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Обрали ректора

Оргкомітет з виборів ректора ДЗ «ДМА  
МОЗ України» повідомив про результати голосу-
вання на посаду ректора від 25.10.2016 р.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про 
вищу освіту» при підрахунку голосів виборців ви-
борча комісія встановила:

Кількість виборців – 977 
Кількість виготовлених виборчих бюлетенів 

для голосування – 977
Кількість виборців, які отримали виборчі бюле-

тені для голосування – 925
Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 

для голосування – 52
Кількість бюлетенів, виявлених в скринці для 

голосування – 925
Кількість виборчих бюлетенів для голосування, 

визнаних недійсними – 6
Кількість виборців, які проголосували за канди-

датів – 904.

Дзяк Георгій Вікторович – 621 (63,56%);
Македонський Ігор Олександрович –  

117 (11,98%);
Родинський Олександр Георгійович –  

166 (16,99%).
Не підтримали жодного кандидата –  

15 (1,54%).

Наприкінці жовтня Дні-
пропетровська медична ака-
демія взяла участь у роботі 
VIII міжнародного форуму 
«Інноватика в освіті Украї-
ни» – найбільшого представ-
ницького в Україні форуму 
освітніх, наукових та науко-
во-технічних інновацій. Цей 
форум має свою історію та 

Наша академія – лауреат
добрі традиції збирати кра-
щих представників вітчизня-
них та міжнародних вищих 
навчальних закладів. Цього 
разу на майданчиках фору-
му презентували свої досяг-
нення майже всі національні 
вищі навчальні заклади, уні-
верситети та академії. У меж-
ах роботи форуму проходила 

IV International exhibition 
WORLD EDU, де численні 
закордонні навчальні заклади 
ділилися досвідом щодо роз-
витку освіти.

Значні досягнення акаде-
мії, представлені на конкурс 
кафедрою терапевтичної 
стоматології та стоматології 
інтернів під керівництвом 

професора Самойленка Ан-
дрія Валерійовича в номіна-
ції «Сучасні інформаційні 
системи. Технічні засоби на-
вчання, технології та рішення 
для впровадження в освітню 
практику», вибороли високу 
нагороду – Диплом лауреата 
конкурсу І ступеня. 

Вітаємо!

Нещодавно на кафедрі ди-
тячої хірургії відбулась кон-
ференція студентів та моло-
дих вчених з нагоди 100-річчя 
нашої академії. У ній брали 
участь гуртківці, інтерни, 
студенти ІІ-го медичного фа-
культету. 

Представлено 5 допові-
дей, в яких висвітлювалися 
етапи розвитку дитячої хірур-
гії. Цікаву презентацію «Істо-
рія розвитку дитячої хірургії 
в Дніпровському регіоні» 
інтерн Олександра Нємцова 
присвятила історії кафедри. 

Про розвиток 
дитячої хірургії

Присутні ознайомилися з 
основними напрямами її ро-
боти, починаючи з 1939 року, 
її завідувачами, науковими 
досягненнями за цей період. 
Співробітниками підготовле-
но та видано базовий підруч-
ник, який визнано кращим 
навчальним виданням. 

Інші презентації при-
свячені історії відділень КЗ 
«ДОДКЛ» ДОР», в яких 
працюють, навчаються сту-
денти та інтерни. Це допо-
віді інтерна Євгена Міщука 
«Історія розвитку відділення 

реконструктивної хірургії з 
онкологічними ліжками», ін-
тернів Антона Чорненького 
та Віталія Кравченка «Розви-
ток ортопедо-травматологіч-
ної допомоги дітям». Інтерн 
Максим Карамушка та автор 
цих рядків презентували «Іс-
торію розвитку урологічного 
відділення». Слід відзначити, 
що інтерни брали участь у 
роботі студентського науко-
вого гуртка, і їх доповіді були 
присвячені новому етапу на-
вчання в медичній академії.

По завершенні конферен-
ції студенти прослухали до-
повідь ветерана кафедри до-
цента О. М. Барсука. 

Присутні дізнались бага-
то цікавого з історії дитячої 
хірургії, ознайомилися з пер-

спективами подальшого роз-
витку. 

Допомагав підготувати 
конференцію завідувач ка-
федри дитячої хірургії про-
фесор В. А. Дігтяр, доцент 
О. М. Барсук, керівник сту-
дентського наукового гуртка 
асистент О. Г. Садовенко та 
викладачі кафедри.

Марина ВОЛОБУЄВА,
студентка 5 курсу

ІІ-го медичного 
факультету

завідувача кафедри:
- клінічної анатомії, анатомії та оперативної 

хірургії
- професійних хвороб та клінічної імунології

професора кафедри:
- соціальної медицини, організації та управ-

ління охороною здоров’я
- хірургії № 1
- акушерства та гінекології

доцента кафедри:
- мікробіології, вірусології, імунології та 

епідеміології
- пропедевтики внутрішньої медицини
- внутрішньої медицини 3
- загальної хірургії
- неврології та офтальмології
- шкірних та венеричних хвороб
- педіатрії 1 та медичної генетики – 2 особи
- педіатрії 3 та неонатології
- анестезіології, інтенсивної терапії та меди-

цини невідкладних станів ФПО
- внутрішньої медицини 1
- професійних хвороб та клінічної імунології
- інфекційних хвороб
- хірургії № 2

