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БАЖАЄМО УСПІХІВ У НОВОМУ  
НАВЧАЛЬНОМУ ЮВІЛЕЙНОМУ! РОЦІ! 

Традиційну серпневу нараду  присвятили підсумкам 
роботи колективу ДМА за 2015-2016 навчальний  та 
завданням на 2016-2017-й рік.

Привітавши колектив академії з початком нового 
навчального, ювілейного! року, ректор академік Г. В. Дзяк 
надав слово для звітів проректорам Т. О. Перцевій,  
В. Й. Мамчуру,  Л. Ю. Науменку, потім виступив із 
заключним словом – визначивши конкретні завдання на 
наступний навчальний рік.

Подаємо витяги з  виступів проректорів.

АКТОВА ПРОМОВА
За традицією  щороку на честь дня народження нашої 
академії 15 (28) вересня вчені-медики виголошують ак-
тову промову.  Цьогоріч на честь 100-річного ювілею 
ДМА цієї честі удостоєний завідувач кафедри педіатрії 
1 та медичної генетики професор Олександр Євгенович 
Абатуров. Тема його виступу «Несинонімічні однону-
клеотидні поліморфізми та персоніфікація педіатрич-
ної практики». Виголосить він цю промову 15 вересня 
на урочистому засіданні   вченої ради.

У 2015-2016 навчальному 
році наша діяльність  була 
планово перевірена   прокура-
турою, державною комісією 
освіти, рахунковою палатою 
та Фондом державного майна. 
За результатами перевірок сер-
йозних порушень не виявлено. 
Були створені Статут академії, 
Стандарт з напряму «Магістр 
медицини» та Проект навчаль-
ного плану для підготовки 
«Магістра медицини».

Пріоритетним напрямом ву-
зівської освіти слід вважати 
створення умов для  форму-
вання у студентів   готовності 
до самоосвіти. 

Підготовка нової спеціаль-
ності «Магістр медицини» 
потребує підвищення якості 
навчально-методичного забез-
печення практичних занять та  
навичок , підвищення вимог 
щодо виконання алгоритмів 
вмінь та навичок «біля ліжка 
хворого» та на манекенах.

Цього року МОЗ  України 
було вперше підвищено кри-
терії для ліцензійних іспи-
тів 2016 року: «Крок  2» - до 
60,5%, «Крок 3» до 70,5% пра-
вильних відповідей.

***
В академії склалась певна 

система підготовки випускни-
ків до ліцензійних інтегрова-
них іспитів «Крок 2». Щорічно 
на всіх кафедрах складається 
план заходів щодо підвищення 
якості підготовки.  Проведено 
4 ректорські контролі за техно-
логією ДО «Центр тестування 
при МОЗ України» як тренінги 
та з метою оцінки рівня знань 
протягом навчального року.

Як свідчить динаміка ре-
зультатів ректорського контро-
лю та результатів ліцензійного 
іспиту, необхідно вживати сер-
йозних заходів на випускних 
курсах.

Академія – одна з трьох ВНЗ 
України (ще ДНМУ та Луг-
ДМУ), в яких усі вітчизняні 
студенти без «незадовільних 
оцінок» склали ліцензійні іс-
пити з «Крок 2. Стоматологія».

При національному показ-
нику 76,1% результат  академії 
склав 82,6% правильних відпо-
відей. Слід звернути увагу на 
показники знань з дитячої  хі-
рургічної стоматології та орто-
донтії, які нижче національних 
на 6,7% та 8,5% відповідно.

З 36 російськомовних сту-
дентів не склали «Крок 2. Сто-
матологія» 12 осіб (33,3%), що 
перевищує середній бал по 
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країні (18,5%) в 1,8 раз та від-
повідає 9-му місцю.

Із 19 англомовних студентів 
7(36,8%) не склали іспит «Krok 
2. Stomatology», що вище на-
ціонального показника в 2,8% 
рази і відповідає 8-му місцю.

Викликає занепокоєння той  
факт, що із 14 російськомовних 
студентів  5 (37,5%) не склали 
ліцензійний іспит «Крок 2. 
Фармація», що в 4,1 рази вище 
національного показника.

Із 9 вітчизняних студентів 2 
(22,2%) не склали ліцензійний 
іспит «Крок 2. Фармація» при 
національну показнику 3,7. В 
Україні з 495 студентів іспит 
«Крок 2. Фармація» не склали 
лише 18 студентів.

Виникає думка, що ми не-
правильно готуємо студентів 
з цього фаху.

***
Щодо ліцензійного іспи-

ту «Крок 3». У 2016 році йо-
го складали 409 осіб за фахом 
«Загальна лікарська підготов-
ка» та «Лабораторна діагнос-
тика», не склали 15 осіб (3,7%) 
при національному показнику 
8,2%.

З 102 лікарів-інтернів за фа-
хом «Стоматологія» не склали 
іспит 15 (14,7%) при національ-
ному показнику 25,2%. Дея-
кі з них складають цей іспит 
вже третій, четвертий і п’ятий 
рази. Це, до  речі, щодо якості 
підготовки лікарів-інтернів.

***
Ми плідно працюємо з ДО 

«Центр тестування при МОЗ 
України». Нашими викладача-
ми у 2016 р. створено для по-
повнення первинного банку 
даних 1349 тестових завдань 
з «Крок 1» та «Крок 2» з усіх 
спеціальностей.

ДО «Центр тестування» на-
діслав результати фахової екс-
пертизи 159 тестових завдань 
до ліцензійного іспиту «Крок 
2. Фармація», які були створе-
ні викладачами ДМА. 103 з них 
було відхилено – з фармаког-
нозії, менеджменту та марке-
тингу, організації та економіки 
фармації з причини: «не відпо-
відає структурі змісту іспиту», 
«змістовно некоректні», «по-
вторно подані до банку».Тож 
колективам кафедр є над 
чим працювати.

***
Питання практичної під-

готовки випускників зали-
шаються актуальними, адже 
у наших викладачів низька ви-
могливість  до виконання алго-

ритмів практичних умінь кож-
ним студентом під час прак-
тичних занять та практики.

