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Один з передостан-
ніх листопадових днів – 
день прощання з нашим 

Серце, відкрите для людей

ректором Георгієм Ві-
кторовичем Дзяком – 
видався напрочуд ти-
хим, сонячним, припо-
рошеним першим сніж-
ком. Здавалось, сама 
природа намагалась 
провести в останню 
путь неординарну лю-
дину у всій своїй красі.

Громадянська пана-
хида відбулася в Палаці 
студентів, що на площі 
Шевченка. Тисячі спів-
робітників, студентів 
академії, містян Дніпра 
з квітами, похоронни-
ми вінками, кошиками 
з квітами стояли в черзі, 
аби вшанувати пам’ять 
видатного вченого, рек-
тора, лікаря-кардіолога 
і просто чуйної і доброї 
людини. Аби розсипати 
пелюстки троянд, хри-
зантем, гвоздик, при-

несених Георгію Вікто-
ровичу, то вистачило б 
не лише на площу, а й, 
певно, на весь парк.

Попрощатися з  
Г. В Дзяком прибули 
представники Міністер-
ства охорони здоров’я 
України, керівники Ки-
ївського, Запорізького, 
Харківського, Полтав-
ського, Донецького, 
Луганського медичних 
вузів, усі ректори ву-
зів Дніпра, керівники 
міста та області: голова 
облради Г. О. Пригунов, 
заст. голови облдержадмі-
ністрації О. М. Куж-ман, 
міський голова Б. А. Фі-
латов, колишній голова 
міськради М. А. Швець, 
колишня голова облради 
Г. І. Булавка, директори 
науково-дослідних інсти-
тутів, численні колеги, 
друзі, колишні пацієнти.

Відспівував ново-
преставленого Георгія 
Митрополит Дніпро-
петровський та Павло-
градський Іриней.

І ось – прощальний 
мітинг. Його відкриває го-
лова профкому ДМА, до-
цент В. В. Васильченко.

Зі словами безмеж-
ної скорботи від не-
поправної втрати ви-
ступили: випускник 
ДМІ, академік НАМН 
України, віце-президент 
НАМН України, дирек-
тор Національного нау-
кового центру Інституту 
кардіології імені акаде-
міка М. Д. Стражеска, 
доктор меднаук, про-
фесор В. М. Ковален-
ко; член-кореспондент 

НАМН України, началь-
ник управління освіти 
та науки МОЗ України, 
доктор меднаук, профе-
сор О. П. Волосовець; 
академік НАМН Украї-
ни, ректор Національної 
медичної академії піс-
лядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика, док-
тор меднаук, професор  
Ю. В. Вороненко; ви-
пускник ДМІ, народний 
депутат А. Ф. Шипко; 
проректор з науково-пе-
дагогічної роботи ДМА 
професор Л. Ю. Нау- 
менко, голова профкому 

співробітників медака-
демії доцент В. В. Ва- 
сильченко. Василь Ва-
сильович повідомив про 
нескінченний потік теле-
грам-співчуттів, які на-
дійшли на адресу ДМА, 
і зачитав одну з них – 
від другого Президента 
України Леоніда Кучми.

У кожній промові лу-
нали зворушливі слова 
на адресу Георгія Вікто-
ровича. Відзначалися 
його заслуги як вченого, 
педагога, керівника од-
ного з престижних ме-

йти на допомогу і ви-
рішити проблему, риси 
зразкового чоловіка, 
батька, дідуся, вислов-
лювалися щирі співчут-
тя рідним і близьким.

Поховали Георгія Ві-
кторовича на Сурсько-
Литовському цвинтарі. 
Рясно уквітчали моги-
лу вінками та квітами. 
Останній його притулок 
нагадував величезну 
квіткову клумбу. Ці кві-
ти – данина шанування, 
данина подяки людині, 
яка мала неординарну 

дичних вузів протягом 
20 років, людські риси – 
високу порядність, лю-
дяність, милосердя, 
прагнення вчасно при-

долю і все життя при-
святила людям.

Поминальний обід 
зі спогадами про жит-
тєвий шлях Георгія Ві-
кторовича завершував 
прощальний день.

…Він пішов у ві-
чність, але його добрі 
справи закарбовані в іс-
торії академії, в історії 
медичної науки, в сер-
цях усіх, хто його знав. 
Їх є кому продовжувати. 
Прийдуть нові покоління 
медиків, для яких клят-
ва Гіппократа буде най-
святішою. І зрадіє душа 
Георгія Вікторовича…

Земля Вам пухом!
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♦ Народився Георгій Ві-
кторович 20 березня 1945 року 
у Дніпропетровську в сім’ї лі-
карів.

♦ У 1968 році закінчив з 
відзнакою Дніпропетровський 
ордена Трудового Червоного 
Прапора медичний інститут 
за спеціальністю «лікувальна 
справа». У 1970 році захис-
тив кандидатську дисертацію 
«Особливості зовнішнього 
дихання і кардіогемодина-
міки у спортсменів-плавців, 
підводників та водолазів». 
1971 року розпочав трудову 
діяльність асистентом кафе-
дри госпітальної терапії №1, 
у 1974 році обраний на поса-
ду доцента кафедри факуль-
тетської терапії. У 1977 році 
йому присвоєно вчене звання 
доцента. З 1979 року завідує 
кафедрою факультетської те-
рапії, а з 1981 року – завідувач 
кафедри госпітальної терапії 
№2. У 1980 році захистив док-
торську дисертацію «Гіпер-
трофія і дистрофія міокарда як 
наслідок гіперфункції серця», 
а через три роки йому присво-
єно вчене звання професора. У 
1987-1996 рр. – перший про-
ректор з навчально-виховної 
роботи, з 1996 року – ректор 
Дніпропетровської державної 
медичної академії. 