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

оголошує конкурс на заміщення посад:
асистента кафедри:
- загальної та клінічної фармації
- пропедевтики внутрішньої медицини
- внутрішньої медицини 3
- ендокринології
- загальної хірургії
- психіатрії, загальної та медичної  

психології
- психіатрії ФПО
- акушерства, гінекології та перинатології 

ФПО

старшого викладача кафедри:
- мовної підготовки 
- гуманітарних наук
- анатомії людини
- гістології
- медичної біології, фармакогнозії та  

ботаніки

викладача кафедри
- мікробіології, вірусології, імунології та 

епідеміології
- загальної та клінічної фармації

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

- завідувач кафедри – вища освіта за відповід-
ним напрямом, науковий ступінь доктора наук (або кан-
дидата наук), стаж науково-педагогічної роботи за фа-
хом кафедри не менше 5-ти років;

- професор – вища освіта за відповідним напря-
мом, науковий ступінь доктора наук і стаж науково-пе-
дагогічної роботи не менше 5-ти років;

- доцент – вища освіта за відповідним напрямом, 
науковий ступінь кандидата наук, стаж науково-педаго-
гічної роботи у ВНЗ не менше 3-х  років;

- асистент – вища освіта за відповідним напря-
мом, науковий ступінь кандидата наук;

- старший викладач – вища освіта за відповід-
ним напрямом, науковий ступінь кандидата наук;

- викладач – вища освіта за відповідним напря-
мом.

Академія житлом не забезпечує. Претенденти на по-
саду протягом одного місяця з дня опублікування ого-
лошення подають через канцелярію заяву на ім’я рек-
тора, особистий листок з обліку кадрів з фотографією, 
автобіографією, копією документів про освіту, науковий 
ступінь, вчене звання, лікарську кваліфікаційну катего-
рію, підвищення кваліфікації та список наукових праць, 
звіт про виконану роботу, витяг з протоколу засідання 
кафедри за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. ак. Вернад-
ського, 9, ректору академії.
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28 жовтня у м. Дніпро 
відбулася науково-практична 
конференція «Сучасні методи 

діагностики та лікування в уро-
логії, андрології та онкоуроло-
гії», присвячена 100-річчю від 
дня заснування ДЗ «Дніпро-
петровська медична академія 
МОЗ України». На конферен-
ції були представлені провід-
ні клініки країни, включаючи 
два провідні НДІ (урології та 
раку).

Окрім світил україн-
ської медицини, в конферен-
ції взяли участь професори, 
практикуючі лікарі, інтерни. 
Географія вражає: Дніпро, За-
поріжжя, Львів, Київ, Чернів-
ці, Харків, Полтава, Кривий 
Ріг, Івано-Франківськ – усього 
150 урологів, серед них такі 
гості, провідні фахівці, як: 
доктори меднаук професори 
І. І. Горпінченко, М. І. Бойко,  
С. Н. Шамраєв, О. В. Ромащен-
ко, В. Н. Григоренко (Київ), 
доктор меднаук професор  

су та результати його роботи 
засвідчили зростаюче зна-
чення нашої спеціальності 
в медицині та стали ще од-
ним доказом особливого міс-
ця Дніпропетровської школи 
анестезіологів на чолі із чле-
ном-кореспондентом НАН та 
НАМН України, професором 
Л. В. Новицькою-Усенко, яке 
вона посідає в українській  
анестезіології. 

Поступово закінчувались 
засідання, ми проводжали на-
ших колег із різних куточків 
України, які висловлювали 
слова великої подяки організа-

У рік 170-річчя із дня про-
ведення першого ефірного нар-
козу Дніпро отримав високу 

честь провести велике зібран-
ня анестезіологів України – VII 
Національний конгрес, який 
було присвячено 100-річчю 
заснування ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ 
України». 32 роки в нашому 
місті не проводилися подібні 
великі національні конгреси з 
нашого фаху. У всіх на пам’яті 
1984 рік, коли під керівни-
цтвом професора Л. В. Но-
вицької-Усенко було проведено 
Конгрес анестезіологів УРСР, 
який за складом учасників та 
науковим рівнем не поступався 
всесоюзному з’їзду.

Місцем проведення нашо-
го конгресу став найбільший в 
світі єврейский центр «Мено-
ра», який є найсучаснішим ба-
гатофункціональним центром 
із усім необхідним для прове-
дення заходів будь-якого рівня.

Чотири дні конгресу вклю-
чали в себе обговорення  най-
важливіших питань анесте-
зіології, інтенсивної терапії 

100-річчю медакадемії присвячено
ФОРУМ 

УКРАЇНСЬКИХ 
АНЕСТЕЗІОЛОГІВ

критичних хворих, лікування 
болю тощо. Розпочалася ро-
бота форуму із освіжаючого 

курсу лекцій, які наголосили 
на сучасному стані окремих 
важливих питань. Поряд із про-

відними українськими фахів-
цями у роботі конгресу взяли 
участь закордонні гості, а саме 
професори Олександр Злотнік 
та Йорам Шапіра з Ізраїлю, 
Євген Чумаченко з Франції, 

Роберт Бринк з Великобрита-
нії, Світлана Пламадела та Іон 
Чесов з Молдови. Значну увагу 
в перший день було приділе-
но респіраторній підтримці та 
ознайомленню з сучасними рес-
піраторами, великий інтерес ви-
кликав майстер-клас з апарат-
ним методом оцінки гемостазу, 
який провів відомий фахівець 
професор О. О. Тарабрін.  

