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ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ 
України» вже протягом 
багатьох років є актив-
ним учасником і номінан-
том міжнародних освітян-

ських виставок «Сучасні 
заклади освіти». 17-19 бе-
резня 2016 року в Києві 
проходили під патронатом 
МОН України та Академії 
педагогічних наук України 
широкомасштабні заходи 
в галузі освіти: VII Міжна-

рола в номінації «наукові 
досягнення» високе зван-
ня переможця рейтинго-
вого конкурсу – ГРАН ПРІ 
Лідер наукової та науково-
технічної діяльності.

Вагомий вклад у підго-
товку матеріалів експози-

М и  з н о в у  с е р е д  п е р ш и х

Апофеозом прозвучав 

безсмертний «Заповіт» Шев-

ченка у виконанні В. Лисака.

Нехай ці уроки Шевчен-

кового милосердя стануть 

заповітом у справі збере-

ження творчої спадщини Ве-

ликого Кобзаря і запалять у 

юних серцях іскру Віри, На-

дії, Любові до рідної землі, 

до свого народу. А віще сло-

Вшануванню пам’яті ге-
ніального митця та патріо-
та Т. Г. Шевченка на кафедрі 
мовної підготовки (зав. каф. 
проф. Т. В. Філат) були при-
свячені уроки Кобзаревого 
милосердя. Підхоплюючи 
естафету пам’яті, студенти 
ІІ-го медичного факультету 

брали активну участь у та-
ких уроках.

У кабінеті української 
мови відбулося свято «Ко-
льори Шевченкової долі», в 
якому активну участь взяли 
І. Михайленко, А. Покусає-
ва, Є. Кулінич, Д. Черневська, 
І. Березуцький. Запам’ятався 

виступ І. Михайленка, який 
виконав українські народні 
мелодії на старовинному му-
зичному інструменті – кобзі.

За традицією у берез-
неві дні у групах пройшов 
конкурс читців поезії Тараса 
Шевченка. Юнаки й дівчата 
заздалегідь готувалися до 
Шевченківських читань. К. 
Єфименко виразно прочи-
тала уривок з поеми «Кате-
рина», а Ю. Анутдінова май-
стерно продекламувала по-
езію сучасного поета «Сон 

родна виставка СУЧАСНІ 
ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2016 
і ІІІ International exhibition 

World Edu – 2016. 
На них представле-
но 750 навчальних 
закладів з 25 регі-
онів України, а та-
кож заклади освіти 
й агенції багатьох 
європейських кра-
їн. Ці заходи по-
кликані репрезен-
тувати досягнення 
національної сис-
теми освіти, сприя-
ти обміну досвідом, 
інноваційними іде-
ями, прогресивни-
ми педагогічними 
технологіями, здо-

бутками міжнародної на-
уково-освітньої співпраці.

Під керівництвом рек-
тора академіка НАМН 
України Георгія Вікторо-
вича Дзяка наша академія 
напередодні свого сторіч-
ного ювілею вкотре вибо-

ції академії вніс колектив 
кафедри урології, опера-
тивної хірургії та топогра-
фічної анатомії. Завідувач 
цієї кафедри професор Ві-
ктор Петрович Стусь був 
особисто відзначений за 
презентацію досягнень 

і впровадження педаго-
гічних інновацій у наці-
ональний освітній про-
стір. За якість наукових 
публікацій наша академія 
удостоєна сертифікату на 
підставі показників на-
укометричної бази даних 
SciVerce Scopus за 2015 рік. 
У рамках виставки прове-
ли семінар «Забезпечення 

якісного набору і навчаль-
ного процесу у держав-
ному закладі». Доповідачі 
Леонід Юрійович Наумен-
ко, Олександр Васильо-
вич Ковтуненко, Дмитро 
Миколайович Лук я̀ненко, 
Тетяна Віталіївна Філат і 
Людмила Миколаївна Сер-
біненко з високою про-
фесійністю висвітлили 
важливі навчальні і орга-
нізаційні питання роботи 
академії та були відзначені 
відповідними сертифіка-
тами. 

Загалом VII Міжна-
родна виставка СУЧАСНІ 
ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2016 
і ІІІ International exhibition 
World Edu – 2016 проде-
монстрували найпомітні-
ші інновації , що крок за 
кроком виводять україн-
ську освіту на орбіту інно-
ваційного розвитку, став-
лять вітчизняну освітню 
галузь на один рівень з 
кращими досягненнями у 
сфері навчальних техно-
логій.

во поета сіє зерна добра і ми-
лосердя.

Людмила ПЕГУШИНА,
викладач української мови

На знімках: студенти  
II-го медичного факультету 

під час свята; 
Наталія Александрова 

та Анастасія Купових 
(ІІІ-й мед.ф-т) з вишитими 

власноруч портретом 
Кобзаря та текстом 

«Заповіту».

про Шевченка». Також сту-
денти прослухали доповіді 
про маловідомі факти з біо-
графії Тараса Григоровича у 
виконанні К. Носової, Є. Чер-
ненко, І. Варбанець.

А зі студентами 202 гр. 
відвідали музично-драма-
тичний театр імені Т. Г. Шев-
ченка та переглянули виста-
ву за творами Кобзаря «По-
вернення до раю». Це дра-
матична сповідь поета у ви-
конанні провідного майстра 
сцени Вілена Головка. Свої 
враження від моновистави 
виклала у поетичній формі 
Д. Мандзяк і презентувала 
збірку власних віршів «У ви-
рії думок…»

На уроці у 201 гр. звуча-
ли пісні на слова Шевченка 
в майстерному виконанні 
Ю. Лубенської. Линули пісні 
«По діброві вітер виє», «Зо-
ре моя вечірняя», «Думи мої, 
думи мої…».