На державному практично-
орієнтованому іспиті не всі 
випускники можуть виконати 
практичні навички у межах на-
вчальної програми.

Прикро, що кожен другий 
випускник І-го та ІІ-го медич-
них факультетів не зміг без 
помилок визначити групу кро-
ві та резус-належність, пра-
вильно розв’язати ситуаційну 
задачу «Надання екстреної ме-
дичної допомоги дитині», пра-
вильно розв’язати ситуаційну 
задачу з діагностики невід-
кладного стану у дитини.

Кожен третій випускник не 
зміг правильно провести вну-
трішньо-синдромну диферен-
ційну діагностику «біля ліжка 
дорослого хворого», виконати 
медичну маніпуляцію «Штуч-
на вентиляція легень методом 
повітря, що видихається», пра-
вильно вирішити ситуаційне 
завдання «Діагностика невід-
кладного стану, визначення 
тактики та надання екстреної 
медичної допомоги».

Кожен другий студент ІІ-го 
міжнародного факультету не 
зміг: провести діагностуван-
ня, аналіз та оцінку на підставі 
ЕКГ, розв’язати ситуаційну за-
дачу з надання екстреної ме-
дичної допомоги дитині.

Кожен третій студент цього 
факультету не зміг провести 
аналіз та оцінити рентгено-
граму з хірургічних хвороб, 
провести  медичну маніпуля-
цію «непрямий масаж серця», 
розв’язати  ситуаційну задачу 
з діагностики невідкладного 
стану у дитини.

Кожен третій випускник 
академії не зміг правильно 
розв’язати ситуаційну задачу 
з діагностування та лікування 
туберкульозу, з діагностики 
та профілактики інфекційних 
хвороб, без помилок оцінити 
серцебиття плоду, визначити 
стан новонародженого за шка-
лою Апгар, провести первин-
ний догляд за новонародженим 
тощо.

Отже, проблема практич-
ної підготовки випускників 
потребує уваги, контролю та 
відповідальності наших ви-
кладачів.

Підготовка іноземних 
громадян на довузівсько-
му, додипломному і після-
дипломному рівнях стала 
невід’ємною і вагомою част-
кою освіти нашої академії.

Минулого навчального ро-
ку освіту у нас отримували 
1636 іноземних громадян із 
52 країн світу , зокрема,  1425 
студентів, 111 клінічних ор-

ми навчання.  Певною про-
блемою для нас є недостатня 
кількість викладачів англо-
мовної форми навчання, осо-
бливо гостро  ця проблема 
відзначається на кафедрах 
молодших курсів. 

 Вагомою часткою мето-
дичного забезпечення на-
вчального процесу  минулого 
року став сайт академії.    Але   
маємо  нереалізовані можли-
вості його використання для 
поточного і  тестового контр-
олю.

 Безумовно, ефективність 
вжитих освітніх заходів ви-
значається показниками 
успішності студентів. Так, 
запровадження рубіжного 
контролю у вигляді комп-
лексного іспиту на 2 курсі з 
анатомії, гістології показали 

Один із інструментів по-
збавлення від студентів, не 
здатних засвоїти навчальну 
програму, є відрахування.  
Саме за академічну  забор-
гованість та порушення на-
вчальної дисципліни  за ми-
нулий рік відраховано 200 
студентів, а разом із 176 сту-
дентами із  Узбекистану, які 
були відраховані за власним 
бажанням  та продовжують 
навчання у своїй країні, кіль-
кість  відрахованих -  376 осіб.

 У 2015-2016 навчальному 
році диплом лікаря отримали 
137 іноземців з 27 країн сві-
ту, в тому числі 92 за напря-
мом «лікувальна справа»,  36  
- «стоматологія» і 9  - «фар-
мація».

 Понад 20 випускників ви-
явили бажання продовжити 

динаторів, 95 слухачів підго-
товчого відділення та 5 аспі-
рантів.

 Останніми роками відбу-
лося перезавантаження кон-
тингенту іноземців.   Стрім-
ко зростали представники  
Індії, Тунісу, Узбекистану, 
Марокко, Ізраїлю та ін. Змен-
шився контингент з таких 
країн, як Китай, Сирія, Лівія, 
Йорданія, Ірак, Палестина. 
Для певної частини студентів 
цих країн  характерні  недо-
статній рівень базової, мов-
ної підготовки, мотивації до 
медичної освіти, що негатив-
но впливає на можливість на-
дання освітніх послуг.

 Деканати міжнародних 
факультетів, міжнародний 
відділ  прагнули   покращити 
якість підготовки іноземців, 
підвищивши вимоги до базо-
вої підготовки,  посиливши 
увагу до рівня викладання 
дисциплін, особливо англо-
мовну підготовку.

 В умовах зниження прива-
бливості міжнародної освіти 
в Україні у зв’язку з подіями 
на сході України ми протягом 
останніх 3-х років утримуємо 
рівень набору іноземних сту-
дентів на І курс в межах лі-
цензійного обсягу. 

Щорічно на ринку освітніх 
послуг зростає попит на ан-
гломовну форму підготовки. 
В 2014-2015 рр. до нас при-
були понад 150 іноземців ан-
гломовної форми навчання,  а  
загалом у нас навчається 590 
іноземців англомовної фор-

стабільно невисокий рівень 
знань у 2015 та 2016 рр.  

Головним рейтинговим по-
казником для академії стало 
складання «Кроку 1» за на-
прямами: лікувальна спра-
ва, стоматологія, фармація.    
Минулого навчального року 
нам вдалося перевищити на-
ціональні показники за всіма 
освітніми напрямами та за 
даними Центру тестування 
посісти  четверте місце серед  
російськомовних та англо-
мовних іноземців відповідно.

