилася конферен-
ція екскурсією містом. Гості 
були вражені його красою та 

отечної кооперації; співпраця 
медичних бібліотек з вітчизня-
ними й зарубіжними партнера-
ми та багато інших питань. Гене-
ральний директор ННМБУ Раїса 
Іванівна Павленко виступила з 
доповіддю «Медичні бібліотеки 
в глобальному інформаційному 
просторі». Вона підкреслила, 
що тема зібрання «Місія медич-

них бібліотек…», а саме місія, а 
не роль, адже ми з вами дійсно 
місіонери, бо виконуємо про-
світницьку місію і є тими людь-
ми, від яких залежить інтелект 
нації. Місія сучасної бібліотеки 
продиктована посиленням зна-
чення інформації як каталізато-
ра суспільного розвитку. Вона 
зупинилась також на схваленій 
Кабінетом Міністрів України 
Стратегії розвитку бібліотечної 
справи на період до 2025 року 
«Якісні зміни бібліотек для за-
безпечення сталого розвитку 
України»; на значущому доку-
менті, який у 2015 р. підготувала 
Українська бібліотечна асоціація 
під назвою «Бібліотеки в умовах 
кризи». «Цим Маніфестом УБА 
підтверджує бачення місії та 
ролі бібліотек як соціокомуні-
кативних інституцій, що сповід-
ують і захищають демократичні 

мовило розвиток нових тенден-
цій у бібліотечній діяльності, що 
призвело до зростання вимог 
до професії бібліотекаря. Пре-
стиж бібліотеки певною мірою 
залежить від рівня кваліфікації 
і професіоналізму її працівників. 
Тому методичні служби мають 
власну методику, способи та ме-
тоди цілеспрямованого підви-

щення фахового рівня бібліоте-
карів». Вона висвітлила, як цього 
напряму роботи дотримуються 
в бібліотеці ВНМУ. 

Заступник генерального 
директора з наукової роботи 
Національної наукової медич-
ної бібліотеки України Т. А. Оста-
пенко свій виступ присвятила 
партнерським стосункам голов-
ної медичної бібліотеки України 
з канадським проектом «Осві-
та», Національною медичною 
бібліотекою США, Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я 
Швейцарії, Товариством укра-
їнських лікарів Північної Аме-
рики, міжнародним фондом 
«Відродження», Британською 
Радою, Гете-Інститутом, Фран-
цузьким культурним центром у 
Києві та ін. Вона констатувала, 
що всі ці зв’язки сприяють вза-
єморозумінню між Україною й 

гостинністю мешканців. Вони 
від’їжджали з Дніпропетров-
ська з великою вдячністю та 
бажанням колись повернутися 
сюди ще.

Раз на рік відбуваються 
такі конференції бібліотечних 
працівників медичних бібліотек 
України, і колеги з нетерпінням 
чекають на них, аби розповісти 
про свої здобутки, поговорити 
про перспективи розвитку, по-
жалітися на негаразди. А потім 
повернутися додому і з новою 
силою та натхненням поринути 
в роботу задля наших читачів, 

яких ми завжди раді привітати 
в бібліотеці і готові надати до-
помогу, зорієнтувати в безкрай-
ньому морі інформації.

Людмила ЛОКТІОНОВА,
зав. сектором науково-

методичної
бібліотеки ДМА

Фото Віктора СУЛАЄВА

P. S. Від Національної науко-
вої медичної бібліотеки України 
на ім’я ректора нашої академії 
надійшла подяка за підготовку 
та проведення ХV-ї ювілейної 
міжнародної науково-практич-
ної конференції, зокрема, подяка 
директору наукової бібліотеки 
Вікторії Віталіївні Мазниці, яка 
забезпечувала високий рівень 
проведення представницького 
зібрання та комфортне пере-
бування усіх учасників у Дніпро-
петровську.

«Місія медичних бібліотек в умовах 
реформування медичної галузі України»

День медичного працівника – 
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне.
Здоров’я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
Медпрацівник з людьми завжди,
В дорогу ближню чи далеку
Він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог – людина,
Але від нього, як від Бога,
Для зцілення украй потрібна
Недужим людям допомога.
І дай нам, Боже, всім надовго
Здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаєм для цього 
Свої знання, і сили, й почуття.

19  ч е р в н я  –  Д е н ь  м е д и ч н о г о  п р а ц і в н и к а
На і м’я ректора надійш ли листи…Адміністрація Рівнен-

ського обласного центру 
медико-соціальної екс-
пертизи, лікарі-експерти 
та лікарі ЛКК лікувально-
профілактичних закладів 
Рівненської області, які 
підвищували свою квалі-
фікацію на виїзному циклі 
тематичного вдоскона-
лення «Актуальні питан-
ня організації медико-со-
ціальної експертизи та 
реабілітації хворих та ін-
валідів» у січні цього року 
в м. Рівне, висловлюють 
щиру подяку колективу 
кафедри медико-соціаль-

ної експертизи та реабілі-
тації ФПО Дніпропетров-
ської медакадемії за висо-
копрофесійне проведення 
курсів.

Щиро вдячні завід-
увачу кафедри професору 
Л. Ю. Науменку, доцентам 
цієї кафедри В. М. Бере-
зовському, І. С. Борисовій, 
асистентам В. В. Чемери-
сову та Г. Д. Фесенко.

О. СМОЛЯРЧУК,
головний лікар 

Рівненського ОЦ МСЕ

Колектив Малої акаде-
мії наук учнівської молоді 
висловлює  щиру подяку за 
особисте сприяння та ак-
тивну участь у підготовці й 
проведенні ІІ-го (обласно-
го) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук 
України.

Вдячні проректору з 
наукової та лікувальної ро-
боти професору В. Й. Мам-
чуру, професору кафедри 
патологічної фізіології 
Ю. В. Сілкіній, завідувачу 

кафедри фізичної реабілі-
тації, спортивної медици-
ни та валеології, доценту 
О. Б. Неханевичу, доценту 
цієї кафедри О. Л. Смирно-
вій, старшому викладачу ці-
єї кафедри В. Б. Бакурідзе-
Маніній, а також доценту 
кафедри загальної гігієни 
Н. М. Онул, провідному на-
уковому співробітнику ка-
федри неврології та офталь-
мології О. І. Кальбусу.

Н. ТЯГЛО,
директор Малої академії

наук учнівської молоді

19 квітня цього року на 
базі КЗ «Нікопольський поло-
говий будинок «ДОР» провели 
виїзний тренінг «Акушерські 
кровотечі» під керівництвом 
доцента кафедри акушерства, 
гінекології та перинатології 
ФПО ДМА В. В. Лебедюка для 
лікарів та середнього медпер-
соналу Нікополя, Орджонікі-
дзе, Марганця.

