
Газета виходить
з травня 1931 р.

П’ятниця

13 
ТРАВНЯ

2016 року

№№ 7–8
(2901–2902)ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

І знову переможний травень на календарі… Зелений і кві-
тучий, а з ним дев’ятий святий День Перемоги над фашизмом, 
Перемоги світла над тьмою, добра над злом… Не зітреться 
в пам’яті нащадків безприкладний подвиг народу, який міль-
йонами життів заплатив за цей день.

Впродовж десятків років ми низько вклоняємося перед 
пам’яттю полеглих і вшановуємо тих, хто вижив.

У нашій академії ставлення до ветеранів війни особливе. 
Чимало викладачів, студентів воювало на фронтах, працю-
вало в госпіталях, в тилу, наближаючи Перемогу. У повоєнний 
час вони відбудовували рідний вуз, опановували медичний фах, 
удосконалювали педагогічну майстерність.

Опікувались і опікуються ветеранами ректорат, про-
фком, рада ветеранів, жінрада, професорсько-викладацький 
колектив, студентська молодь.

У переддень Дня Перемоги біля пам’ятника воїнам-меди-
кам у дворі морфокорпусу традиційно проводяться урочисті 
мітинги.

І нинішній рік не став винятком. Знову гранітні постаті 
пораненого воїна та медсестри прикрасили весняні квіти… 
Ветерани, учасники мітингу слухали вітальні вдячні слова, 
пісні воєнних літ… Такими актуальними звучали побажання 
щастя, здоров’я і… миру! Такого крихкого нині, такого бажа-
ного на сході нашої країни й у всьому світі.

* * *
За традицією студенти та викладачі  академії відвідали 

пам’ятник Невідомому офіцеру в с. Радянському Магдалинів-
ського району.

Вічна пам’ять героям!
Вічна слава героям!

Віддаймо всім полеглим шану – хай пам’ять душі нам зціля…

Кафедра мовної підго-
товки (завідувач доктор фі-
лологічних наук, професор 
Т.В. Філат) значну увагу при-
діляє роботі з іноземними 
студентами, допомагаючи 
їм усвідомити важливість 
вивчення мови для здобут-
тя майбутньої професії.  Ви-
кладачі кафедри застосову-
ють різні методики активіза-
ції мовленнєвої діяльності. 
Мотиваційною складовою 
мовної підготовки є участь 
студентів у різного роду на-
укових та творчих заходах, 
що дозволяє іноземцям не 
тільки заглибитись у мовне 
середовище, а й продемон-
струвати свій рівень знань. 
Змагальний характер захо-
дів спонукає студентів до 
постійного самовдоскона-
лення.

З дидактично-виховною 
метою кафедра мовної підго-
товки постійно залучає сту-
дентів-іноземців до участі в 
заходах, що проводяться ви-
щими навчальними заклада-
ми Дніпропетровська.

Так, 1 квітня 2016 року 
наші студенти Ель Хажжи 
Аюб (І курс, Марокко), Ель 
Беркані Мохаммед (І курс, 
Марокко), Мішра Нікхіль 
(ІІ курс, Індія), Рим Етумі  
(І курс, Марокко), Сура-
йо Омонова (І курс, Узбе-
кистан), Саїда Собірова  

(І курс, Узбекистан) стали 
учасниками Міжнародної 
конференції «Не можна лю-
бити народів інших, коли ти 
не любиш Україну», органі-
зованої Дніпропетровським 

національним університе-
том імені Олеся Гончара. Те-
ми доповідей вони присвя-
тили визначенню поняття 
«батьківщина», підготували 
розповіді про своє бачення 
України, ї ї культури та науки, 
місце культур інших народів 
в Україні та Дніпропетров-
ську. Особливий настрій під 

час конференції допомага-
ли створювати студентки І 
курсу Сивар Саап (Сирія) та 
Наїра Хастієва (Грузія), які 
виконали пісні російською та 
українською мовами.

На початку квітня 2016 
року наші студенти взяли 
участь в олімпіаді з росій-
ської мови, що також прохо-
дила на базі ДНУ ім. О. Гонча-

ра. Традиційно вихованці ме-
дакадемії показують високі 
результати: 

Цечоєва Петімат 
(ІІ курс, Чеченська Республі-
ка, керівник А.О. Кузьмен-
ко) – І місце;

Саідахмедова Заміра 
(ІІ курс, Узбекистан, керівник 
А.О. Кузьменко) – ІІІ місце;

Зор Менгуш (підготовче 
відділення, Марокко, керів-
ник Н.О. Слюсар) – ІІ місце 
серед ПО.

Маруан Зеруаті (ІІ курс, 
Марокко, керівник – І.М. Апо-
ненко) отримав диплом за 
комунікабельність і чарів-
ність, Холтураєва Ділно-
за (І курс, Узбекистан, ке-
рівник – А.О. Кузьменко) та 
Анас Ясін (підготовче відді-

лення, керівник О.В. Барино-
ва) – дипломи учасників.

Щиро вітаємо учасни-
ків мовних турнірів з висо-
кими нагородами та зичимо 
подальших здобутків у ви-
вченні мов!

Любов ТЯГЛО,
викладач кафедри мовної 

підготовки

В і т а є м о 
п е р е м о ж ц і в !

28 квітня понад 100 
країн світу відзначили 
Всесвітній день охорони 
праці. 

Ідея його проведення 
бере початок від дня вша-
нування пам’яті праців-
ників, які загинули на ви-
робництві. Вперше він був 
проведений американськи-
ми та канадськими робіт-
никами в 1989 році. 

Цього року Всесвітній 
день охорони праці прохо-
див під девізом «Стрес на 
робочому місці: колектив-
ний виклик».

Питання психоемо-
ційного стану, у тому числі 
стресових ситуацій на ви-
робництві, стало предме-
том розгляду 34-го Міжна-
родного конгресу з питань 
безпечної життєдіяльності 
та виробничої медицини, 
який проходив 27-30 жов-
тня 2015 року у м. Дюссель-
дорф (Німеччина).

У сучасних економіч-
них, політичних і соціаль-
них умовах, що склалися в 
Україні, українські праців-
ники підпадають під дію 
стресу частіше.

Робоче місце одночас-
но є осередком психосоці-
альних ризиків та ідеаль-
ним місцем їх усунення. 
Стрес – це виклик не ли-
ше працівнику, але й усьо-
му колективу. Управління 
стресом має бути основним 

пріоритетом як для робото-
давців, так і для самих пра-
цівників.