Церемонія відкриття кон-
гресу відбулася у театрі опери 
та балету і запам’яталась, на-
самперед, доповіддю профе-
сора Л. В. Усенко «Дніпропе-
тровська школа анестезіологів: 
погляд із минулого і сучасності 
в майбутнє». Вона детально 
висвітлила не тільки яскравий 
шлях Дніпропетровської анес-
тезіологічної школи, а й на-
креслила перспективні шляхи 
розвитку нашої спеціальності  
в Україні.  Церемонія заверши-
лася виставою «Сорочинський 
ярмарок», яскравий гумор та 
сценічна майстерність артистів 
театру створили позитивний на-
стрій усім присутнім, який вони 
зберегли протягом всього часу 

проведення конгресу.
Запам’яталися 

пленарні засідання, 
які були присвячені 
європейським пер-
спективам україн-
ської анестезіології 
та безпеці в нашій 
спеціальності, про-
блемним аспектам 
в лікуванні бойової 
травми й проблемам 
дитячої анестезіоло-
гії та інтенсивної те-
рапії. інфекційному 
контролю та шоку, 
травмі, крововтраті, 
лікуванню болю та 
регіональній анесте-
зії.

Особливою подією конгре-
су стало організаційне засідан-
ня, присвячене виборам прези-
дента та керівництва асоціації. 
Професор Ф. С. Глумчер у сво-
єму звіті висвітлив шлях укра-

їнської анестезіології за 12 ро-
ків та подякував усім за плідну 
співпрацю. Його одноголосно  
обрали почесним президентом 
асоціації. Почесними членами 
стали найбільш відомі фахівці 
професори Л. П. Чепкий, Л. В. 
Усенко, В. І. Черній. Першим 
закордонним почесним членом 
нашої асоціації було обрано 
професора Чумаченка Євгена 
Дмитровича (Париж. Франція). 
В результаті таємного голосу-
вання делегатів конгресу новим 
президеном асоціації анестезі-
ологів України став професор 
С. О. Дубров (Київ), а віце-
президентом – 
професор ДМА  
О. М. Клигунен-
ко. Також були за-
тверджені голови 
профільних на-
укових комітетів.  

О с т а н н і й 
день конгресу 
було відзначено 
роботою секції 
медичних сестер, 
яка викликала 
неабиякий інтер-
ес, та молодих 
вчених, які допо-
відали результа-
ти своїх наукових  
досліджень.

Н а у к о в и й 
рівень конгре-

торам форуму за отримання но-
вих знань, зустрічі з колегами, 
за професійне свято, яке відбу-
лося на Дніпропетровщині.

Юрій КОБЕЛЯЦЬКИЙ,
професор, 

завідувач кафедри
анестезіології 

та інтенсивної терапії 
На знімках: 

моменти з конгресу    

У  Д н і п р і  з у с т р і л и с я  п р о в і д н і  у р о л о г и  У к р а ї н и
В. І. Бачурін (Запоріжжя), кан-
дидат меднаук доцент І. М. Ан-
тонян (Харків) та багато інших.

Надзвичайно важлива зу-
стріч, колеги. Незважаючи на 
непростий час, наш обов’язок 
як лікарів та вчених збиратися 
і обговорювати найважливіші 
питання урологічної науки. 
Урологи Дніпропетровська за-
вжди були ініціаторами іннова-
цій в урології. Зичимо й надалі 
усім учасникам конференції 
плідної праці, – такими слова-
ми відкрив урочисту частину 
в. о. ректора ДМА професор 
Віталій Мамчур, передав най-
кращі побажання й від тільки 
обраного на чергову каденцію 
ректора медакадемії академіка 
Георгія Дзяка.

Програма конференції скла-
далася з 60 доповідей, 12 з них 
– з клініки урології нашої акаде-
мії. Конференцію відкрила допо-
відь доктора меднаук професора  
В. П. Стуся «Етапи розви-
тку урології в Дніпропетров-
ській медичній академії». 
Великий інтерес викликали до-
повіді з ДЗ «Інститут урології  
НАМНУ» та Національного 
інституту раку, які нещодавно 
були представлені на централь-
но-європейській конференції 
ЄАУ.

Цікаві доповіді охоплюва-
ли широкий спектр актуальної 
проблематики. Від магістраль-
ного до приватного: тут мож-
на було почути думку спеці-
алістів і на глобальну тему 
«Андрологія:чоловіки у 21 
сторіччі», і звіти щодо дослі-
джень ефективності конкрет-
них препаратів (фармацевтичні 

компанії також брали участь у 
конференції, представляючи 
найсучасніші і найефективні-
ші ліки). Сучасні методи те-
рапії та алгоритми лікування, 
ендоскопічні та комп’ютерні 
технології тощо – програма 
виступів була широкою. Що 
особливо важливо: в осно-
ві доповідей – практичні до-
слідження та роботи україн-
ських урологів, вітчизняний 
 досвід.

Як зазначив один із гостей 
конференції доцент Харків-
ської медичної академії після-
дипломної освіти Ігор Анто-
нян, сьогодні Дніпро стоїть на 
вістрі медицини невідкладних 
станів – сюди везуть поране-
них із АТО. Але й інші напрями 
медицини у місті сильні – зо-
крема, сильна школа урології 
завжди була візитною карткою 
Дніпра. Багато в чому своїм ав-
торитетом дніпровська школа 
зобов’язана видатному урологу 
професорові Олексію Володи-
мировичу Люльку. Його учень 
і послідовник, доктор медич-

них наук професор, завідувач 
кафедри урології ДМА Віктор 
Стусь на конференції виступив 
і в ролі співорганізатора, і як 
лектор. 