 На жаль, результати скла-
дання «Кроку 2» студентами 
шостих курсів з «лікуваль-
ної справи» і п’ятих курсів 
- «стоматологія» та «фар-
мація» не були для нас ра-
дісними. Ці результати  - не  
випадковість: сигналом бу-
ли низькі показники ректор-
ського  контролю, низький 
рівень дисципліни студентів 
при проведенні ректорських 
контролів, лояльне ставлення 
до групи ризику заради збе-
реження контингенту, недо-
статня вимогливість  кафедр 
до тестової підготовки. 

освіту на післядипломному 
рівні у клінічній ординатурі.

У червні цього року ми 
представляли академію на 
міжнародній виставці в сто-
лиці республіки Туніс з  осві-
тянськими проектами десят-
ків країн світу. Це наша пер-
ша масштабна виставка на 
африканському  континенті.

 На порядку денному - су-
місні проекти з закордонни-
ми вузами. Розпочата робота  
з Варшавським медичним 
університетом. 

 За роки незалежності на-
ша академія стала реальним 
учасником ринку освітніх 
послуг в десятках країн світу. 
Сьогодні можна без особли-
вих зусиль забезпечити через 
фірми-посередники контин-
гент за освітніми напрямами. 
Але на сучасному освітньому 
ринку боротьба йде за пре-
тендентів на навчання з висо-
ким базовим рейтингом. 

(Витяг з доповіді прорек-
тора з наукової та лікуваль-
ної роботи  проф. В. Й. Мам-
чура читайте на 4-й стор.)
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1. Загальні положення
1.1 Ректор ДЗ ДМА обирається шляхом таємного голосу-

вання строком на п'ять років у порядку, передбаченому За-
коном України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 №1556-
18) з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо осо-
бливостей виборчої системи та порядку обрання керівника 
ВНЗ», затверджених Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 05.12.2014 №726.

1.2 Вибори ректора ДЗ ДМА проводяться з дотриманням 
принципів:

- відкритості;
- гласності;
- таємного та вільного волевиявлення;
- добровільної участі у виборах;
- демократичності;
- забезпечення рівності прав учасників виборів.
1.3 Забезпечення проведення виборів ректора ДЗ ДМА і 

контроль за дотриманням Закону України «Про вищу осві-
ту», вимог законодавства та принципів, визначених зазна-
ченими у п. 1.1 «Методичними рекомендаціями щодо осо-
бливостей виборчої системи та порядку обрання керівника 
ВНЗ», здійснюється уповноваженим органом засновника 
ДЗ ДМА ( Міністерством охорони здоров’я України (далі 
– МОЗ України).

1.4 Процедура обрання та призначення ректора ДЗ ДМА 
складається з таких етапів:

- оголошення конкурсу та прийом документів від претен-
дентів;

- підготовка виборів у ДЗ ДМА;
- проведення виборів;
- призначення на посаду ректора ДЗ ДМА та укладення 

з ним контракту.

2. Оголошення конкурсу та прийом документів від пре-
тендентів

2.1 Конкурс на заміщення посади ректора ДЗ ДМА ого-
лошується МОЗ України.

2.2 МОЗ України не пізніше ніж за два місяці до закін-
чення строку контракту особи, яка займає посаду керівни-
ка, або протягом тижня з дня утворення вакансії, публікує у 
газеті «Освіта України» або «Урядовий кур’єр», а також од-
ночасно на власному веб-сайті оголошення про проведення 
конкурсу на заміщення посади ректора ДЗ ДМА.

Таке оголошення публікується також на веб-сайті ДЗ 
ДМА. 

МОЗ України може прийняти рішення про публікацію 
додаткового оголошення про проведення конкурсу в інших 
друкованих засобах масової інформації.

2.3 Оголошення має містити таку інформацію:
1) повне найменування – Державний заклад «Дніпропе-

тровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 
України»;

2) інформацію про строк подання претендентами доку-
ментів, перелік яких зазначений у п. 10 «Методичних реко-
мендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 
обрання керівника ВНЗ»;

3) адресу, за якою здійснюється прийом документів від 
претендентів;

4) контактну інформацію (номер телефону, адресу елек-
тронної пошти);

5) інформацію про дату проведення виборів, яка не пови-
нна припадати на канікулярний період у ВНЗ.

2.4 Претенденти на посаду ректора ДЗ ДМА можуть бути 
висунуті трудовими колективами будь-яких структурних 
підрозділів ДЗ ДМА, первинними профспілковими органі-
заціями працівників або студентів ДЗ ДМА, а також шля-
хом самовисування.

2.5 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на замі-
щення посади ректора ДЗ ДМА, подають до МОЗ України 
такі документи:

1) заяву до МОЗ України про участь у конкурсі на ім’я 
Міністра МОЗ України,

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
3) автобіографію;
4) згоду на збір та обробку персональних даних за фор-

мою, що встановлюється МОЗУ;
5) копії документів про вищу освіту, наукові ступені та 

вчені звання;
6) довідку про проходження попереднього (періодично-

го) психіатричного огляду, яка видається відповідно до По-
рядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних 
психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабіне-

 П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРІВ РЕКТОРА  

ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ»
ту Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

7) копію паспорта, засвідчену претендентом;
8) копію трудової книжки.
Копії документів, які подаються претендентами (крім ко-

пії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи пре-
тендента, МОЗ України, або нотаріально.

2.6 Прийом документів від претендентів здійснюється 
протягом двох місяців з дня публікації оголошення про про-
ведення конкурсу на заміщення посади ректора ДЗ ДМА.

Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день 
з дня завершення строку прийому документів без урахуван-
ня канікулярного періоду.

2.7 Документи, подані претендентами після закінчення 
встановленого строку, не розглядаються та повертаються 
особам, які їх подали.

2.8 МОЗ України проводить перевірку відповідності пре-
тендентів вимогам, що висуваються до претендента на по-
саду керівника ВНЗ, які встановлені Законом України «Про 
вищу освіту».

2.9 МОЗ України за наслідками розгляду поданих пре-
тендентами документів приймає рішення про внесення (на 
голосування) до ДЗ ДМА кандидатур на посаду ректора ДЗ 
ДМА, які відповідають вимогам, встановленим ч.1 статті 
42 Закону України «Про вищу освіту», а саме:

- громадянство України;
- вільне володіння державною мовою;
- наявність вченого звання та наукового ступеня;
- стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівни-

ків не менше 10 років.
Перелік таких кандидатур направляється до ДЗ ДМА для 

голосування протягом 10 днів з дня завершення строку по-
дання претендентами документів.