Наша академія також 
відзначила Всесвітній день 
охорони праці. Як заува-
жив проректор з АГЧ Ві-
ктор Васильович Самко, 
варто піклуватися не лише 
про професіоналізм своїх 
співробітників, але й про 
їхній емоційний стан, пси-
хологічне здоров’я. З вели-
ким інтересом була зустрі-
нута пізнавальна лекція 
завідувачки кафедри пси-
хіатрії, загальної та медич-
ної психології, професора 
Ірини Дмитрівни Спіріної, 
яку вона прочитала для 
працівників академії. По-
рушувалися питання при-
роди стресу і механізми 
його впливу на здоров'я лю-
дини, наводилися прикла-
ди, як пом'якшити згубні 
наслідки стресу і, що більш 
важливо, попередити їх. 
Без цього неможливо за-
хистити і зміцнити здоров'я 
і продуктивність як усього 
колективу, так і окремого 
працівника. 

Усі присутні отрима-
ли пам’ятку «Управління 
стресом», яку підготував 
доцент кафедри С. В. Року-
тов.

Ірина АРТЕМЕНКО,
провідний інженер 

з охорони праці  

Відзначили Всесвітній 
день охорони праці
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Восьмого травня пово-
єнного 1946 року в сім’ї ліка-
рів – батька хірурга Дмитра 
Павловича та матері аку-
шер-гінеколога Галини Іва-
нівни в м. Вінниці народи-
лась дівчинка, яку назвали 
рідкісним ім’ям Неонілла.

Саме від батьків пере-
йняла Неонілла Дмитрів-
на любов до медицини. У 
1970 р. вона з відзнакою 
закінчила Дніпропетров-
ський медичний інститут, 
навчалася в клінічній орди-
натурі, аспірантурі на кафе-
дрі госпітальної терапії, де 
у 1972 р. під керівництвом 
проф. В. М. Дзяка захисти-
ла кандидатську дисертацію 
з кардіологічної тематики, у 
1984 році – докторську дис-
ертацію, яка започаткувала 
подальшу розробку нових 
методів профілактики та лі-
кування в пульмонології.

Здобувши науковий сту-
пінь, працювала асистен-
том кафедри туберкульозу, 
госпітальної терапії № 2, 
доцентом і професором ка-
федри факультетської те-
рапії. Завідувати кафедрою 
Неонілла Дмитрівна почала 
в 1987 році. Спочатку це бу-
ла кафедра внутрішніх хво-
роб, де викладали терапію 
студентам педіатричного, 
санітарно-гігієнічного та 
стоматологічного факульте-
тів, потім – кафедра терапії 
інтернів, кафедра сімейної 
медицини ФПО. 

Відзначаючи ювілей 
Н. Д. Чухрієнко, лікаря і пе-
дагога, вченого, громадсько-
го діяча, людини талано-
витої і красивої у всьому, не 
можемо не сказати про різ-
нобічність її інтересів, різні 
грані діяльності. 

Так сталося, що хви-
лі життя винесли Неоніл-
лу Дмитрівну на поверхню 
громадського життя, коли 

необхідно було вирішувати 
найгостріші, злободенні пи-
тання. Її порядність, почут-
тя відповідальності, держав-
ницький підхід до справи 
проявилися під час станов-
лення Української держави. 
Неонілла Дмитрівна Чухрі-
єнко була депутатом по ма-
жоритарному округу Жов-

тневої районної ради, місь-
кої ради трьох скликань, По-
чесним депутатом Дніпро-
петровської міської ради.

Зародження і розвиток 
інституту сімейної медици-
ни на Дніпропетровщині не-
розривно пов’язано з ім’ям 
професора Н. Д. Чухрієнко. 
Вона є одним з фундаторів 
та членів Правління Укра-
їнської Асоціації сімейної 
медицини, членом Коорди-
наційної ради МОЗ України 
з сімейної медицини, чле-
ном двох спеціалізованих 
вчених рад (терапія, карді-
ологія, гастроентерологія) 
ДЗ «ДМА МОЗ України», 
Інституту гастроентерології 
НАМН України, Інституту 
сімейної медицини НМА-
ПО імені П. Л. Шупика, го-
ловою методичної комісії 
з сімейної медицини Дні-
пропетровської медичної 
академії. Тривалий час очо-
лювала обласне товариство 
геронтологів і геріатрів, бу-

ла членом правління Всеу-
країнського товариства ге-
ронтологів та геріатрів. За її 
ініціативи у 1998 р. створено 
науково-практичну асоці-
ацію сімейних лікарів Дні-
пропетровській області, го-
ловою якої вона є до сьогод-
ні. Була віце-президентом, а 
протягом 2014–2015 рр. ви-
конувала обов’язки прези-
дента Української Асоціації 
сімейної медицини, членом 
експертної ради ВАК Укра-
їни, головним позаштатним 
спеціалістом з сімейної ме-
дицини управління охорони 
здоров’я Дніпропетровської 
ОДА. 

За участі проф. 
Н. Д. Чухрієнко у Дніпропе-
тровську пройшов Всесвіт-
ній форум українських лі-
карів, а за її ініціативи – чо-
тири Всеукраїнські конфе-
ренції з сімейної медицини, 
вона була відповідальним 
секретарем ІІІ з’їзду та спів-
головою IV з’їзду сімейних 
лікарів України.

Неонілла Дмитрівна 
успішно поєднує педаго-
гічну, наукову та лікарську 
діяльність. Результатом її 
наукових розробок стали 
принципово нові підходи, 
які лягли в основу понад 
450 наукових робіт, 7 автор-
ських свідоцтв та винахо-
дів, нагороджених срібною і 
бронзовою медалями ВДНГ 
СРСР і УРСР, 2 патентів на 
спосіб діагностики, 1 моно-
графії, за її редакцією вида-
но 5 мультидисциплінарних 
навчальних посібників з 
грифом МОЗ, вона співавтор 
4 підручників, «Тимчасових 
державних соціальних нор-
мативів надання медичної 
допомоги за спеціальністю 
«Загальна практика-сімейна 
медицина», клінічних наста-
нов та уніфікованих прото-

6 – 8 квітня 2016 року 
на базі Буковинського дер-
жавного медичного універ-
ситету відбувся ІІІ-й Міжна-
родний медико-фармацев-
тичний конгрес студентів і 
молодих учених «Пріоритети 
та перспективи молодіжної 
науки» BIMCO 2016. У його 
роботі активну участь взя-
ли студенти нашої академії: 
п’ятикурсники І-го медично-
го факультету Олена Музи-
чок та Ольга Денисенкова і 
студенти 2 курсу І-го медич-
ного факультету Олексій Ку-
лик і Андрій Задорожний. 

Сонячною погодою і до-
брозичливими посмішками 
зустрів нас «маленький Па-
риж». Як тільки наш автобус 
перетнув межу міста, втома, 
викликана довгою дорогою, 
непомітно зникла. Озброїв-
шись фотоапаратами, ми ви-
рішили оглянути місто. Не 
дивлячись на велику кіль-
кість архітектурних творінь 
різних стилів і часів, нас вра-
зила м'яка, ненав'язлива ат-
мосфера затишку і спокою, 
створювалося враження, що 
зайшов у гості до старого 
друга. Так приємно і непо-
мітно пройшов наш перший 
день знайомства з чудовим 
містом Чернівці. 