Не були осторонь від 
заходу і студенти ІІІ-го ме-
дичного факультету, які під-
готували літературну ком-
позицію «Наш Шевченко» і 
виконали багато українських 
пісень. Радує і приємно вра-
жає те, що молодь знає бага-
то народних творів, із задо-
воленням їх співає. Лунали 
пісні «При долині кущ кали-
ни», «Ой у вишневому саду», 
«Квітка-душа».

Уроки Шевченкового 
милосердя
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У Буковинському дер-
жавному медичному уні-
верситеті з ініціативи сту-
дентської ради 3-4 березня 
відбулася перша Міжна-
родна науково-практична 
конференція студентів та 
молодих учених «Форму-
вання громадянської по-
зиції в системі органів сту-
дентського самоврядуван-
ня». Форум об’єднав понад 
400 талановитих студентів 
з України, Чехії, Німеччи-
ни та Польщі. Серед пред-
ставників України була 
присутня і делегація від 
Дніпропетровської медич-
ної академії: Богдан Сірко, 
Світлана Чекаліна (1 курс 
І-й мед.фак-т), Ростис-
лав Бублій (3 курс I-й мед.
фак-т), Катерина Забіяка, 
Юлія Резніченко(5 курс I-й 
мед.фак-т) та автор статті.

До учасників звернув-
ся голова ради студентів 
Віктор Романчук, зазна-
чивши, що студенти віді-
грають важливу роль у 
формуванні демократич-
ного суспільства. В умо-
вах сьогодення участь у 
студентському самовря-
дуванні дає можливість 
реалізувати перспективні 
проекти, формує профе-
сійну мотивацію, лідерські 
здібності та громадянську 

позицію. Присутніх при-
вітали ректор БДМУ Тарас 
Бойчук, директор департа-
менту освіти і науки Чер-
нівецької ОДА Оксана Па-

лійчук, голова Чернівецької 
обласної організації ВГО 
«Ніхто, крім нас» Юрій Ко-
валець, координатор вибор-
чих проектів Чернівецької 
обласної організації гро-
мадянської мережі ОПОРА 
Тарас Прокоп, голова прав-

ління Чернівецького об-
ласного об’єднання Все-
українського товариства 
«Просвіта» імені Тараса 
Шевченка Остап Савчук, 

віце-президент Всеукра-
їнського патріотичного 
об’єднання ГО «Волон-
терський рух України» 
Леся Хомко. 

Після урочистої час-
тини розпочались сек-
ційні засідання у наступ-

На початку березня  сту-
денти І-го міжнародного фа-
культету та слухачі підготов-
чого відділення взяли участь 
у ІХ міжвузівському фести-
валі-конкурсі декламаторів 
«Хай весна дарує нам знов 

кливо, що на очах слухачів 
з’явились сльози;

 – Хастієва Наіра (Гру-
зія), першокурсниця, - усіх 
вразила та зарядила енергі-
єю виконанням пісні україн-
ською мовою «Дівчина-вес-
на». 

Учасниця конкурсу Си-
вар Саан  із Сирії (І курс) за 
виконання пісні «Моя бо-

Мир, Дружбу, Радість і Любов», 
який проводив Дніпропетров-
ський національний універси-
тет імені Олеся Гончара. Тра-
диційно учасників заходу готує 
кафедра мовної підготовки 
(завідувач д.ф.н., професор 

Т. В. Філат).
К о н к у р с 

проходив у 
трьох номінаці-
ях: декламуван-
ня поезій видат-
них українських 
та зарубіжних 
авторів, спів та 
інсценування. 
П р е д с т а в н и -
ки медакадемії 
заглибились в 
атмосферу зма-
гання та різно-
плановості кон-
курсних номе-
рів, бо конкуру-
вати довелось 
з представни-
ками 15 країн 

гиня» отримала диплом  
лауреата.

Допомагали готуватися 
юнакам й дівчатам В. М. Кон-
стантиновська та автор цих 
рядків.

Організатори заходу від-
значили високий рівень мов-
ної та творчої підготовки сту-
дентів нашого навчального 
закладу.

– студентами 7 вищих на-
вчальних закладів Дніпро-
петровська.

Студенти нашої alma 
mater гідно виступили в 
усіх номінаціях та отримали 
максимальну кількість на-
город. Так, І місця посіли:

 – Зор Менгуш (Ма-
рокко) – слухачка підготов-
чого відділення – за над-
звичайно емоційне  вико-
нання «Балади про матір» 
О.Дементьєва; 

 – Альбуайні Рамі, 
Альбуайні Кенан, Рим Ет-
тумі, Рашид Заяд Мажд 
(Марокко), студенти І курсу,  
що зірвали шквал овацій за 
представлену сценку «Від-
тінки кохання».

ІІ місця вибороли:
 – Мустафа Абдул Му-

мін (Гана), студент І курсу, 
який виконав поезію Ро-
берта Рождественського 
«Лист про дощ» так прони-

Вітаємо учасників фес-
тивалю-конкурсу з нагоро-
дами та бажаємо подаль-
ших творчих успіхів!

Любов ТЯГЛО,
викладач кафедри мовної 

підготовки
На знімках: виступає Зор 

Менгуш (Марокко); учасники-
переможці фестивалю-

конкурсу.

