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Відбулася зустріч 
професорсько-викла-
дацького складу ме-
дакадемії із заступни-
ком міністра охорони 
здоров’я Р. Й. Васили-
шиним. На цій зустрі-
чі йшлося про основні 
проблеми й завдання, 
що стоять перед ви-
щою медичною шко-
лою й практичною ме-
дициною.

На теперішній час 
вища медична шко-
ла має адаптуватися 
до нового «Закону про 
вищу освіту», прийня-
того 1 вересня 2015 

хівців, необхідність 
обов’язкового засвоєн-
ня практичних навичок.

Ч а с и  з м і н и л и с я  –  з м і н ю є м о с я  й  м и

здобули першість, велика 
їх заслуга.

Оцінювало майстер-
ність усіх учасників відпо-
відальне журі. Потрібно 
було за три години про-
демонструвати професій-
ну майстерність з худож-
ньої реставрації зубів, при 
цьому максимально якіс-
но відповідати усім крите-
ріям оцінки.

У день визначення пе-
реможців учасники не зна-
ли, хто переміг. Як сказала 
секретар журі доцент Т.А. 
Хміль, по праву ми всі були 
вже переможцями, коли 
приїхали до УМСА для пу-

блічної демонстрації своїх 
професійних навичок.

Дуже приємним бу-
ло нагородження, адже 
здійснювали його справ-
жні метри реставрацій-
ної стоматології в Україні 
професор Таїсія Петрівна 

День стоматолога 9 лю-
того 2016 року традиційно 
відзначився проведенням 
Всеукраїнського професій-
ного конкурсу лікарів-сто-
матологів «Шлях у світ май-
стерності» на базі ВДНЗУ 
«Українська медична сто-
матологічна академія» міс-
та Полтава, який цього року 
вже був сімнадцятим.

Кафедра післядипломної 
освіти лікарів-стоматологів 
Української медичної стома-
тологічної академії в 2000 р. 
виступила ініціатором прове-
дення конкурсу професійної 

майстерності серед лікарів-
стоматологів, що було новою 
формою роботи. Це був пер-
ший в Україні конкурс профе-
сійної майстерності лікарів-
стоматологів, який проводив-
ся з використанням матеріалів 
та обладнання українських 
виробників, тому кілька років 
конкурс проходив під девізом 
"Вітчизняній продукції – нове 
тисячоліття". Проведення за-
ходу приурочене до дня сто-
матолога 9 лютого та покро-
вительки стоматологів – Свя-
тої Аполлонії. Спочатку кон-
курс був визначений в статусі 

регіонального, а потім він став 
Всеукраїнським. 

Особливістю конкурсів 
перших років була участь у 
них лікарів приватних і дер-
жавних клінік. Вони мали різ-
ний стаж роботи від 2 до 10 
років.

У 2002 році конкурс став 
міжнародним у зв'язку з учас-
тю в ньому клінічних орди-
наторів з Йорданії (Васфі Аль 
Хадід), Сирії (Асад Аль Азда-
шир).

Організовані клінічні зма-
гання серед студентів у Льво-
ві, і вони визначили спадкоєм-

ність клінічних змагань: сту-
денти (Львів) – інтерни (Пол-
тава) – лікарі (Полтава «При-
зма чемпіонат»). Всі ці момен-
ти викликали необхідність 
динамічних змін в умовах 
конкурсу. Змінився його де-
віз: він отримав назву «Шлях у 
світ майстерності». За остан-
ні роки конкурс проводився 
під цим девізом. У ньому став 
брати участь рівнозначний 
контингент: лікарі-стомато-
логи інтерни з використанням 
різних  композитних фотопо-
лімерних матеріалів.

В організаційній структурі 
передбачена етапність прове-
дення конкурсу: півфінальні 
змагання на кафедрах після-
дипломної освіти лікарів-сто-
матологів України, потім зма-
гання в Полтаві. 

8-го лютого 2016 року 
відбувся фінал конкурсу, яко-
му передували півфінальні 
змагання на профільних ка-
федрах вищих медичних на-
вчальних закладів України. 
Наш вуз представляли Воло-
димир Колісник та Марія Ра-
тушна, які проходили підго-
товку на кафедрі стоматології 

факультету післядипломної 
освіти.

Серед членів журі була 
асистент кафедри стоматоло-
гії ФПО нашої академії Вікто-
рія Олександрівна Дрок.

9 лютого оголосили під-
сумки конкурсу.

Перше місце посіли Во-
лодимир Колісник та Марія 
Ратушна, які представляли 
Дніпропетровську медичну 
академію.

До речі, за всю історію іс-
нування конкурсу це - тільки 
друга перемога команди з на-
шої академії.

року. Найголовніше – 
питання підвищення 
якості підготовки фа-

Особливу увагу 
приділили розподілу 
випускників, підкрес-

ливши: проблему пови-
нні вирішувати на міс-
цях, зокрема, забезпе-

чуючи молодих фахів-
ців житлом, а лікарні – 
матеріально-технічни-
ми засобами.

Не обійшли увагою 
й  післядипломну підго-
товку інтернів, які після 
виходу зі стін вузу вже 
належать практичній 
охороні здоров’я.

Ставилося питання 
щодо атестації лікарів, 
пропонувалися нові по-
гляди на цей етап їхньої 
діяльності.

Ну що ж, нові ча-
си вимагають і ново-
го підходу до проблем, 
яких сьогодні немало 
постає перед суспіль-
ством.

Скрипникова та заслуже-
ний лікар України доцент 
Сергій Володимирович 
Радлінський. Саме вони 
заснували конкурс «При-
зма-чемпіонат», який взя-
то за еталон – золотий 

стандарт проведення та-
кого рівня заходів.

Усі учасники отрима-
ли чудові призи: випуски 
журналів ДентАрт з 2010 
по 2015 рр., багато паст 
та навчальної літератури 
від компанії Colgate. Тим 
учасникам, які працювали 
з матеріалами Dentsply , 
вручили сертифікати на 
безкоштовне проходжен-
ня курсів у навчальних 
центрах Dentsply.

На мою думку, такі кон-
курси надихають, дають 
потужні мотиваційні по-
штовхи до самовдоскона-
лення. І це найбільша на-
города за участь у них.