Висловлюємо щиру по-
дяку завідувачці кафедри аку-
шерства, гінекології та пери-
натології ФПО ДМА Ю. О. Ду-
боссарській за  можливість 
підвищення теоретичних та 
практичних навичок.

Л. БІЛИК,
головний лікар КЗ 

«Нікопольський пологовий 
будинок» ДОР»

100-річчю 
медакадемії

присвячується
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Конференцію провели 
за трьома секціями: „Со-
ціальна медицина. Органі-
зація та економіка охорони 
здоров’я. Історія медици-
ни” (головуюча професор 
В. М. Лехан, модератор сек-
ції доцент В. В. Волчек); „Гі-
гієна та медична екологія. 
Епідеміологія інфекційних 
та неінфекційних захворю-
вань” (головуючий профе-
сор О. А. Шевченко, модера-
тор доцент Л. В. Григоренко); 
„Медична мікробіологія” (го-
ловуючий доцент Д. О. Сте-
панський, модератор викла-
дач І. А. Андрєєва).

Учасників конференції 
привітав проректор з на-
укової та лікувальної робо-
ти професор В. Й. Мамчур, 
а також колишні випускники 
нашої аlma mater – заступ-
ник директора департа-
менту екології та природ-
них ресурсів Дніпропетров-
ської облдержадміністрації 
О. В. Мальцева, голова КО 
„Дніпро-Вулт”, головний лі-
кар Дніпропетровського 
спеціалізованого медично-
го центру матері та дитини 
ім. професора М. Ф. Руднє-
ва професор І. О. Македон-
ський, директор ДУ „Дні-
пропетровський обласний 
лабораторний центр Держ-
санепідслужби України” до-
цент О. П. Штепа, в. о. на-
чальника Головного управ-
ління Держсанепідслужби 
у Дніпропетровській облас-
ті” Н. В. Салькова та інші.

На цій конференції зу-
стрілися кілька поколінь ви-
пускників та учнів. В уро-
чистій атмосфері учні, а за-
раз – викладачі та доценти зі 
словами вдячності дарували 
квіти своїм вчителям – ве-
теранам та заслуженим лі-
карям і науковцям, профе-
сорам і академікам. Серед 
запрошених ветеранів, яких 
ми завжди пам’ятаємо і ша-
нуємо, академік Е. А. Дер-
качов, професори Л. І. Бу-
ряк, Я. Г. Ковров, доценти 
Н. М. Денисенко, В. Є. Цуц-
ков, Л. С. Шибаєва, Г. В. Гор-
бунова, І. О. Губар та інші.

На пленарному засідан-
ні заслухали доповіді що-
до історії розвитку наукових 
шкіл та сучасного погляду 
у майбутнє, що особливо 
актуально на переломному 
етапі розвитку національної 
системи охорони здоров’я, 
коли на порядку денному – 
корінна реформа галузі. 
Від професорів В. М. Лехан, 
Е. М. Білецької, О. А. Шев-
ченка дізналися про історію 
створення кафедр та науко-
вих лабораторій, а також про 
видатних особистостей, які 
творили історію нашої ака-
демії.

Найбільш численною бу-
ла секція „Гігієна та медична 
екологія. Епідеміологія ін-

фекційних та неінфекційних 
захворювань”. До нас завіта-
ли поважні гості із багатьох 
профілактичних закладів 
України: НМУ ім. О. О. Бого-
мольця, Донецького наці-
онального медичного уні-
верситету, Львівського на-
ціонального медичного уні-
верситету ім. Д. Галицького, 
Українського НДІ медицини 
транспорту, м. Одеса, Укра-
їнського НДІ професійних 
захворювань, м. Кривий Ріг, 
Рівненського обласного ла-
бораторного центру ДСЕС 
України, НДІ гігієни праці та 
професійних захворювань 
Харківського національного 
медичного університету, Кі-
ровоградського обласного 
лабораторного центру ДСЕС 
України, Донецького облас-

ного лабораторного центру 
ДСЕС України, ДУ „Інсти-
тут громадського здоров’я 
ім. О. М. Марзєєва НАМНУ”, 
м. Київ, НМАПО ім. П. Л. Шу-
пика, Токмацького міжра-
йонного управління ДСЕС 
у Запорізькій області. Взага-
лі до нашої конференції по-
дали заявки 117 учасників з 
різних куточків України.

На секційному засіданні 
з гігієни та медичної екології 
були присутні різні покоління 
науковців – від студентів, ма-
гістрів, аспірантів до доцен-
тів, докторів наук і практику-
ючих лікарів. Доповіді були 
яскравими, цікавими і акту-
альними. Увагу привернули 

доповіді асистента кафедри 
інфекційних хвороб Г. О. Ре-
венко „Стан антитоксично-
го імунітету проти дифтерії 
у Дніпропетровській облас-
ті”; викладача кафедри гігі-
єни та екології В. В. Зайцева 
„Проблеми питного водо-
постачання індустріальних 
регіонів України”; автора 
цих рядків „Оцінка якості 
водопровідної та доочище-
ної питної води за даними 
соціологічного опитування 
сільських мешканців Дніпро-
петровської області”; докто-
ра медичних наук, доцента 
кафедри загальної гігієни 
Н. М. Онул „Гігієнічний аналіз 
екологічної детермінованос-
ті репродуктивних усклад-
нень у жінок”; аспіранта 

Аспірантура

З відривом від виробництва за спеціальностями  
та спеціалізаціями:

Спеціальність: 221 – Стоматологія:
Спеціалізація: стоматологія – 1

Спеціальність: 222 – Медицина:
Спеціалізації: внутрішні хвороби – 4

загальна практика – сімейна медицина – 3
хірургія – 2
травматологія та ортопедія – 1

Також ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України» оголошує прийом документів від громадян для 
вступу до аспірантури (з відривом та без відриву від ви-
робництва) на контрактних умовах.

Прийом документів відбуватиметься з 22 серпня по 1 ве-
ресня 2016 року.

Особи, які вступають до аспірантури, подають на ім’я 
ректора ДЗ «ДМА МОЗ України»:

 – заяву;
 – особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
 – список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступ-

ники, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають 
наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціаль-
ності та спеціалізації;

 – медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286 – о;

28 квітня 2016 року від-
булася ХХХІІ звітно-вибор-
на конференція первинної 
профспілкової організації 
студентів Дніпропетровської 
медичної академії, на яку де-
легували 60 делегатів від І-го 
та ІІ-го медичних факульте-
тів, а також стоматологічно-
го. У її роботі взяли участь 
заступник голови Дніпропе-
тровської обласної організа-
ції профспілки працівників 
охорони здоров’я В. А. Мал-
кова та голова профкому 
співробітників нашої акаде-
мії В. В. Васильченко. 