♦ Георгій Вікторович про-
довжує традиції наукової шко-
ли свого батька, професора  
В. М. Дзяка.

♦ Професор Г. В. Дзяк – 
відомий вчений у галузі те-
рапії і талановитий організа-
тор вітчизняної науки. Автор  
633 наукових праць, в тому числі  
23 монографій, 2 підручни-
ків, 50 навчальних посібників 
з проблем ішемічної хвороби 
серця, артеріальної гіпертен-
зії, пороків серця, ревматоїд-
ного артриту; 2 відкриттів і  
33 патентів. Підготував 25 
докторів та 72 кандидати ме-
дичних наук. За його керів-
ництва виконувалися наукові 
програми з актуальних про-
блем охорони здоров’я на регі-
ональному та державному рів-
нях. У межах програми «Ліки 
України» він здійснював апро-
бацію нових вітчизняних та 
закордонних лікарських пре-
паратів. Основні наукові роз-
робки виконуються на рівні 
світової новизни, про що свід-
чать отримані ним 31 авторське 
свідоцтво та позитивні рішен-
ня на винаходи та патенти. На-
городжений дипломами ВДНГ 
СРСР та УРСР. Під його керів-
ництвом розроблено сучасний 
науковий підхід до діагности-
ки, лікування і профілактики 
захворювань серцево-судинної 
системи, який широко вико-
ристовується в закладах охо-
рони здоров’я і дає значний 
медико-соціальний ефект.

♦ Як лікар-терапевт ви-
щої кваліфікаційної категорії  
Г. В. Дзяк надавав значну лі-
кувально-консультативну до-
помогу хворим та проводив 
організаційно-методичну ро-
боту в лікувальних закладах 
міста і області. За роки лікар-
ської діяльності ним надана 
висококваліфікована допо-
мога десяткам тисяч хворих. 
Його особиста професійна 
майстерність відзначається 
у діагностиці, лікуванні та 
профілактиці захворювань 
серцево-судинної системи 
різних верств населення. За 

Рядки біографії 
його безпосередньою участю 
на Дніпропетровщині удоско-
налюється система надання 
медичної допомоги кардіоло-
гічним хворим.

♦ Г. В. Дзяк – високоерудо-
ваний фахівець та майстерний 
лектор, плідно працював над 
розробкою та впровадженням 
новітніх технологій навчання і 
оцінювання студентів у вищій 
медичній освіті України. На-
городжений знаком Міністер-
ства освіти СРСР «За відмінні 
успіхи в роботі» (1986 р.)

♦ Георгій Вікторович – ві-
домий громадський діяч: за-
служений діяч науки і техніки 
України (1992 р.), дійсний член 
(академік) Нью-Йоркської ака-
демії наук ( 1995 р.), дійсний 
член (академік) НАМН Укра-
їни (1997 р.), член Академії 
медицини Польщі ( 1998 р.), 
дійсний член Петровської 
академії наук і мистецтв Росії  
(1998 р.), почесний член Укра-
їнської академії наук (2004 р.), 
“Кращий роботодавець року” 
(2005 р.), заступник голови 
асоціації кардіологів Украї-
ни, голова проблемної комісії 
МОЗ та НАМН України “Кар-
діологія та ревматологія”, за-
ступник головного редактора 
“Українського кардіологічного 
журналу”, головний редактор 
журналу “Медичні перспекти-
ви”, почесний професор Дні-
пропетровського національ-
ного університету ім. Олеся 
Гончара, почесний професор 
Національного гірничого уні-
верситету та Донецького уні-
верситету, член Європейської 
асоціації кардіологів, член 
американської асоціації з пи-
тань артеріальної гіпертензії.

♦ Г. В. Дзяк нагородже-
ний орденом “За заслуги” ІІІ  
(1997 р.) та ІІ ступенів  
(2001 р.), “Святого Станіс-
лава” ІV ступеня (Польща  
2001 р.), Придністровської 
Молдавської Республіки  
(2009 р.), золотою медаллю 
Альберта Швейцера за великі 
заслуги у справі гуманізму і 
медицини (1998 р.), медал-
лю “За вірну службу рідному 
місту” (2000 р.), “За заслуги 
в охороні здоров`я” академіка 
М.Д. Стражеско (2001 р.), По-
чесною грамотою МОЗ Украї-
ни (1995 р.), Почесною грамо-
тою Верховної Ради України 
(2003 р.), Почесною грамотою 
фонду соціального захисту 
підтримки і допомоги вченим 
України (2004 р.), Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів 
України (2005 р.), відзнакою 
голови обласної державної 
адміністрації “За розвиток ре-
гіону” (2000 р.), Почесною від-
знакою Української федерації 
вчених (2005 р.), нагородою 
міжнародного відкриття Рей-
тингу популярності та якості 
“Золота фортуна” (2001 р.). По-
чесний громадянин міста Дні-
пропетровськ (2001 рік), лауре-
ат Державної премії України в 
галузі науки і техніки (2003 р.).

♦ За період роботи ректо-
ром академії Г. В. Дзяк досяг 
збереження її кадрового по-
тенціалу, зміцнення матері-
альної бази, раціонального 
використання бюджетних 
асигнувань, розвитку позабю-
джетної діяльності та інших 
напрямів діяльності, що відпо-
відає вимогам статусу вищого 
медичного закладу освіти ІV 
(четвертого) рівня акредитації.

ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА НОВИЦЬКА-УСЕНКО

член-кореспондент НАН та НАМН України,
професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії,

ректор Дніпропетровської медичної академії  
у 1981–1996 роках

Згадуючи багаторічні  роки спільної роботи, особливо хочу ви-
окремити досягнуті під керівництвом Георгія Вікторовича успіхи в 
одному із найважливіших і найперспективніших напрямів  розви-
тку нашого вузу -  розширенні та зміцненні міжнародних зв’язків 
у галузі освіти, науки, представництва у різних міжнародних  
організаціях.