Другий день для нашої 
команди був дуже насиче-
ним. Урочисто відкрився 
конгрес. Окрім цього, увазі 
присутніх була представле-
на лекція «Серцево-судинні 
захворювання – епідемія XXI 

пройшло в дружній атмос-
фері. Під час обговорення 
доповідей звучала лише кон-
структивна критика, а деякі 
питання змушували погляну-
ти на проблеми, представле-
ні до розгляду, абсолютно під 
новим кутом. Всі учасники 
були гідними перемоги, але 
за правилами наприкінці все 
одно необхідно було обра-
ти кращих. Вибір проводив-
ся шляхом голосування, де 
кожен учасник повинен був 
справедливо оцінити колег. 
У результаті голосування на-
ша команда зайняла почесне 
третє місце. На третій день 
всім учасникам конгресу бу-
ла надана можливість відві-
дати один із 18-ти клінічних 
майстер-класів і тренінгів 
українською або англійською 
мовою для отримання і удо-
сконалення навичок майбут-
ніх лікарів. У другій половині 
дня проводилася екскурсія 
містом і його пам'ятками, а 
увечорі запросили на друж-
ню вечерю та дискотеку. 

На пленарному засіданні 
були підбиті підсумки і наго-
роджені переможці. Повер-
нувшись до Дніпропетров-
ська, ми привезли з собою 
не лише диплом, але й море 
вражень, ідей і безцінного 
досвіду спілкування з одно-
думцями. 

Олена Музичок,
Ольга Денисенкова,
студенти 5 курсу І-го 

медичного факультету

століття» завідувачки кафе-
дри пропедевтики внутріш-
ніх хвороб БДМУ, професора 
Т. А. Ілащук. 

На конгрес прибули 1700 
представників медичних, 
фармацевтичних навчальних 
закладів і лікувальних уста-
нов України, Польщі, Данії, 
Чехії, Сербії, Болгарії, Йорда-
нії, Ірану, Непалу, Нігерії, Бра-
зилії, Румунії, Молдови, Грузії 

та Узбекистану. Всі заявлені 
доповіді були розподілені на 
35 секцій. Після вступної час-
тини учасники розійшлися 
для проведення профільних 
засідань. На порядку денно-
му в секції № 31 «Фармаколо-

13–15 квітня 2016 ро-
ку на базі Харківського 
національного медичного 
університету відбувся ІІ-й 
етап Всеукраїнської олім-
піади з інфекційних хво-
роб. Нашу академію гідно 
представили студент 5-го 
курсу І-го медичного фа-
культету Олександр Мар-
зан та шестикурсниця ІІ-
го медичного факультету 
Олена Казацька. В олімпі-
аді взяли участь 26 студен-
тів з різних ВНМЗ України. 

Олімпіада мала три 
етапи: вирішення тестів, 
розв’язування клінічних 
задач та практичні нави-
чки біля ліжка хворого. 
Наші студенти отримали 
перше командне місце та 
в індивідуальному заліку 
здобули нагороди за най-
краще клінічне мислення 
та за теоретичну підготов-

гія і фармація» було заявлено 
11 усних доповідей і 5 стен-
дових. Автори цих рядків та 
другокурсники Олексій Ку-
лик та Андрій Задорожний 
представили доповідь «По-
рівняльний аналіз антиноци-
цептивної активності неопі-
оїдних анальгетиків у інтак-
тних тварин і за умови мо-
делювання експерименталь-
ного еквіваленту розсіяного 

склерозу на тлі базової тера-
пії метилпреднізолоном» (на-
уковий керівник к.мед.наук, 
доцент кафедри фармаколо-
гії і клінічної фармакології О. 
О. Нефьодов). Засідання, не 
дивлячись на конкуренцію, 

ку. Олена по закінченні на-
вчання розподілилась на 
інтернатуру за фахом «ін-
фекційні хвороби», отри-
маний досвід допоможе у 
майбутньому у практичній 
діяльності.

По приїзді на чергово-
му засіданні гуртка зав. ка-
федри інфекційних хвороб 
проф.Людмила Романів-
на Шостакович-Корець-
ка вручила переможцям 
пам’ятні винагороди – на-
вчальні посібники від ав-
торського колективу нашої 
кафедри та тематичні дис-
ки з медичної літератури.

Ольга ШЕВЧЕНКО-
МАКАРЕНКО,

доцент кафедри інфекційних 
хвороб;

Оксана ЯКУНІНА,
асистент

Наші
ювіляри

Все ж и т тя – с ход и в  м а йбу т нє !
колів надання медичної до-
помоги.

Під її керівництвом за-
хищено 6 канди-
датських дисер-
тацій, дві з яких 
вирішували про-
блеми використання апіпро-
дуктів у хворих з кардіаль-
ною та легеневою патологі-
ями. За результатами прове-
дених досліджень у 1995 ро-
ці її обрано дійсним членом 
Міжнародної Академії наук 
з апітерапії і бджільництва.

Лікар вищої категорії 
за фахами терапії та загаль-
ної практики-сімейної ме-
дицини, заслужений лікар 
України відзначена подяка-
ми МОЗ України, Дніпропе-
тровської, Кіровоградської, 
Полтавської та Київської 
ОДА. 

Особисті інтереси ніко-
ли не були пріоритетними 
для професора Чухрієнко. 
Саме від батьків вона пере-
йняла доброзичливе, шано-
бливе ставлення до пацієн-
тів, високу відповідальність 
за розпочату справу. Вона 
любить людей, відчуває се-
бе патріотом свого народу і 
прагне чим завгодно допо-
могти в їх житті, зробити йо-
го кращим, духовно багат-
шим і морально чистішим. 
Неоніллу Дмитрівну завжди 
цінують за спрямованість до 
ідеалу. Вона сповідує і пере-
дає молоді життєстверджу-
ючу формулу батька – про-
фесора Дмитра Павловича 
Чухрієнка: «Багатшим стає 
той, хто, здобуваючи, віддає 
частину свого багатства то-
му, хто потребує допомоги».