За дорученням президен-
та асоціації урологів України 
Сергія Возіанова вітаємо Дні-

пропетровську медакадемію 
з чудово організованою кон-
ференцією, – підсумував ди-
ректор Українського інституту 
сексології та андрології профе-
сор Ігор Горпинченко. – Я можу 
сміливо сказати: дніпровська 
школа внесла вагомий вклад у 
розвиток вітчизняної урології. 
А ім’я Олексія Люлька вписа-
но в історію урології золотими 
літерами, і приємно, що його 
учень професор Віктор Стусь 
йде шляхом свого вчителя!

Дніпропетровська медич-
на академія та наукова робота, 
яку вона проводить, має вели-
ке значення для нашого міста 
і всієї країни. Це не тільки іс-
торія Дніпра, це його нинішнє 
і навіть майбутнє. Адже слід 
пам’ятати головне: важливий 
не сам факт проведення кон-
ференції, а її позитивні прак-

тичні наслідки: поліпшення 
якості життя кожного українця, 
пов’язане з підвищенням рівня 
медичних послуг. Компетентні 
спеціалісти, озброєні знання-
ми, сучасними технологіями, 
засобами діагностики і най-
ефективнішими медикамента-
ми – таке майбутнє української 
медицини.

Микита ПОЛІОН,
асистент,

Максим КРАВЧЕНКО,
інтерн кафедри урології

На знімках: 
епізоди конференції
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ги, електронна доставка до-
кументів, віртуальна довідка, 
репозитарій.

Сучасна техніка стала 
невід’ємною частиною біблі-
отеки, але не витіснила з неї 
традиційну книжку. Вони до-
бре співіснують, створюючи 
єдиний інформаційний про-
стір.

Добігає кінця століт-
ня історія нашої академії, 
але попереду в нас друге 
століття, і воно вже крокує  
в історію.

Наша столітня історія – 
це натхненна колективна 
праця багатотисячної армії 
співробітників, студентів, 
випускників, які жили, пра-
цювали і навчалися у різні 
десятиріччя, починаючи з 
1916 р. – Катеринославських 
вищих жіночих курсів до 
сьогодення – 2016 року – 
Дніпропетровської медичної  
академії.

В основу цієї розповіді 
лягли документальні події, 
які зібрані по крупинках і 
запозичені із численних ар-
хівних матеріалів народного 
музею історії академії, іс-
торій кафедр та факультетів, 
великого обсягу інформа-
ції, розміщеної на сторінках 
академічної газети «Пульс», 
журналів « Катеринослав-
ський медичний журнал», 
«Медичні перспективи», із 
спогадів професорсько-ви-
кладацького корпусу, спів-
робітників академії, сту-
дентської молоді, наших 
випускників.

Безперечно, були висвіт-
лені і представлені не всі по-
дії нашої історії. Вони лиш 
воскресили в пам’яті най-
важливіші і найцікавіші, 
які не були для нас втрачені 
через давнину літ. А скільки 
ще слід відновити, доповни-
ти, дописати…

Без минулого немає 
майбутнього! Ми знаємо і 
пам’ятаємо своє коріння, 
наші витоки, тому з упевне-
ністю дивимося у завтраш-
ній день.

Нам, сучасникам сто-
річного ювілею, писати іс-
торію майбутнього. Хай 
вона буде довгою, цікавою, 
змістовною, щасливою.

Хай вона буде!

Лариса АКСЕНІЧ,
з любов’ю і повагою 

співробітник 
народного музею  

історії ДМА  
імені І. І. Крижанівської,

лаборант  
кафедри патфізіології

Попереду у нас –  
друге століття.  
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100-річчю  
Дніпропетровської  
медичної академії  

присвячується

15 (28) вересня 
1916 р.

(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 лис-
топада 2014 р., у № 1-2 від 
січня 2015 р., у №5-6 від  
17 квітня 2015 р., у №9-10 
від 5 червня 2015 р., у №11-
12 від 19 червня 2015 р., у 
№19-20 від 4 грудня 2015 р., у 
№21-22 від 18 грудня 2015 р., 
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., 
у № 11-12 від 10 червня  
2016 р., у № 13-14 від  
22 червня 2016 р., у №17-18 від  
11 жовтня 2016 р.)

Університет Золотого 
Віку – УЗВ. З 2013 він був 
створений на базі ДМА для 
людей похилого віку з метою 
їх соціальної мобілізації, по-
довження індивідуальної, ін-
телектуальної та професійної 
активності.

Енергійні літні люди, 
які мають бажання знов від-
чути себе студентами, за-
писалися слухачами дво-
річного університетського 
курсу. Їх – 350, віком від 55 до  
75 років. Люди різних профе-
сій, що мешкають у Дніпрі, 
Кам’янському, Новомосков-
ську, Синельниковому.

Лекції для слухачів чита-
ють провідні фахівці з різних 
кафедр академії, а також наші 
досвідчені ветерани – про-
фесори та доценти, які знахо-
дяться на заслуженому відпо-
чинку, але мають ще наснагу 
передавати свої знання та до-
свід. Тематика лекцій різно-
манітна, це коло питань, що 
хвилюють людей похилого 
віку, а саме:

- способи активного під-
тримання здоров’я (вікова 
фізкультура, загартування, 
курортологія);

- основи здорового харчу-
вання;

- основи профілактики 
серцево-судинних та легене-
вих захворювань;

- основи профілактики 
інфекційних захворювань, 
захворювань опорно-рухово-
го апарату, нервової системи, 
зору та слуху;

- особливості застосу-
вання лікарських препаратів, 
лікувальних фітозборів у по-
хилому віці;

- основи організації та на-
дання першої медичної допо-
моги та інші.