С т у де н тс т во – а кт и вна ла н к а с ус п і л ь с т в а
них напрямах: моделі про-
ведення виборів до органів 
студентського самовряду-
вання, політико-правова, 
історико-патріотична, еко-

логічна, культурологічна 
проблематика у формуван-
ні громадянської позиції, 
правова освіта у системі 
органів студентського са-
моврядування, студент-
ський волонтерський рух, 
діяльність громадських 

організацій в системі сту-
дентського самоврядуван-
ня й академічна мобіль-
ність: проблеми та пер-
спективи.

Наші студенти висту-
пили з наступними до-
повідями: Богдан Сірко 
«Патріотичне виховання 
у вищих навчальних за-
кладах як чинник форму-
вання громадянського сус-
пільства та національної 
еліти», автор цих рядків 
«Оптимізація роботи сту-
дентського волонтерсько-
го руху у структурі сту-
дентського самоврядуван-
ня» та Катерина Забіяка 
«Академічна мобільність в 
Україні: проблеми та пер-
спективи розвитку». Вони 
були відзначені президією 
як цікаві, актуальні та ви-
конані на високому рівні 
виступи і були нагородже-
ні дипломами I, II та III 
ступенів відповідно.

У рамках конференції 
викладачі кафедри психо-
логії та соціології, психо-
логи-консультанти меди-
ко-психологічного центру 
БДМУ Вікторія Осипенко 
і Оксана Пендерецька про-
вели психологічний тре-
нінг «Громадянське сус-
пільство починається з 
мене?» та комунікативний 

тренінг про конгруент-
ність як запоруку ефектив-
ного спілкування «Чи бу-
ває кругле квадратним?». 

Під час культурної 
програми ми мали змогу 
відвідати святковий кон-
церт та оцінити різнома-
ніття талантів студентів 
БДМУ, які танцювали, спі-
вали та грали на музичних 
інструментах. 

Особливо запам’я- 
талась екскурсія містом, 
котру проводила для нас 
команда організаторів. За-
вдяки ним не закохатись у 
Чернівці було неможливо, 
адже це дуже красиве укра-
їнське місто з молдовсько-
австрійською мальовни-
чою архітектурою, ціка-
вими культурними тради-
ціями та дуже привітними 
містянами. 

За два дні ми отрима-
ли великий заряд нових 
вражень, знайомств, ба-
жання невпинно розвива-
тись, адже це була конфе-
ренція, яка засвідчила, що 
студентство є соціально 
активною ланкою суспіль-
ства з великими потенціа-
лом і планами на майбутнє.

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 4 курсу І-го

медичного факультету

Весна розкрива  таланти

декана І-го медичного факультету;

завідувача кафедри:

 – гуманітарних наук
 – анатомії людини
 – гістології
 – гігієни та екології
 – урології, оперативної хірургії та топографічної  

анатомії
 – шкірних та венеричних хвороб
 – дитячої хірургії
 – акушерства, гінекології та перинатології ФПО

 – терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО
 – педіатрії, сімейної медицини та  клінічної лабо-

раторної діагностики ФПО

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:
 – декан факультету – вища медична освіта, на-

уковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогіч-
ної роботи не менше 5-ти років;

 – завідувач кафедри – вища освіта за відповід-
ним напрямом, науковий ступінь доктора наук (або 
кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи 
за фахом кафедри не менше 5-ти років.

Академія житлом не забезпечує. Претенденти 
на посаду протягом одного місяця з дня опублі-
кування оголошення подають через канцелярію 
заяву на ім`я ректора, особистий листок з облі-
ку кадрів з фотографією, автобіографією, копією 
документів про освіту, науковий ступінь, вчене 
звання, лікарську кваліфікаційну категорію, підви-
щення кваліфікації та список наукових праць, звіт 
про виконану роботу, витяг з протоколу засідання 
кафедри за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9, ректору академії.

Д ержавний зак ла д «Д ніпропетровська ме д ична ака демія 
Мініс терс тва охорони з доров’я Ук раї ни» 

оголошує конкурс на заміщення посад:



3 стор.8 квітня 2016 року

(Поч. у №31-32 від 20 
грудня 2013 р., у №3-4 від 
4 березня 2014 р., у №5-6 від 
15 квітня 2014 р., у №9-10 від 
12 червня 2014 р., у № 15-16 
від 10 жовтня 2014 р., у №17-
18 від 12 листопада 2014 р., у 
№1-2 від січня 2015 р., у №5-6 
від 17 квітня 2015 р., у №9-10 
від 5 червня 2015 р., у №11-12 
від 19 червня 2015 р., у №19-
20 від 4 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.)

Одним із напрямів рефор-
мування вищої медичної освіти 
є реорганізація підготовки ліка-
ря загальної практики. Це під-
тверджено рядом норматив-
них документів. Один із них – 
постанова Кабінету Міністрів 
України № 989 від 20 червня 
2000 р. «Про комплексні заходи 
щодо впровадження сімейної 
медицини в систему охорони 
здоров’я». Цим документом пе-
ред МОЗ України поставлено 
завдання організації та медич-
ного забезпечення підготовки 
лікаря загальної практики – сі-
мейного лікаря.

Зародження і розвиток цьо-
го напряму припадає на 1997 р. 
і нерозривно пов’язано з ім’ям 
професора Неоніли Дмитрівни 
Чухрієнко.