Володимир КОЛІСНИК, 
лікар-інтерн

Ми щиро вітаємо пере-
можців, які достойно предста-
вили наш вищий навчальний 
заклад. Бажаємо нашим ви-
хованцям подальшого профе-
сійного зростання, успіхів та 
творчої наснаги. Ця перемо-
га – найкращий подарунок до 
сторічного ювілею Дніпропе-
тровської медичної академії 
та сорокаріччя створення ка-
федри стоматології факульте-
ту післядипломної освіти.

Олег ГЛАЗУНОВ,
завідувач кафедри 

стоматології ФПО,
доктор меднаук, професор

На знімку: нагороджені 
учасники конкурсу

Ш л я х  у  с в і т  м а й с т е р н о с т і

Слово переможцю

«Шлях у світ майстер-
ності» – ідеально підібра-
на назва для конкурсу 
професійної майстернос-
ті серед лікарів-інтернів. 
Цього року йому виповни-
лося 17 років. Наш вуз бе-
ре участь у цьому конкурсі 
другий рік поспіль. Цьо-
горіч честь представляти 
ДМА була надана мені та 
Марії Ратушній. Готува-
лися на кафедрі стома-
тології факультету після-
дипломної освіти під ке-
рівництвом професора 
О. А. Глазунова. Ми вдячні 
особисто Олегу Анато-
лійовичу, а також відпо-
відальному за підготовку 
інтернів доценту Віктору 
Івановичу Фесенку, асис-
тенту Світлані Василівні 
Степановій за вдоскона-
лення наших знань і прак-
тичних навичок. Те, що ми Марія Ратушна та Володимир Колісник з пацієнтом

Поштовх до самовдосконалення
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Сьогодні ми живемо в 
непрості часи, коли майже 
щодня відбуваються ката-
строфи. Дорожньо-тран-
спортні пригоди, вибухи, 
техногенні аварії та при-
родні катаклізми, на жаль, 
дуже часто закінчуються 
смертю великої кількості 
людей. Особливої уваги по-
требують випадки раптової 

зупинки серця, які постій-
но потребують невідклад-
ної допомоги. Враховуючи 
ці обставини, в усьому світі 
регулярно впроваджують-
ся і реалізуються програми 
з навчання громадян, неза-
лежно від роду їх діяльності, 
наданню першої медичної 
допомоги постраждалим. 

Головна мета лікаря – 
рятувати життя пацієнта в 
будь-яких умовах. Тому і лі-
карям усіх спеціальностей, 
і середньому та молодшому 

медичному персоналу по-
трібно постійно відпрацьо-
вувати вміння правильно 
надавати невідкладну допо-
могу.

З ініціативи члена – 
кор. НАН і НАМН України, 
проф. Людмили Василівни 
Новицької-Усенко для ви-
пускників медичного ліцею 
було проведено практичний 
майстер-клас з проведення 

серцево-легеневої реанімації. 
Оскільки за період навчання 
учні отримують спеціальність 
молодшої медичної сестри, то 
для них надання першої допо-
моги є дуже актуальним. 

Людмила Василівна роз-
повіла про важливість захо-
ду, про те, чому, навчаючись 
ще у ліцеї, необхідно оволоді-
ти практичними навичками, 

і подарувала бібліотеці ліцею 
книгу «Алгоритм надання 
СЛЦР». 

Інструкторами з серцево-
легеневої реанімації виступи-
ли лікарі-інтерни Ольга Фан-
деєва, Мар’яна Дмитришин та 
учасники студентського на-
укового гуртка кафедри анес-
тезіології та інтенсивної тера-
пії Марина Коробкова, Тетяна 
Канчура і автор цих рядків. 

Після вступної части-
ни ліцеїсти розділились на 3 
групи та окремо працювали 

з інструкторами. Для відпра-
цювання практичних нави-
чок кафедра анестезіології 
та інтенсивної терапії (зав. 
проф. Ю.Ю. Кобеляцький) 
надала найсучасніші манеке-
ни з індикаторами, що одразу 
демонстрували правильність 
виконання. Навчання прово-
дилось відповідно до оновле-
них рекомендацій Американ-
ської кардіологічної асоціації 

та Європейського комітету 
з реанімації 2015 року. 

Ми детально розпові-
ли про алгоритм надання 
допомоги, вказали на осо-
бливості техніки прове-
дення серцево-легеневої 
реанімації, про порядок 
дій в екстрених ситуаціях 
та умови, за яких потрібно 
припинити реанімаційні 
заходи.

Кожен учень зміг осо-
бисто відпрацювати за-
пропонований алгоритм в 
імітованій ситуації. Треба 
було оглянути постражда-
лого, виявити ознаки, за 
яких потрібно розпочати 
СЛР, правильно виконати 
компресію грудної клітки 
та провести штучне дихан-
ня.

Ліцеїсти дуже заці-
кавлені у розширенні го-
ризонтів медичних знань, 
тому вони з особливою 
увагою слухали, ставили 
практичні питання, жваво 
обговорювали методику 
між собою та працювали 
над власними помилками. 

Учні ліцею здобули 
новий досвід, нові знання, 
практику, що так потрібні 
сьогодні, а, окрім того, ве-
лику кількість нових вра-
жень та приємних емоцій. 
А ми, у свою чергу, отрима-

ли величезне задоволення 
від спілкування з молодим 
поколінням майбутніх лі-
карів.

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 4 курсу І-го 

медичного факультету,
член студентського 

наукового гуртка
кафедри анестезіології та 

інтенсивної терапії

Нещодавно на кафедрі 
патологічної анатомії та су-
дової медицини відбулося 
спільне засідання студент-
ських наукових гуртків з 
онкології та патологічної 
анатомії. Воно було присвя-
чено онкологічним захво-
рюванням головного мозку 
та сечовидільної системи. У 
засіданні взяли участь сту-
денти третіх-шостих кур-
сів та доценти, кандидати 
меднаук В. Ф. Завізіон та 
Г. С. Короленко.

Розглядалося п’ять до-
повідей. Після їхнього за-
слуховування майбутні 
медики вели дискусію за 
темами доповідей та за ін-
шими проблемами онко-
логії. Порушували коло ак-
туальних питань про вар-
тість, якість і доступність 
препаратів для хіміотерапії 
хворим з онкопатологією, 
а також щодо гістологічно-
го дослідження та імуно-
гістохімічного аналізу як 
основи для завершального 
встановлення діагнозу та 

індивідуального підходу до 
хіміотерапії.