Ірина ВИСОЧИНА,
доцент, доктор меднаук

зав.кафедри сімейної 
медицини ФПО 

На конгресі було 
цікаво й пізнавально

Олександр Борисович 
Кутовий народився 1 квіт-
ня 1956 року в місті Умань, 
Черкаської області. Його 
батько – лікар-оторинола-
ринголог міської лікарні, 

мати – асистент 
кафедри бота-
ніки Умансько-
го сільськогос-

подарського інституту. В 
1973 році Олександр став 
студентом лікувального 
факультету Дніпропетров-
ського медичного інститу-
ту. З 1979 по 1980 роки – ін-
терн 2-го хірургічного від-
ділення Дніпропетровської 
лікарні швидкої медичної 
допомоги, потім – ордина-
тор 4-го хірургічного відді-
лення цієї ж лікарні. У 1985 
році Олександр Борисович 
захистив дисертацію на 
здобуття вченого ступеня 
кандидата медичних наук 
«Оцінка дії 5-фторурацилу 
і фторафуру при деструк-

тивних панкреатитах», ви-
конану під керівництвом 
професора І. С. Білого, а че-
рез 2 роки його обрали за 
конкурсом на посаду асис-
тента кафедри госпіталь-
ної хірургії ДМІ. З 1993 року 
О. Б. Кутовой – доцент, а з 
2007 – завідувач кафедри 
хірургії № 2 нашої академії.

Накопичений досвід 
дозволив Олександру Бо-
рисовичу значно розши-
рити спектр хірургічних 
втручань, які виконуються 
у клініці. Так, в практику 16-
ї міської лікарні були впро-
ваджені ендовідеохірургічні 
технології. Вперше викона-
ні лапароскопічні операції: 
холецистектомія, апендек-
томія, герніопластика пахо-
вих гриж, трансабдоміналь-
ний перетин вен яєчка при 
варикоцеле, відеоторакос-
копія. Крім того, проведе-
на перша в лікарні панкре-
атодуоденальна резекція, 

стали широко використову-
ватися сітчасті імплантати 
при лікуванні гриж черевної 
стінки, при цьому були роз-
роблені власні оригіналь-
ні методики. В обласній 
лікарні ім. І. І. Мечникова, 
на тлі помітного збільшен-
ня числа лапароскопічних 
операцій, були впроваджені 
епінефректомія, лапарос-
копічна холедохотомія і хо-
ледохолітоекстракція, від-
новилося виконання плас-
тики стравоходу шлунком 
та ободовою кишкою при 
стенотичних його уражен-
нях, значно активізувалася 
робота щодо хірургічно-
го лікування захворювань 
підшлункової залози: удо-
сконалено техніку панкре-
ато-дуоденальної резекції, 
поздовжньої панкреатоєю-
ностомії. Вперше в Україні 
при заборі родинних нирок 
була використана лапарос-
копічна нефректомія з руч-
ною асистенцією (HALS – 
технологія). У 2009 році 
О. Б. Кутовий захистив дис-
ертацію на здобуття ступе-
ня доктора медичних наук 
«Диференційований підхід 
до хірургічного лікування 
розлитого перитоніту у хво-
рих різного віку», а в 2010 
році йому присвоєно вчене 
звання професора.

З початком бойових 
дій в зоні АТО професор 
Кутовий бере безпосеред-
ню участь у наданні висо-
кокваліфікованої допомоги 
пораненим бійцям в лікарні 
ім. І. І. Мечникова не тільки 
в якості керівника хірургіч-
ної клініки, але й безпосе-
редньо оперуючи багатьох 
постраждалих.

Професор О. Б. Куто-
вий автор понад 200 науко-
вих статей, 2 монографій, 
1 підручника, 21 авторсько-
го свідоцтва або патенту на 
винахід. Під його керівни-
цтвом захищено 2 канди-
датські дисертації і ще 5 го-
туються до захисту.

Людмила РУБЛЕВСЬКА,
профорг кафедри хірургії 2

Розроблено 
власні 

оригінальні 
методики

Наші – серед перших
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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 груд-
ня 2015 р., у № 1–2 від 12 лю-
того 2016 р., у № 3–4 від 18 
березня 2016 р., у № 5–6 від 
8 квітня 2016 р.)

Здорова конкуренція між 
вищими навчальними закла-
дами за іноземного студента є 
стимулом для постійного вдо-
сконалення навчальної, науко-
вої та лікувальної роботи ДДМА. 
Яскравим прикладом цього є 
навчання студентів англійською 
мовою, яку вже шостий рік 
впроваджено у нашому вузі.

Ще у 1997 році це питан-
ня обговорювалося на рівні 
керівництва академії. Профе-
сор В. В. Абрамов, проректор з 
позабюджетної роботи, у статті 
«Шляхи виживання» наголошу-
вав, що для підвищення рівня 
якості освіти студентів-інозем-
ців та збільшення їх кількості 
необхідне, по-перше, змінити 
систему викладання основного 
курсу навчання з державної на 
англійську мову. Досвід Ягелон-
ського університету в Кракові 
(Польща), Семмельвайського 
медичного університету в Бу-
дапешті (Угорщина), Латвійської 
ДМА в Ризі показує, що тільки за 
умови переведення викладан-
ня на англійську мову можливе 
зростання інтересу іноземців 
до навчання в медичному вузі. 
В Україні, наскільки відомо, пре-
цедентів такого навчання поки 
немає.

У нас є практично на всіх ка-
федрах академії викладачі, які 
знають англійську мову в обсязі, 
що дозволяє читати лекції і вес-
ти практичні завдання зі студен-
тами іноземною мовою.

Поряд з цим необхідно 
розв’язати організаційні питан-
ня, що стосуються умов меш-
кання в гуртожитку, створення 
системи підтримки національ-
них товариств та земляцтв, від-
криття кафе чи їдалень з вибо-
ром національних страв, реор-
ганізації та перебудови системи 
роботи деканату та міжнарод-
ного відділу.

Декан факультету проф. 
Ю. К. Больбот підкреслює, що за 
перше десятиріччя 2000-х кафе-
драми проводиться значна ро-
бота щодо створення навчаль-
но-методичних матеріалів ан-
глійською мовою, включаючи і 
створення бібліотеки англомов-
них видань. Важливою складо-
вою навчального процесу є за-
безпечення студентів якісними 
підручниками. У 2006–2007 н. р. 
для іноземних студентів при-
дбано англомовні підручники з 
24 дисциплін.

Слід відзначити більш ви-
ражену мотивацію та відпові-
дальне ставлення англомовних 
студентів до навчання. Якіс-
на успішність та результати 
«Крок-1» є переконливим тому 
підтвердженням. Сім наших ви-
пускників пройшли всі етапи на-
вчання в академії від підготов-
чого відділення до аспірантури 
і захисту кандидатських дисер-
тацій. Це Аль Катарніх Хайсам, 
Сархан Талал Фірас, Аяш Імад 
Умар, Джібріль Вассім, Абу Ши-
хаб Надер, Аяш Імад, Аль Дамен 
Нізар.