2.10 Усі претенденти, які своєчасно подали докумен-
ти для участі у конкурсі на заміщення посади ректора ДЗ 
ДМА, письмово повідомляються МОЗ України про при-
йняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом 
десяти календарних днів з дати закінчення строку подання 
претендентами документів.

3. Підготовка виборів у ДЗ ДМА
3.1 Особи, що беруть участь у виборах ректора ДЗ ДМА.
Брати участь у виборах ректора ДЗ ДМА мають право:
3.1.1 Кожен науковий, науково-педагогічний та педа-

гогічний штатний (за основною посадою) працівник ДЗ 
ДМА. Штатний працівник ДЗ ДМА, який на момент про-
ведення виборів перебуває у відпустці. Якщо на посаді, яку 
займає такий штатний працівник, у період його відпустки 
перебуває інша особа, вона також має право брати участь у 
виборах ректора ДЗ ДМА.

3.1.2 Виборні представники з числа інших штатних пра-
цівників (за основною посадою), які обираються відповід-
ними працівниками шляхом прямих таємних виборів. По-
рядок обрання представників для участі у виборах з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педаго-
гічними та педагогічними працівниками ДЗ ДМА, визна-
чається положенням, яке затверджується Вченою радою ДЗ 
ДМА.

3.1.3 Виборні представники з числа студентів обира-
ються шляхом прямих таємних виборів. Порядок обрання 
представників для участі у виборах з числа студентів ДЗ 
ДМА визначається положенням, яке ухвалюється відповід-
но до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» та за-
тверджується Вченою радою ДЗ ДМА.

Студенти денної форми навчання, які на момент про-
ведення виборів є одночасно штатними працівниками ДЗ 
ДМА, беруть участь у виборах за квотою представництва 
студентів ДЗ ДМА. 

3.2 Загальна кількість (повний склад) наукових, науково-
педагогічних і педагогічних працівників ДЗ ДМА повинна 
становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, 
які мають право брати участь у виборах; кількість вибор-
них представників з числа інших працівників ДЗ ДМА по-
винна становити до 10 відсотків, а кількість виборних пред-
ставників з числа студентів повинна становити не менше 
15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

3.3 Керівник ДЗ ДМА протягом семи календарних днів з 
дати публікації оголошення про проведення виборів видає 
наказ про організацію виборів ректора ДЗ ДМА, в якому, 
зокрема, визначаються:

- кількісний та персональний склад організаційного комі-
тету з проведення виборів ректора ДЗ ДМА;

- кількісний та персональний склад виборчої комісії з 
проведення виборів ректора ДЗ ДМА;

- кінцевий термін обрання виборних представників з чис-

ла інших штатних працівників ДЗ ДМА, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а 
також з числа студентів, для участі у виборах ректора ДЗ 
ДМА.

3.4 Організаційний комітет і виборча комісія діють від-
повідно до статуту ДЗ ДМА, відповідних порядку та поло-
жень, які затверджуються вченою радою ДЗ ДМА.

3.5 Для забезпечення виконання вимоги ст. 42 розділу VII 
Закону України «Про вищу освіту» стосовно норм пред-
ставництва на виборах працівників ДЗ ДМА, які не є науко-
вими, науково-педагогічними та педагогічними працівни-
ками, та студентів, організаційним комітетом визначається 
кількість осіб з категорії інших працівників та студентів, 
що можуть брати участь у виборах ректора ДЗ ДМА.

3.6 Керівник ДЗ ДМА зобов'язаний забезпечити належні 
умови для роботи організаційного комітету та виборчої ко-
місії, а також надавати інформацію та документи, необхідні 
для виконання організаційним комітетом та виборчою комі-
сією покладених на них завдань.

Керівник ДЗ ДМА зобов'язаний надати організаційному 
комітету та виборчій комісії окремі придатні для роботи 
приміщення, а також забезпечити наявність у таких примі-
щеннях засобів зв'язку, оргтехніки, інших умов, необхідних 
для виконання організаційним комітетом та виборчою комі-
сією покладених на них завдань.

3.7 Організаційний комітет складає та передає виборчій 
комісії список осіб, які мають право брати участь у вибо-
рах, не пізніше, ніж за сім календарних днів до дати про-
ведення виборів. 

3.8 Кандидати на посаду ректора ДЗ ДМА мають право:
3.8.1 Проводити зустрічі із громадськістю та студентами 

ДЗ ДМА. Організаційний комітет забезпечує проведення 
таких зустрічей шляхом:

- виділення достатніх за обсягом аудиторій;
- надання необхідних аудіо- та медіа засобів для спілку-

вання з аудиторією та виділення для цього відповідного 
технічного персоналу;

- оприлюднення не пізніше ніж за тиждень до дати ви-
борів на сайті ДЗ ДМА та у кожному навчальному корпусі 
академії та структурних підрозділах академії інформації 
про дату, час та місце зустрічі;

- повідомлення не пізніше ніж за тиждень до дати ви-
борів претендентів на посаду ректора ДЗ ДМА (згідно із 
вказаною ними у заявах про участь у конкурсі контактною 
інформацією) про дату та місце зустрічі з громадськістю та 
студентами ДЗ ДМА;

- графік, дата і час проведення зустрічей плануються за 
умови надання можливості всім студентам академії, струк-
турним підрозділам академії та громадськості ДЗ ДМА взя-
ти у них участь без зривів запланованих навчальних занять, 
графіків і планів роботи структурних підрозділів.

3.8.2 Визначати не більше двох спостерігачів за ходом 
голосування.

3.8.3 Бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для 
голосування.

3.8.4 Бути присутнім під час голосування за місцем його 
проведення.

3.8.5 Бути присутнім під час підрахунку голосів та скла-
дання протоколу про результати голосування.