Підбиваючи підсумки 
спільного засідання сту-
дентських наукових гурт-
ків, викладачі високо оці-
нили наукову дискусію. Усі 
учасники висловили задо-
волення від надзвичайно 
цікавого спілкування та 
побажали в подальшому 
організовувати подібні за-
сідання.

Віра БОНДАРЕНКО,
студентка 5 курсу

ІІ-го медичного факультету

Відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
25. 03. 2015 р. №143 за нака-
зом ректора  від 10. 12. 2015 р. 
№162- ОД в академії першого 
січня  2016 року утворено ка-
федру медицини катастроф 
та військової медицини для 
підготовки офіцерів медичної 
служби запасу.

Військова підготовка пе-
редбачена навчальними пла-
нами підготовки вітчизняних 
студентів медичних факульте-
тів (спеціальності  «лікувальна 
справа», «педіатрія», «меди-
ко-профілактична справа»), 
стоматологічного факультету 
(спеціальність «стоматологія»). 
Навчання на кафедрі прово-
диться  протягом 4-х та 5-х 
курсів з військових, військово-

Серед соціальних і медич-
них проблем суспільства ту-
беркульоз посідає особливе 
місце. Це захворювання відо-
ме ще з початку історії люд-
ства, зокрема найдавнішою 
археологічною знахідкою 
туберкульозного ураження 
хребта людини датується 8 
тисячоліттям до н.е. Також ту-
беркульозні зміни виявлено і 
в єгипетських муміях, віднесе-
них до 2 тисяч років до н.е. У 
XV-XIX століттях туберкульоз 
набув значного поширення 
серед бідних прошарків насе-
лення. Цьому сприяли анти-
санітарія, велика скупченість 
людей, незадовільне харчу-
вання, часті війни та міграція, 
а також низький рівень на-
дання медичної допомоги. До 
20-30% смертей у XVII ст. при-
падало на туберкульоз, що 
значно перевищувало рівень 
смертності від епідемій тифу, 
холери та військових дій.

У XX столітті – після ІІ-ї 
світової війни, після впрова-
дження у практику ефектив-
них методів профілактики та 
дієвих протитуберкульозних 
засобів ситуація дещо покра-
щилась. Складалися навіть 
оптимістичні прогнози щодо 
швидкого викорінення тубер-
кульозу як нозологічної оди-
ниці, які, проте не справдили-
ся в жодній країні світу.

В Україні ж епідемія тубер-
кульозу проголошена ВООЗ з 
1995 року, коли захворюва-
ність стрімко зростала і пе-
ревищила епідемічний поріг 
– 50 випадків на 100 тис. на-
селення. Щорічно майже у 30 
тис. людей вперше діагнос-
тують туберкульоз, а понад 6 
тис. людей помирають від цієї 
недуги. Соціальна структура 
вперше виявлених хворих на 
туберкульоз показала, що се-
ред тих, які вперше захворіли, 

медичних дисциплін за держав-
ним замовленням та за кошти 
фізичних й юридичних осіб. Вій-
ськово-спеціальні дисципліни 
викладаються на профільних 
кафедрах.

До  військової підготовки за-
лучаються студенти за власним 
бажанням (особи чоловічої та 
жіночої статі) віком не старше 
27 років (на період вступу до на-
вчального закладу), які придатні 
до військової служби за станом 
здоров’я.

Після проходження повного 
курсу навчання за програмою 
підготовки офіцерів медичної 
служби запасу, навчальних збо-
рів у військах, складання дер-
жавного іспиту  студентам при-
своюється первинне офіцер-
ське звання  «молодший лей-

понад 50 % складали безро-
бітні особи працездатного ві-
ку, але ніхто не може вважати 
себе повністю захищеним від 
можливості захворіти на ту-
беркульоз.

Виникає питання: як убе-
регти себе від такого небез-
печного захворювання? Да-
ний інформаційний лист до-
поможе вам у цьому.

Отже, що робити, щоб 
не захворіти на туберку-
льоз?

Основним шляхом зара-
ження на туберкульоз є аеро-
генний, тобто через повітря. 
Серйозний ризик виникає, як-
шо перебувати досить трива-
лий час (не менше 8 годин) у 
закритому приміщенні разом 
з хворим, який кашляє, тим 
самим виділяючи збудника. 
На сьогодні епідемічна ситуа-
ція у країні така, що кожен жи-
тель може перебувати у кон-
такті з хворим: у громадсько-
му транспорті, кафе, магази-
нах, навіть не підозрюючи 
про це. Найчастіше туберку-
льоз розвивається у людей зі 
слабкою імунною системою. 
Тому, щоб убезпечити себе, 
потрібно уникати тривалого 
перебування в одному при-
міщенні з хворими, які каш-
ляють, раціонально харчува-
тися, вживати достатню кіль-
кість білкової їжі і вітамінів та 
вести здоровий спосіб життя, 
загартовуватись, тощо.

Хто є найбільш уразли-
вим до туберкульозу?

Туберкульоз є особливо 
небезпечним для наступних 
категорій людей:
• хворі на ВІЛ;
• курці, особи, що зловжива-

ють алкоголем чи вживають 
наркотики;
• хворі на хронічне захворю-

вання шлунково-кишкового 
тракту, цукровий діабет;

тенант медичної служби 
запасу».

Студенти, які після закін-
чення академії бажають про-
довжити навчання в Укра-
їнській військово-медичній 
академії м. Києва, укладають 
контракт з Міністерством 
оборони України.

За довідками зверта-
тись на кафедру медицини 
катастроф та військової ме-
дицини за адресою: пл. Со-
борна, 4 (Жовтнева), 5-й 
поверх та за телефоном –  
713-53-92.

Олена СОРОКІНА,
доктор меднаук, завідувач 

кафедри 
медицини катастроф та 

військової медицини.

• хворі на злоякісні утворен-
ня;
• хворі, які приймають пре-

парати, що пригнічують іму-
нітет;
• діти до 5 років, підлітки, ва-

гітні жінки, особи похилого 
віку.

Чи захищає від заражен-
ня туберкульозом ват-
но-марлева пов’язка або 
застосування оксолінової 
мазі?

Ні, ці засоби не захищають 
здорових людей від заражен-
ня туберкульозом, а оксолі-
нова мазь взагалі є проти-
вірусним засобом і не діє на 
мікобактерію туберкульозу. 
Але маску повинен носити 
хворий, щоб не розповсю-
джувати інфекцію.