Високий рівень фундаментальних та прикладних наукових дослі-
джень дозволяє вченим ДМА брати участь у проведенні міжнародних 
багатоцентрових досліджень,  виступати з доповідями на міжнарод-
них наукових форумах, публікувати результати своїх досліджень в 
іноземних журналах, в якості національних представників бути  чле-
нами різних Європейських та міжнародних організацій та професій-
них асоціацій.

ВІТАЛІЙ ЙОСИПОВИЧ МАМЧУР
в.о. ректора медакадемії, проректор з наукової

 та лікувальної роботи, професор

Завжди щиро поважав Георгія Вікторовича як особистість, вче-
ного, лікаря, керівника, людину невичерпного творчого потенціалу, 
яка мислить сучасними категоріями,  працює на перспективу. Напо-
легливість та постійний пошук ефективних шляхів вирішення постав-
лених завдань, висока самовіддача допомагали йому у багатоплановій 
діяльності.

Він встиг підготувати 25 докторів та 72 кандидати медичних наук.
Саме за ініціативи Георгія Вікторовича та під його особистим 

контролем у нашій академії відновилася вища фармацевтична освіта 
(2001 р.) за фахом «Клінічна фармація», а потім і «Фармація». За цей 
період підготовлено та випущено майже 300 фахівців.

Багато уваги він приділяв різним важливим аспектам лікувально-
профілактичної співпраці академії з установами охорони здоров’я. 
Організаційна і методична допомога, чіткий контроль Георгія Вікто-
ровича дозволяли упевнено утримувати лідируючі позиції серед ви-
щих навчальних медичних закладів країни.

Активна життєва позиція, високий рівень науково-дослід-
них розробок, вдосконалення педагогічної майстерності, по-
шук нових форм роботи визначали належну повагу до Геор-
гія Вікторовича не тільки студентів та співробітників  академії, 
колег практично з усіх регіонів країни, але й далеко за межами  
України.

ЛЕОНІД ЮРІЙОВИЧ НАУМЕНКО
проректор з науково-педагогічної роботи, професор

Георгій Вікторович був  видатним вченим і великим  громадяни-
ном нашого міста і країни. І при цьому лишався земною, простою і 
доступною людиною для всіх людей, незалежно від рангів і звань.

Його добра посмішка надихала  і дарувала впевненість у вирішен-
ні будь-яких складних проблем життя вузу та кожного, хто потребував 
його допомоги і поради.

Здавна відомі слова вчителів про  смерть великих людей «Він ли-
шив життя своє живим».

Георгій Вікторович часточку своєї душі передав душам усіх, хто 
лишився і продовжує його справу. Його добре серце запалило  життє-
вою енергію тисячі наших співвітчизників.

Він був сильною людиною, лідером, справжнім Георгієм-пере-
можцем у боротьбі за здоров’я людей, за честь свого колективу, у бо-
ротьбі із власною хворобою.

До останніх днів він не уявляв своє життя без академії, без людей, 
які вірили в нього і яких він любив.

ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ПЕРЦЕВА
перший проректор, член-кореспондент НАМН України,

 професор

За тривалий період спільної праці з Георгієм Вікторовичем хочу 
відзначити його  вагомий вклад у розвиток нашої академії – спочатку 
проректором, а згодом і ректором.

Багато уваги він завжди приділяв удосконаленню навчального 
процесу.  Це стосується багатьох інновацій, які впроваджували і впро-
ваджуються в нашій академії. Перш за все –  екзамени «Кроки» та 
єдиний комплексний випускний іспит. Без підтримки Георгія Вікторо-
вича це було б неможливо.

Нам довелося витримати серйозне протистояння колег, і тільки 
авторитет Георгія Вікторовича дозволив остаточно впровадити цю но-
визну не тільки в нашому вузі, але й в Україні.

Людина, яка виросла в сім’ї учасників Великої Вітчизняної війни,  
Г. В. Дзяк завжди з особливим шануванням ставився до ветеранів: у 
нас регулярно проходили зустрічі з ними, ми переймали їхній досвід, 
оздоровлювали їх у заміському таборі «Здоров’я» та в санаторіях.

Не можу не відзначити таку рису Георгія Вікторовича, як його до-
ступність і прагнення знайти раціональний підхід до вирішення ви-
никаючих проблем.

Я завжди захоплювалася його  прозорливістю в оцінці ситуацій та 
людей: як часто він був правим!

А ще мене підкорювали  його риси зразкового сім’янина, турбо-
тливого батька, люблячого дідуся… 

ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ ВАСИЛЬЧЕНКО
голова профкому співробітників, доцент

Мені як голові профспілкової організації було легко працювати 
з Георгієм Вікторовичем тому, що він завжди підтримував питання, 
пов’язані з соціальним захистом членів  трудового колективу та розви-
тком соціальної інфраструктури академії. І не тільки їх підтримував, 
але й, як правило, сам їх ініціював.

Георгій Вікторович  свято зберігав традиції, започатковані на-
шими вчителями. Будучи  студентом і чудовим спортсменом,  він  у 
числі перших, хто не тільки відпочивав і тренувався у оздоровчо-
спортивному таборі, але й брав участь у зміцненні його матеріальної  
бази. 

За увесь період функціонування табору не було жодного випадку, 
коли б оздоровчий сезон  не  відкрився. Цей показник  унікальний: 
він  єдиний серед вузів Дніпропетровщини, який функціонує кожного 
літа! І це  було реальністю завдяки особистій підтримці і турботам 
Георгія Вікторовича.