Професор Н. Д. Чухрієн-
ко була на початку створення 
і практичного впровадження 
принципово нових підходів 
у наданні первинної медичної 
допомоги – сімейної медици-
ни, брала участь у розробці 
основоположних документів, 
є співзасновником та членом 
правління Української Асоціації 
сімейних лікарів, членом Євро-
пейського та Всесвітнього спів-
товариства сімейних лікарів та 
викладачів сімейної медицини 
(VONCA), членом координацій-
ної ради МОЗ України з сімей-
ної медицини, головою Асоці-
ації сімейних лікарів Дніпропе-
тровської області та головним 
позаштатним спеціалістом з 
сімейної медицини головного 
управління охорони здоров’я 
Дніпропетровської облдержад-
міністрації.

Історія заснування кафе-
дри сімейної медицини розпо-
чалася з держзамовлення на 
початку 1997 року, яке обласне 
управління охорони здоров’я 
зробило нашій академії.

Справа ця для Дніпропе-
тровщини була новою. Керів-
ництво медичної академії, яка 
володіє достатнім науково-
педагогічним потенціалом та 
матеріально-технічною базою 
для підготовки лікаря будь-якої 
спеціальності, довірило цю но-
ву і надзвичайно-складну спра-
ву кафедрі внутрішніх хвороб, 
яку очолювала проф. Н. Д. Чух-
рієнко.

З ініціативи ректора ака-
деміка Г. В. Дзяка та заступни-
ка декана факультету після-
дипломної освіти професора 
В. М. Лехан у 1996 році безпо-
середньо в академії було про-
ведено виїзний цикл з методи-
ки викладання курсу сімейної 
медицини. Провів його зав. 
кафедрою сімейної медицини 
Московської медакадемії ім. 
І. М. Сеченова проф. А. І. Іванов 
та інші досвідчені в цьому пи-
танні російські колеги. Понад 
30 викладачів отримали серти-

фікат на право викладання курсу 
«Сімейна медицина».

Наступним етапом було від-
криття кафедри терапії інтернів 
та сімейної медицини. Було скла-
дено програму підготовки сімей-
ного лікаря – а це аж 21 медична 
дисципліна. О. Гайдук, доцент 
кафедри, у статті «Майбутнє – за 
сімейною медициною» викла-
дає своє бачення на перспекти-
ву розвитку сімейної медицини: 
«Глибока спеціалізація медицини 
призвела до її дезінтеграції. Ми 
забуваємо, що лікувати потрібно 
хворого, а не хворобу. І тому паці-
єнт нерідко знаходиться на дис-
пансерному обліку у 2–3 спеціа-
лістів, кожен з яких сприймає йо-
го стан здоров’я тільки під вузь-
ким кутом зору. Для комплексної 
оцінки стану здоров’я кожного 
громадянина та сім’ї в цілому 
важливий моніторинг імунного 
статусу, врахування генетичних 
та перенесених захворювань, 
психологічного мікроклімату 
в сім’ї та на роботі, соціально-
побутових умов, професійного 
маршруту та умов праці, режиму 
харчування та відпочинку, а та-

кож всіх інших чинників, що мо-
жуть впливати на стан здоров’я.

Напрям практичної діяльнос-
ті сімейного лікаря обумовлює 
багатопрофільність його підго-
товки. Важливою є необхідність 
надання населенню первинної 
медико-санітарної допомоги. Її 
система в деяких цивілізованих 
країнах передбачає, приміром, 
опанування засобами серцево-
легеневої реанімації пожежника-
ми, поліцейськими, не говорячи 
вже про медиків. Саме тому до 
програми навчання сімейного лі-
каря введено цикл реанімації та 
інтенсивної терапії, а також ово-
лодіння методикою реєстрації 
ЕКГ за допомогою портативного 
переносного ЕКГ-апарату, прийо-
мами зупинки гострої кровотечі, 
накладання шин, ведення поло-
гів та ін.

Є ще один аспект переваги 
системи сімейної медицини над 
існуючою. Сімейний лікар протя-
гом тривалого часу йде по життю 
людини. Він наглядає за станом 
майбутньої матері, за перебігом 
її вагітності, пологів, потім слід-
кує за фізичним розвитком ди-
тини, запобігає захворюванням, 
спостерігає за дорослим пацієн-
том, попереджає про наслідки 
від куріння тощо. Сімейний лі-
кар – це рідна, довірена особа, 
мудрий вчитель і порадник».

За 10-річну діяльність ко-
лективом кафедри сімейної ме-
дицини та викладачами циклу 
«Сімейна медицина» підготовле-
но майже 600 сімейних лікарів. І 
географія цих випусків постійно 
поширюється. Окрім Дніпропе-
тровського регіону, неодноразо-
во проводилися виїзні курси спе-
ціалізації лікарів, зокрема, у Кіро-
вограді (3 цикли), Комсомольську 
Полтавської області, Кам’янець-
Подільському Хмельницької об-
ласті та у м. Славутич Київської 
області. Загалом було підготов-
лено близько 240 лікарів.

Так, наприклад, навчання 
курсантів на Поділлі проводи-
лось протягом 9 місяців. Голов-
ною їх метою було розширення 
діапазону теоретичних знань та 
практичних навичок з 21 лікар-
ської спеціальності, які необ-
хідні в майбутній професійній 
діяльності сімейного лікаря. 

