
Газета виходить
з травня 1931 р.

П’ЯТНИЦЯ

27 
ТРАВНЯ

2016 року

№№ 9-10
(2903-2904)

ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Га з е т і  « П у л ь с »  –  8 5 .  В і т а є м о !

У сучасному світі інформаційних технологій безліч мож-
ливостей для отримання будь-якої інформації. Однак повно-
цінно не можна замінити друковані паперові носії. У них – 
своя особливість…

Одним з таких носіїв впродовж 85 років є наша рідна ву-
зівська газета, яка спочатку називалася «За соціалістичні 
медкадри», згодом - «Відмінник навчання», нині «Пульс».

Газета – дзеркало життя академії в усіх проявах. За її 
сторінками можна простежити усі етапи розвитку ДМА. 
І в довоєнний, і в повоєнний періоди, і в нинішній: і висвітлен-
ня втілення Болонського процесу у навчанні, і результатів 
«Кроків», і кращого педагогічного досвіду, і досягнень науков-
ців, і буднів студентського життя тощо.

Знаменно, що свій 85-й день народження «Пульс» відзна-
чає у переддень Дня журналіста України та 100-річчя нашої 
академії. Зичимо й надалі йому всебічно висвітлювати здо-
бутки академії, бути порадником і вихователем студент-
ської молоді. Переконаний: із стін нашого вузу виходять не 
лише кваліфіковані фахівці, яким стояти на сторожі охоро-
ни здоров’я нинішнього і майбутнього поколінь, але й справ-
жні патріоти України!

Георгій ДЗЯК,
академік НАМН України, ректор

Переконана, що це  велике надбання вищої навчальної 
школи – мати свій друкований орган. На мій погляд, нашій 
газеті завжди були притаманні такі риси, як оператив-
ність, об’єктивність і особливо активна позиція. Скільки 
матеріалів на її сторінках було присвячено відмінникам із 
закликом «трибуни» переймати їхній досвід, а пізніше – 
розповідям про втілення вимог Болонського процесу!

Кореспонденції про будівельні загони демонстрували 
завзяття майбутніх лікарів, рубрика «Світ наш духо-
вний» переконливо підтверджувала: медакадемія не лише 
дає знання, а й формує справжнього гуманіста.

А про шефство над дитбудинками розповідалося так, 
що добавляло бажаючих віддати часточку душі малятам…

Розмаїття тем, широке коло дописувачів дає змогу 
дізнаватися про життя вузівського колективу. Бажаю 
нашому «Пульсу» й надалі битися ритмічно, в унісон із 
неспокійним бурхливим життям Дніпропетровської ме-
дичної академії!

Людмила НОВИЦЬКА-УСЕНКО,
професор, член-кореспондент НАН та НАМН України,

ректор у 1981–1996 рр.

Від щирого серця вітаю вас з 85-річчям від дня вихо-
ду першого номера газети Дніпропетровської медичної 
академії «Пульс».

Уже не одне десятиліття у полі зору творчого ко-
лективу «Пульсу» – сьогодення медицини, традиції на-
вчального закладу, здобутки вчених-медиків, ветеранів 
професії та студентів, які тільки-но розпочинають 
свій шлях у цій сфері. Без перебільшення можна сказа-
ти, що кожна сторінка газети присвячена найголовні-
шому – здоров’ю наших громадян.

Бажаю вам міцного здоров’я, реалізації найсміливі-
ших задумів та планів. Нехай і в майбутньому «Пульс» 
радує своїх читачів цікавою, змістовною та корисною 
інформацією.

З повагою
Олексій КОВАЛЬЧУК,

голова правління Дніпропетровської
обласної організації Національної 

Спілки журналістів України

Наш вірний помічник Так тримати!Шановні 
колеги!

Травень нинішнього року 
приніс колективу нашої ака-
демії ще одну приємну дату: 
газеті «Пульс» виповнюється 
85. Ми не називаємо цю дату 
ювілейною – вона просто 
«кругла». І «відстала» газета 
від свого засновника лише на 
15 років… «За соціалістичні 
медкадри», «Відмінник на-
вчання», «Пульс» – хоч як 
би не мінялися її назви, та 
завжди газета прагнула як-
найповніше віддзеркалювати 
розмаїте життя вузівського 
колективу.

І в роки становлення ін-
ституту, і в часи воєнного 
лихоліття, і у відбудовчий 
період, і в роки незалежнос-
ті України слово на шпаль-
тах пропагувало, агітувало, 
організовувало. І не можна 
переоцінити той факт, коли 
пожовклий від часу номер 
газети знайшли між цегли-
нами зруйнованого старого 
сан.-гіг корпусу після війни: 

туди вочевидь заклали його 
для історії прийдешнім поко-
лінням.

Вже майже чверть століт-
тя ми живемо в незалежній 
країні, і нині нашими студен-
тами є юнаки й дівчата, які 
народилися за часів неза-
лежності. Тож нашим редак-
ційним кредо є прагнення 
висвітлювати зусилля викла-
дачів не лише дати міцні зна-
ння з основ науки, долучити 
до таємниць фаху, а й вихо-
вати справжніх патріотів.