З лютого 2006 року посаду за-
ступника декана факультету іно-
земних студентів обіймає доцент 
Людмила Арнольдівна Романен-
ко, що опікується громадським 
життям іноземної молоді. Вона 
висвітлює цей важливий напрям 
роботи деканату: «Безпека пере-
бування іноземних громадян на 
території України, профілактика 
правопорушень з боку іноземних 
студентів та громадян України 
проти них – важлива тема щоріч-
них зустрічей на факультеті».

Співробітники факультету, 
викладачі націлені на те, щоб го-
тувати кваліфіковані кадри для 
зарубіжних країн, сприяти під-
вищенню іміджу нашої академії 
за кордоном. Нам дуже приємно 
одержувати листи від наших іно-
земних вихованців зі словами 
вдячності альма матер. Одне із 
них прийшло з берегів туманного 
альбіону у 2008 році. Наш випус-
кник Афтаб Алі Шах з Пакистану 
працює в Лондоні, у великому і 
багатонаціональному колекти-
ві співробітників Шпиталю Сент 
Джордежес.  Він пише: «Я вдяч-
ний рідній академії, де отримав 
медичну професію, вивчив мову, 
сформувався як людина і лікар, за-
своїв найкраще, що є в національ-
ній культурі та традиціях народу 

України. Я завдячую долі за те, що 
надала мені можливість зустріти 
на своєму шляху чудових викла-
дачів, які не тільки навчили мене 
професійним секретам, але й до-
помогли сформуватися сильною і 
чуйною людиною, спроможною у 
будь-яку хвилину прийти на поміч 
хворому і стражденному, додер-
жуючись Клятви Гіппократа.

З великою вдячністю я сьогод-
ні згадую моїх перших вчителів на 
факультеті іноземних студентів, 
вони стали моїми старшими това-
ришами і радниками, допомогли 
адаптуватися до важкого режи-
му навчання у медичній академії. 
Скажу відверто, що українському 
лікарю за кордоном доводиться 
складати багато екзаменів, перш 
ніж одержати допуск до практич-
ної діяльності. І я пройшов цей 
етап з честю завдяки моїм ви-
кладачам, таким, як В. Й. Мамчур 
(фармакологія), І. В. Твердохліб 
(гістологія), Е. Г. Топка (оператив-
на хірургія), А. Н. Бургас (акушер-
ство), М. С. Суременко (інфекційні 
хвороби), Л. М. Сербіненко (іно-
земні мови), Г. Г. Кабак (хірургія), 
О. Є. Лоскутов (травматологія), 
О. В. Маковецький (патанатомія). 
Особлива вдячність ректору 
Г. В. Дзяку, проректору В. В. Абра-
мову, деканові Ю. К. Больботу і 
всім, хто трудиться в моїй рідній 
медичній академії. В Шпиталі Сент 
Джорджес мені часто доводить-
ся чути слова вдячності на мою 
адресу за високий професіона-
лізм. І особливо приємно, коли 
мої пацієнти запитують, де я на-
вчався. Я з гордістю відповідаю: 
я закінчив Дніпропетровську ме-
дичну академію, Україна».

Важливим напрямом діяль-
ності ДДМА на початку 2000-х, як і 
у попередні десятиріччя, залиша-
ється гуманітарне виховання і са-
морозвиток особистості студента.

Згідно з концепцією розви-
тку гуманітарної сфери України 
усі напрями виховної роботи від-
носяться до гуманітарного вихо-
вання.

Заступник проректора з 
навчально-виховної роботи 
Т. В. Святенко розповідає, що шлях 
України до демократичного циві-
лізованого суспільства потребує 
високого рівня духовного та інте-
лектуального розвитку кожного 
громадянина. Головним напря-
мом перебудови вищої школи є 
особистісно орієнтована освіта, 

тобто персоналізація і навчан-
ня і виховання.

У Законі України від 
18.10.2003 року «Про Загаль-
нодержавну програму під-
тримки молоді на 2004–2008 
роки» серед умов, що спону-
кають до прийняття цієї про-
грами, йдеться про загрозу 
бездуховності молодого по-
коління: зменшення інтер-
есу до культурної спадщини, 
мистецтва, літератури, від-
сутність змістовного дозвіл-
ля, негативний вплив недо-
броякісних зразків масової 
культури. Таким чином, під-
вищення загальної культури 
і моральності молоді разом 
з національно-патріотичним 
та громадським вихованням 
підноситься на рівень пробле-
ми державного значення. Тож 
важко переоцінити роль гума-
нітарного виховання.

У нашому вузі вирішення 
цієї проблеми має досить дав-
ні традиції. Концепція гумані-
зації та гуманітарної освіти й 
виховання в ДДМА була ство-
рена ще в 1993 році – одна із 
перших у вищих навчальних 
закладах регіону. В академії 
засновано Центр руху за ду-
ховність, гуманізм, милосер-

дя імені Альберта Швейцера. 
Почесним головою Центру 
є ректор академії, академік 
НАМН України проф. Г. В. Дзяк, 
координатором – О. А. Коваль. 
Діяльність цього добровіль-
ного утворення має на меті 
гуманізацію сучасної медич-
ної освіти. До завдань Центру 
також входять популяризація 
уявлень про етику та деонто-
логію, ознайомлення молоді з 
надбаннями вітчизняних вче-
них в цій галузі. Центр імені 
Швейцера ДДМА є часткою 
всесвітнього руху, тому плану-
ється поширювати контакти з 
аналогічними центрами в ін-
ших країнах.

Сьогодні концепція гу-
манізації та гуманітаризації 
освіти й виховання в акаде-
мії охоплює всі курси, щіль-
но пов’язана з професійною 
підготовкою і спрямована на 
формування нової особистос-
ті лікаря – професіонала, мис-
лителя, інтелігента, людини з 
національним світоглядом, са-
модостатньої, адаптованої до 
реальних умов життя.

У 2003 році на обласному 
конкурсі вузівських концепцій 
медична академія визначе-
на переможцем у номінаціях 
«За досконале використання 
методів гуманізації та гумані-
таризації у виховному проце-
сі» і «За краще застосування 
складових концепції в органі-
зації студентських досліджень 
та краще сприяння розвитку 
творчих здібностей».

Гуманітаризація освіти і 
виховання в академії – це на-
сиченість навчальних програм 
гуманітарними дисциплінами 
з першого по останній кур-
си, це постійне гуманістичне 
виховання через предмет на 
усіх кафедрах – гуманітарних, 
фахових і фундаментальних. 
У нас багато педагогів різних 
поколінь, які використовують 
будь-яку можливість, хвилину 
спілкування, щоб вплинути на 
душу молодої людини. У таких 
викладачів кожна навчальна 
лекція або заняття несуть міц-
ний духовний заряд.

Велике гуманітарне на-
вантаження має й позаауди-
торна культурно- освітницька 
діяльність кураторів і викла-
дачів.