Складність цього завдання 
полягала в тому, що серед 
курсантів переважну біль-
шість складали терапевти та 
педіатри поліклінічної ланки, 
які працювали за дільнич-
ним принципом. Як показав 
досвід попередніх циклів, ці 
лікарі мають дуже слабкі за-
лишкові знання з інших дис-
циплін: хірургії, акушерства 
та гінекології, реаніматології, 
нервових, очних хвороб, за-
хворювань ЛОР-органів та 
ін. Все це вимагало копіткої 
роботи як з боку викладачів, 
так і курсантів. Завершаль-
ним етапом цієї роботи було 
проведення комп’ютерного 
тестового контролю знань 
та складання іспиту за фахом 
«лікар загальної практики – 
сімейний лікар».

Курсанти виїзних ци-
клів з особливою вдячніс-
тю відзначають викладачів. 
Це професор Н. Д. Чухрієн-
ко, доценти Н. П. Кузьмиць-
ка, Т. В. Святенко, О. І. Гайдук, 
І. В. Василевська, О. Є Козло-
ва, В. В. Єхалова, асистенти 

к. м.н. В. Ф. Завізіон, І. Л. Вер-
холаз та О. А. Росицька. Вони 
використовують інноваційні 
технології у викладанні су-
часних методів дослідження 
та лікування, консультативно 
допомагають при огляді хво-
рих, розв’язанні ситуаційних 
задач та оволодінні практич-
ними навичками.

Набуття медичною ака-
демією статусу міжнародного 
вузу і визнання в світі багато 
в чому залежить від того, як 
представляють академію іно-
земні громадяни, які одержу-
ють у нас освіту і повертають-
ся з нашими дипломами до 
себе на батьківщину.

Професор В. В. Абрамов – 
проректор з навчальної ро-
боти та міжнародних зв’язків 
та професор Ю. К. Больбот – 
декан факультету іноземних 
студентів напередодні 85-річ-
чя ДДМА звітують про життя 
іноземних студентів в акаде-
мії: «Минуло 10 років відтоді, 
як в нашій академії відкрито 
факультет іноземних студен-
тів. Здається, строк не такий 
вже й великий, але ми вже 
звикли до наших смугляс-
тих темношкірих студентів, з 
безліччю тоненько заплете-
них кісок і без них, з ламаною 
російською мовою і навіть 
знанням певних українських 
слів.

Зараз їх навчається 417 
із 25 країн світу – переважно 
із близького Сходу: Йорда-
нії, Палестини, Сирії, Тунісу. 
І якщо у 1990 році на підго-
товчому відділенні ДДМА на-
вчалось тільки 8 іноземців, то 
вже у 2000 році – 33. Кількість 
першокурсників збільшилась 
у геометричній прогресії – 
від 8 до 92. За 10 років факуль-
тет випустив 262 вихованці, 
у тому числі 7 з них закінчили 
навчання з червоним дипло-
мом, більшість з випускників 
успішно підтвердили набуті 
знання у себе на батьківщині.

Як правило, навчають 
іноземців на провідних ка-
федрах досвідчені і високок-
валіфіковані педагоги, які 
враховують національні та 
психологічні особливості під-

опічних. З року в рік деканат та 
викладачі досягають значних 
успіхів у справі освіти та ви-
ховання іноземної молоді. На-
ші студенти активно виступа-
ють на міжвузівських наукових 
конференціях, беруть участь 
у культурному житті вузу і міс-
та».

Ю. К. Больбот розповідає: 
«Велика увага в академії приді-
ляється якісному відбору абіту-
рієнтів. Якщо в інших медичних 
вузах України іноземних гро-
мадян набирають лише за до-
кументами, то в ДДМА вже чет-
вертий рік проводяться спів-
бесіди з біології та російської 
мови. Це дозволило виділити 
сильних та слабких студентів. 
Приємно, що за результатами 
співбесіди слухачі, які закінчи-
ли підготовче відділення в на-
шій академії, виявили кращу 
підготовку з усіх предметів. 
Для контролю поточних знань 
іноземних студентів деканат 
застосовує ряд ефективних за-
ходів, які повинні найближчим 
часом дати позитивні наслід-
ки: повідомлення в посольства 

держав та батькам про успіш-
ність їх дітей, рейди співробіт-
ників деканату до гуртожитків, 
винесення недбайливим сту-
дентам доган із занесенням до 
персональних справ».

З нагоди 10-річчя існування 
факультету та 85-річчя акаде-
мії на базі кафедри іноземних 
мов з курсом латинської мови 
ДДМА проведена третя юві-
лейна науково-практична кон-
ференція «Актуальні проблеми 
навчання іноземних студентів». 
Вона була дуже насиченою, за-
хоплюючою і корисною. Після 
пленарного засідання її учас-
ники розійшлися трьома секці-
ями по навчальних аудиторіях. 
Обмін думками, думки уголос, 
обговорення побаченого, про-
читаного і почутого – перепо-
внювало цього дня атмосферу 
кафедри іноземних мов, яку 
очолює доцент Л. В. Кутарєва. 
Радували схвальні відгуки учас-
ників і гостей конференції з ін-
ших вишів нашого міста.

Лютий 2009 року. Профе-
сор Ю. К. Больбот звітує у рек-
тораті про стан роботи факуль-
тету: ДДМА здійснює прийом 
та підготовку іноземних гро-
мадян з 1990 року на підготов-
чому відділенні, з 1991 року – 
навчання за спеціальностями 
«лікувальна справа» та «стома-
тологія». В 1995 р. відбувся пер-
ший випуск лікарів для інозем-
них країн.