3.8.6 Кандидати на посаду ректора ДЗ ДМА можуть мати 
також інші права, які випливають з його участі у виборах і 
передбачені статутом ДЗ ДМА.

3.8.7 Усі кандидати мають рівні права.
3.8.8 Кандидат на посаду ректора ДЗ ДМА має право 

зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви 
до організаційного комітету не пізніше, ніж за двадцять чо-
тири години до початку виборів. Така інформація негайно 
доводиться організаційним комітетом до відома виборчої 
комісії для внесення відповідних змін до бюлетенів для го-
лосування.

3.9 Бюлетені для голосування виготовляються виборчою 
комісією не раніше, ніж за двадцять, і не пізніше, ніж за 12 
годин до початку виборів у кількості, що відповідає кіль-
кості осіб, які мають право брати участь у виборах та вклю-
чені до відповідного списку на виборчій дільниці, посвід-
чуються на зворотному боці підписом голови та секретаря 
виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються 
печаткою ДЗ ДМА.

3.10 Форма бюлетеня для голосування затверджується 
МОЗ України.

Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні 
виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі), який 
опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів 
голови виборчої комісії, а також його заступника чи 
секретаря. Персональна відповідальність за відповідність 
кількості бюлетенів кількості виборців та збереження 
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення посади ректора

Державного закладу «Дніпропетровська медична академія 
Міністерства охорони здоров’я України»

Вимоги до претендентів на посаду:
- громадянство України;
- вчене звання та науковий ступінь;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше  10 років;
- вільне володіння державною мовою.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування 

або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 
42 Закону України «Про вищу освіту»;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка 

видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних 
психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 
вересня 2000 р. №1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., №39, ст.1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;
- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені 
за місцем роботи претендента або нотаріально.
Відповідальність за достовірність документів несе претендент.
Дата проведення виборів – 25. 10. 2016 року.
Подання документів – протягом двох місяців з 12. 08. 2016 р.
Оголошення у газеті «Освіта України» опубліковано 08. 08. 2016 р.

За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7, каб. 16, телефон- 253-82-63.
(e-mail:  savina@moz.qov.ua)

бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.
3.11 Скриньки для голосування повинні бути прозорі, 

опломбовані та скріплені печаткою ДЗ ДМА.
3.12 Порядок організації роботи спостерігачів визначаєть-

ся організаційним комітетом.
3.13 Особи, які є членами організаційного комітету або 

виборчої комісії, на час виконання ними зазначених повно-
важень звільняються від основної роботи у ДЗ ДМА, в яко-
му проводяться вибори, із збереженням за ними заробітної 
плати.

4. Проведення виборів
4.1 Вибори проводяться шляхом таємного голосування з 

9 до 15 години за місцем знаходженням ДЗ ДМА. Організа-
ційний комітет ДЗ ДМА має право організувати проведення 
виборів і в іншому громадському закладі, придатному для 
цього.

4.2 Інформація про дату, час і місце виборів підлягає опри-
людненню виборчою комісією не пізніше, ніж за сім днів до 
дня виборів через інформаційні ресурси ДЗ ДМА (дошка ого-
лошень, газета «Пульс», веб-сайт тощо).

4.3 Під час голосування, а також підрахунку голосів має 
право бути присутнім представник МОЗ України. При цьому 
МОЗ України може делегувати свого представника як до го-
ловної виборчої комісії, так і до дільничних виборчих комісій 
(у разі їх утворення).

4.4 Приміщення для голосування повинно бути обладнане 
достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Роз-
міщення обладнання у приміщенні для голосування здійсню-
ється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосу-
вання, вхід і вихід із кабін (кімнат) для таємного голосуван-
ня, виборчі скриньки були у полі зору членів виборчої комісії 
та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для 
голосування. В кабінах (кімнатах) для таємного голосування 
повинні бути забезпечені належне освітлення, а також наяв-
ність засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

4.5 Організація проведення голосування та підтримання 
належного порядку у приміщенні для голосування, забезпе-
чення таємності голосування покладаються на виборчу ко-
місію.

4.6 Голова виборчої комісії перед початком голосування 
надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім канди-
датам на посаду ректора ДЗ ДМА, а також спостерігачам всі 
наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. 

4.7 Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бю-
летенів для голосування членам виборчої комісії, які видають 
бюлетені особам, що мають право брати участь у виборах.

4.8 Голова виборчої комісії у день виборів передає членам 
виборчої комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голо-
сування, список виборців. Відповідні члени виборчої комісії 
забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх вико-
ристання.

4.9 Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для 
голосування за умови пред'явлення особою, яка має право 
брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу. 
Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить на-
впроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право 
брати участь у голосуванні.

4.10. Бюлетень для голосування заповнюється особою, 
яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні (кімнаті) 
для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів 
забороняється присутність у кабіні (кімнаті) для таємного 
голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у 
будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може 
самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право 
за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою 
іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів на по-
саду ректора ДЗ ДМА, а також спостерігачів.

4.11 У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у 
голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що за-
свідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кан-
дидата на посаду ректора ДЗ ДМА, за якого вона голосує. 
Виборець може голосувати лише за одного кандидата.

4.12 Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповне-
ний бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються 
вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, 
оприлюднити своє волевиявлення.

4.13 Після завершення голосування приміщення для голо-
сування зачиняється і в ньому мають право знаходитись чле-
ни виборчої комісії, представник МОЗ України, кандидати 
на посаду ректора ДЗ ДМА, спостерігачі.

4.14 У приміщенні для голосування на всіх етапах голосу-
вання також мають право бути присутніми акредитовані ор-
ганізаційним комітетом громадські спостерігачі у кількості 
не більше трьох осіб.

4.15 Після перевірки цілісності пломб та печаток скриньки 
для голосування відкриваються виборчою комісією почерго-
во. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на 
стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

4.16 Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно 
членами виборчої комісії у тому ж приміщенні, де відбува-
лося голосування. 