Численний потік телеграм-
співчуттів надійшов на адресу 
медакадемії. Серед них від: 
Асоціації серцево-судинних 
хірургів, Інституту геронто-
логії ім. Д. Ф. Чеботарьова 
НАМН, Інституту загальної та 
невідкладної хірургії НАМН, 
Інституту неврології, психіа-
трії та наркології НАМН, Ін-
ституту нейрохірургії НАМН 
та Асоціації нейрохірургів, 
Інституту патології хребта та 
суглобів НАМН, Національно-
го інституту серцево-судинної 
хірургії, Національного інсти-
туту фтизіатрії та пульмоноло-
гії імені Ф. Г. Яновського, На-
ціонального інституту терапії 
імені  Л. Т. Малої, Асоціації 
ревматологів Росії, Науково-
дослідного інституту ревма-
тології імені В. О. Насонової, 
Центру тестування при МОЗ 
України, ректорів усіх медич-
них вузів України, медичної 
спільноти Петропавлівщини, 
КБ «Південне» й  від багатьох  
інших  закладів, установ та 
особистостей.

ЄВГЕНІЯ МИХАЙЛІВНА ДІТЯТКОВСЬКА
доктор медичних  наук, 

заслужений лікар України,
депутат міської ради м. Дніпро

Невимовно боляче збагнути, що нині слова звер-
тання до Георгія Вікторовича я виголошую востаннє. 
Усю свою мудрість і любов він вклав у нас – учнів. 
Навчав гарно лікувати, завжди нагадував: коли ліку-
єш хворого, уяви, що це твій родич. Завдяки Георгію 
Вікторовичу ми стали  висококваліфікованими ліка-
рями, доцентами, професорами.

Пришла для нас пора платить долги,
Мы отдали бы все… Но Вас не стало.

Все, что мы смогли: подняться на ноги
        и избежать ошибок,

Мечтать и отрываться от земли.
Все это – Вы, учитель, Вам спасибо!

Ми – учні завжди будемо поряд із сім’єю 
Георгія Вікторовича, бо усі наші радощі були 
радощами цієї сім’ї. Усі наші біди  були бідами 
сім’ї Георгія Вікторовича. Він назавжди лишив-
ся у нашому серці!

З відчуттям глибокої скор-
боти сприйняв повідомлення 
про смерть Георгія Вікторовича 
Дзяка. Це непоправна втрата. Ві-
домий вчений-кардіолог, педагог, 
керівник і організатор належав 
до благородних і мужніх людей, 
чия невтомна діяльність сприяла 
розвитку сучасної медицини.

З Георгієм Вікторовичем нас 
пов’язували дружні стосунки, 
його підтримку я відчував протя-
гом усіх  цих років. Його світлий 
образ залишиться в наших сер-
цях. Висловлюю щирі співчуття 
усім, хто знав і поважав цю му-
дру і добру людину. Прошу пере-
дати співчуття рідним і близьким  
Георгія Вікторовича.

З повагою
ЛЕОНІД КУЧМА       

За двадцять років під керівництвом Георгія Вікторовича Дзяка 
Дніпропетровська  медична академія  за рівнем якості підготовки 
лікарів і провізорів та пріоритетністю наукових досліджень увійшла 
до числа провідних східноєвропейських лідерів медичної освіти. 
Численні інновації  в українській медичній освіті: ліцензійний ін-
тегрований іспит, кредитно-модульна система підготовки, прак-
тично-орієнтовані іспити були запроваджені як пілотні проекти під 
керівництвом Г. В. Дзяка саме в ДМА. Про це свідчать численні закор-
донні відзнаки  викладацького колективу та престижність навчання 
у медичній академії на Дніпрі, яка стала відомою у багатьох країнах  
світу.

За його ініціативи була створена Університетська клініка  акаде-
мії. Георгій Вікторович особисто надав медичну допомогу  десяткам 
тисяч хворих, які завжди будуть пам’ятати його як Лікаря від Бога.

Відійшла у вічність душа Великої Людини, життя якої було до 
останку віддане людям. Його внесок у вітчизняну медицину, медич-
ну освіту та науку залишаться назавжди на золотих скрижалях еліти 
України та у пам’яті людей. Висловлюємо глибоке співчуття рідним та 
близьким покійного, його науковій школі, викладачам, працівникам та 
студентам Дніпропетровської медичної академії.

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

П О П Р О Щ А Л И С Я   З  Н А Ш И М   Р Е К Т О Р О М 

Г Е О Р Г І Є М   В І К Т О Р О В И Ч Е М   Д З Я К О М
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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 як 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 засто-

сування 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 періодич-
них 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 правопору-

шення;
• 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 – 28.02.2017 року
Подання документів – протягом двох місяців з 05.12.2016.
Оголошення у газеті «Освіта України» опубліковано 05.12.2016 р.
 
За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7, каб. 16. телефон – 253-82-63. 

(e-mail: savina@moz.gov.ua )

Нещодавно відбулося 
чергове засідання студент-
ського наукового гуртка ка-
федри онкології та медичної 
радіології. Молоді науковці 
представили актуальну тему 
сьогодення «Рак стравоходу, 
його клініка, діагностика та 

СТУДЕНТСЬКА 
НАУКА

Торкнулися актуальних тем

сучасні методи дослідження, 
а також розкрили тему “Рак 
та вагітність”.  Доцент Віктор 
Федорович Завізіон, допо-
внюючи  доповідь, розповів 
багато клінічних випадків, які 
особисто довелося  спостері-
гати, навчив нас правильно 

аналізувати дані клінічні ви-
падки. В грудні кафедра планує 
провести спільне щорічне засі-
дання з кафедрою патологічної 
анатомії, де ще більше будуть 
розкриті питання онкології на 
клітинному рівні.