 У працівників редакції за-
вжди було чимало позаштат-
них дописувачів, об’єднаних 
у редакційну раду. Були часи, 
коли на її засіданнях виру-
вали пристрасті, варті кіно-
сценаріїв і які народжували 
нові теми для публікацій, а 
ми раділи з того, що немало 

з тих позаштатників ставали 
нашими друзями.

Нині, на жаль, зменшу-
ється ентузіазм нашої ауди-
торії, більше у нас читачів, 
аніж дописувачів, але інтерес 
до газети не втрачається.

Зараз прогресивні техно-
логії дали змогу набирати, 
верстати й друкувати тираж 
не на свинцевих лінотипах, 
а завдяки комп’ютеризації, 
що набагато полегшило ви-
хід із друку. І немало газет, 
посібників, наукових праць, 
використовуючи передо-
ві технології, вмішуються в 
електронному вигляді. Зви-
чайно, це – на часі! Але з чим 
можна порівняти задоволен-
ня від того, коли до рук по-
падає свіжий номер газети 
ще з типографською фарбою, 
який можна передати ще ко-
мусь, який можна не раз пе-

реглянути. Для історії папе-
рові носії ніколи не втратять 
вартості!

Прекрасній якості друку й 
паперу для нашого «Пульсу» 
ми майже десять років завдя-
чуємо чудовому колективу 
книжкового (!) видавництва 
«Ліра». Низький уклін цим 
чудовим людям і високим 
професіоналам!

За допомогою ректорату, 
профкому, деканатів, жіно-
чої ради та ради ветеранів, 
студентів-активістів будемо 
й надалі прагнути широко 
висвітлювати життя медака-
демії.

З 85-річчям «Пульсу» ві-
таємо і дописувачів, і читачів, 
і усіх викладачів, співробіт-
ників, студентів Дніпропе-
тровської медакадемії!

Зоя НІКОЛЬНИКОВА,
редактор газети «ПУЛЬС»,

член Національної Спілки 
журналістів України

Дзеркало життя

Є свіжий випуск акаде-
мічної газети! Його вручають 
ректору Георгію Дзяку і про-
ректорам Тетяні Перцевій й 
Віктору Абрамову Наталія 
Величко, Віталій Кузьменко 
та Зоя Нікольникова.

(Фото 
з редакційного архіву)

Майже все моє професій-
не життя пов’язано з багато-
тиражною газетою медичного 
інституту, згодом – академії – 
спочатку з «Відмінником 
навчання», а з 1992 року – з 
«Пульсом». Впродовж чоти-
рьох десятиліть жодного разу 
не було бажання змінити міс-
це роботи. Певно тому, що 
доводилося займатися улю-
бленою справою в колективі, 
де газетне слово завжди ціну-
валося, де і студенти, і викла-
дачі надихали на пошук нових 
тем, де саме життя – і в на-
вчанні, і в науково-дослідній 
роботі, і в художній творчості, 
і в духовному збагаченні мо-
лоді вирувало розмаїттям, як 
кажуть, «било ключем».

Неабияку підтримку га-
зета отримувала від ректорів 
Інни Іларіонівни Крижанів-
ської, Людмили Василівни 
Новицької-Усенко, нині – 
Георгія Вікторовича Дзяка. 
Жодна ініціатива редради чи 
щодо проведення рейдів у 
гуртожитках, чи поїздок до 
пам’ятника невідомому офі-
церу в с. Радянському Маг-
далинівського району, чи до 
заміського оздоровчо-спор-
тивного табору «Здоров’я» в 
Орловщині не лишалася поза 
їхньою увагою.

Незабутня співпраця з 
членами редради, зі студкора-
ми. З якою теплотою ми отри-
мували й отримуємо листи-
сповіді від наших улюблених 
кореспондентів-«пульсівців»: 
Елі Мубарака з Лівану, Надії 
Набатникової – з Москви, 
Тараса Кулика з Нікополя… 
Раді, що для них і для багатьох 
інших колишніх студентів, а 
нині лікарів, завідувачів відді-
лень редакція газети була осе-
редком духовності, культури, 
виявлення і розвитку творчих 
здібностей.

Особлива фотоісторія 
нашої газети. Впродовж не 
одного десятиліття самовідда-
ним її фотокором був доцент 
кафедри анатомії людини Ві-
талій Наумович Кузьменко, 
який тривалий час робив це 
безкоштовно. Саме завдяки 
йому сторінки газети не були 
«сліпими». Із його фотозама-
льовок читачі дізнавалися про 
сесійні студентські баталії, 
про спортивні досягнення, 
про відпочинок у заміському 
таборі і… про прихід чудової 
зимової пори із засніженими 
ялинками.