Значною складовою гумані-
тарного та гуманістичного ви-
ховання треба назвати роботу 
«Пульсу»: редакція постійно 
працює з молодими кореспон-
дентами, на шпальтах газети 
половина інформації – студент-
ська. Міцні зв’язки з «Пульсом» 
мають «Літературна вітальня», 
студентський прес-клуб, які 
здійснили у 2003-му році випуск 
першого номера студентської 
газети «Nota bene», вже третій 
номер студентського журна-
лу «Мумійо» випустило СНТ. На 
чергових засіданнях студентів-
поетів «Симфонія осені» звуча-
ли нові вірші, які охоче друкує 
«Пульс». Плідно працює з мо-
лоддю і колектив психофізіо-
логічної лабораторії, відзначив 
своє десятиріччя інтелектуаль-
ний психологічний клуб «Ду-
ша», де студенти навчаються 
культурі спілкування, культурі 
почуттів. Колектив бібліотеки 
хоче підвищити свою роль у 
культурному житті академії – 
організувати презентацію но-
вих книжок, зустрічі студентів 
з видатними людьми, освітньо-
культурологічні лекції. Значний 
вклад у виховний процес вно-
сять колективи народного му-

зею ДДМА, військової кафедри, 
ради ветеранів, жіночої ради, 
спортивного та студентського 
клубів.

Первинною основою гума-
нітарного виховання залиша-
ються кафедри. Лекції профе-
сора Галини Федорівни Ємелья-
нової були завжди доповнені 
естетичними вкрапліннями або 
«хвилинами поезії» на заняттях 
доцента Галини Василівни Гор-
бунової. Багато кафедр – справ-
жні осередки культури. Досить 
згадати, в яку непересічну емо-
ційну подію перетворюється 
щорічний вечір прощання з ка-
федрою анатомії людини, а від-
тепер – разом з кафедрою гіс-
тології, як студенти чекають цієї 
події, як вони готуються. Згадає-
мо і традиційний вечір на кафе-
дрі медичної біології пам’яті Ген-
надія Івановича Кількінова – на-
уковця, поета, художника. Мож-
на навести ще чимало яскравих 
прикладів: вечір «Вершини 
китайської лірики» на кафедрі 
іноземних мов з курсом латин-
ської мови, цикл бесід «Шлях до 
творчого довголіття» на кафедрі 
анестезіології та інтенсивної те-
рапії, відвідування викладачами 
кафедр разом зі студентами теа-
трів, музеїв, філармонії.

Головне – це усвідомлення 
всіма співробітниками кожної 
кафедри виховної роботи як 
справи першочергової держав-
ної ваги, а не як перешкоди на-
вчальному процесу або науко-
вій праці.

Виховний процес у медич-
ній академії завжди спирався 
на студентське самоврядуван-
ня як психолого-педагогічний 
засіб виховання у майбутньо-
го лікаря адекватних часу рис 
особистості, в першу чергу від-
повідальності та ініціативності. 
Виправдовують себе як метод 
персоналізації виховання «сту-
дентські об’єднання за інтер-
есами». В академії є понад сорок 
студентських об’єднань різної 
спрямованості: професійні, сус-
пільні, психологічні, краєзнавчі, 
художньо творчі та інші.

Так, наприклад, профе-
сійні благодійні волонтерські 
об’єднання МЛАД, «Надія», «Па-
росток», «Милосердя» стали не 
тільки засобами підвищення 
якості фахової підготовки ліка-
ря, але й методом виховання. 
Крім того, діяльність в обстави-

нах, наближених до реалій про-
фесії, обумовлює соціалізацію 
майбутнього лікаря.

Доброю і давньою тради-
цією медичної академії є при-
своєння кращим студентським 
групам І-го медичного факуль-
тету імен видатних випускни-
ків і співробітників академії. 
Декан 1-го медичного профе-
сор Л. Ю. Науменко зосереджує 
увагу на цьому важливому ви-
ховному моменті. Традиція існує 
вже давно, передається новим 
поколінням студентів і вимагає 
від них великої відповідальнос-
ті. Студентські групи імені під-
пільників Ігоря Клюєва, Галини 
Романової, Люби Тарасової, іме-
ні талановитих вчених професо-
рів Володимира Порфирійовича 
Карпова, Віктора Миколайовича 
Дзяка, Сергія Євгеновича Сте-
бельського складаються із най-
кращих, найвідповідальніших 
студентських десятків. Присво-
єння імен відбувається у святко-
вій атмосфері у народному музеї 
історії академії з обов’язковим 
фотографуванням. Студентська 
рада іменних груп і відмінників 
постійно звітує про свої успіхи 
в навчанні та громадській діяль-
ності.

Під пильним оком керівни-
цтва академії є соціальний за-
хист студентства та співробіт-
ників.

ДДМА – один із небагатьох 
вузів України, які надають своїм 
випускникам конкретне місце 
роботи, позбавляючи молодих 
спеціалістів митарства по бір-
жах праці, складання резюме та 
безкінечних «випробувальних 
строків». Це прекрасно: разом з 
дипломом отримати професію, 
конкретне місце роботи і навіть 
інколи (за умови роботи в іншій 
області України) житло.

На службі захисту студентів 
стоять студентська рада, проф-
спілковий комітет, комітет у 
справах гуртожитків.

Близько 1750 студентів 
мешкають у п’яти гуртожитках 
медичної академії. Це великий 
житловий комплекс і тому за 
його нормальною життєдіяль-
ністю слідкує багато служб та 
підрозділів: АГЧ відповідає за 
комунально-побутові умови, 
деканати – за вирішення адмі-
ністративних питань, адміні-
страція гуртожитків та студрада 
слідкують за станом приміщень, 
побутом мешканців, дотри-
манням правил внутрішнього 
розпорядку, комітет у справах 
гуртожитків об’єднує всі гурто-
житки для вирішення спільних 
питань.

З березня 2004 року в нашій 
академії створено медичний 
центр на чолі з головним ліка-
рем Олександром Дукельським. 
Медичний центр є структурним 
навчальним підрозділом. Йо-
го функції спрямовані на вирі-
шення підготовки фахівців на 
сучасному рівні. До загальної 
структури медцентру входять 
профільні кабінети кафедр гос-
пітальної терапії № 2, факультет-
ської терапії та ендокринології, 
оториноларінгології, нервових 
хвороб і нейрохірургії, дитячої 
стоматології та стоматології ін-
тернів, акушерства та гінеколо-
гії, факультетської хірургії та хі-
рургії інтернів, гастроентероло-
гії та терапії ФПО, силами спів-
робітників яких реалізуються 
відповідні навчальні програми. 
Медичний центр має ліцензію 

МОЗ України на проведення ме-
дичної практики за 139 медич-
ними фахами.