Із 2011-го по 2016 рр. 
профспілковий комітет сту-
дентів очолював Ярослав Ві-
кторович Віленський. Підби-
ваючи підсумки своєї роботи, 
він розповів про ставлення 
студентів до профспілкового 
комітету, співпрацю з орга-
нами студентського самовря-
дування, адміністрацією ака-
демії та місцевими органами 
влади. Головне, підкреслив 
голова профкому, це те, що 
профспілкова організація 
студентів завжди відкрита 
для молоді та готова прийти 
на допомогу в будь-яких си-
туаціях. Також він наголо-
сив, що вся робота - заслуга 
не однієї людини, а коман-
ди профспілкових лідерів. 
У звітній доповіді Я. Вілен-
ський максимально висвіт-
лив правозахисну та спортив-

но-культмасову роботу, оздо-
ровлення, організаційно-ін-
формаційну діяльність, со-
ціально-економічний захист 
юнаків та дівчат пільгових 
категорій, проблеми студент-
ських сімей з дітьми тощо.  
В обговоренні звітів голови 
та ревізійної комісії взяли 
участь громадські декани фа-
культетів: Микола Федорев-
ський, Денис Катеруша та го-
лова студентської ради акаде-
мії Олександр Журба. Кожен 
виступаючий розповів про 
проблеми, із якими довелось 
зіткнутися студентам під час 
навчання або проживання 
в гуртожитку, та подякував 
профспілковій організа-
ції за їх успішне вирішення.  
Обрання Я.В. Віленського на 
посаду голови було одного-
лосним, бо за весь час своєї 
роботи у профспілці він за-
рекомендував себе як відпо-
відальна й досвідчена люди-
на, яка сумлінно ставиться 
до своїх обов’язків та завжди 
знаходить спільну мову з усі-
ма студентами. 

Також було сформовано і 
новий склад профспілкового 
комітету студентів ДМА, ку-
ди увійшли 24 студенти. 

Валерія БІЛОВА, 
студентка 1 курсу

 І-го медичного факультету, 
член профкому студентів

«Профі ла кт и ч на ме д и ц и на : 
здобутки сьогодення та погляд у майбутнє»

кафедри загальної гігієни 
В. В. Калінічевої „Остеопо-
розна патологія як гігієнічна 
проблема в умовах промис-
лової території”.

До жвавої дискусії при-
єдналися наші гості. Наукову 
спільноту вра-
зила експе-
риментальна 
робота – стен-
дова доповідь 
Ганни Ігорівни Яськів „До-
слідження впливу лікарських 
субстанцій на репродук-
тивну функцію лаборатор-
них тварин в експерименті: 
результати та перспекти-
ви”; доповідь лікаря з гігіє-
ни харчування Токмацького 
міжрайонного управління 
ДСЕС у Запорізькій облас-
ті Н. В. Закладної „Гігієнічна 
оцінка фактичного харчуван-
ня працездатного населен-
ня зони спостереження За-
порізької атомної електро-
станції”; стендова доповідь 
колективу авторів ДУ „Рів-
ненський обласний лабора-
торний центр ДСЕС України” 
Р. В. Сафонова, Р. Р. Драб, 
О. В. Бялковського, Л. В. Ше-
левицької „Оцінка акарофау-
ни житлових та інших об’єктів 
Рівненщини та сенсибілізації 
до алергенів побутового пи-
лу населення області”.

Окрім обговорення до-
повідей і наукової дискусії, 
під час секційного засідан-
ня головуючий, завідувач 
кафедри гігієни та екології, 
професор О. А. Шевченко 
вручив учасникам конфе-
ренції монографію „Профи-
лактика внутрибольничных 
инфекций. Гигиенические, 
эпидемиологические и ми-
кробиологические аспекты” 
(Одеса, 2015).

Завершальним етапом 
конференції стало прийнят-
тя резолюції, пріоритетними 
завданнями якої є розробка 
та затвердження нової кон-
цепції охорони громадсько-
го здоров’я.

Любов ГРИГОРЕНКО,
доцент кафедри гігієни 

та екології

Відбулася науково-
практична конференція 
«Актуальні питання вну-
трішньої медицини».

У її роботі взяли участь 
близько 500 учасників з 
Києва, Харкова, Вінниці, 
Луцька, Мінська та Дніпро-
петровська. Серед присут-
ніх – почесні гості конфе-
ренції – ветерани Дніпро-
петровської медичної ака-
демії, які тривалий час про-

п р а ц ю в а л и 
на кафедрах 
пропедевти-
ки та терапії 
( Ю .  П .  А р -

тамонов, І. І. Візгалова, 
В. Ф. Вільгусевич, В. П. Гей-
ченко, З. К. Алексеєнко, 
Ю. О. Філіппов).

Учасників привіта-
ли ректор Дніпропетров-
ської медакадемії академік 
НАМН України, професор 
Г. В. Дзяк та голова Дні-
пропетровського обласно-
го товариства терапевтів, 
член-кореспондент НАМН 
України, зав. кафедри вну-
трішньої медицини 1 ДМА, 
професор Т. О. Перцева. Те-
тяна Олексіївна виступила 
з доповіддю, яку присвя-
тила історії терапевтичних 
шкіл Дніпропетровщини.

Ця конференція роз-
глянула ряд важливих про-
фесійних питань. На пле-
нарних засіданнях заслуха-
ли 39 доповідей. Їх предста-
вили професори Г. В. Дзяк, 
Т. О. Перцева, В. Й. Мам-
чур, Ю. М. Степанов (Дні-
пропетровськ), професо-
ри Б. Н. Маньковський та 
С. Х. Тер-Вартанян (Київ), 
проф. Ю. М. Мостовий (Ві-
нниця), проф. О. В. Біль-
ченко (Харків) та багато 
інших. Проведено теле-
міст з професором кафедри 
кардіології та внутрішніх 
хвороб Білоруського дер-
жавного медуніверситету 

Н. П. Митьковською. Учас-
ники засідань мали можли-
вість ознайомитись з сучас-
ними методами діагности-
ки та лікування кардіоло-
гічних, пульмонологічних, 
ревматологічних, ендокри-
нологічних та інших захво-
рювань.

До уваги учасників фо-
руму представили виставку 
фармацевтичних компа-
ній, медикаментозні засо-
би яких використовуються 
в різних галузях медицини.

На конференції було 
представлено 24 стендо-
ві наукові доповіді моло-
дих вчених та лікарів Дні-
пропетровська. Головуючі 
професори Т. В. Колесник, 
О. О. Ханюков, Л. І. Коноп-
кіна, Н. О. Перцева та до-
цент І. В. Василевська. До-
повіді оцінювались за акту-
альністю теми, проведени-
ми методами дослідження, 
а також можливістю обго-
ворення отриманих резуль-
татів. За результатами оці-
нювання було обрано три 
переможці, які отримали 
дипломи та премії.