4.17 Підрахунок голосів починається негайно після закін-
чення голосування, проводиться без перерви і закінчується 
після складання та підписання протоколу про результати го-
лосування.

4.18 Виборча комісії здійснює підрахунок загальної кіль-

кості виданих для голосування бюлетенів та кількості бю-
летенів, виявлених у скриньках для голосування. Бюлетені 
для голосування розкладаються на місця, позначені окре-
мими табличками, що містять з обох сторін прізвища та 
ініціали кандидатів. Окремо робиться табличка з написом 
«недійсні». При розкладанні бюлетенів визначений вибор-
чою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім 
членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку 
голосів, оголошуючи, за якого з кандидатів подано голос.

4.19 Бюлетень для голосування може бути визнаний не-
дійсним у таких випадках:

- якщо у бюлетені зроблено позначку більше, ніж за од-
ного кандидата;

- якщо не зроблено жодної позначки;
- якщо неможливо з інших причин встановити зміст во-

левиявлення.
4.20 У випадку, якщо члени виборчої комісії не можуть 

дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до складу недій-
сних, зазначене питання вирішується шляхом голосуван-
ня. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований 
членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку 
голосів. При цьому кожен член виборчої комісії має право 
особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня під-
рахунок інших бюлетенів припиняється.

4.21 Після розкладання бюлетенів, поданих окремо за 
кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів, 
визначений виборчою комісією член комісії вголос підра-
ховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з канди-
датів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу 
члена виборчої комісії, кандидата на посаду ректора ДЗ 
ДМА чи спостерігача може бути проведено повторний 
підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, 
а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підра-
хунку голосів кожен член виборчої комісії має право пере-
вірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати 
підрахунку голосів оголошуються головою виборчої ко-
місії і підлягають включенню секретарем комісії до про-
токолу про результати голосування.

4.22 Виборча комісія зобов'язана під час підрахунку 
голосів перевірити, чи дорівнює кількість осіб, які взя-
ли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за 
кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визна-
них недійсними.

4.23 Виборча комісія за результатами підрахунку голо-
сів складає протокол за формою, що затверджується МОЗ 
України. 

4.24 Протокол про результати голосування складається 
виборчою комісією у трьох примірниках. Копії примірни-
ка протоколу можуть надаватися кожному члену комісії, 
кандидатам на посаду ректора ДЗ ДМА та спостерігачам 
за їх особистою вимогою.

4.25 Кожен примірник протоколу підписується голо-
вою, заступником голови, секретарем та присутніми 
членами виборчої комісії. У разі незгоди із результатами 
підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член ко-

місії має право письмово викласти свою окрему думку, яка 
обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання 
протоколу не допускається.

4.26 Разом з протоколом організаційному комітету пере-
даються всі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду 
ректора ДЗ ДМА, спостерігачами, а також рішення, прийняті 
за результатами їх розгляду.

4.27 Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фік-
суванню за допомогою відповідних відео засобів. При цьому 
таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

4.28 Результати виборів оприлюднюються на веб-сайті ДЗ 
ДМА протягом доби після складання протоколу про резуль-
тати голосування, а також можуть оприлюднюватися на веб-
сайті МОЗ України.

4.29 Якщо у виборах взяли участь менше як 50 відсотків 
виборців, вибори вважаються такими, що не відбулися.

4.30 Якщо у першому турі виборів брав участь один канди-
дат і він не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають 
право брати участь у виборах, вибори вважаються такими, 
що не відбулись.

4.31 Якщо у виборах брали участь декілька кандидатів і 
жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які 
мають право брати участь у виборах, організаційний комітет 
приймає рішення про проведення другого туру виборів, який 
проводиться через сім календарних днів після проведення 
першого туру виборів.

У випадку, якщо дата другого туру виборів припадає на 
святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступ-
ний після святкового (неробочого) дня робочий день.

До бюлетенів для голосування у другому турі включаються 
двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у 
першому турі виборів.

4.32 Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів не 
набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право бра-
ти участь у виборах, вибори ректора ДЗ ДМА вважаються 
такими, що не відбулись.

4.33 Уся документація, пов'язана з проведенням виборів 
ректора ДЗ ДМА, повинна зберігатися у ДЗ ДМА протягом 
п'яти років. 

5 Призначення на посаду ректора ДЗ ДМА 
та укладення з ним контракту

З особою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які 
мають право брати участь у виборах, МОЗ України укладає 
контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з 
дня її обрання.

6 Прикінцеві положення
Це Положення набирає чинності з дня його ухвалення Вче-

ною радою ДЗ ДМА.



4 стор. 9 вересня 2016 року

ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОГО 

ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

МОЗ УКРАЇНИ»

Адреса редакції: 49044, 
м. Дніпропетровськ,  
вул. Вернадського, 9, 

кімн. 28, тел. 31-22-75
e-mail: puls@dma.dp.ua

Виходить українською  
мовою 

Обсяг 1 друк.аркуш.
Друк офсетний.

Редактор 
Зоя НІКОЛЬНИКОВА

Газета віддрукована 
у видавництві ПП “Ліра ЛТД”
49050, м. Дніпропетровськ, 

вул. Наукова, 5

Посвята у студенти – одне з 
найяскравіших свят у житті на-
шої академії. Його тепло згаду-
ють випускники, його щемливо 
зустрічають викладачі, адже це 
одвічний «початок» - початок 
гартування нового покоління 
медиків.

Урочистості й незабутності 
додає театралізоване дійство з 
Гіппократом та його учнями. А 
також місце, де відбувається по-
свята, - біля пам’ятника воїнам-

Дякуємо «Здоров’ю»  
за відпочинок

Інформаційний ресурс 
«Освіта.ua» представив 
рейтинг вузів, що посіли 
найвищі місця  в консолі-
дованому рейтингу 200 ви-
щих навчальних закладів 
України 2016 року. ДМА 
посіла 5 місце.