У центрі надається безко-
штовна медична (діагностична, 
консультативна та лікувальна) 
допомога співробітникам та 
ветеранам-пенсіонерам нашої 
академії, студентам 1–3 курсів 
ДДМА для визначення режиму 
занять з фізичного виховання 
(за  направленням кафедри фі-

зичної реабілітації, спортивної 
медицини та валеології), сту-
дентам академії, які проходять 
курс оздоровлення в санаторії-
профілакторії нашого вузу.

Друга половина 2000-х. Від-
повідно до наказу МОЗ Украї-
ни здійснюється реорганізація 
Дніпропетровської басейнової 
лікарні шляхом приєднання до 
ДДМА, оформлюються земель-
но-майнові законодавчі акти. 
Головний лікар басейнової лі-
карні Валерій Барсуков у статті 
«Ми будемо клінікою академії» 
розповідає у газеті «Пульс» за 
2009 рік: «Вже зараз у лікарні 
відбувається навчальний про-
цес. У стаціонарних відділеннях 
працюють викладачі кафедри 
госпітальної терапії № 2, кон-
сультують науковці з кафедри 
неврології та офтальмології, 
розпочали свою діяльність ка-
федри ортопедичної та хірургіч-
ної стоматології. З самого почат-
ку між співробітниками кафедр 
та співробітниками лікарні скла-
лися ділові теплі стосунки. Усі 
питання, що виникають під час 
спілкування, вирішуються коле-
гіально і плідно.

У лікарні відповідно до ви-
мог підготовлено аудиторію для 
проведення лекційних циклів, а 
також навчальні кімнати.

Завдяки спільній праці вирі-
шено питання консультативної 
допомоги хворим, які лікують-
ся в стаціонарі чи амбулаторно. 
Крім цього, лікарня має змогу 
складних щодо діагностики хво-
рих направляти до медичного 
центру академії.

Студенти 5-6 курсів, здій-
снюючи курацію хворих у стаці-
онарних відділеннях, допомага-
ють лікарям у веденні медичної 
документації.

З 2010 року лікарня після 
завершення реорганізації бу-
де клінікою Дніпропетровської 
державної медичної академії».

У 2006 р. згідно з наказом 
ректора здійснюється щоден-
ний медичний контроль за ста-
ном здоров’я водіїв гаражу ака-
демії, ведеться необхідна доку-
ментація.

Жіноча рада, рада ветера-
нів, жіночий клуб «Надія» опіку-
ються співробітниками академії, 
що вийшли на заслужений від-
починок.

У межах цієї організації від-
буваються спільні заходи, на які 
збираються ветерани, студен-
ти, викладачі. А найголовніше – 
приходять колишні учні, які самі 
вже стали професорами, завід-
увачами кафедр, деканами.

(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, 2 пол.)

15 (28) вересня 
1916 р.

До 100-річчя 
Дніпропетровської 
медичної академії
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21 квітня наша академія 
на конкурсі студентської 
художньої самодіяльності 
«Студентська весна – 2016» 

представила творчу виста-
ву з символічною назвою 
«Еліксир безсмертя», при-
святивши її 100-річному 
ювілею нашої славетної alma 
mater. Талановито, захоплю-
юче, видовищно, зворуш-
ливо – такі епітети можна 
було почути від глядачів, які 
прийшли підтримати на-
ших студентів. І справді, в 
цей важливий для академії 
рік, коли всі ми, викладачі і 
студенти, у вересні 2016 року 
відзначимо столітній шлях 
академії, наша молодь не 
підвела: зробила гідний по-
дарунок до свята. 

Щорічний міжвузів-
ський конкурс «Студентська 
весна» завжди мав і матиме 
надалі особливе значення 
для нашої студентської мо-
лоді, оскільки надає мож-
ливість майбутнім лікарям 
продемонструвати власну 
творчу обдарованість. З ме-
тою пошуку талантів в ака-
демії організовується низка 
таких заходів, як «Студент-
ська осінь» і «Студентська 
весна» на рівні факультетів. 
Варто зазначити, що дав-
ньою доброю традицією в 
академії є заохочення молоді 
до творчих заходів у різних 
галузях культури і мисте-
цтва, адже саме такі заходи 
покликані виховувати кор-
поративність, коли кожен 
відчуває себе частиною ко-
лективу, має почуття відпо-
відальності і причетності 
до його справ, бере активну 
участь у формуванні пози-
тивного іміджу академії.

А наразі поділюсь свої-
ми спостереженнями. Так 
склалися обставини, що 
цього року мені довелося 

Дев’ятнадцятого квітня 
у Будинку вчених відбулася 
зустріч перших та шостих 
курсів ІІ-го медичного фа-
культету. Творчий вечір від-
крили чарівні ведучі Олеся 
Ніделько та Віталій Скрин-
нік. Для глядачів вони стали 
провідниками в нашу казку, в 
якій шестикурсник знову по-
трапляє на перший курс і пе-
реживає різні оказії – смішні, 
сумні і веселі моменти свого 
студентського життя.

Неможливо лишити без 
уваги обдарованих студентів 
з І-го медичного факультету 
у складі таких колективів, як 
«Академікс» та «Ерідан», 
які люб’язно взяли участь у 
нашому святкуванні.

Концерт розпочався 
з яскравого виступу Віри 
Бондаренко та групи «Ака-
демікс» з піснею «Другий 
факультет». Студентські 
роки з першого по шостий 
курс змінювалися чарівним 
танцем від колективу «The 
Deers» – «Good Bye Baby», 
виступами колективів «Па-
прика» та «Ерідан». Бороть-
бу внутрішніх протистоянь 
продемонстрував танок від 
професіональної dance-team 
«GRANI», а єдність чолові-
чої і жіночої основ, що зли-

ваються в гармонії, показа-
ла Альона Бонзюх зі своїм 
партнером у чарівному танці. 
Зірвав хвилю оплесків і Ми-
хайло Малий з композицією 
«Skyfall», що виконав на сак-
софоні.

Завершив низку виступів 
«Академікс» піснею «Украї-
на – це я», продемонстрував-
ши патріотичними нотками 
красу української пісні і му-
зики. 

Між виступами ми подо-
рожували шістьма курсами 
навчання. Щасливчиком, 
якому пощастило знов по-
ринути у світ навчання, був 
Матвій Янчак у ролі інтерна, 
а перенесла його у цю при-
году чарівна падаюча зір-
ка – Анастасія Пимоненко. 
Прикувала увагу глядачів і 
сценка, в якій грайливо роз-
кривалася праця співробіт-
ників швидкої допомоги від 
Ганни Блудиліної та Євгенії 
Манько. Взаємини студен-
тів із їдальнею та буфетом 
продемонстрував автор цих 
рядків. Дар’я Зубахіна разом 
з Матвієм Янчаком зіграла 
закохану пару, що перебирає 
свою домашню аптечку: не 

обійшлося без милих і сміш-
них моментів.