Які симптоми можуть 
свідчити про зараження 
туберкульозом?

Це:
• тривалий, безпричинний 

кашель (понад 2 тижні);
• підвищення температури 

тіла (має значення навіть не-
значне підвищення – до 37 – 
37,2°С);
• зменшення ваги тіла з неви-

значених причин;
• пітливість у нічний час;
• слабкість і втома;
• задишка при незначному 

фізичному навантаженні;
• біль у грудній клітці.

При наявності у вас од-
ного з вищеперерахова-
них симптомів обов'язково 
зверніться до лікаря!!!

ПАМ'ЯТАЙТЕ! ЗАХВОРІ-
ТИ МОЖЕ БУДЬ-ХТО, ВИЛІ-
КУВАТИСЬ МОЖЕ КОЖЕН!

Ярослав ВІЛЕНСЬКИЙ,
магістрант кафедри 

педіатрії з та неонатології

24-го березня – 
Всесвітній день 

боротьби з 
туберкульозом

Студентська
наука

Майстер-клас  
для молодого покоління

Користь від спі льни х
засідань

Знайте бі льше 
про т уберк ульоз
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(Поч.  у № 31–32 від 20 
грудня 2013 р., у № 3–4 
від 4 березня 2014 р., у 
№ 5–6 від 15 квітня 2014 р., 
у № 9–10 від 12 червня 
2014 р., у № 15–16 від 10 
жовтня 2014 р., у № 17–18 
від 12 листопада 2014 р., 
у № 1–2 від січня 2015 р., у 
№ 5–6 від 17 квітня 2015 р., 
у № 9–10 від 5 червня 
2015 р., у № 11–12 від 19 
червня 2015 р., у № 19–20 
від 4 грудня 2015 р., у № 21–
22 від 18 грудня 2015 р., у 
№ 1–2 від 12 лютого 2016 р.)

В Україні на початку 2000-х 
років створена система неза-
лежних методів діагностики 
знань наших студентів «Кро-
ками – 1» та «Кроками – 2», 
результати яких внесено до 
рейтингу медичних вузів. На-
ше завдання – удосконалити 
навчальний процес до рівня 
сучасних вимог.

У 2002 році тестові іспити 
«Крок-1» та «Крок-2» були ще 
пілотними проектами, оче-
видно, востаннє. В наступно-
му навчальному році вони 
вже набудуть статусу ліцен-
зійних. Критерій оцінювання 
«склав/ не склав», встанов-
лений на підставі аналізу ре-
зультатів тестових екзаменів 
минулих років, становить:

– 30,5% правильних відпо-
відей для тестового екзамену 
«Крок-2. Загально-лікарська 
підготовка»;

– 35,5% правильних від-
повідей для «Крок –2. Стома-
тологія».

Студенти – громадяни 
України, які одержали на тес-
товому екзамені «Крок –2» 
результат «не склав», допуска-
ються до складання держав-
них випускних іспитів, але не 
отримують сертифікат ліцен-
зійних іспитів, вважаються 
такими, що не пройшли дер-
жавну атестацію і не отриму-
ють диплом про закінчення 
вищого навчального закладу. 
Такі студенти можуть повтор-
но скласти екзамен «Крок – 2» 
не раніше ніж через рік про-
тягом трьох років.

У травні 2002 року студен-
ти третіх курсів вперше пи-
сали ректорський контроль 
«Крок – 1. Лікувальна справа» 
за технологією Центру тес-
тування професійної компе-
тентності при МОЗ України.

На третьому курсі закін-
чується вивчення фундамен-
тальних дисциплін і дев’ять з 
них включені до «Кроку-1. Лі-
кувальна справа». Цей іспит 
проходить за затвердженим 
регламентом: в аудиторії зна-
ходиться представник Цен-
тру тестування та один – із 
ДДМА, дотримується певне 
розсадження студентів і на 
200 тестів виділяється 200 
хвилин. При незадовільному 
результаті на «Кроці –1» сту-
денту надається право пере-
скласти іспит в Києві до зимо-
вої сесії – інакше він буде від-
рахований.

У статті «Кроки – це част-
ка державної атестації» про-
ректор з навчально-виховної 
роботи професор Т. О. Перце-
ва зауважує, що головна мета 
ректорського контрою – оці-
нити рівень знань студентів, 
поставити діагноз якості під-

готовки та допомогти кожному 
студентові зрозуміти, що ліцен-
зійний тестовий іспит – це сер-
йозний етап державної атеста-
ції випускника. У нас в академії 
для внутрішньо-вузівського 
контролю встановлено кри-
терій 75% правильних відпо-
відей. В умовах впровадження 
державного стандарту вищої 
медичної освіти цей показник 
становить 50,5% правильних 
відповідей. Ми повинні знайти 
такі методичні підходи, що до-
зволять академії достойно ви-
тримати державну атестацію. 
А формуються знання та вміння 
студента саме на кафедрах. То-
му головне завдання перед за-
відувачами кафедр – створити 
таку атмосферу і дисципліну на 
кафедрах, яка б сприяла отри-
манню позитивних результатів.

Сучасна організація на-
вчального процесу у вищих 
медичних закладах зіткнулась 
з протиріччям між невпинним 
зростанням обсягу навчальної 
інформації і скороченням часу 

її засвоєння. Ось чому таким 
необхідним є впровадження 
до навчального процесу новіт-
ніх технологій, а саме його на-
сичення результатами вітчиз-
няних наукових і професійних 
досягнень, науково-дослідних 
розробок, залучення студентів 
до виконання наукових про-
ектів. Щорічно кафедри попо-
внюються навчально-наочни-
ми приладами, манекенами, 
муляжами, створено навчальні 
класи щодо формування прак-
тичних навичок. Це дало мож-
ливість впровадити до навчаль-
ного процесу нову технологію 
державної атестації випускни-
ків академії – практично-орі-
єнтований державний іспит за 
системою OSKІ, який широко 
використовується у багатьох 
медичних закладах Європи.

У січні 2004 року було про-
ведено «круглий стіл» за темою 
«Впровадження нових навчаль-
них технологій у підвищення 
якості підготовки студентів та 
лікарів-інтернів». Тема іннова-
цій в медицині залишається од-
нією з актуальних. Тому аудито-
рія № 9 санітарно-гігієнічного 
корпусу була заповнена викла-
дачами.