За кількістю іноземних гро-
мадян ДДМА посідає перше 
місце серед вищих навчальних 
закладів Дніпропетровської об-
ласті, але серед медичних ВНЗ 
попереду нас Харків, Одеса, 
Київ, Донецьк, Вінниця – міста, 
де традиційно ще з радянських 
часів навчалися іноземні сту-
денти. Уперше в історії ДДМА 9 
іноземців почали навчатися за 
фахом «клінічна фармація». Ни-
ні на факультеті навчається 567 
студентів з 35 країн світу, із них 
43 – слухачі підготовчого відді-
лення.

Значна увага на факультеті 
приділяється соціальній адап-
тації іноземних студентів. Для 
полегшення їх перебування 
у нас на перші тижні навчання 
в академії за ними закріпля-

ються студенти-куратори, які 
володіють англійською, китай-
ською та арабською мовами. 
Вони допомагають студентам 
із Малайзії, Китаю, та Нігерії 
розв’язувати повсякденні про-
блеми, ознайомлюють їх з осо-
бливостями навчання, побуту 
та спілкування в Україні.

Характерною рисою сучас-
ного періоду навчання є зміна 
національної ознаки іноземних 
абітурієнтів. Так, приміром, як-
що два роки тому серед наших 
студентів переважали вихідці 
арабського Сходу, то зараз це 
студенти з Китаю (215), Сирії 
(80), Тунісу (47), Марокко (34), 
а також Нігерії (19) та Малайзії 
(16). Позитивною ознакою но-
вого набору іноземців є зрос-
тання кількості студентів з Йор-
данії та Палестини. Майже вдві-
чі у порівнянні з 2006 роком 
зросла кількість сирійських 
громадян (з  45 до 80). При-
ємним для нас є той факт, що 
громадяни, які навчалися у нас 
в ДДМА, на екзаменах в Сирії 
показали найкращі результати. 
Цього року з’явились нові краї-
ни на обрії ДДМА: Конго, Пакис-
тан, Канада, Великобританія, Бі-
лорусь, Казахстан. Це результат 
систематичної і копіткої роботи 
ректорату, проректора профе-
сора Л. Ю. Науменка, міжнарод-
ного відділу разом з декана-
том з підготовки нових якісних 
ілюстрованих видань, де гідно 
представлена наша академія, 
участь у міжнародних освітян-
ських виставках, робота з по-
сольствами, фірмами та сис-
темна індивідуальна робота зі 
студентами.

Підготовчому відділенню 
ДДМА 17 років. За цей час його 
випускниками стали 470 іно-
земних слухачів понад 40 країн 
світу. Близько 75% випускників 
підготовчого відділення про-
довжили навчання в нашій ака-
демії. Слід зазначити, що під-
готовче відділення в нашому 
місті є тільки в ДНУ та ДДМА. 
Керівництво вузу завжди піклу-
ється про те, щоб зробити наш 
заклад привабливішим для іно-
земних громадян. Цього 2009 
року на ПВ навчається 43 слу-
хачі із 11 країн, це на половину 
більше, ніж минулого року.

Для слухачів ПВ візитною 
карткою нашої академії є ка-
федра мовної підготовки, якою 
керує професор Тетяна Віталіїв-
на Філат.  Керівництво академії 
придбало для кафедри новий 
мультимедійний комп’ютерний 
клас, який сприяє ефективному 
засвоєнню російської мови та 
підвищенню позитивного імі-
джу підготовчого відділення. 
Викладачі кафедри постійно 
працюють над удосконаленням 
вже існуючих форм та методів 
роботи зі студентами, ведуть 
активний пошук нових. Так, для 
активізації розмовних навичок 
з 2006 року працює інтернаці-
ональний клуб «Розмовляй ро-
сійською», вже п’ятий рік пра-
цює англійський театр, який із 
задоволенням відвідують іно-
земні студенти. Протягом 10 
років на кафедрі проводиться 
міжвузівська науково-прак-

тична конференція «Актуальні 
проблеми навчання іноземних 
студентів», в якій беруть участь 
викладачі вузів Дніпропетров-
ська.

Випускники нашого підго-
товчого відділення – найбільш 
підготовлені студенти ДДМА. 
Навчальний процес з 1 по 4 
курс медичного факультету 
проводиться за КМС – кредит-
но-модульною системою. Для 

іноземного студента це осо-
бливо тяжко, бо мовний бар’єр 
на першому курсі, а також від-
сутність навичок самостійної 
роботи, а інколи і наполегли-
вості в навчанні не можуть не 
вплинути на зниження підсум-
кових результатів у порівнян-
ні з вітчизняними студентами. 
Хоча за останні роки за підсум-
ками перевідних та комісійних 
іспитів показники середнього 
балу стабільні і покращуються. 
Приємно відзначити, що троє 
випускників медичного фа-
культету отримали дипломи з 
відзнакою.

З метою покращення на-
вчання у світі вимог Болон-
ського процесу наша академія 
у 2009 р. збагатилася унікаль-
ною, поки єдиною в Україні на-
вчальною системою «Online 
Version of Medical Examination 
Skills Training System» як напря-
мом інноваційних технологій 
внутрішньої медицини.

На урочистому відкрит-
ті своєрідного комп’ютерного 
класу з тренажерами-манеке-
нами, виконаними з латексу, 
гість із Піднебесної (країни-ви-
робника) Луань Чуньшен ска-
зав: «Я дуже радий відкриттю 
такого класу. Це новий крок 
у системі освіти. Студенти мати-
муть змогу спостерігати функ-
ції системи дихання, серцево-
судинної системи, черевної 
порожнини, відпрацьовувати 
спектр практичних навичок».