Учасники конференції 
були єдині в думці, що вона 
об’єднала в собі механізм 
співпраці і зв’язку між ме-
дичною наукою і практи-
кою, а також висловили на-
дію на подальше проведен-
ня подібних заходів з роз-
ширенням тематики.

Ольга МИТРОХІНА,
кандидат меднаук,
асистент кафедри 

внутрішньої
медицини 2 та 
профпатології

Професор Е. А. Деркачов, викладач І. А. Андрєєва, 
професори О. А. Шевченко, В. М. Лехан.

 – копію диплома про закінчення вищого навчального закладу 
із зазначенням одержаної кваліфікації та копію додатка з оцін-
ками;

 – сертифікат щодо підтвердження рівня B2 Загальноєвропей-
ських рекомендацій з мовної освіти (за наявності). Вступник, 
який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, 
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English 
Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English 
Language Assessment, звільняється від складання вступного іс-
питу з іноземної мови. Під час визначення результатів конкур-
су зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступ-
ного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

 – посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наяв-
ності);

 – копію паспорта;
 – копію ідентифікаційного номера;
 – копію сертифікату лікаря відповідного фаху;
 – очні аспіранти – трудову книжку та копії трудової книжки, 

довідки про середній заробіток (для осіб зі стажем роботи).
Паспорт, трудова книжка та диплом про вищу освіту пода-

ються вступником особисто, документи приймаються тільки у 
повному комплекті.

Адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Володи-
мира Вернадського, 9, кімн. 81, 53, 54, наукова час-
тина.  Контактний телефон:     31-22-57

Державний заклад 
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

оголошує конкурс для проведення прийому до аспірантури на місця державного замовлення

Звітно-виборна конференція 
профкому студентів

Об’єднали 
науку 

з практикою

100-річчю 
медакадемії

присвячується



3 стор.10 червня 2016 року

(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 груд-
ня 2015 р., у № 21–22 від 18 
грудня 2015 р., у № 1–2 від 12 
лютого 2016 р., у № 3–4 від 18 
березня 2016 р., у № 5–6 від 8 
квітня 2016 р., у № 7–8 від 13 
травня 2016 р.)

Наукова діяльність спів-
робітників ДДМА у десяти-
річчя 2000-х насичена й різ-
номанітна, вона підпорядко-
вується ректорату та підроз-
ділу наукової та лікувальної 
роботи академії.

Основні напрями науко-
вих досліджень, які викону-
вались в академії, обговорю-
вались та ухвалювались на 
засіданні вченої ради відпо-
відно до матеріалів, що були 
представлені проблемними 
комісіями вузу, деканатами 
та насамперед на основі ма-
теріалів кафедр.

Особливо треба відзна-
чити участь наших науковців 
у державних науково-тех-
нічних програмах та науко-
во-дослідних роботах з най-
більш актуальних для медич-
ної науки питань, що фінансу-
ються МОЗ України і які також 
мають велике значення для 
нашого регіону. До них слід 
віднести такі дослідження:

- з медичного обґрунту-
вання та впровадження хар-
чових пектинових препара-
тів для профілактики, адап-
тації та реабілітації здоров’я 
дітей промислового регіону 
(професори Е. М. Білецька, 
К. Д. Дука);

- з діагностики та лікуван-
ня гіпертонічної хвороби за-
лежно від гіпертрофії лівого 
шлуночка та ремоделюван-
ня міокарда (академік НАМН 
України Г. В. Дзяк);

- з наукового обґрунту-
вання ведення індукованої 
вагітності, профілактики пе-
ринатальних наслідків та на-
ступних методів збереження 
репродуктивного здоров’я 
(професор З. М. Дубоссар-
ська);

- з перинатальної ВІЛ-
інфекції: оцінки ефективності 
та оптимізації сучасних фар-
макологічних засобів профі-
лактики, лікування, реабілі-
тації та стримання розповсю-
дження ВІЛ/СНІД (професори 
Л. Р. Шостакович-Корецька, 
О. Л. Дроздов);

– з розробки ефективних 
заходів профілактики захво-
рювань сечостатевої системи 
доброякісного і злоякісного 
характеру у населення, яке 
підлягає постійному впли-
ву комбінації радіаційних 
та хімічних чинників (проф. 
О. В. Люлько) та інші.

Тільки за цими дослі-
дженнями видано 4 моногра-
фії, 1 підручник, 4 посібники, 
8 методичних рекомендацій 
та інформаційних листів, опу-
бліковано 174 статті, отрима-
но 1 свідоцтво на відкриття, 
20 патентів, захищено 12 дис-
ертаційних робіт. 

У 2009 році на сторінках 
газети «Пульс» надрукована 
стаття «Цей підручник відпо-
відає сучасним критеріям». 
В ній йдеться про те, що на 
кафедрі хірургії № 1 з 2005 
року – єдиній клінічній ка-

федрі в Україні – у вигляді екс-
перименту почали втілювати 
комплексну систему управлін-
ня якістю навчального проце-
су на принципах кредитно-мо-
дульної системи навчання.

Навчання на практичному 
занятті, на думку завідувача 
кафедри, заслуженого діяча 
науки і техніки України, д. м.н., 
професора Я. С. Березницько-
го, повинно включати систе-
му поетапного накопичення, 
засвоєння і контролю знань. 
Саме етапність, послідовність 
і контроль – це різні боки про-
цесу навчання, які дозволять 
повніше засвоїти всі теми що-
до професійної діяльності лі-
каря загальної практики. При 
цьому найважливішим етапом 
є самостійна робота студен-
тів. Забезпечення самостійної 
підготовки навчальними по-
сібниками і підручниками – 
дуже важливий момент.  Тому 
співробітники кафедри хірур-
гії № 1 та інших кафедр ДДМА 
із залученням провідних вче-
них-медиків України з Києва, 
Тернополя, Вінниці та Полтави 
створили сучасний підручник 
«Хірургія» у 2-х томах, реко-
мендований ЦМК ВНЗ України 

для студентів 3 та 4–6 курсів 
вищих навчальних закладів 
медичного профілю ІІІ і ІV рів-
нів акредитації.

Навчальні технології сучас-
ності змінюються, потребують 
нових організаційних та мето-
дичних підходів викладання 
теоретичного і практичного 
матеріалу. Саме цим критеріям 
і відповідає підручник «Хірур-
гія». Професорові Я. С. Берез-
ницькому та к. м.н. Г. Ю. Хапать-
ку у 2010 р. за цей підручник 
присуджено Державну премію 
України в галузі науки і техніки.