На цьому засіданні «круг-
лого столу» ректор академік 
НАМН України Г. В. Дзяк під-
креслив, що на державному іс-
питі, де студент повинен про-
демонструвати знання, вміння 
та практичні навички згідно 
з вимогами ОКХ спеціаліста, 
складається проблемна ситу-
ація і підбиваються підсумки 
всієї нашої роботи. Тут надзви-
чайно зростає роль викладача, 
який безпосередньо біля ліжка 
хворого повинен навчити сту-
дента.

Дуже цікаву доповідь на 
засіданні зробив професор 
І. М. Бондаренко (кафедра он-
кології та медичної радіології). 
Створений ним сайт посідає 
четверте місце в Україні: його 
використовують вчені, лікарі, 
студенти.

Доповідь професора 
О. Є. Малевича демонструвала 
можливості кожної стоматоло-
гічної кафедри щодо удоско-
налення методичного забезпе-

чення навчального процесу 
в наших умовах. На кафедрі 
створена серія методичних 
посібників та навчальних 
відеофільмів, які отримали 
гриф ЦМК з ВМО МОЗ Укра-
їни. Навчально-наочні ко-
льорові слайди як навчаль-
ні, так і контролюючі, закін-
чують диск з проблем хірур-
гічної стоматології.

Про нові навчальні тех-
нології «майстер-класу» з 
анестезіології та інтенсив-
ної терапії доповів д. м.н. 
доц. Г. В. Панченко.

Про сучасні горизон-
тально-вертикальні підхо-
ди до оптимізації навчаль-
ного процесу доповіла до-
цент кафедри акушерства, 
гінекології та перинатології 
Т. А. Жержова.

Нові навчальні техноло-
гії сьогодні впроваджують-
ся на кафедрах професорів 
Я. С. Березницького, В. О. По-
тапова, В. В. Березнюка, 
Л .  В.  Новицької -Усенко, 

О. Є. Лоскутова, В. М. Лехан, 
І. В. Твердохліба та ін.

В академії щорічно зміц-
нюється матеріально-тех-
нічна база як необхідний 
компонент для удоскона-
лення підготовки студен-
тів, інтернів, лікарів. Із 500 
комп’ютерів понад 180 під-
ключено до мережі Internet. 
Третій рік за умовами тенде-
ру академія друкує всі мето-
дичні посібники, які отрима-
ли «гриф» з ЦМК МОЗ Укра-
їни.

Виробнича практика 
для набуття практичних на-
вичок у студентів-медиків 
має велике значення у на-
вчальному процесі. На по-
чатку 2000-х в академії її 
очолює професор В. О. По-
тапов. Він констатує: «На-
вчальна методична робота 
з виробничої практики ви-
магає безперервності прак-
тичної освіти. Ряд навичок 
повинен бути засвоєний під 
час навчання на кафедрі до 
рівня «набуття навички». Це 
дасть можливість під час 
практики за відведений ко-
роткий проміжок часу доне-
сти навички до рівня компе-
тентності і професіоналізму. 
У 2001 році уперше практи-
ка проходила на всіх курсах 
за новою програмою: її три-
валість на 2-х та 4-х курсах 
зменшилась на 2 тижні, на 3 
курсі введено новий цикл – 
акушерство, на 4 курсі – са-
нітарна гігієна та екологія, 
на 5 курсі – 5 тижнів прак-
тики і нові цикли – акушер-
ство (поліклініка) та епідемі-
ологія (санепідемстанція).

Особливість нової про-
грами – зменшення загаль-
ної кількості годин за весь 
період навчання з 24 тижнів 
до 18. На кожний предмет 
(акушерство, хірургію, тера-
пію, педіатрію і санепідем-
станцію) припадав 1 тиж-
день – 5 робочих днів. Ви-
ключенням був цикл терапії 
на 4 курсі – 2 тижні.

Виробничу практику 
у 2001 р. пройшли 2554 сту-
денти. В її організації брали 
участь 66 викладачів, серед 

них 3 професори, 15 доцентів, 
19 кафедр на 47 навчальних та 
лікувально-профілактичних 
базах та 7 санепідемстанціях.

Вже протягом 5 років сту-
денти направляються на бази, 
які є соціально-актуальними: 
це обласний госпіталь інвалі-
дів Великої Вітчизняної війни, 
палати покинутих дітей місь-
кої дитячої клінічної лікарні 
№ 1, дитячої міської лікарні 
№ 2, міської клінічної лікарні 
№ 6, дошкільні дитячі устано-
ви, Дніпропетровський буди-
нок-інтернат для людей похи-
лого віку та інвалідів, Будинок 
немовляти, медико-санітарна 
частина № 6. Розширено на-
ше представництво не тільки 
на цих базах, а й організована 
виїзна практика в дитячому 
таборі «Артек». Заслуговує 
на увагу робота центру ме-
дичної та соціальної допо-
моги «Надія» І-го медичного 
факультету та студентського 
центру «Паросток» ІІ-го ме-
дичного факультету.

Не менш важливими скла-
довими є удосконалення ор-
ганізації самостійної роботи 
студентів та широке викорис-
тання фантомних класів. Це 
спеціально обладнані класи 
для засвоєння практичних 
навичок. Під час практики 
актуальність подібних класів 
різко зростає, бо у зв’язку із 
скороченням загальної кіль-
кості годин, відведених на 
виробничу практику, вини-
кає необхідність організації 
самостійної роботи студентів 
у вільний час саме у цих кла-
сах. Відомо, що тренування на 
муляжах скорочує тривалість 
засвоєння навичок, дозво-
ляє студентам легше досягти 
компетентності у виконанні 
будь-якої навички ще до того, 
як вони розпочнуть працюва-
ти з пацієнтами.

За ініціативою проректо-
ра Т. О. Перцевої протягом ро-
ку навчальною частиною та 
відділом практики була про-
ведена експертна оцінка го-
товності фантомних класів на 
19 кафедрах. Добре оснащені 
класи на кафедрах хірургіч-
них хвороб, факультетської хі-
рургії, пропедевтики дитячих 
хвороб, факультетської тера-
пії, терапевтичної стомато-
логії, хірургічної стоматології 
(своя навчальна операційна).