Ректор Георгій Вікторович 
Дзяк подякував гостям за пре-
зентацію такої системи: «Зараз 
в академії навчається чимало 
іноземців, зокрема, із Китаю. 
Саме запити цих студентів й 
спонукали академію до при-
дбання такої навчальної сис-
теми. Адже треба відповідати 
світовому рівню викладання 
медицини. Коштує вона 400 
тис.  гривень, розрахована на 
одночасну працю 11 студен-
тів чи інтернів, має 22 трена-
жери-манекени, які дихають, 
кричать, на них можна робити 
уколи, внутрішньовенні ін’єкції, 
здійснювати пальпацію, аус-
культацію, визначати частоту 
серцевих скорочень, понад 80 
серцевих тонів, серцевих рит-
мів, вроджені серцево-судинні 
захворювання. Манекени – не-
мов живі істоти».

(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 друга, 1 пол.)

15 (28) вересня 
1916 р.

До 100-річчя 
Дніпропетровської 
медичної академії
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створили у гуртожитку 
факультету післядиплом-
ної освіти у Кривому Розі. 
Протягом останнього на-
вчального року деканатом 
ФПО поліпшено умови пе-
ребування у гуртожитку 
лікарів-інтернів. Значна 
частина мешкає у ньому 
впродовж 4 - 6 місяців, то-
му створений домашній за-
тишок, комфортні умови, 
що відповідають сучасному 
рівню, значно поліпшують 
якість проживання. Тут 
відновили просторий хол, 
у відведеній зоні відпочин-
ку з плазмовим телевізором 
та м'якими меблями ліка-
рі-інтерни вечорами мають 
змогу переглянути новини, 
улюблені фільми, поспіл-
куватися, обмінятися дум-
ками та познайомитися з 
культурними традиціями, 
адже у гуртожитку зібра-

Колись Оскар Уайльд 
стверджував, що кращий 
спосіб зробити дітей хоро-
шими – це зробити їх щас-
ливими. А що може зробити 
щасливими наших малень-
ких пацієнтів? Про це за-
вжди думають студенти ІІ-го 
міжнародного факультету. 
Саме за їхньою ініціативою 
та за підтримки кафедри 
педіатрії 3 та неонатології 
щороку, до Дня святого Ми-
колая, діти, які проходять 
лікування у міській дитячій 
клінічній лікарні №6, отри-
мують солодкі подарунки та 
іграшки. Таке свято студен-
ти-іноземці влаштовують 
аби підбадьорити малечу і 
напередодні Нового Року. Бо 

вірять – такі радісні момен-
ти покращують не лише на-
стрій, а й фізичний стан, що 
неабияк впливає на процес 
лікування та пришвидшує 
одужання. Раді гостям і ліка-
рі, адже усмішка на обличчі 
маленьких пацієнтів – свято 
й для них.

Нинішній Великдень – Свя-
то Пасхи припадає на 1 трав-
ня. Можливо, ви захочете са-
мі спекти паску, тож подаємо 
один з рецептів.

ПАСКА ПРОСТА
Борошно пшеничне – 

1,5 кг, вершкове масло – 300 г, 

Не полишили таку тра-
дицію наші іноземні колеги 

і напередодні свого випуску. 
На знак вдячності та з наді-
єю про швидше одужання 
дітей студенти подарували 

лікарні деяке медичне об-
ладнання: пульсоксиметри, 
дитячі тонометри, комп-
ресійні інгалятори та ваги 
для новонароджених. Адмі-
ністрація ДМКЛ № 6 подя-
кувала студентам за щиру 
благодійність, а кафедрі – за 

молоко – 2,5 склянки, яйця – 4 
штуки, цукор – 400 г, дріж-
джі – 60 г, ізюм – 250 г, вані-
лін – один пакетик порошку, 
товчені зерна кардамону – 2 
чайні ложки, цедра з одного 
лимона, сіль – 1-2 г.

Дріжджі розвести теплим 
молоком, додати половину 
борошна, замісити тісто і да-
ти йому піднятися. Коли тісто 
підніметься приблизно вдві-

гуманне виховання молодо-
го покоління лікарів. Має-

мо надію, що дана апарату-
ра пришвидшить одужання 
хворих дітей, адже немає ні-
чого кращого для батьків та 

лікарів, ніж спостерігати, як 
дитина зростає здоровою та 
щасливою.

Ольга КЛІМОВА,
асистент кафедри 

педіатрії 3 та неонатології;
Ярослав ВІЛЕНСЬКИЙ,

магістрант

чі, додати до нього розтерті 
з цукром жовтки, збиті білки, 
прянощі, цедру, сіль, решту 
борошна й вершкове масло. 
Добре вимісити. Поставити 
тісто в тепле місце на декілька 
годин. Коли підніметься, до-
дати ізюм, подрібнені цукати. 
Викласти у форми (на 1/3), да-
ти піднятися. Випікати на се-
редньому вогні 1-1,5 години. 
Прикрасити глазур’ю.

лись представники з різних 
куточків України. Приєм-
на обстановка у холі сприяє 
відновленню сил, енергії та 
настрою не тільки у ліка-
рів, а й у персоналу. 