Нині у нас виконують-
ся 204 кандидатські та 39 
докторських дисертацій. 7 
докторських та 27 канди-
датських дисертацій захи-
щено в спецрадах. Закін-
чили підготовку за держза-
мовленням  13 аспірантів та 
12 магістрів, 12 аспірантів з 
відривом від виробництва, 
1 – без відриву.

За перше півріччя 2016 
р. вже захищено 8 доктор-
ських та 6 кандидатських 
дисертацій.

Актуальність і новизна 
наукової діяльності оціню-
ються патентами. Співро-

ВИТЯГ З ДОПОВІДІ НА 
СЕРПНЕВІЙ НАРАДІ

ПОСВЯТА  
У СТУДЕНТИ

СТУДЕНТСЬКЕ ЛІТО

БЕЗ НАУКИ ПРОГРЕС НЕМОЖЛИВИЙ
Проректор з наукової та лікувальної роботи  професор Віталій Йосипович МАМЧУР

бітниками академії отрима-
но 7 охоронних документів 
і позитивних рішень, 71 па-
тент. За перше півріччя по-
точного року отримано 26 
патентів.

Рейтинг вузів країни оці-
нюється й за кількістю на-
укових статей, опублікова-
них у зарубіжних наукових 
виданнях, та за кількістю 
їх цитування. За даними 
всесвітньої наукометричної 
бази  Scopus  наша академія 
посіла 23 місце (251 публі-
кація та 1844 цитування).

Всього за результатами 
наукових досліджень вида-
но 20 монографій, 6 науко-
во-методичних рекоменда-
цій, 41 інформаційний лист, 
1166 наукових робіт, з них 
105 статей та 274 тези за 
кордоном.

Науково-педагог ічни-
ми працівниками академії 

отримано 28 індивідуаль-
них грантів ( попередньо-
го року -  15) на стажу-
вання, проведення науко-
вих досліджень, участь у 
наукових конференціях, 
майстер-класах у США, 
Португалії, Іспанії, Італії, 
Польщі, Швеції, КНР, Сло-
венії, Нідерландах, Туреч-
чині, Великій Британії то-
що.

Успішно була представ-
лена наша академія на VІІ 
Міжнародній виставці «Су-
часні заклади освіти». ДМА 
відзначена нагородою Гран-
Прі «Лідер наукової та нау-
ково-технічної діяльності». 
А науковий потенціал за-
кладу – вчетверте сертифі-
катом якості наукових пу-
блікацій.

За кошти державного 
бюджету України в акаде-
мії виконувалися 7 із 52-х 

(13%)  НДР  на загальну су-
му 1440.5 тис. грн.

Плідно  працювали  спів-
робітники НДІ медико-біо-
логічних проблем (дирек-
тор  проф. О. Л. Дроздов). 
Видано 2 підручники з гри-
фом МОН, 1 монографія 
та 4 методичні посібники, 
отримано 6 патентів Укра-
їни, 5 авторських свідоцтв, 
опубліковано 23  наукові 
статті і тези, із них 5 в іно-
земних виданнях. Розро-
блено 8 методик виконання 
вимірювань, 15 стандарт-
них операційних проце-
дур. За перше півріччя 2016 
року видано 1 збірник та 1 
інформаційний лист, отри-
мано 2 патенти України, 
опубліковано 6 наукових 
статей і тез, виконуються 2 
фрагменти кандидатських 
дисертацій.

Є про що звітувати 23 на-

уковим трудовим колекти-
вам (НТК) на кафедрах, в 
яких трудиться 151 співро-
бітник, а також 4 сертифіко-
ваним лабораторіям Вони 
заробили 10 млн. 913 тис. 
986 грн., що на 30% більше, 
ніж  у попередньому році.

За наказом Державного 
експертного (фармакологіч-
ного) центру МОЗ України 
співробітники 18 клінічних 
кафедр ДМА брали участь 
у проведенні багатоцентро-
вих клінічних випробувань 
нових лікарських засобів 
іноземного (62 договори) та 
вітчизняного (25 договорів) 
виробництва з такими кра-
їнами, як США , Бельгія, 
Швеція, Швейцарія, Вели-
ка Британія та ін.

Це дозволило провести 
лікування хворих за міжна-
родними протоколами з ви-
конанням досліджень у  ла-

бораторіях Європи. США, 
Індії, Кореї, Ізраїлю.

Клініка медакадемії (гол. 
лікар В. М. Барсуков) одер-
жала від платних послуг 
723 тис. грн. За перше пів-
річчя 2016 р. тут  проліко-
вано 1896 хворих, прове-
дено 22941 консультацію, 
157946 діагностичних до-
сліджень, прооперовано 
217 хворих.

У медичному центрі  
(гол. лікар О. О. Дукель-
ський) у 2015 році  обстеже-
но та проліковано у зв’язку 
з діагностичними соматич-
ними хворобами  90 ветера-
нів академії. Надано понад 
700 консультацій лікарями 
за 6-7 фахами незахище-
ним верствам населення, 
які лікувалися в обласній  
фізіотерапевтичній лікарні 
«Солоний Лиман» та сана-
торії «Новомосковський». 
Консультувалися та обсте-
жувалися також  іноземні 
студенти академії.

Новому поповненню – 
радість пізнання!

студенти дружно підхопили: 
«Клянемося, клянемося, кля-
немося!».

«Свідками» цього пре-
красного дійства як завжди бу-
ли закуті у граніт поранений 
воїн та медсестра. На знак ві-
чної подяки до їхніх ніг теж за 
доброю традицією встановили 
кошик з квітами Микита Шев-
ченко та Любов Кротова.

Чудові пісні «Вишита со-
рочка»,   «Тече вода», «Пісня 
студента» у виконанні учасни-
ків художньої самодіяльності  

Вітав нове поповнення і 
Гіппократ з гілочками гороби-
ни – символом невразливості до 
хвороб, вогнем знань та клят-
вою, головний сенс якої – «не 
зашкодь» хворому.

За традицією Георгій Вікто-
рович вручив студентську сим-
воліку – студентський квиток, 
залікову книжку та ключ знань, 
а також одягнув білосніжні ха-
лати та шапочки першокурс-
никам Костянтину Жердєву та 
Марії Корніловій.