Почесним ректором УЗВ 
є член-кореспондент НАН 
та НАМН України, професор  
Л. В. Новицька-Усенко, а дію-
чим ректором, організатором 
навчального процесу – док-
тор меднаук Ю. В. Сілкіна.

Створення у медичній 
академії УЗВ з медичним 
спрямуванням – справа важ-
лива, очікувана та своєчасна. 
Його відкриття отримало не-
абиякий резонанс у суспіль-
стві, про що засвідчили ре-
портажі у новинах місцевих 
телевізійних каналів, статті у 
пресі та велика кількість ба-
жаючих вступити до лав УЗВ.

За останнє п’ятиріччя 
нашої історії академія свят-
кувала ювілеї факультетів, 
кафедр, вчених.

У 2011 році кафедра анес-
тезіології, інтенсивної терапії 
та медицини невідкладних 
станів ФПО відзначила своє 
25-річчя. Вона була заснова-
на у 1986 році у зв’язку з не-
обхідністю поліпшення якос-
ті післядипломної освіти.

Першим завідува-
чем кафедри став доцент  
Ю. С. Петренко, який вод-
ночас був позаштатним 
головним анестезіологом 
Дніпропетровської області. 
Клінічною базою кафедри 
була лікарня швидкої медич-
ної допомоги Дніпропетров-
ська. Кафедра реорганізувала 
у лікарні службу інтенсивної 
терапії, створила відділення 
реанімації та інтенсивної те-
рапії для хірургічних хворих, 
було організовано цілодобову 

лабораторну службу з мето-
дами експрес-діагностики.

З вересня 1993року завід-
увачкою кафедри обрана про-
фесор О. М. Клигуненко, уче-
ниця професора Л. В. Усенко. 
Назва кафедри змінюється на 
«кафедру анестезіології, ін-
тенсивної та гіпербаротерапії 
ФПО», основною клінічною 
базою стає міська лікарня № 6.

Досягнувши свого 25-річ-
чя, кафедра розміщується вже 
на чотирьох клінічних базах: 
це 6-а та 9-а міські клінічні 
лікарні, лікарня швидкої ме-
дичної допомоги та обласна 
дитяча клінічна лікарня.

З 2003 року кафедра пере-
йменована в кафедру анесте-
зіології, інтенсивної терапії 
та медицини невідкладних 
станів ФПО.

На кафедрі проводиться 
глибока наукова діяльність. 
За 25 років захищено 4 док-
торські та 14 кандидатських 
дисертацій. За наукову роз-
робку і впровадження медич-
ної системи життєзабезпечен-
ня потерпілих у техногенних 
аваріях і катастрофах у 2000 
році Олена Миколаївна Кли-
гуненко отримала престиж-
ну нагороду – орден княгині 
Ольги.

 Кафедра внесла вагомий 
вклад у підготовку і пере-
підготовку лікарів-анесте-
зіологів швидкої допомоги, 
акушерів-гінекологів, дитя-
чих лікарень, що працюють 
у Дніпропетровській, Кіро-
воградській, Полтавській, 
Черкаській та інших областях 
України, а також в цілому у 
розвиток української анесте-
зіології, інтенсивної терапії 
та медицини невідкладних 
станів.

У 2012 році кафедрі хі-
рургії № 1 виповнилося  
90 років. На честь цієї події 
була проведена Всеукраїн-
ська науково-практична кон-
ференція «Актуальні питання 
клінічної хірургії», яка відбу-
лася у готельно-оздоровчому 
комплексі «Гудзон» в селі 

Піщанка Новомосковського 
району. У засіданнях взяли 
участь понад 300 провідних 
хірургів держави, зокрема, 
близько 120 – з інших міст 
України.

Завідувач кафедри лауре-
ат Державної премії України 
професор Я.С. Березницький 
представив в мультимедій-
ній доповіді минуле, сучасне 
і майбутнє кафедри – шлях, 
довжиною у 90 років. Друге 
засідання форуму присвяче-
не технічним можливостям 
та результатам лікування 
абдомінальної патології з 
використанням мініінвазив-
них технологій, питанням 
діагностики та лікуванню 
гострих шлунково-кишкових 
кровотеч.

Президент асоціації коло-
проктологів України, член-
кореспондент НАМН Укра-
їни професор М.П. Захараш 
проінформував присутніх 

про вихід у світ першого но-
мера нового хірургічного ча-
сопису – журналу «Сучасна 
хірургія та колопроктологія», 
до складу редакційної коле-
гії якого увійшов професор  
Я. С. Березницький.

2013 рік став знаменним 
для ФПО – 40 років від дня 
заснування факультету удо-
сконалення лікарів.

Відкриття цього факуль-
тету було подією неординар-
ною, адже вперше на тере-
нах Радянського Союзу на 
відстані у 150 кілометрів від 
основної бази було відкрито 
факультет. Ініціатором такого 
кроку була ректор інституту 
професор І. І. Крижанівська, 
і виник ФУЛ у Кривому Розі 
не випадково.