Під оплески та овації залу 
до заключного слова запро-
сили декана нашого факуль-
тету Сергія Володимировича 
Козлова та його заступни-
ка Тетяну Вікторівну Юді-
ну. Вони висловили подяку 
всьому творчому колективу 
за відмінну підготовку та ор-
ганізацію вечора, а також за 
ті емоції та гарний настрій, 
які викликав концерт. Після 
цього нагородили грамота-
ми студентів шостого курсу, 
які зробили вагомий внесок у 

«з середини» побачити весь 
складний процес підготов-
ки до конкурсу. Спочатку 
в мене були певні сумніви 

щодо успішності кінцево-
го результату: в нашій ака-
демії немає концертної за-
ли, і мені здавалось, що без 
практичного відчуття сцени 
складно підготувати щось 
якісне. Як я помилялась! 
Праві були мудреці: не місце 
прикрашає людину, а люди-
на – місце! Ці слова начебто 
про Тетяну Миколаївну Тру-
сову – завідувачку студент-
ського клубу і Олександра 
Анатолійовича Власенка – 
режисера вистави. Зазвичай 
ці дійові особи залишаються 
за кадром. Утім без їх участі 
у творчій команді нічого б не 
вийшло. Завдяки зусиллям 
і душевній віддачі Тетяни 
Миколаївни на факультетах 
були знайдені обдаровані 
хлопці і дівчата, які своїми 
талантами прикрасили ви-
ступ академії на конкурсі, а 
на базі приміщень студент-
ського клубу професійно 
організований конкурсний 
відбір і подальші репетиції 
творчих номерів, вдало пі-
дібраний (а в деяких випад-
ках розшукувався по всьому 
місту – як, наприклад, ма-
некен і носилки для номеру з 
головою професора Доуеля) 
сценічний інвентар і кос-
тюми (якби хто знав, як це 
складно!). 

Коли мова заходить про 
Олександра Анатолійови-
ча Власенка, то виникають 
лише схвальні відгуки як 
від самих студентів, так і від 
глядачів. Треба було бачити, 
як режисер власноруч пи-
ляв, рубав, виготовляв необ-

хідний інвентар і при цьому 
готував зі студентами чудові 
номери. Не все з названого 
зобов’язаний робити режи-

сер, але якщо людина це ро-
бить, то вже від щирого сер-
ця. Цього року Олександр 
Анатолійович майстерно 
розробив сценарій безпосе-
редньо для сторічного юві-
лею академії. Назва вистави 
говорить сама за себе: «Елік-
сир життя». 

За сценарієм від часів 
Гіппократу і аж до сього-
дення герої шукають той 
самий еліксир. Що вразило: 
були представлені не ли-
ше вокальні, танцюваль-
ні, гімнастичні номери, а й 
сценічні етюди про пошук 
вічного життя з кожної ча-
сової епохи розвитку циві-
лізації. Акторська майстер-
ність наших студентів за-
хоплювала, а творчі номери 
вражали своєю технікою. 
Маю на увазі танцювальні 
колективи «Dancing hears», 
«Ерідан», шоу-балет «Екс-
курс», ансамбль бального 
танцю «Каскад» і вокально-
інструментальні номери во-
кальної студії «AcadeMIX», 
«Паприка», ансамбль «Кві-
туча Азія», ансамбль «Стру-
ни серця», а також сольні во-
кальні номери у виконанні 
Марії

Вірченко і Дмитра Сло-
бодянюка. Високотехніч-
ним був і номер з танцем 
Марини Бабаєвої і Вероніки 

ко, Людмила Михайлівна 
Одинцова, Микола Марко-
вич Мосійчук, Діна Григо-
рівна Мосійчук, Ганна Спи-
ридонівна Короленко, Ніна 
Миколаївна Султанова. 

Дуже важливою і знако-
вою для наших студентів бу-
ла підтримка нашого ректо-

ра, академіка НАМНУ Геор-
гія Вікторовича Дзяка, який 
разом з головою профспіл-
кового комітету Василем Ва-
сильовичем Васильченком зі 
сцени привітав зі святом.

Спілкуючись з колега-
ми, глядачами і членами жу-
рі, я зрозуміла, що таке від-
чуття було у багатьох. Ольга 
Владимирова, генеральний 
директор 9-го каналу те-
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Бойко, які є кандидатами у 
майстри спорту з художньої 
гімнастики.

Особливо зворушливим 
моментом святкового кон-
церту була пісня «Приїж-
джайте на сторіччя!», вірші 
до якої написала студентка 
І медичного факультету Ка-

рина Фуголь і яку викона-
ли студенти, викладачі та 
ветерани академії. Не можу 
передати словами, що відчу-
вала, коли ветерани вийшли 
на сцену, аби підтримати 
молоде покоління. Вдяч-
ність, хвилювання за них і 
гордість, що живуть поряд 
з нами такі люди, як Яків 
Григорович Ковров, Мико-
ла Матвійович Бондарен-

лебачення і член журі, на-
приклад, на своїй сторінці 
написала: «Сьогодні свою 
«Студентську весну» пока-
зали медики. Медакадемії у 
вересні – 100 років. Довели 
мене до сліз, зізнаюся. На 
фінал вийшли ветерани ака-
демії, від 75 до 92 років, і що 
не ім'я – то легенда. Кожно-
го з них студенти зустрічали 
такими щирими оплесками 
- на заздрість мега-зіркам. 
Вони підспівували молоді та 
усміхалися. Молодці меди-
ки, що підтримують тради-
ції та живуть такою великою 
родиною. От правда, це так 
класно!» Що вже й казати! 
Приємно таке читати, осо-
бливо від члена журі!

Про результати конкурсу 
журі повідомить наприкінці 
травня. 

Дякуємо всім учасникам 
за подарований чудовий на-
стрій! Сподіваємось на пере-
могу!

Оксана ДОБРИДЕНЬ,
доцент, помічник першого 

проректора
 з гуманітарно-виховної 

роботи,
завідувач кафедри 

гуманітарних наук
На знімках: епізоди 

«Студентської весни – 2016»

громадське і спортивне жит-
тя факультету. Підбиваючи 
підсумки нашого сімейного 
вечора, варто наголосити, 
що цього весняного дня як 
ніколи відчувалося, що наш 
факультет – це не просто ко-
лектив, це не просто студен-
ти. Виступаючі отримали за-
ряд схвалення і захоплення 
від глядачів, підтримуючи 
безмовний діалог між усіма 
тими, хто здобуває освіту на 
другому медичному факуль-
теті. Можна упевнено заяви-
ти, що другий медичний – це 
сім’я.

Денис КАТЕРУША,
студент 3 курсу ІІ-го

 медичного факультету

«Інтерну – знову 17»