Важливе значення для ме-
дичної науки є оприлюднення 
результатів наукових дослі-
джень, насамперед, співробіт-
ників академії. З цією метою 
започатковано та успішно про-
довжується у 2005 році видан-
ня науково-медичних журна-
лів, які внесені ВАКом України 
до переліку фахових наукових 
видань.

Журнал «Дерматовенеро-
логія. Косметологія. Сексопа-
тологія» видається як благо-
дійне видання громадською 
організацією міста Дніпропе-
тровськ «Центр сексуального 
здоров’я » за безпосередньої 
участі ДДМА. В журналі публі-
куються різнопланові роботи 
не тільки з дерматовенероло-
гії, але й пов’язані з іншими га-
лузями медицини: урологією, 
гінекологією, фармакологією, 
інфекційними хворобами, пе-
діатрією, фтизіатрією та багать-
ма іншими. З 1999 року в жур-
налі можуть публікуватися ре-
зультати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата медичних 
наук. Він є єдиним в Україні 
фаховим виданням, яке заре-
єстровано Всесвітньою Інфор-
маційною Організацією як пе-
ріодичне видання.

Журнал «Медичні перспек-
тиви» заснований у 1996 ро-
ці як видання для публікацій 
актуальних наукових праць 
з проблем теоретичної, про-
філактичної та соціальної ме-
дицини. З 1999 року наше ви-
дання атестовано як фахове. 
Редакційна колегія на чолі з 
її головним редактором ака-
деміком НАМНУ Г. В. Дзяком 
сформована з 11 вчених ДДМА, 
провідних спеціалістів, які ма-

ють відомі клінічні школи. 
До складу редакційної ради 
входять видатні вчені інших 
міст та країн – Києва, Хар-
кова, Росії, Великобританії, 
Німеччини.

Науково-прак тичний 
журнал «Урологія» заснова-
ний нашою академією та Ін-
ститутом урології та нефро-
логії Академії медичних на-
ук України у січні 1997 року. 
З початку 1999 року пред-
ставлений у всесвітній ме-
режі Інтернет.  З 2005 року 
видається українською та 
російською мовами.

У десятиріччя 2000-х 
студентське наукове то-
вариство і рада молодих 
вчених започаткували нову 
ініціативу – створення пе-
ріодичного наукового сту-
дентського журналу в елек-
тронному форматі на від-
родженій веб-сторінці СНТ 
під назвою «Дніпровський 
медичний часопис».

Щорічно на базі нашої 
академії проводяться кон-
ференції, з’їзди, симпозіу-
ми з різних напрямів науко-
вої діяльності.

Лютий 2001-го. Всеу-

країнська науково-прак-
тична конференція «Ор-
ганізаційно-методичні та 
правові засади і система 
підготовки військово-ме-
дичних кадрів в Україні»;

Червень 2002 року. 
Всеукраїнська науково-
практична конференція 
головних інфекціоністів, 
головних дитячих інфек-
ціоністів і завідувачів ка-
федр інфекційних хвороб 
вищих медичних закладів 
ІІІ–ІV рівнів акредитації та 
закладів післядипломної 
освіти «Тяжкі форми інфек-
ційних хвороб і невідкладні 
стани»;

2003 рік. Кафедра ото-
риноларингології на чолі 
із завідувачем професором 
В. В. Березнюком приймає 
гостей з різних куточків 
України, які прибули на на-
укову конференцію.

Протягом майже сто-
річної історії кафедри нею 
керували такі видатні вчені, 
професори, як Я. А. Гальпе-
рін, І. В. Корсаков, Л. А. Лу-
ковський, А. О. Сквірська.

Знаковою подією в ді-
яльності ЛОР клініки було 
відкриття у 1990 році від-
ділення мікрохірургії ву-
ха, яке очолив В. В. Берез-
нюк. Дніпропетровськ став 
п’ятим містом в Україні піс-
ля Києва, Донецька, Запо-
ріжжя, Тернополя, де ви-
конуються мікрохірургічні 
операції на вусі.

Завдяки участі та під-
тримці ректора Г. В. Дзя-
ка В. В. Березнюк прохо-
дить стажування у провід-
них європейських клініках 
Австрії, Німеччини, Фран-
ції. Всі оперативні втручан-
ня на ЛОР органах викону-
ються в ощадливому функ-
ціонально зберігаючому 
режимі з використанням 
сучасних оптичних ендос-
копів, мікроскопів, мікро-
хірургічних інструментів. 
У 1998 році В. В. Березнюку 
присвоєно звання «Заслу-
жений лікар України».

У десятиріччя 2000-х 
науковці кафедри впрова-
джують у медичну практи-
ку кохлеарну імплантацію 
(вживлюють електронне 

вухо) для відновлення слуху 
у глухих дітей та дорослих.

У 2006 році Дніпропе-
тровськ став другим після 
Києва містом в Україні, де ви-
конувалась ця операція. Про-
фесора В. В. Березнюка наго-
роджено орденом «За заслу-
ги ІІІ ступеня». За цей період 
професор виконав понад 
130 кохлеарних імплантацій, 
з яких 33 – у державах СНД: 
Казахстані, Узбекистані, Біло-
русі. У 2012 р. вперше в СНД 
була виконана одномомент-
на бінауральна кохлеарна 
імплантація, яка за версією 
телеканалу «Інтер» визна-
на подією року. А у 2014 р. 
разом з групою колег проф. 
В. В. Березнюк удостоєний 
звання лауреата Державної 
премії України в галузі науки 
і техніки.

Квітень 2004 р. V-а Все-
українська науково-практич-
на конференція «Актуальні 
проблеми фармакотера-
пії в педіатрії», присвячена 
75-річчю Дніпропетровсько-
го відділення асоціації педіа-
трів України.

Ще три наукові заходи 
відбулися восени 2004 р. Це 

науково-практична конфе-
ренція «Доктор Фальк Фар-
ма» скликає друзів. Нове в ді-
агностиці та лікуванні хро-
нічних захворювань кишеч-
ника, печінки та жовчовивід-
них шляхів», VІІ національний 
конгрес кардіологів України, 
ХІ Міжнародний Україно-ні-
мецький симпозіум ортопе-
дів-травматологів «Актуальні 
питання сучасної ортопедії».

VІІ національний конгрес 
кардіологів України відбув-
ся за участю НАМН України, 
МОЗ України, Інституту кар-
діології ім. М. Д. Стражеска 
НАМН України, Товариства 
та Асоціації кардіологів Укра-
їни. З усіх областей України 
з’їхалися понад 350 делега-
тів. У роботі конгресу бра-
ли участь Міністр охорони 
здоров’я України А. В. Під-
аєв, президент НАМН Укра-
їни О. Ф. Возіанов, академік 
Російської Академії Медич-
них Наук проф. Є. І. Чазов, 
проф. А. Л. Вьорткін та інші.