Особливо радіють ліка-
рі наявності безкоштовного 
інтернету, який вони вико-
ристовують для самостій-
ної підготовки, для пошу-
ку необхідної інформації. 
А також тішить їх відведе-
на зона WI-FI, що дає змо-
гу спілкуватися зі своїми 
близькими по скайпу. 

Персонал гуртожитку 
привітно зустрічає ліка-
рів – інтернів та слухачів 
циклів, підтримує чисто-
ту та порядок, створюючи 
затишок у гуртожитку. До 
чергового та коменданту 
гуртожитку можуть звер-
татись з будь-якими побу-
товими питаннями. Від-

значає зручності в роботі й 
персонал гуртожитку: за-
куплений новий інвентар 
для прибирання, встанов-
лене нове сучасне та зручне 
робоче місце для чергової 
у вигляді рецепції. На сьо-

програмою, що дає змогу 
підготуватись до іспитів 
та підвищити лікарям свій 
професійний рівень.

Особливим, на думку 
лікарів, поліпшенням по-
бутових умов є встановлен-
ня нових плит для приготу-
вання їжі та автоматичної 
пральної машини. На те-

Затишок, мов у рідному домі…

На користь 
лікування дітлахів

Посміхніться!

годні атмосфера у гурто-
житку все більше нагадує 
домашню.

З вересня відремонто-
вано комп'ютерний клас, 
де встановлене сучасне об-
ладнання з новою тестовою 

Милосердя.
З нього

починається
медик

перішній час для створен-
ня комфортного для життя 
приміщення та енергозбе-
реження проведено заміну 
вікон та дверей, відремон-
товано душову кімнату, 
встановлені джерела додат-
кового постачання гаря-
чої води. Зараз проходить 
монтаж нової сантехніки. 
Планується ще багато змін, 
зокрема, створення трена-
жерної зали для здорового 
дозвілля.

Усі зміни відбулися за 
сприяння небайдужих до 
становлення молодих спе-
ціалістів людей, які з розу-
мінням поставилися до по-
бутових проблем лікарів – 
інтернів. 

Ольга ЛАЗАРЕНКО,
староста циклу «Загальна 

практика – 
сімейна медицина»,

лікар-інтерн

За кожним успішним 
лікарем стоїть велика ро-
бота педагогів, які вкла-
дали свою душу і знання в 
уже не студентів, але й ще 
не лікарів…

Хочеться розповісти 
нашу історію становлення 
лікарів-педіатрів.

Закінчили ми свій вуз 
напередодні війни, і наша 
подальша доля була під пи-
танням: здавалось, від нас 
усі відвернулися. Розпоча-
лись тривалі пошуки вузу, 
який би прийняв інтернів 
на навчання. Із багатьох 
медичних освітніх уста-
нов, а їх в Україні близько 
26, відгукнулася на нашу 
проблему Дніпропетров-
ська медична академія, 
яка самостійно взялася за 
оформлення усіх необхід-
них документів.

…Тоді й розпочалося 
знайомство з кафедрою пе-
діатрії, сімейної медицини 
та клінічної лабораторної 
діагностики ФПО на чолі 
з завідувачкою Світланою 
Олександрівною Шейко. 
Склад кафедри, хай і неве-
ликий, але разом вони од-
на згуртована команда до-
брих, чуйних і висококва-
ліфікованих спеціалістів. 
Ми, інтерни педіатрично-
го профілю, висловлюємо 
подяку за вклад у розви-
ток професійної діяльнос-
ті С. О. Мокії-Сербіній, 
Н. В. Василенко, Т. В. Лит-
виновій, В. А Шелевицькій, 
В. В. Чечель, Н. І. Заболот-
ній.

Заняття для лікарів-ін-
тернів завжди проходять 

В к л а д а л и   д у ш у

змістовно, бо використо-
вуються сучасні методи на-
вчання. У програмі – різні 
конференції, семінари, ві-
кторини. Нас стимулюють 
на пошук інформації не 
тільки в національних мо-
нографіях і керівництвах, 
але й в сучасній міжнарод-
ній літературі. Як справ-
жні наставники виклада-
чі передають свій досвід в 
практичній медицині, про 
який не завжди напишуть 
у книгах.

А. ОЛЬХОВСЬКА, 
Н. СЕМЕЙКО,

лікарі-інтерни другого року 
навчання,

спеціальність «Педіатрія»

і  з н а н н я

П а с х а л ь н и й 
с т і л

Табличка на хвіртці: 
«Обережно, у дворі злий па-
пуга!». Чоловік прочитав, по-
думав: дурниця. Зайшов. Про-
лунав голос: «Рекс, фас!»

Ми – останнє покоління 
людей, чиї дитячі фотогра-
фії не були зроблені за допо-
могою телефонів.

– Кажуть, що риба корис-
на для мозку. Не знаю… Я уже 
й оселедцем лоб натирала, і 
йоржів до потилиці прикла-
дала… Щось не допомагає.

Вегетаріанці не їдять 
тварин. Вони, підступні, їх 
об’їдають.

– Зустріла чоловіка сво-
єї мрії. Через рік думаю: «Бо-
же… Ну і мрії у мене!»

Не люблю людей, з яки-
ми не знаю про що говорити. 

Приміром, професора, який 
сидить і очікує відповіді на 
екзаменаційний білет.

– У суперечці народжу-
ється істина.

– Не знаю, не знаю, у ме-
не у суперечці народився  си-
нець під оком!

Жінка говорить чоловіку:
– Ми з тобою ніде не бу-

ваємо!
– Добре, піду сміття ви-

носити, візьму з собою.