Віра БОНДАРЕНКО

Нещодавно відбулося спіль-
не засідання студентських науко-
вих гуртків кафедр патологічної 
анатомії та  педіатрії 2 нашої 
академії. У ньому взяли участь  
65 студентів третіх, четвертих 
та п’ятих  курсів (староста СНГ 
каф. патанатомії та судової ме-
дицини А. Голубка, 4 курс І-й 
мед.ф-т), а також керівники: доц. 
Г. С. Короленко, ас. О. Ю. Обо-
лонська  та автор цих рядків. 
Такі засідання стали традицій-
ними зустрічами  студентів та 
викладачів, на яких поглиблено 
обговорюються сучасні питання 
патологічної анатомії та педіа-
трії. Засідання  присвятили  темі 
«Сучасні уявлення про тезаурис-
мози (або хвороби накопичення) 
та деякі  набуті ферментопатії. 
Клініко-морфологічні форми, 
морфологія, клініка, клінічна  
діагностика». 

Присутнім представили такі 
доповіді: «Сучасні погляди на 
муковісцидоз. Діагностика, лі-
кування, профілактика» (Олексій 
Гудожник, 3 курс   І-й мед. ф-т),  

Дізналися про загадкові хвороби
«Синдром Марфана. Етіологія, 
клініка, морфологічні прояви, 
прогнози» (Олександра Дубасюк, 
3 курс  І-й мед. ф-т). Олександра 
розповіла про відомих музикан-
тів, митців, які страждали  від цієї 
хвороби, та наочно продемон-
струвала прояви цього синдрому. 
Цікавість викликали доповіді 
«Лейциноз (хвороба кленового 
сиропу)» (Дарина Матюшенко, 

5 курс ІІ-й мед. ф-т), «Клінічний 
випадок мукополісахаридозу  
III типу у дитини» (Кароліна 
Гафіїна, 5 курс І-й мед. ф-т), 
«Загальна характеристика сфін-
голіпідозів та різні їх форми. 
Клінічні прояви, морфологія,  
лікування, прогнози» (Катерина 
Молодченко, 3 курс І мед. ф-т), 
«Морфологічні прояви хвороби 
Гоше.  Діагностика, лікування, 

профілактика» (Ірина  Молокова, 
3 курс І-й мед. ф-т).

Ці доповіді  жваво обговорю-
валися. Студенти цікавилися, як 
практично встановити діагноз та 
засвідчили глибокі знання щодо 
патогенезу хвороб накопичення 
та  набутих ферментопатій.

Після доповідей студен-
ти мали змогу почути талант 
Нікколо Паганіні — велико-

го скрипаля, який страждав 
від синдрому Марфана, вірші 
Ігоря Северяніна, прочитані  
Г. С. Короленко.

Жалейте каждого больного
Всем сердцем, всей своей душой,
И не считайте за чужого,
Какой бы ни был он чужой.
Пусть к вам потянется калека,
Как к доброй матери  дитя,
Пусть в человеке человека
Увидит, сердцем к вам летя.
И, обнадежив безнадежность,
Все возлюбя и все простив,
Такую проявите нежность,
Чтоб умирающий стал жив!
И будет радостна вам снова
 Вся эта грустная земля…
Жалейте каждого больного,
Ему сочувственно внемля.

Альона Різник,
асистент, 

відповідальна 
за роботу СНГ

кафедри педіатрії 2

У сучасному суспільстві при 
бурхливому інформаційному 
зростанні фахівцю, а особливо 
лікарю, потрібно вчитися прак-
тично все життя. Раніше можна 
було дозволити собі навчитися 
один раз і назавжди і цього запа-
су знань вистачало на все життя. 
Сьогодні ідея «освіти через все 
життя” призводить до необхід-
ності пошуку нових методів 
передачі знань і технологій на-
вчання. Використання Інтернет 
технологій і дистанційного на-
вчання відкриває нові можливос-
ті для входження України у між-
народну систему комп’ютерної 
інформації, безперервного на-
вчання і перенавчання фахівців, 
робить навчання більш доступ-
ним. Дистанційна освіта – це 
форма навчання, рівноцінна з 
очною, вечірньою, заочною та 
екстернатом. Дистанційне на-
вчання – новий засіб реалізації 
процесу навчання, який дозво-
ляє навчатися на відстані без 
особистого контакту між викла-

дачем і тим, хто навчається, яке 
дешевше звичайного навчання, 
в першу чергу за рахунок зни-
ження витрат на організацію 
самих курсів і зниження витрат 
тих, хто навчається, на переїзди, 
проживання в іншому місті. Ця 
технологія навчання дозволяє 
сучасному фахівцеві вчитися 
практично все життя, без спеці-
альних відряджень, відпусток, 
поєднуючи навчання з основною 
медичною діяльністю.

Вперше в Україні за ініціа-
тивою нашого ректора академі-
ка НАМН України Г. В. Дзяка 
спільно з Дніпропетровською 
обласною радою, а саме заступ-
ником голови Дніпропетровської 
обласної ради М. С. Куюмчяном, 
за підтримки Департаменту охо-
рони здоров’я Дніпропетров-
ської облдержадміністрації було 
сплановано і реалізовано проект 
інтернет-конференції щодо на-
вчання, консультації сімейних 
лікарів області з актуальних пи-
тань надання медичної допомоги 
населенню. Приміщення та веб-
технології для демонстрації до-
повідачами мультимедійних пре-
зентацій та можливість сімейних 
лікарів області брати участь 
у конференції та отримувати 
сучасну професійну медичну 
інформацію і спілкування з до-
повідачами було надано Дніпро-
петровською обласною радою. 
Цільова аудиторія - це сімейні 
лікарі сільської місцевості, які не 
завжди мають можливість своє-