У фантомному класі сту-
дент може підготуватися до 
засвоєння навички чи закрі-
пити її шляхом перегляду на-
вчального посібника, набору 
слайдів, таблиць, плакатів, ві-
деофільмів, а також при без-
посередній роботі з інстру-
ментарієм, виконанні клініч-
ної процедури чи навички на 
анатомічному фантомі.

Важливим моментом са-
мостійної роботи студента 
під час практики є самостій-
на групова робота у вигляді 
рольових ігор, самостійна 
робота у вигляді домашнього 
завдання чи дискусії.

У 1998 році відділом ви-
робничої практики внесено 
пропозицію принципово змі-
нити критерії оцінки засво-
єння навичок не на підсум-
ковому занятті, а перейти до 

оцінки кожної навички згідно 
із затвердженою програмою. 
Для цього була розроблена і 
апробована на всіх кафедрах 
матриця індивідуальних і гру-
пових результатів практики.

У 2001 р. оцінка підсумків 
за матричною системою про-
ведена для всіх студентів. Це 
дає змогу об’єктивніше оці-
нити загальний результат і 
виявити слабкі місця у викла-
данні і навчанні навичок у ці-
лій групі студентів.

Матриця є також первин-
ним документом, на основі 
якого розроблятиметься ква-
ліфікаційний паспорт студен-
та з практичної підготовки до 
лікарської діяльності. До його 
розробки навчальна частина 
та відділ практики присту-
пають з цього року. У цьому 
паспорті передбачаються на-
скрізний облік та оцінка всіх 
практичних навичок, перед-
бачених програмою навчан-
ня медичної спеціальності з 
1-го по 6 курси. Цей паспорт, 
як і залікова книжка, дозволяє 
об’єктивно і швидко визна-
чити, чого вартий студент як 
лікар-спеціаліст на практиці».

Березень 2007 року. 
Україна чітко здійснює модер-
нізацію освітньої діяльності 
у контексті європейських ви-
мог, щораз наполегливіше 
працює над практичним при-
єднанням до Болонського 
процесу.

Професор І. В. Твердохліб, 
голова комісії з впроваджен-
ня кредитно-модульної сис-
теми (КМС) в академії, аналі-
зує за матеріалами конферен-
ції професорсько-викладаць-
кого складу наслідки змін 
у навчальному процесі ДДМА: 
«Обрані нами шляхи модерні-
зації вищої освіти ідентичні 
загальноєвропейським під-
ходам. Хоча необхідно ще 
виконати значну роботу, але 
разом з тим важливо проана-
лізувати поточний стан справ, 
до якого конференція спря-
мувала свою увагу.

Протягом останнього ро-
ку ми зіткнулись з багатьма 
питаннями, і навіть можна 
було почути дві полярні точ-
ки зору: з одного боку таку, 
що КМС заважає нормально 
працювати, з іншого – це де-
кларація повної готовності 
кафедр до вирішення всіх пи-
тань КМС поза залежністю від 
їх складності.

З приводу першої точки 
зору необхідно нагадати, що 
КМС не змінила ані принци-
пового змісту дисциплін, ані 
методів викладання. І комісія 
не вважає, що те, як ми викла-
дали 10 років тому, або як нас 
вчили наші вчителі, якимось 
чином поступається європей-
ським вимогам. І ніде в Болон-
ській декларації ми не зна-
йдемо заклику замінити ма-
тематикою або комп’ютерами 
майстерність викладача. 
Скоріше справа в іншому: по-
силання на те, що КМС зава-
жає викладанню, дозволило 
деяким студентам, а інколи і 

викладачам, виправдовувати 
власну професійну, м’яко ка-
жучи, безініціативність.

За дорученням керівни-
цтва академії комісія про-
аналізувала стан навчально-
методичного забезпечення 
педагогічного процесу щодо 
викладання дисциплін на 1–2 
курсах медичних факультетів. 
Аналіз показав, і це приємно 
відзначити, всі передбачені 
кредитно-модульною систе-

мою дисципліни надали свої 
матеріали і заздалегідь підго-
тувалися до зустрічі із комісі-
єю.

Більшість кафедр успішно 
використовує значний досвід, 
набутий попередніми рока-
ми, проте рівень адаптації 
традиційних методичних ма-
теріалів до нових вимог КМС 
неоднаковий. Викликає зане-
покоєння, що з деяких дисци-
плін, які викладаються на 1–2 
курсах, й досі немає визначе-
ності щодо певних стандартів 
проведення практичних за-
нять.

Важливою ланкою у по-
дальшій оптимізації КМС є 
інформаційне забезпечення. 
За рекомендаціями Комюніке 
конференції міністрів, відпо-
відальних за вищу освіту (Бер-
лін, 2003), «кожен заклад, що 
використовує ЕСТS, випус-
кає інформаційні пакети як 
довідники для потенційних 
партнерів, студентів і ви-
кладацького складу закла-
дів-партнерів, до своїх кур-
сів, навчальних програм, 
навчального і адміністра-
тивного устрою. При цьому 
опис індивідуальних розді-
лів курсу є найважливішою 
частиною інформаційного 
пакета. Його підготовка ви-
магає особливої уваги».

В цілому відпрацюван-
ня робочого варіанту КМС 
у ДДМА дозволило комісії 
дійти висновку, що колек-
тиви кафедр виконали зна-
чну роботу. Багато вдалося, 
щось – менше. Але є позитив-
ний результат.  Він народився 
завдяки готовності, зацікав-
леності та конструктивізму 
тих, хто взяв безпосередню 
участь у вирішенні важливих 
питань – це керівники і пра-
цівники підрозділів, декана-
тів, предметних комісій, за-
відувачі і викладачі кафедр, 
а також, і не в останню чергу, 
студенти. Попереду – подаль-
ше удосконалення кредитно-
модульної системи. Комісія 
сподівається, що позитивна 
взаємодія всіх учасників КМС 
дасть змогу вирішити її осно-
вну і кінцеву мету – підвищен-
ня якості підготовки фахівців і 
конкурентоспроможності ви-
пускників академії».

(далі буде)

Лариса АКСЕНІЧ,
співробітник народного 
музею історії ДМА імені  

І. І. Крижанівської

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

15 (28) вересня 
1916 р.