Робота форуму проходи-
ла відразу за декількома на-
прямами кардіології..

Серед молодих вчених 
проводився конкурс.  Його 
переможцем став наш коле-
га, асистент кафедри госпі-
тальної терапії Олексій Ханю-
ков. Всього на форумі взяли 
участь понад 3000 лікарів із 
Дніпропетровської області 
та інших міст регіонів.

Січень 2005 року. ДДМА 
приймає учасників науко-
во-практичної конференції 
з антимікробної хіміотерапії. 
Організаторами конференції 
стали діагностичний центр 
медакадемії, обласні това-
риства хірургів, терапевтів, 
педіатрів, акушерів-гінеко-
логів, міжрегіональна асоці-
ація з клінічної мікробіології 
та антимікробної хіміотерапії 
Росії, НДІ антимікробної хімі-
отерапії Смоленської меда-
кадемії.

Два дні плідної праці про-
летіли надзвичайно швидко. 
Лікарі Дніпропетровська ви-
словили велику вдячність 
колегам Смоленська за про-
фесійні поради, доброзичли-
вість і відкритість сердець, 
бажання продовжувати про-
фесійні стосунки для того, 

щоб бачити сьогодення і май-
бутнє щасливим і здоровим.

Листопад 2007р. Кафе-
дра загальної гігієни про-
водить міжнародну науко-
во-практичну конференцію 
«Збереження здоров’я насе-
лення урбанізованих тери-
торій – наукові і практичні 
аспекти впливу чинників до-
вкілля», присвячену 85-річчю 
кафедри.

Колектив кафедри під ке-
рівництвом завідувачки про-
фесора Е. М. Білецької протя-
гом року ретельно готувався 
до цієї події.

Важливість гігієнічного 
забезпечення щодо ліквіда-
ції наслідків надзвичайних 
станів підкреслювалась учас-
тю у конференції нашого ви-
хованця, генерал-майора 
медслужби, директора ВЦК 
«Захист» С. Ф. Гончарова (Мо-
сква).

Серед 96-ти учасників 
конференції була представ-
лена санслужба не тільки об-
ласті (професор С. А. Рижен-
ко) та міста (к. м.н. О. П. Штепа) 
на чолі з головними лікарями 
районних санепідстанцій, а й 
України в цілому (санітарні 
лікарі Запоріжжя, Дніпро-
дзержинська, Харкова, До-
нецька, Одеси, Луганська, Ві-
нниці, Алчевська, Рівного).

Конференція пройшла 
на високому рівні, була дуже 
цікавою, насиченою, емоцій-
ною.

Травень 2008 року. 
ДДМА – господар ІV з’їзду не-
йрохірургів України. Ця подія 
важлива не лише для вузів-
ських медичних працівників, 
але й для суспільства в ціло-
му. Проведення міжнародно-
го за складом четвертого фо-
руму саме у Дніпропетров-
ську свідчить про безпере-
чний авторитет нашої нейро-
хірургічної наукової школи та 
загалом медицини області.

Очолив роботу з’їзду об-
ласний нейрохірург, заслу-
жений лікар України, про-
фесор кафедри нервових 
хвороб та нейрохірургії ФПО 
ДДМА М. О. Зорін. Співголо-
вами з’їзду були директор 
Українського НДІ нейрохі-
рургії академік Ю. П. Зозуля 
та зав. кафедри нервових 
хвороб та нейрохірургії ФПО 
ДДМА, заслужений діяч на-
уки і техніки України про-
фесор Л. А. Дзяк. Почесні де-
легати з’їзду – головний не-
йрохірург МОЗ України проф. 
Є. Г. Педченко, ректор ДДМА 
академік Г. В. Дзяк, профе-
сор ДДМА М. М. Мосійчук. 
Серед делегатів з’їзду понад 
400 професорів, завідувачів 
та співробітників кафедр не-
йрохірургії вищих навчаль-
них медичних закладів Укра-
їни, лікарі-нейрохірурги з усі-
єї України.

Серед закордонних гос-
тей з’їзду – директор Ін-
ституту нейрохірургії імені 
М. Н. Бурденка Російської 
Академії Наук академік 
О. М. Коновалов, професор 
Фукушима із США, профе-
сор Бах з Німеччини, акаде-
мік А. Ф. Смєянович та проф. 
Ф. В. Олешкович з Білорусі та 
інші.

Гостями з’їзду були чис-
ленні лікарі суміжних спе-
ціальностей – неврологи, 

анестезіологи, морфологи, 
фармакологи, ортопеди, ра-
діологи тощо.

Усі доповіді на з’їзді були 
розподілені по секціях, що 
надало можливості висвітли-
ти найсучасніші досягнення 
в усіх напрямах нейрохірур-
гічної науки та практики. Зміс-
товність, високий представ-
ницький рівень з’їзду, а також 
його бездоганна організація і 

умови проведення на базі Па-
лацу студентів залишили не-
забутні враження у делегатів 
та гостей з’їзду.

Вересень 2010 року на-
сичений науковими медич-
ними подіями.

Дніпропетровськ при-
ймав делегатів ХV з’їзду ор-
топедів-травматологів Украї-
ни, ІV з’їзд гастроентерологів 
України, на базі кафедри хі-
рургії № 1 відбулася ІV україн-
ська науково-практична кон-
ференція «Хірургічне лікуван-
ня ожиріння та супутніх мета-
болічних порушень», а також 
набуло розвитку співробітни-
цтво українських спеціалістів 
відділення щелепно-лицьової 
хірургії обласної клінічної лі-
карні імені Мечникова, кафе-
дри хірургічної стоматології 
ДДМА та американських ще-
лепно-лицьових хірургів із 
благодійної спонсорської ор-
ганізації «Лінія життя».

«Лінія життя» – це дов-
гостроковий проект, який 
передбачає не тільки спіль-
ні операції, впровадження 
сучасних методів пластики, 
особливостей реабілітації ді-
тей, але й фінансування ви-
трат на операції, стажування 
наших спеціалістів у клініках 
США. Організаторами проек-
ту виступили головний лікар 
Дніпропетровської обласної 
клінічної лікарні імені Меч-
никова професор В. О. Пав-
лов, зав. відділенням лікарні 
кандидат меднаук А. С. Комок, 
професор ДДМА О. Є. Мале-
вич.  З американського боку 
організатором роботи над да-
ним проектом виступив про-
фесор Джефрі Мозес. 