Дистанційне навчання – 
вимога сучасності 

часно отримати поради та кон-
сультацію з тих чи інших питань, 
що постають у них під час прак-
тики у висококваліфікованого 
фахівця. Медичний центр нашої 
академії (головний лікар, к.мед.н. 
О. О. Дукельський) виступив ко-
ординатором проекту і спільно з 
деканатом ФПО (декан профе-
сор В. І. Снісарь) та кафедрою 
сімейної медицини (завідувач 
д.мед.н. І. Л. Височина) розроби-
ли програму та план організації 
та проведення веб-конференцій. 
Програма включає актуальні 
питання щодо ролі та рівня ком-
петентності сімейних лікарів 
при наданні медичної допомоги 
кардіологічним та онкологічним 
хворим, хворим з депресивними 
розладами, особам з посттравма-
тичними стресовими розладами, 
хворим на цукровий діабет та па-
тологію ОРА, надання медичної 
допомоги хворим дітям тощо. До 
дистанційного навчання сімей-
них лікарів залучено професорів 
та доцентів академії. Всього пла-

нується організувати та провести 
12 інтернет-конференцій. Участь 
у роботі інтернет-конференцій 
дасть можливість сімейним лі-
карям отримати інформацію, яка 
допоможе їм приймати правиль-
ні рішення при наданні медичної 
допомоги конкретному хворому. 
Сімейні лікарі, які беруть участь 
у роботі інтернет-конференцій, 
згідно з програмою отримають 
сертифікат та 10 балів для на-
ступної атестації на підтвер-
дження або присвоєння лікар-
ської категорії зі спеціальності 
«Загальна практика - Сімейна 
медицина» .

Перша інтернет-конференція 
відбулась 22 липня цього року за 
тематикою «Рання діагностика 
і сучасні можливості лікування 
онкологічних захворювань. Роль 
сімейного лікаря». Завідувач ка-
федри онкології проф. І. М. Бон-
даренко та доцент В. Ф. Завізіон 
проінформували слухачів про 
медико-соціальне значення он-
копатології, роль та можливості 
сімейних лікарів у попередженні 
виникнення цієї патології, ран-
ньої діагностики і їх участь у ви-
конанні рекомендацій онкологів 
для онкохворих.

Друга інтернет-конферен-
ція відбулась у вересні за участі 
600 сімейних лікарів за темати-
кою «Інтегроване ведення хво-
роб дитячого віку. Уніфікований 
клінічний протокол первинної 
медичної допомоги № 438 від 
12.05.2016 року». Завідувач ка-

федри «Сімейної медицини», 
д.мед.н. І. Л. Височина надала 
інформацію про основні по-
ложення клінічного протоколу 
щодо інтегрованого ведення 
хвороб дитячого віку, алгоритм 
дій сімейного лікаря при надан-
ні медичної допомоги хворій 
дитині. Доцент цієї же кафедри  
Н. С. Башкірова, яка пройшла 
підготовку і отримала документ 
ВООЗ і ЮНІСЕФ тренера з інте-
грованого веденні хворої дитини, 
на прикладі клінічного випадку 
розповіла про технологію інте-
грованого ведення хворої дити-
ни.

13 жовтня 2016 року у Дні-
пропетровській обласній раді 
пройшла третя телеконференція 
для сімейних лікарів, в якій за-
реєструвалося вже 700 осіб. До-
повідачі завідувач кафедри пси-
хіатрії ФПО, доктор медичних 
наук, професор Л. М. Юр’єва 
та кандидат медичних наук  
О. О. Дукельський висвітлили 
проблему депресії у практиці 

сімейних лікарів та технології 
лікування депресії у медичних 
установах.

Телеконференцію для сімей-
них лікарів 10 листопада 2016 
року присвятили особливостям 
ведення пацієнтів, які зазнали 
психоціальних стресів у практи-
ці сімейного лікаря, та лікуван-
ню посттраватичного стресового 
розладу сімейним лікарем. Допо-
відачами були доктор медичних 
наук, професор Л. М. Юр’єва та 
кандидат медичних наук О. О. Ду- 
кельський.

Для того, щоб сімейні лікарі 
будь-якого часу могли звертати-
ся до інформації, висвітленої в 
інтернет-конференціях, на сай-
ті Дніпропетровської медичної 
академії підготовлено сторінку 
«Дистанційне навчання», на якій 
розміщені матеріали проведених 
конференцій.

Досвід показує, що ті, хто 
навчається дистанційно, стають 
більш самостійними, мобіль-
ними і відповідальним, рівень 
мотивації до навчання великий, 
вони розвиваються, стають кон-
курентоспроможними фахівця-
ми і дійсно затребувані на ринку 
охорони здоров’я.

Оксана МАКСИМЕНКО,
доцент кафедри 

соціальної медицини,
 організації та управління 

охороною здоров’я ФПО

Мій п’ятирічний синок Миколка лікується в нефрологічному відділенні ОДКЛ   з 15 листопада. Він у 
тяжкому стані з діагнозом гломерулонефрит, нефротичний синдром. П’ятикурсниці 2 А групи 4 десятку 
І-го медичного факультету Ганна Батечко та Поліна-Ірина Боровик здали кров для порятунку життя моєї 
дитини. Низький уклін, подяка за чуйність і небайдужість! Успіхів у навчанні, аби стати висококваліфіко-
ваними спеціалістами-медиками!

Микола Карпович КОНОНЕНКО,
батько хворої дитини

Дякую за небайдужість 

1 грудня 2016 року  на 
81-му році пішов з життя 
відомий хірург і вчений, 
доктор медичних наук, 
професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, 
талановитий педагог, чу-
дова і добра людина, ко-
лишній завідувач кафедри 
загальної хірургії нашої 
академії, голова ради вете-
ранів ДМА
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Бути студентом – це бути 
побаченим та почутим,  чо-
гось навчитися, щось зро-
бити, реалізувати себе як 
талановитого митця, вправ-
ного спортсмена, відомого 
науковця,  віднайти своє по-
кликання, бути  фахівцем 
своєї справи, стати тим ін-
дивідом, який може і хоче 
оцінити реальність, побачити 
світ і розгледіти в ньому все 
те, чого раніше так довго не 
бачилося. За час  студентства 
трапляються найяскравіші 

Студентська пора 
золота…

події життя, тому його ще на-
зивають «золотим».