До 100-річчя 
Дніпропетровської 
медичної академії
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приходить красиве і ніж-
не свято – Міжнародний 
жіночий день 8 Березня. У 
кожній родині вітають мам, 
бабусь, дружин, сестер, до-
ньок – уособлення турботи, 
добра, мудрості, берегинь 
сімейного вогнища. Тра-
диційно протягом багатьох 
років вітає своїх берегинь 
і наша академія. Зокрема, 
рада ветеранів, жіноча рада 
збирають у народному музеї 
історії вузу імені І. І. Кри-
жанівської славне жіноцтво. 
І цьогорічний березень не 
став винятком.

Першим з поздоровчим 
словом виступив голова ра-
ди ветеранів М. М. Бонда-
ренко. Він підкреслив вели-
кий вклад жінок-виклада-
чів, жінок-вчених у розвиток 
медицини, у підготовку ка-
дрів для практичної охорони 
здоров’я.

Як завжди піднесено-
емоційно привітав жінок-
ветеранів проректор з на-
уково-педагогічної роботи 

Протягом двох тижнів у 
лютому у спортивному комп-
лексі проводився турнір се-
ред студентів стоматологіч-
ного факультету з футзалу 
на кубок першого декана 
Є. С. Малевича, в якому кож-
ний з п’яти курсів виступав 
окремою командою. Варто 
відзначити ініціативу голови 
профспілки студентів Ярос-
лава Віленського, громад-

17 січня цього року у Дні-
пропетровську розпочала 
роботу нова патрульна по-
ліція. 950 співробітників не-
суть службу на вулицях міс-
та 24 години на добу, 7 днів 
на тиждень. Як відзвітував 
начальник управління па-
трульної поліції м. Дніпропе-
тровськ, ст. лейтенант поліції 
В. Р. Богоніс, за місяць зна-
чно зросла кількість затри-
маних правопорушників, які 
вирізають телефонні кабелі. 
Інтенсивно ведеться робота 
і з порушниками правил до-
рожнього руху: за добу по-
ліцейські виписують поста-
нов стільки, скільки колишня 
ДАІ виписувала за місяць! 
Розчищено від нелегальних 
парковок також і ділянку біля 
ЦУМу та ТРЦ "Пасаж"... Щоб 
убезпечити наших студен-
тів від конфліктів та непоро-
зумінь з поліцією, профком 
студентів вирішив запросити 

відбудуться у квітні з дев’яти 
видів спорту.

Усіх небайдужих запро-
шуємо захистити гідність 
своїх факультетів.

Сергій МОГИЛКО,
голова спортклубу.

На знімках: момент гри; 
команда-переможець з 

кубком Малевича.

час, порушення правил до-
рожнього руху з боку водіїв 
до пішоходів і велосипедис-
тів та багато іншого. Сподіва-
ємось, що всі отримали змо-
гу почути на ці болючі питан-
ня кваліфіковані і конкретні 
відповіді та зробили висно-
вки для себе. З боку поліцей-
ських була акцентована ува-

ського декана факультету 
Анатолія Постолова та енту-
зіазм самих учасників зма-
гань, завдяки яким цей тур-
нір став традиційним. Місця 
розподілилися наступним 
чином: перше – вибороли 
п’ятикурсники, друге – тре-
тьокурсники, третє місце по-
сіли першокурсники. У складі 
переможців виступали: Рус-
лан Піка (капітан команди), 

нових захисників закону і по-
рядку до медичної академії.  
І 2-го березня до нас заві-
тав заступник начальника 
відділу моніторингу та ана-
літики Дніпропетровського 
управління патрульної по-
ліції , лейтенант Володимир 
Козуб та його колега, рядова 
патрульної поліції Інна Бо-

га на те, що активна співп-
раця громадян з поліцією 
є запорукою удосконален-
ня структури самої поліції. 
Користуючись нагодою, ви-
словлюємо велику подяку 
голові профкому студен-
тів Ярославу Віленському 
та завідувачці кафедри гу-
манітарних наук доценту 

Умар Акієв, Алі Акієв, Вугар 
Агаларов, В’ячеслав Богда-
нов, Володимир Гулак, Олек-
сандр Грицаєнко та Денис 
Сиваков, які за рахунок ко-
мандного досвіду та особис-
тої майстерності не програли 
жодної зустрічі.

Слушно відзна-
чити наполегливість 
першокурсників, їх 
жагу до перемоги. 
Завдяки цьому вони 
вибороли почесне 
третє місце.

Наступним ва-
гомим спортивним 
святом буде прове-
дення традиційної 
спартакіади серед 
збірних студент-
ських команд фа-
культетів на честь 
пам’яті Галини Ро-
манової. Змагання 

рєцкова. Вони розповіли про 
реформи, про плани щодо 
їх майбутньої діяльності та 
відповіли на запитання. На-
ші студенти з цікавістю слу-
хали про проблеми паління 
та розпиття алкогольних та 
слабоалкогольних напоїв у 
громадських місцях, пору-
шення режиму тиші у нічний 

професор Л. Ю. Наумен-
ко. Передав слова найкра-
щих побажань від ректора 
Г. В. Дзяка, а також підкрес-
лив, що нинішня весна юві-
лейна для академії: у вересні 
їй виповнюється 100 років. 
До цієї славної дати ведеть-
ся наполеглива підготовка. 
Різноманітні конференції, 
публікації присвячуються 
цій події. Готується кни-
га, а сторінки її нерозривно 
пов’язані з іменами присут-
ніх в залі жінок. Будуть ви-
пущені спеціальні медалі з 
посвідченнями, історичний 
календар з основними віха-
ми в житті вузу, починаючи 
від 1916 р. і закінчуючи 2016-
м. Творче піднесення панує 
у всіх сферах виховної робо-
ти.

Леонід Юрійович наго-
лосив, що академії є про що 
звітувати на своє 100-річчя. 
І в цьому величезна заслуга 
наших дорогих жінок. Зо-
крема, схвальні слова мовив 
на адресу жінради. В жод-

ному з вузів так плідно не 
працює цей орган. Побажав 
й надалі бути осередком ду-
ховності, творчості, турботи.