Охорона здоров’я Крив-
басу завжди була на передо-
вих позиціях медичної науки 
та її впровадження у практи-
ку. Кривий Ріг мав на той час 
понад 800 тисяч населення, 17 
міських лікарень з сучасним 
обладнанням та потужний 
потенціал лікарів-фахівців, 
які потрапляли сюди з усього 
Радянського Союзу. Уже в ті 
часи в місті функціонували 
спеціалізовані центри: онко-
логічний, торакальної, судин-
ної хірургії, виконувалися хі-
рургічні втручання на серці. 
Працював Республіканський 
інститут гігієни праці. Місто 
гірників та металургів, яке 
давало на рік 48% всесоюз-
ного видобутку залізної руди 
та було серцем металургії 
країни, стало віднині одним 
із центрів щорічної після-
дипломної підготовки майже 
п’ятисот лікарів основних лі-
карських спеціальностей.

З 1979 року іде організа-
ція та відкриття кафедр ФУЛ 
на базі лікувальних закладів 
Дніпропетровська: в НДІ 
гастроентерології створена 
відповідна кафедра, на базі 
міського пологового будинку 
№ 2 – кафедра акушерства, 
гінекології та перинатології 
(1986). У 1979 р. заснована 

кафедра медико-соціальної 
експертизи. Кафедра сімей-
ної медицини сформувалась 
внаслідок злиття трьох кафедр: 
внутрішніх хвороб санітарно-
гігієнічного факультету з кур-
сом профпатології, внутрішніх 
хвороб педіатричного факуль-
тету та приєднання до них у 
1987р. кафедри терапії стомато-
логічного факультету. Кафедра 
неонатології ФУЛ організована 
в 1987 р. Причиною її створен-
ня була висока смертність ново-
народжених в області.

З 1992 року на кафедрах 
факультету почали прово-
дити підготовку лікарів-ін-
тернів, впроваджуються пе-
редатестаційні цикли. Для 
покращення якості підготов-
ки інтернів у м. Кіровоград 
відкриваються філії кафедр 
педіатрії, хірургії, акушер-
ства та гінекології. З 1993 р. 
введена очно-заочна форма 
навчання в інтернатурі.

У 1996 р. ФУЛ реорга-
нізовано у факультет після-
дипломної освіти (ФПО) з 
відділенням інтернатури, а 
також проведено об’єднання 
ряду кафедр.

На сьогодні факультет на-
лічує 11 кафедр. Він є одним 
із важливіших підрозділів на-
шої академії та МОЗ України 
з підвищення кваліфікації лі-
карів.

Протягом історії 7 де-
канів керували ФПО: за-
служений лікар УРСР  
В. М. Гужевський, профе-
сор Ю. К. Францен, доцент  
В. Н. Яковлев, професори  
В. О. Єнохович, С. О. Мокія.

З 2004 р. деканом ФПО 
призначено професора  
В. І. Снісаря. Криворізьку фі-
лію очолює заступник декана 
професор В. І. Десятерик.

Протягом 40-річної істо-
рії професорсько-викладаць-
кий склад проводить наукові 
дослідження у різних сферах 
охорони здоров’я, які успіш-
но розробляються. Дніпропе-
тровська область є пілотним 
регіоном проведення рефор-
мування охорони здоров’я 
України. На кафедрах сімей-
ної медицини (Дніпро), те-
рапії, кардіології та сімейної 
медицини (Кривий Ріг) та на 
інших кафедрах ФПО про-
ходять перепідготовку лікарі 
загальної практики сімейної 
медицини.

Кафедри ФПО беруть 
активну участь у підготовці 
кадрів з метою реалізації На-
ціонального проекту «Нове 
життя» для обласних перина-
тальних центрів м. Дніпропе-
тровськ та м. Кіровоград. За 
рік на кафедрах факультету 
післядипломної освіти навча-
ються близько 4000 слухачів 
з 34 спеціальностей. ФПО 
проводить велику і значущу 
роботу щодо підвищення 
кваліфікації лікарів Дніпро-
петровської та інших облас-
тей України.

Навчальний 2013 рік 
завершився відкриттям 

пам’ятного барельєфу на 
честь сторіччя з дня наро-
дження державного діяча, 
видатного вченого, кардіоло-
га, педагога, ректора ДМІ з 
1964 по 1981 рр. професора 
І. І. Крижанівської. Кафедра 
госпітальної терапії № 1 та 
профпатології на чолі з про-
фесором О. В. Курятою до 
цієї дати у Палаці студентів 
провела всеукраїнську на-
укову конференцію, видала 
автобіографічну ілюстрова-
ну книгу, а травневий номер 
академічної газети «Пульс» 
вийшов повнокольоровим 
і був цілком присвячений  
І. І. Крижанівській.

У листопаді 2013 р. ви-
повнилось півстоліття з часу 
заснування асоціації анесте-
зіологів Дніпропетровської 
області та 40 років від дня 
заснування кафедри анесте-
зіології та інтенсивної терапії 
ДМА. З нагоди цих ювілеєв 
був проведений реєстровий 
симпозіум з міжнародною 
участю «Нові горизонти 
анестезіології, інтенсивної 
терапії критичних станів та 
лікування болю». В роботі 
симпозіуму взяли участь по-
над 750 лікарів-анестезіо-
логів з майже всіх областей 
України, вчені Росії, Франції, 
Польщі, Білорусі. Було зро-
блено понад 100 доповідей, 
проведено 4 майстер-класи та 
один сателітний симпозіум.