 Ректорат медичної акаде-
мії не зміг залишитись осто-
ронь  такої визначної події, як  
Міжнародний день студента. 
А  цього року він особливий: 
наша академія святкує своє 
100-річчя. І  напередодні 
Міжнародного дня студен-
та в нашому вузі відбулася 
урочиста зустріч молоді. На 
ній представили найкращих 
студентів за 7 номінаціями:  
лідер року, громадський діяч, 

волонтер, спортсмен, жур-
наліст, митець, науковець. 
Було відзначено 116 кращих 
студентів. Їх нагородили юві-
лейними медалями та гра-
мотами від ректора академії. 
Також грамотами та премі-
ями від Дніпропетровської 

обласної організації проф-
спілки працівників охорони 
здоров’я   відзначили чоти-
рьох студентів та восьмеро 
студентів отримали грамоти і 
подарунки від студентського 
профкому ДМА. Теплі слова 
привітань висловили перший 

проректор, професор Т. О. Пер- 
цева, проректор з науково-пе-
дагогічної роботи, професор 
Л. Ю. Науменко, декани усіх 
факультетів, голова профко-
му співробітників, доцент 
В. В. Васильченко та голова 
профкому студентів Я. В. Ві-
ленський. Вони зазначили,  
що саме студентство пер-
шим згуртовано рветься до 
бою, впевнено відстоює свої 
інтереси в суспільстві, пер-
шим готове боротися проти 
несправедливості. Саме сту-

дентство кожного разу вибо-
рює право на власну думку, 
і хоча не завжди буває легко 
та просто її відстояти, побо-
роти стереотип байдужості, 
студенти завжди готові три-
мати в руках той стрижень 
суспільства, який найважче  
зламати. 

Валерія БІЛОВА,
член профкому 

студентів,
 студентка 2 курсу І-го 
медичного факультету

9 листопада  з нагоди 
вшанування пам’яті Препо-
добного Нестора-Літописця 
відзначають День україн-
ської писемності та мови. 
Колектив кафедри мовної 
підготовки (зав.каф. проф.  
Т. В. Філат) не лишився осто-
ронь цієї події. Нинішнього 
року на честь цієї дати про-
ходив тиждень української 
мови.  Його мета – виховати 
у студентів розуміння  укра-
їнської мови як державної, 
викликати любов і пошану до 
рідного слова, прагнення бо-
ротися за його чистоту і зба-
гачення. У такий спосіб сту-
денти не тільки здобувають 
знання,  а й  одержують уроки 
національної свідомості.

Активну участь у  заході 
взяли першокурсники І-го 
медичного факультету: вони 
підготували цікаві доповіді 
про мову та її місце в житті 
суспільства. 

Неабияку зацікавленість 
викликала доповідь І. Су-
прун «Розвиток писемності 
в Україні». Вона розпові-
ла про витоки української 
писемності та про творців 
слов’янської азбуки Кирила 
та  Мефодія. К. Іванова та  
І. Ганіч виступили з допо-
віддю «Петро  Яцик – не-
типовий українець». Вони 
наголосили на тому, що Пе-
тро Яцик – великий украї-
нець, який, перебуваючи за 
кордоном, протягом всього 
свого життя збирав кошти і 
відправляв їх в Україну на 
благодійну діяльність для 
розвитку української на-
уки, культури та мистецтва. 

Хай наша 
мова 

процвітає

І саме про таких людей по-
трібно згадувати і пам’ятати.

З виступу В. Коваль 
«Доля української мови. 
Минуле і сучасний аспект» 
студенти дізнались про тер-
нистий шлях розвитку рід-
ної мови, шлях принижень 
і переслідувань, нищення 
духовних цінностей. А про 
історію Києво-Могилянської 
академії та її роль в розви-
тку освіти та національному 
відродженні України зібрали 
цікавий матеріал І. Брень та  
О. Цифрак. Ю. Ващенко роз-
повіла про виникнення та 
розвиток друкарства в Укра-
їні, а М.Рубаник підготував 
доповідь про початок літопи-
сання та шедевр української 
та світової культури – Остро-
мирове Євангеліє.

Також у групах були про-
ведені уроки народознавства, 
на які студенти підготували 
такі доповіді: «Рушник в об-
рядах та звичаях» (К. Ма-
русенко), «Сорочка-виши-
ванка» (Є. Жаброва), «Пісні 
та легенди про вишиванку» 
(А. Шульга), «Петриківський 
дивоцвіт» (Д. Гончар), «Бан-
дура і кобза – українські на-
родні музичні інструменти» 
(Ю. Радіонова, А. Шмаленко).

 Матеріал викликав не-
абиякий інтерес з боку сту-
дентів. Наприкінці тижня 
серед першокурсників прой-
шов конкурс на краще знання 
української мови. Перемож-
цем став Дмитро Підгребель-
ний.

Такі уроки мають не тіль-
ки навчальне, але й виховне 
значення: студенти стають 
носіями національного духу, 
розвивають почуття особис-
тої відповідальності за збе-
реження і збагачення рідної 
мови.

Людмила ПЕГУШИНА,
викладач

 української мови

СТУДЕНТСЬКА 
НАУКА

– з таким девізом поли-
шали учасники та гості за-
сідання студентського науко-
вого гуртка, що нещодавно 
відбулося на кафедрі анесте-
зіології та інтенсивної терапії 
нашої академії. А присвячене 
воно було  трансплантології – 
розділу медицини, який по-
требує розвитку, просвітни-
цтва, пропаганди, підтримки 
держави на законодавчому, 
фінансовому рівнях, зміни 
менталітету нашого суспіль-
ства.