З 2006 року делегації США 
у складі 8–12 спеціалістів при-
їжджали до Дніпропетров-
ська семиразово. До делега-
ції входили відомі в Америці 
пластичні черепно-щелепно-
лицьові хірурги з Каліфорнії, 
Арізони, Бостона, Коста-Ріки, 
Флориди, а також молоді, але 
досвідчені хірурги, дитячий 
психолог, операційні медичні 
сестри та анестезіологи. Про-
тягом усіх візитів американ-
ські колеги обладнали клініку 
апаратурою та інструмента-
ми, включаючи наркозну-ди-
хальну апаратуру. Також клі-
ніка збагатилася наборами 
хірургічного інструментарію. 
Для пластики обличчя, по-
рожнини рота – автоклавом, 
наборами для остеосинтезу, 
електроножем, рефлектора-
ми та іншим.

(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 третя, 1 пол.)

15 (28) вересня 
1916 р.

До 100-річчя 
Дніпропетровської 
медичної академії
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У лютому нинішнього 
року на кафедрі внутріш-
ньої медицини №2 та про-
фпатології провели І-й етап 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади з клінічної іму-
нології та алергології. У ньо-
му брали участь студенти 
5 курсу медичних факуль-
тетів, які навчалися на ци-
клі з клінічної імунології та 

алергології, вони отрима-
ли відмінні та добрі оцінки. 
Під час конкурсу студенти 
відповідали на тести з бази 
«КРОК», готували відповіді 
на клінічні задачі у вигля-
ді коротких історій хвороб, 
трактували аналізи крові, 

Так, ми не страждаємо від голо-
ду, холоду, але нас турбують ріст цін, 
низькі зарплати і пенсії, підвищен-
ня комунальних платіжок, висока 
вартість ліків. Нас тривожать візит 
до лікаря і виклик до начальства, ми 
хвилюємося з приводу майбутнього 
і нас лякає загроза розгулу злочин-
ності та корупції.

Усе це згубно впливає як на 
психіку людини, так і на її фізичний 
стан. Виникають тривога, депресія, 
неврози, емоційна нестійкість, по-
гіршення пам’яті, безсоння, підви-
щена втомлюваність тощо.

Автор теорії стресу Ганс Се-
льє стверджував, що на зовнішні 
впливи – холод, втому, швидкий 
біг, страх, приниження, біль та чи-
мало іншого організм відповідає 
не тільки захисною реакцією, але й 
загальним однотипним фізіологіч-
ним процесом – стресом. Організм 
мобілізує себе на пристосування до 
нової ситуації.

Стрес – це психічна травма, ви-
кликана подіями, значущими для 
людини.

Чим же небезпечний стрес? 
Тим, що це причина ледь не 90% усіх 
захворювань. Стрес ослаблює іму-
нітет, порушує роботу усіх систем 
організму.

Стресова напруга накопичу-
ється в організмі і викликає низку 
несприятливих наслідків. Саме то-
му навички управління стресом ста-
ють все більш актуальними.

До соматичних симптомів від-
носяться серцебиття, біль і відчуття 
стискання у грудній клітці, пору-
шення травлення, здуття живота, 
спазматичний, різкий біль у животі 
та пронос, часте сечовиділення, від-
чуття поколювання в руках і ногах, 
м’язова напруга, частий біль у ділян-
ці шиї та нижньої частини спини, 
головний біль, мігрень, шкірні виси-
пання, відчуття клубка в горлі.

До емоційних симптомів від-
носяться надмірні сильні та швидкі 
зміни настрою, невиправдана три-
вога з будь-якого приводу, нездат-
ність відчувати симпатію до інших 
людей, відгородження від зовніш-
нього світу, відчуття втоми і немож-
ливість зосередити увагу, підвище-
на тривожність.

Із емоційних наслідків найчас-
тіше виявляються депресія, астенія 
і так званий «синдром хронічної 
втоми».

На перший погляд, у цих емо-
ційних станах нічого доброго немає. 
Однак інколи вони виконують сво-
єрідну захисну функцію. Обмежую-
чи активність людини, створюють 

кісткового мозку, імуногра-
ми, рентгенограми, брали 
участь у співбесіді з членами 
комісії.

Переможцями I етапу 
олімпіади стали: Альфред 
Курбанов (І місце), Катери-
на Бельська (ІІ місце), Ярос-
лав Чепурний та Дмитро 
Дворецький (ІІІ місце). 

Їм було надано право і 

честь представляти Дніпро-
петровську медичну акаде-
мію на ІІ етапі Всеукраїн-
ської олімпіади з клінічної 
імунології та алергології, 
який проводився на базі ка-
федри клінічної імунології 
та алергології з секцією ме-

дичної генетики Національ-
ного медичного універси-
тету ім. О. О. Богомольця у 
м. Києві.

За результатами II етапу 
Всеукраїнської олімпіади 
Катерина Бєльська в індиві-
дуальному заліку отримала 
почесне 2 місце, щиро віта-
ємо!

У проведен-
ні I етапу, під-
готовці до участі 
у ІІ етапі брали 
участь виклада-
чі нашої кафедри: асистен-
ти О. М. Коваленко, к.м.н. 
Т. П. Ніколаєнко, доцент 
к. м.н. С. В. Собко та ін-
ші. Слід відзначити плідну 
співпрацю, яка стає доброю 
традицією, з такими фахів-
цями, як доцент кафедри 
внутрішньої медицини № 3 
к. м.н. Т. В. Лакіза, асистент 
кафедри педіатрії № 2 к. м.н. 
М. В. Ширикіна.Олімпіада 
не тільки підбила підсумки 
роботи з викладання пред-
мета «Клінічна імунологія 
та алергологія», але й стала 
кроком вперед у викладан-
ні цієї надскладної і такої 
необхідної у роботі лікаря 
дисципліни. Мудрі латиня-
ни знали, що «Non progredi 
est regredi» (Не йти вперед - 
означає йти назад).

Вікторія РОДІОНОВА,
професор кафедри 

внутрішньої медицини №2
та профпатології

Аль Убейд (Ліван), Шамхаліл 
Хастієв (Грузія), Дурдона На-
рзієва (Узбекистан). У секції 
«Проблеми охорони навко-
лишнього середовища» допо-
віді англійською мовою пред-
ставили Наталія Ткачук, Дар’я 
Жидкова, Оксана Чвертка (І 
медичний ф-т), Анастасія Но-
вікова, Артем Варун (ІІ медич-
ний ф-т). Керували науковою 
роботою студентів-іноземців 
– О. М. Броцька-Ляховецька, 
О. М. Щуровська, Л. В. Са-
гірова, А. О. Кузьменко, 
Н. О. Слюсарь та автор цих 
рядків, вітчизняних студентів 
– А. О. Кузьменко, А. О. Лит-
виненко.