2014 р. запам’ятався юві-
лейною датою на честь рек-
тора ДМА з 1981 по 1996 рр. 
професора Л. В. Усенко – ви-
датного вченого зі світовим 
ім’ям, члена-кореспондента 
НАН та НАМН України.

2015 р. – ювілейна дата 
у діючого ректора академіка 
НАМН України професора  
Г. В. Дзяка.

Обидві дати висвітлили 
повнокольорові номери газе-
ти «Пульс», на честь ювілярів 
видані автобіографічні ілю-
стровані книги, які прикра-
шають експозицію народного 
музею історії медичної акаде-
мії імені І. І. Крижанівської.

30 вересня – Всеукраїн-
ський день бібліотек. У 2015 
році нашій науковій бібліоте-
ці виповнилося 80 років. На 
сьогодні – це великий колек-
тив професіоналів, відданих 
своїй справі людей. На честь 
ювілейної дати колектив було 
нагороджено почесною гра-
мотою Національної наукової 
медичної бібліотеки України. 
Бібліотечний фонд нараховує 
близько 600 тис. примірни-
ків – це навчальна, наукова 
література, періодичні ви-
дання з фахових дисциплін, 
автореферати дисертацій і 
дисертації, електронні ви-
дання і художня література. 
У бібліотеці працює 6 або-
нементів, читальні зали, ін-
формаційно-бібліографічний 
відділ, сектор інформаційної 
медичної аналітики, електро-
нний та традиційний катало-
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Нещодавно відбулося за-
сідання студентського науко-
вого гуртка кафедри патоло-
гічної фізіології, присвячене 
100-річчю нашої академії, в 
якому взяли участь майже 80 
студентів третіх та четвертих 
курсів, а також випускники 
alma mater.

Оскільки патофізіологія 
базується на знаннях фак-
тично всіх медичних і біоло-
гічних наук, девізом гуртка 
стала відома фраза «Doctrina 
multiplex, veritas una», що в 
перекладі з латинської озна-
чає «Вчень багато – істина 
 одна».

Протягом багатьох ро-
ків науковий гурток кафедри 
збирає на засіданнях чималу 
аудиторію, яка об’єднує сту-
дентів різних курсів і різних 
факультетів за інтересами, 
точніше за інтересом до на-
уки. Адже наукова робота 
студентів є одним з найваж-
ливіших ланок навчального 
процесу. Виконуючи експе-
римент, студент проходить 
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всі етапи наукової роботи від 
планування до представлен-
ня результатів на засіданнях 
СНГ, на конференціях і в на-
укових статтях. Професор-
сько-викладацький склад 
кафедри спрямовує студентів 
у виборі теми наукової робо-
ти, допомагає в написанні і 
оформленні доповідей і пре-
зентацій. Участь у засіданнях 
СНГ – це безцінний досвід 
для студентів. 

Студентський науковий 
гурток кафедри патологічної 
фізіології постійно розвива-
ється. На засіданнях будь-яка 
наукова проблема розгляда-
ється від загальновідомого 

до сучасних патофізіологіч-
них досліджень. Враховую-
чи побажання випускників, 
колектив кафедри планує 
проведення лекцій з клініч-
ної патофізіології у межах 
СНГ не тільки для студентів, 
а й для інтернів та лікарів-
практиків, що поліпшить ро-
зуміння механізмів розвитку 
різних хвороб.

Після повідомлення про 
роботу СНГ перед аудиторі-
єю виступив студент 3 курсу 
І-го медичного факультету 
Єгор Ларченко з доповіддю 
«Історичний нарис кафедри 
патологічної фізіології (на-
уковий керівник – кандидат 
меднаук Ю. В. Козлова). Об-
говорюючи доповідь, своїм 

досвідом і спогадами діли-
лися в.о. завідувача кафедри 
доктор меднаук, професор 
В. В. Колдунов та кандидат 
меднаук, доцент Г. А. Кло-
поцький.

Другу доповідь присвяти-
ли новій нозологічній одини-
ці і мало вивченій темі «Син-
дром розбитого серця або 
кардіоміопатія такацубо». Її 
представив студент 4 курсу 
ІІ-го медичного факультету 
Денис Катеруша (науковий 
керівник автор цих рядків). В 
активному обговоренні брали 
участь кандидат меднаук, ви-
кладач Ю. В. Козлова, канди-
дат меднаук, доцент кафедри 

О. Є. Худяков і студенти-чле-
ни СНГ.

Не менш цікавою була 
доповідь «Біль» (наук. ке-
рівники С. М. Корогод,  
Ю. В. Козлова), представлена 
студенткою 4 курсу І-го ме-
дичного факультету Лілією 
Дем’яненко. Доповідь викли-
кала цікаву дискусію. 

Підбиваючи підсумки за-
сідання СНГ, варто відзначити, 
що студенти відкрили для себе 
безмежний світ науки, отримали 
колосальний заряд позитивних 
емоцій і мотивацію до навчання. 

Вікторія БІБІКОВА,
керівник СНГ кафедри

патологічної фізіології,
викладач

Медики і… моваПрофесійний розвиток 
викладача вищої школи є од-
нією з важливих умов забез-
печення якісного навчально-
виховного процесу. Серед 
усього різноманіття шляхів 
зростання викладацького 
вміння незаперечно ваго-
мим є обмін педагогічним, 
методичним досвідом. І чим 
ширше коло колег, які готові 
поділитись своїми надбання-
ми та досягненнями, тим ці-
кавішим і кориснішим є таке 
спілкування.