З радістю привітав сво-
їх колег, вчителів голова 
профкому співробітників 
В. В. Васильченко. – Я за-
ряджуюся від вас енергією, 
оптимізмом, – поділився він 
і побажав міцного здоров’я, 
успіхів, гарного настрою, за-
просив до заміського оздо-
ровчо-спортивного табору 
на відпочинок. Наголосив, 
що жінки завжди були й є 
рушійною силою у всіх про-
цесах життєдіяльності ака-
демії. Зокрема, у профспіл-
ковому комітеті із 21 чле-
на 15 – жінки. У тому, що 
ДМА – одна із провідних в 
Україні, теж результат бага-
торічної праці представниць 
жіночої статі.

Миру, добра, здоров’я, 
благополуччя побажала го-
лова жінради Л. М. Одинцо-
ва. Свій виступ вона переси-
пала поетичними рядками 

Господарювала у кон-
цертній програмі Мавпочка 
– символ 2016 року. Разом з 
ведучим проголошувала го-
роскопні прогнози та вико-
навців неповторних класич-
них творів. Аудиторія мала 
нагоду насолодитися «Піс-
нею молодички» (композ. 
С. Сабадаш), «Піснею Ната-
ші» (опера «Русалка» О. Дар-
гомижського), «Віденським 
вальсом» (І. Кальмана), «Ме-
лодією» (опера «Орфей і Ев-
ридика» К. Ф. Глюка), «Бар-
ським танцем» (М. Маре), 
«Арією Ксеркса» (Г. Ф. Ген-
деля), «Внутрішньою музи-
кою» (А. Гурильова), «Боле-
ро» (Дж. Россіні), народною 
піснею «Вулиця ти, вулиця», 
українським «Гопаком».

А виконали на високо-
му професійному рівні усі 
вищеназвані твори третьо-
курсниця Дніпропетров-
ського музичного училища 
Олександра Шаповалова, 
другокурсник Дніпропе-
тровської консерваторії іме-
ні Глінки Євген Вишняков, 
третьокурсниця консерва-
торії (клас Ю. М. Худієнко) 

Коли квіти пробиваються з-під снігу…,

Кубок Ма левича

Наводимо порядок у рідному домі

колишнього співробітника 
В. І. Коростильова, а Василь 
Васильович, підхопивши 
високу віршовану ноту, про-
декламував чудовий вірш-
посвяту жінкам доцента 
Г. І. Кількінова.

Не забули й про ювіля-
рів. Цього разу щиросердо 
привітали В. В. Васильчен-
ка, Т. О. Карцеву, В. М. Не-
рсесян, В. І. Чепель. Про 
кожного з них лунали коро-
тенькі розповіді, їм зичили 
усіляких гараздів, дарували 
квіти.

Підбив рисочку поздо-
ровчих од Я. Г. Ковров. Він 
побажав і надалі лишатися 
основою нашого життя в усіх 
вимірах.

А далі… Далі за запро-
шенням Н. М. Султанової 
учасники свята ніби перене-
слися до театру опери та ба-
лету. Таким рівнем майстер-
ності порадували нас пред-
ставники музичного учи-
лища та Дніпропетровської 
консерваторії імені Глінки.

Спорт 

Олена Гаштова, учениця 6 
класу центральної музич-
ної школи при консервато-
рії імені Глінки, дипломант 
міжнародного дитячого 
конкурсу «Акорди Хортиці» 
Ірина Рибак, концертмей-
стер-дипломант Всеукраїн-
ського конкурсу Людмила 
Євгенівна Рибак та учасни-
ця народного танцюваль-
ного колективу «Орльонок» 
Анастасія Тараненко.

Гарячі оплески та вигуки 
«браво» були справжньою 
нагородою для майбутніх 
артистів. Їм вручили квіти, 
цукерки та висловили поба-
жання на подальшу дружбу з 
медиками.

Завершилася зустріч 
традиційним чаюванням з 
пиріжками, тістечками, цу-
керками, спілкуванням і з 
надією на подальші такі ж 
зібрання в музеї історії, аби 
традиція милосердного, ша-
нобливого ставлення до ве-
теранів передавалася з поко-
ління в покоління.

Наталія ВЕЛИЧКО

Говоріть
і пишіть 

правильно!
Продовжуючи тему чи-

стоти української мови, варто 
зупинитись на особливостях 
використання часто вжива-
них у діловому мовленні кон-
струкцій. Помилкою є «згідно 
Закону про мову», правиль-
но говорити «згідно із Зако-
ном про мову», не «відповід-
но рекомендаціям», а «від-
повідно до рекомендацій», 
помилковий вираз «по при-
чині», правильно говорити «з 
причини».

На окрему увагу заслу-
говує переклад російського 
слова «данный». У наукових 
текстах часто подається ін-
формація у вигляді переліку, 
списку й узагальнюють її, пе-
реважно, словом даний або 
наступний (російське «сле-
дующий»). Треба говорити 
такий – «така інформація», 

«такі параметри», «такі 
симптоми» тощо. А україн-
ське слово «дані» вживається 
як іменник зі значенням «відо-
мості, показники», наприклад, 
«дані досліджень», «інфор-
маційні дані», «дані про па-
цієнта» тощо.

Українське слово на-
ступний варто вживати, ко-
ли йдеться про те, що настає, 
з’являється за кимось, чимось 
за чергою: «наступний паці-
єнт», «наступний етап».

Говорячи про час, треба 
використовувати вирази «на 
цей час», «на сьогодні», а не 
«на даний час».

Іноді дослівні переклади з 
російської мови можуть набу-
вати навіть комічного забарв-
лення. Якщо скажемо «на 
протязі року», то це значити-
ме «на сквозняке года». Пра-
вильний переклад – «протя-
гом року» або «впродовж 
року».

Мирослава СИДОРА,
викладач кафедри мовної 

підготовки

О. В. Добридень за можли-
вість спілкування з поліцей-
ськими. Нова патрульна по-
ліція – це молоді люди, ви-
хідці з різних професій, які 
вирішили вступити до лав 
поліції задля покращення 
суспільства. Їм довелось ви-
слухати чимало лекцій, про-
читати та вивчити багато 
законодавчих документів та 
пройти серйозну бойову під-
готовку, перш ніж отримати 
горде звання працівника па-
трульної поліції. Ми покла-
даємо великі надії на моло-
ду команду та сподіваємось, 
що за нашої підтримки вона 
швидше зможе навести лад 
у нашому місті. Бажаємо 
гарної служби, панове полі-
цейські!

Анастасія Жигай, 
студентка 2 курсу І-го 

медичного факультету, 
член профкому студентів