Особливе значення кафе-
дра приділяє удосконаленню 
рівня знань з англійської мо-
ви, що стає дедалі актуальні-
шим в умовах євроінтеграції 

української медичної науки. 
Так, 12 травня 2016 року сту-
денти 1 та 2 курсів І-го медич-
ного факультету під керівни-
цтвом викладачів кафедри 
мовної підготовки А. О. Кузь-
менко, А. О. Литвиненко, 
Н. В. Давидової стали учасни-
ками Міжнародної студент-
ської наукової конференції 
«Інженер ІІІ тисячоліття», 
що пройшла на базі Дніпро-
петровського національного 

Такий складний, 
але необхідний 

предмет…
Одним із завдань вищої 

школи є залучення студент-
ської молоді до поглибленого 
вивчення наукових здобутків 
галузі, якій вони вирішили 
присвятити своє життя. Ка-

федра мовної під-
готовки (завідувач 
– доктор філоло-
гічних наук, про-
фесор Т. В. Філат) 

активно залучає студентів-
медиків до наукової роботи 
з лінгвістичних дисциплін. 
Презентація результатів такої 
роботи проходить на студент-
ських наукових форумах Дні-
пропетровська.

14-15 квітня 2016 року 
студенти І міжнародного, І 
та ІІ медичних факультетів 
представили свої доповіді на 
ХІ Міжнародному форумі 
студентів та молодих вчених 

«Розширюючи обрії», органі-
зованому Національною гір-
ничою академією. Так, у сек-
ції «Російська мова як інозем-
на» дипломи отримали Амін 
Жеббор (Марокко), Ділноза 
Холтураєва (Узбекистан), 
Пріянка Рай (Індія), Мухам-
мад Соломов (Узбекистан), 
Наіра Хастієва (Грузія), Зор 
Менгуш (Марокко), грамоти 
учасника – Сахіба Мірзах-
медова (Узбекистан), Аммар 

університету залізничного 
транспорту імені академіка 
В. Лазаряна. Серед учасни-
ків були представники 14 
вищих навчальних закладів. 
Визнанням високого рівня 
мовної підготовки студен-
тів стали виступи О. Дубіни, 
А. Волкової, В. Тимофєє-
вої на пленарному засідан-
ні. А. Вороніна, А. Дуднік, 
О. Скулинець, К. Ніколає-
ва, М. Усова, І. Шабурова, 
Д. Завгородній, А. Пасаць-
ка виступили під час роботи 
секції англійської мови. 

Підбиваючи підсумки 
роботи конференції, рек-
тор ДНУЗТ ім. В. Лазаряна 
професор О. М. Пшинько 
окремо подякував Дніпро-
петровській медичній ака-
демії за участь та відзначив 

високий рівень мовної під-
готовки наших студентів. 
Завідувач кафедри філології 
та перекладу ДНУЗТу про-
фесор Т. І. Власова зверну-
ла увагу на актуальність тем, 
що були представлені, та за-
кликала до подальшої співп-
раці. 

Любов ТЯГЛО,
викладач кафедри 
мовної підготовки

умови для відновлення витрачених 
сил.

Звичайно, не варто при появі 
депресії чи хронічної втоми просто 
«сидіти і очікувати». Зовсім ні!

Якщо депресія досягла такої 
сили, що сама стає джерелом стресу, 
слід звернутися до спеціаліста (ме-
дичного психолога, психотерапев-
та). Призначена терапія допоможе 
ефективніше впоратися з наслідка-
ми стресу.

Результатом надмірного стресу 
є безсоння. В свою чергу, постійне 
недосипання знижує стресостій-
кість. Коло замикається, і в резуль-
таті дві проблеми – стрес і безсо-
ння – можуть стати хронічними.

Існують різні способи приско-
рити відновлення резервних сил 
організму. Насамперед потрібно 
зменшити кількість впливаючих 
на людину стресогенних факторів: 
знизити вживання кофеїну, вчасно 
лягати спати і забезпечити достат-
ню тривалість сну, не перенаванта-
жувати себе тощо.

Окрім того, корисний будь-
який вид відпочинку. Це можуть 
бути сауна, лижі, велосипед, читан-
ня, прогулянки на свіжому повітрі і 
будь-які заняття, які сприймаються 
як відпочинок.

Ірина СПІРІНА,
професор, завідувач кафедри

психіатрії, загальної та 
медичної психології

Розширюючи наукові горизонти

О т  ц і  в ж е  с т р е с и…

Люк Вовенарг говорив: 
аби зберегти бадьорість духу, 
потрібно підтримувати бадьо-
рість тіла. Під таким гаслом у 
нашій академії відбулась між-
факультетська спартакіада, 
присвячена пам’яті Галини 
Романової. Це немов малень-
кі олімпійські ігри, справжнє 
свято, де кожен спортсмен-
медик зміг продемонструвати 
свої вміння. 

Команди невпинно тре-
нувались, відпрацьовували 
свої вправи та навички. Ко-
жен хотів довести, що він 

найкращий, найвправніший, 
найсильніший. Величезний 
заряд енергії та позитивного 
настрою змогли отримати не 
тільки учасники, а й глядачі, 
бо запекла боротьба за зван-
ня кращого факультету бу-

ла насиченою, емоційною та 
яскравою.

У змаганнях перемогу 
здобув I-й медичний зі зна-
чним відривом балів: набрав 
91 з 99 можливих. Наші чем-
піони Роман Репп, Кирило По-
встяной, Єлизавета Фроліко-
ва та інші, які є нашою спор-
тивною надією, нашою гор-
дістю. Вони отримали перші 
місця з плавання, гирьового 
спорту, чоловічого волейбо-
лу, настільного тенісу, легкої 
атлетики, а також другі місця 
з шахів, армреслінгу, бадмін-
тону, жіночого волейболу. 

Готуватися команді до-
помагали заступник декана з 
питань спорту Максим Воло-
димирович Радзецький та го-
лова спорт-сектору факульте-
ту, п’ятикурсник Дмитро Дво-
рецький. Під час змагань ак-
тивістів підтримувала також 
заступник декана Вікторія Бо-
рисівна Бакурідзе-Маніна. 

Завдяки злагодженій ро-
боті, наполегливим тренуван-
ням й шаленому жаданню пе-
ремоги студенти I-го медич-
ного змогли стати рекордсме-
нами, досягти мети та гідно 
виступити. 

Ми пишаємося наши-
ми переможцями, вітаємо з 
успішним виступом та бажа-
ємо їм невпинного розвитку, 
нових перемог, успіхів у спор-
ті й навчанні. 

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 4 курсу

І-го медичного факультету

Спорт

Нові 
рекорди 

I-го 
медичного 

Справи
студентські