Кафедра мовної підго-
товки в рамках щорічного 
Всеукраїнського семінару-
наради 6–7 жовтня цього 
року приймала завідувачів 
кафедр латинської та інозем-
них мов вищих медичних та 
фармацевтичних навчальних 
закладів з усієї України. Про-
ведення семінару співпало 
зі святкуванням 100-річчя 
нашої академії, що знайшло 
відображення в доповіді за-
відувача кафедри мовної під-
готовки, професора Тетяни 
Віталіївни Філат. Вона позна-
йомила гостей з основними 
віхами становлення академії 
та кафедри мовної підготовки 
зокрема. Програма семінару 
була насиченою й різнома-
нітною. Пленарне засідан-
ня – наповнене цікавими та 
змістовними доповідями, 
новими думками й ідеями 
щодо методики викладання 
мовних дисциплін. На ньому 
виступили перший прорек-
тор ДЗ «ДМА МОЗ України» 
професор Т. О. Перцева, за-
ступник декана І-го міжна-
родного факультету викладач 
Л. М. Сербіненко, професор 
Т. В. Філат, завідувач опо-

рної кафедри Львівського на-
ціонального медичного уні-
верситету ім. Д. Галицького, 
кандидат філологічних наук, 
доцент Л. Ю. Смольська, за-
відувач кафедри українознав-
ства та латинської мови На-
ціональної фармацевтичної 
академії України, кандидат 
філологічних наук, доцент 
Є. І. Світлична, завідувач 
кафедри іноземних мов з ла-
тинською мовою й медичною 
термінологією Вищого дер-
жавного навчального закладу 
України “Українська медична 
стоматологічна академія”, 
кандидат педагогічних наук, 
доцент О. М. Бєляєва, завід-
увачі однопрофільних кафедр 
медичних ВНЗ України. Вони 
присвятили свої виступи ак-
туальним питанням щодо 
структури та змісту навчаль-
них планів, типових програм, 
національних підручників. 

Багатою на враження ста-
ла й культурна програма, в 
межах якої за сприяння дека-
на І-го міжнародного факуль-
тету професора Олександра 

Васильовича Ковтуненка 
провели екскурсію до най-
крупнішого у світі культурно-
ділового центру «Менора», 
який глибоко вразив гостей 
семінару. На диво м’яка жов-
тнева погода посприяла про-
веденню пішохідної екскурсії 
«Історичне обличчя Дніпра», 
проведеної викладачем ка-
федри мовної підготовки, 
справжнім ентузіастом та 
знавцем І. О. Трифоновою, 
під час якої гості отримали 
можливість ближче познайо-
митись з нашим дивовижним 
містом.

Учасники семінару-на-
ради відзначили гостинність 
й доброзичливість адміні-
страції та колективу нашої 
академії, висловлювали за-
хоплення нашим містом, його 
історичними пам’ятками, 
неповторною атмосферою, в 
якій органічно переплітають-
ся давнина й сучасність.

Т. ДНІПРЕНКО 

Цьому святу – понад 7 тисяч років

Одним з перспективних міжнародних проектів Дніпропетров-
ської медичної академії протягом декількох років є підготовка лі-
карів для Республіки Індія. Колектив академії розглядає як високу 
довіру і відповідальність готувати медичні кадри для Індії – краї-
ни, що є колискою світової медицини і фармації. Нині серед понад 
1500 іноземців, які навчаються в академії, близько 400 громадян 
Індії. Завдяки відповідальній та творчій роботі фірми-партнера 
«Інтерміст» (керівники Алакх Сінгх та Самір Діксіт) кожного 
року проводяться численні культурні та спортивні заходи серед 
громадян цієї країни.

Так і цього року до академії прийшло індійське новорічне свя-
то Дівалі – головне свято індійського народу. Воно святкується в 

країні вже понад 7000 років. Дівалі символізує перемогу світла 
над темрявою, добра над злом.

Це свято означає кінець сезону дощів та початок наступної 
пори року – зими. Також Дівалі присвячене Богині добробуту та 
родючості Лакшмі. Цієї пори домівки ошатно прибирають та за-
палюють багато світла.

Свято для індійських студентів за ініціативою фірми «Інтер-
міст» відбулося 31 жовтня 2016 року в нічному клубі «Квадрат». 
У святкуванні взяли участь понад 300 громадян Індії та численні 
гості. Студентів тепло привітали від керівництва академії прорек-
тор з науково-педагогічної роботи професор Леонід Юрійович На-

уменко та декан ІІ-го міжнародного факультету професор Роман 
Валерійович Разумний.

Програма зустрічі індійського Нового року була насичена чис-
ленними виступами студентської самодіяльності та професійних 
колективів. Протягом всього свята лунали індійські пісні та вра-
жали яскраві національні танці. Урочистими та хвилюючими були 
виступи батьків, які приїхали з Індії особисто привітати дітей, які 
зараз навчаються в Україні.

Зустріч Нового року співпала з днем народження маленької 
дівчинки Соні Діксіт – громадянки України, батько якої Самір Ді-
ксіт – громадянин Індії та один із засновників компанії «Інтер-
міст». Учасники свята тепло привітали іменинницю та подарува-
ла казковий торт, а Соня порадувала гостей красивим індійським 
танцем. Після завершення концертної програми молодь запроси-
ли на святкову дружню вечерю.                               Н. ЮРЧЕНКО