Слушно заважити, що  
потреба в пересадці органів  
величезна, а реалізація її ви-
конання поки, на жаль, мізер-
на.  В Україні тисячі хворих 
молодого працездатного віку, 
перебуваючи в термінальній 
стадії захворювань серця, 
легень, інших органів, мають 
єдиним шансом виживання 
їх трансплантацію.

Тож питань, пов’язаних 
з цією темою, було безліч. 
До їх розгляду запросив за-
відувач кафедри професор  
Ю. Ю. Кобеляцький, від-
кривши засідання гуртка.

Справжнім натхненни-
ком кожного із засідань СНГ 
є член-кореспондент НАН 
та НАМН України професор  
Л. В. Новицька-Усенко. І 
цього разу Людмила Василів-
на наголосила на значущості 
цієї теми і в Україні, і в світо-
вому  масштабі. Вона пред-
ставила шановних гостей: 
завідувачку лабораторії пси-
хофізіологічних досліджень, 
кандидата психологічних наук  
Г. Ф. Канюку, доцен-
та кафедри неврології та 
офтальмології Н. Г. Кло-
поцьку, завідувача кафе-
дри хірургії 2 професора  
О. Б. Кутового, доцента кафе-
дри внутрішньої медицини 3 
Л. І. Васильєву, отця Георгія, 
які мали можливість аналізу-

Живи і жити давай іншим
вати, доповнювати доповіді-
презентації студентів.

Л. В. Новицька-Усен-
ко  зупинилась на вкладі 
видатного лікаря-хірурга  
Б. М. Тодурова у вирішенні 
проблем з пересадки серця, 
закликала взяти участь у 
благодійній акції збирання  
коштів для оплати механіч-
ного серця, пересадженого 
Борисом Михайловичем 
30-річній матері-одиначці і 
придбаного у борг.

Символічно задзвеніли 
дзвіночки з колекції Людми-
ли Василівни. На одному з 
них – люди взялись за руки. 
Це своєрідний заклик: коли 
взятися разом до будь-якої 
справи, то вона буде виріше-
на. Цього побажала Людмила 
Василівна і в порушеній темі.

Доповід і -презентаці ї 
представили Ганна Диба, 
Ольга Сумарокова,  Діана 
Оленюк, Вікторія Парова, 
Ганна Анісімова  та Тетяна 
Канчура.

Вони дослідили дуже ці-
каві питання, зробили істо-
ричний екскурс в проблему 
пересадки органів, торкну-
лися її моральних, етичних 
нюансів, проаналізували 
рівень розвитку трансплан-
тології в Іспанії, Білорусі, 
Україні, інших країнах світу, 
ставлення служителів церк-

ви до подібних оперативних 
втручань, розглянули право-
ву, законодавчу основу, роль 
засобів масової інформації в 
просвітницькій діяльності, 
формуванні думки про «пре-
зумпцію згоди».

Інтерес у студентів ви-
кликала розповідь про пере-
садку трупної нирки у 1933 
році Юрієм Юрійовичем 
Вороним. Він успішно пере-
садив 26-річній жінці нир-
ку 60-річного чоловіка. На 

жаль, хвора прожила лише 
дві доби. Через деякий час 
Вороний провів ще п’ять та-
ких  операцій, але всі вони 
закінчилися з сумним ре-
зультатом. Причина такої 
ситуації – відсутність знань 
імунології. Проте Юрій Юрі-
йович спростував теорію про 
наявність так званої «трупної 
отрути», довівши можливість  
пересадки трупного органу 
живій людині.

Не менш цікаві факти 
запропонували з життя і ді-
яльності основоположника 
світової  трансплантології 
Володимира Петровича Де-
міхова. У 1947 р. він першим  
у світі здійснив пересадку 
ізольованої легені, у 1948 р. – 
пересадку печінки, у 1951 р. – 
заміну одного серця іншим, 
у 1952 р. – шунтування, у 
1954 р. – пересадку собаці 

другої голови. У 1960 р. він 
став автором першої в сві-
ті  монографії «Пересадка 
життєво важливих органів в 
експерименті».  Саме Воло-
димир Петрович був вчите-
лем південноафриканського 
кардіохірурга Крістіана Бар-
нарда, який здійснив першу 
у світі трансплантацію серця 
людині.

І Лариса Іванівна, і Олек-
сандр Борисович, і отець 
Георгій, і Галина Федорівна, 
і Наталія Георгіївна високо 
оцінили старання студентів-
гуртківців, доповнили їхні 
виступи цікавими епізодами 
із власного досвіду. Усі ви-
словлювали побажання, аби 
Україна  у  трансплантології 
не пасла задніх, а належала 
до високорозвинених країн, 
де цей вид медичної допомо-
ги не просто існує, а стрімко 
розвивається.

Не полишала думка, що 
саме цим гуртківцям, яких 
спонукає до роздумів над зло-
боденними проблемами меди-
цини Л. В. Новицька-Усенко, 
будуть підвладні найпрогре-
сивніші прориви в науці. Свої 
знання, вміння, гуманістичне 
ставлення до проблеми до-
норства органів вони свідомо 
нестимуть людям.

Завершувалось засідан-
ня смакуванням «чарівного» 
торту, цукерок, печива, соків 
та голосом дзвіночка, а ще – 
запрошенням на чергове засі-
дання СНГ з не менш цікави-
ми темами.

Наталія ВЕЛИЧКО

На знімку: під час  
засідання студентського 

наукового гуртка.

Фото Діани ОЛЕНЮК