Костянтин зачитав клятву 
першокурсника, і новоспечені 

медикам – символу патріотиз-
му й героїзму співробітників та 
вихованців нашого вузу під час 
Великої Вітчизняної війни.

У рік свого 100-річного юві-
лею академія прийняла в свою 
сім’ю 554 вітчизняні першо-
курсники та понад  100 інозем-
ців. Це їх переможний тріумф, 
адже вони здолали усі вступні 
випробування, продемонстру-
вали високий рівень ЗНО, щире 
бажання присвятити себе най-
гуманнішому фаху.

Вітали їх і щасливі батьки, 
рідні і, звичайно ж, академія. 
Ректор, академік Г. В. Дзяк, пер-
ший проректор Т. О. Перцева,  а 
також гості – Владика Іриней з 
Божим Благословінням, голо-
ва  комісії міськради з питань 
охорони здоров’я, випускниця 
ДМА проф. Є. М. Дітятков-
ська та інші.З їхніх уст звуча-
ли побажання наполегливості  
в навчанні, самовідданості в 
опануванні фаху, шанування 
викладачів, традицій академії. 
Серед гостей також був  заст. 
директора департаменту охо-
рони здоров’я міської ради О. П. 
Григорук.

Катерини Павлюк, Лесі Бана-
хевич та Ярослава Віленського 
немов віночком обрамляли по-
святу у студенти.

Щасти вам, дорогі наші пер-
шокурсники, нехай кожен сту-
дентський день буде сповнений 
радості пізнання, нехай здобуті  
вами знання знадобляться для 
лікування лише мирних паці-
єнтів! 
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Люди кажуть, що у кожного 
літа є своя власна історія. І ми-
нуле літо не стало для мене ви-
ключенням. А почалась моя іс-
торія, коли я вирвався із полону 
великого міста і відправився у 
місце серед казкового дубового 
лісу й прекрасних  мальовничих 
ландшафтів. Все побачене мною 
диво назвали - «Здоров’я» - табір 
для нашого відпочинку та оздо-
ровлення.

У цьому дивовижному місці я 
відпочив і тілом, і душею. Навко-
ло табору царить тиша давньо-
го дубового лісу. Свіже повітря 
дурманило і наповнювало енер-
гією. Прохолодна вода Самари 
рятувала від літньої спеки, ба-
дьорила і оживляла. Я мав на-
году познайомитись з великою 
кількістю цікавих та неординар-
них людей. Тепле і душевне спіл-

кування у великій дружній ком-
панії так приємно притягувало і 
цікавило! А  увечері нехай трохи 
невміло, але так щиро ми співа-
ли пісні під чаруючі звуки гітари 
і зігрівались теплом вогнища.

Життя табору не обійшлось 
без культурної програми. Друж-
ні волейбольні матчі між коман-
дами викладачів та студентів 
стали невід’ємною частиною на-
шого активного життя. Також ми 
зійшлись у спортивному про-
тистоянні зі студентами УДХТУ, 
у якому здобули рішучу пере-
могу. До завершення кожної з 
двох змін було організовано за-
хоплюючі концерти, під час яких 

РОЗПОЧАЛАСЯ  
ПЕРЕДПЛАТА

Шановні читачі, дописувачі, ке-
рівники підрозділів, завідувачі 
кафедр!
Аби й надалі зберегти газету 
«Пульс» на паперовому носії, 
розпочинаємо передплату  на на-
ступний  2017 календарний рік.
Вартість одного комплекту на 
рік – 50 гривень.
Сподіваємося на підтримку та 
співпрацю з творчими авторами.

РЕДРАДА «ПУЛЬСУ»

5 серпня пішов із життя колишній доцент кафедри 
анатомії людини, член редради газети «Пульс», її не-
змінний фотокореспондент впродовж багатьох років, 

благородна, чесна і безкорислива людина

КУЗЬМЕНКО
ВІТАЛІЙ НАУМОВИЧ

Прощавай, наш дорогий Кузічка…
Земля Вам пухом, Віталіє Наумовичу!

Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким.
РЕДРАДА «ПУЛЬСУ»

викладачі та студенти дивували 
публіку своїми талантами: ди-
вовижні танці, відбірний гумор, 
художній свист, знайомі до болю 
пісні, - все це не могло не звору-
шувати душу. Також ми брали 
активну участь у культурному 
житті табору «Дубовий гай» і 
кожного разу проявляли свою 
винахідливість та оригіналь-
ність у  виступах. Команда на-
шого табору здобула перемогу 
в інтелектуальному поєдинку 
«Що? Де? Коли?», а наші красу-
ні-дівчата заслужено перемо-
гли у конкурсі «Хто зверху?», а 
наші хлопці-оригінали посіли 
призові місця у конкурсі «Міс-
тер Орлівщина». Також незабут-
ні приємні враження лишила 
«Велика водна битва» і неочіку-
ваний «День Нептуна», які про-
йшли дуже масово, весело та з 
небувалим заповзяттям.

За всю цю приємну, веселу та 
незабутню атмосферу відпочин-
ку я хочу подякувати всім, хто 

створив її для мене:  студентам, 
які відпочивали й працювали в 
таборі протягом двох змін, на-
шим викладачам, які ставилися  
до нас з теплотою і турботою. 
За підтримку всіма можливими 
способами студентів, виклада-
чів , табору в цілому та органі-
зації незабутнього відпочинку 
хочу подякувати ректору, ака-
деміку НАМН України Георгію Ві-
кторовичу Дзяку,  директору та-
бору, доценту  Василю Васильо-
вичу Васильченку, а також  голо-
ві профкому студентів  Ярославу 
Вікторовичу Віленському.

І як висновок, хочу сказати, 
що залюбки буду повертатись у 
це казкове місце серед казково-
го дубового лісу, не прощаюся з 
тобою, табір «Здоров’я». До зу-
стрічі наступного літа, коли вся 
ця історія продовжиться.

Роман РЕПП,
студент 2 курсу  

І-го  медичного факультету