Нині «Пульс» відзначає 
своє 85-річчя… Змінилися 
типографії, з якими співп-
рацюємо, змінилися форми 
верстки та друку газети, але 
не змінилася потреба ви-
світлювати сьогодення ака-
демії, те, що завтра стане її 
історією. Закарбовувати на 
віки благородне покликання 
ДМА – готувати медичні ка-
дри для збереження здоров’я 
громадян України – почесна 
й відповідальна справа. Тож 
зичу «невмирущості» нашому 
«Пульсу», нових читачів і но-
вих дописувачів, яким не бай-
дуже творче слово, здобутки 
рідної академії! Вузу ж, якому 
цьогоріч виповнюється 100 
років, мати свій друкований 
орган – неабиякий престиж, 
престиж бути на вістрі часу!

Наталія ВЕЛИЧКО,
відповідальний секретар 

«Пульсу», штатний співро-
бітник редакції з 1976 року

Престиж 
бути 

на вістрі 
часу
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Сучасний світ потребує 
постійного розвитку й збага-
чення соціальних контактів, 
насамперед у професійній 
сфері. Наша медакадемія є 
інтернаціональним ВНЗ, де 
навчаються студенти з різ-
них країн світу. Таке серед-
овище максимально сприяє 
спілкуванню, обміну досві-
дом і виникненню нових ідей 
всупереч будь-яким мовним 

бар’єрам. Сприятливі умови 
для цього створила кафедра 
мовної підготовки на чолі з її 
завідувачем, доктором філо-
логічних наук, професором 
Т.В.Філат, організувавши 
міжвузівську наукову сту-
дентську конференцію ан-
глійською мовою.

Цього року в конферен-
ції «Екологія. Здоровий спо-
сіб життя» взяли участь 49 
студентів таких навчальних 
закладів, як наша академія, 
медичний ліцей «Дніпро», 
Дніпропетровський держав-

ний університет внутрішніх 
справ та Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту. 
Запорукою вдалого прове-
дення заходу такого рівня 
є організація, забезпечити 
яку успішно вдалося співго-
лові конференції кандидату 
філологічних наук О.В. На-
шиванько і викладачам ка-
федри.

Особливим захід цього 
року зробила участь англо-
мовних студентів І-го між-
народного факультету нашої 
академії Лінь Сінь Фу, Ро-
дера Сайдо і Мохамеда Алі . 
Окрім різнобічного культур-
ного обміну, який, здаєть-
ся, надихнув кожного учас-
ника, захоплюючі дискусії 
англійською, які ініціювали 
ці молоді люди, дозволили 
обговорити найактуальніші 
проблеми й інновації меди-
цини сьогодення, а також 

зміцнити зв’язки між фа-
культетами.

Наукову і змістову базу 
подібних дискусій було за-
безпечено доповідями учас-
ників: Кисельової Аліни, 
Савенко Богдани, Аляб’євої 
Юлії, Анісімової Анастасії, 
Явдошляр Юлії, Кіперь На-
талії, Завгороднього Дмитра, 
Гузмана Станіслава, Букрє-
євої Анастасії, Шонарова 
Георгія, Дейнеги Світлани 
та автора цих рядків. Вони 
викликали значний інтер-
ес у співробітників кафедри 
та студентів. Під час об-
говорення було порушено 
безліч важливих запитань, 
які дозволили розглянути 
проблеми з різних боків та 
ознайомитися з передовими 
розробками сфери охорони 
здоров’я.

У глобалізованому й рух-
ливому світі сучасної науки 
надзвичайно важливими є 
навички використання іно-
земної мови для презента-
ції власних ідеї, їх захисту, 
а також комунікації з пред-
ставниками інших мовних 
культур та наукових напрямів 
задля ефективності та плід-
ності професійного розвитку 
й досліджень. Завдяки між-
вузівській науковій студент-
ській конференції студенти 
Дніпропетровська, зокрема, 
Дніпропетровської медичної 
академії, мають можливість 
здобути та відпрацювати ці 
вміння.

Аріна БІРЮКОВА,
студентка 2 курсу 

І-го медичного факультету 

Відбулось останнє засідан-
ня студентського наукового 
гуртка кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії. Осо-
бливістю цього засідання ста-
ли науково-практичні роботи 
двох інтернів 2-го року.

Ольга Фандєєва предста-
вила доповідь «Гіпотонічні 
маткові кровотечі» (керівник 
доц., к.м.н. В. В. Лебедюк), в 
якій розкрила проблематику 
та значущість теми. Ґрунтовно 
пояснила особливості перебі-
гу, фактори ризику, патогенез 
та способи лікування крово-
теч в акушерській практиці. 

Анастасія Баранова із За-
поріжжя поділилась унікаль-
ними клінічними випадками і 
методикою екстракорпораль-
ної мембранної оксигенації у 
новонародженого з екстре-
мально низькою масою тіла, 
що є дуже складною медич-
ною маніпуляцією. Анастасія 
активно й старанно займалась 
у науковому студентському 
гуртку, а результати своєї кро-
піткої праці представляла у 
доповідях та публікаціях. Під 
час проходження інтернатури 
її науковий потяг не згасає, і 
вона гідно продовжує кращі 
традиції своїх вчителів. Праг-
нення до відкриття нового 
спонукало її продовжити на-
вчання у клінічній ординату-
рі. Влучним доповненням її 
доповіді стало повідомлення 
студентки 6 курсу Олексан-
дри Петрікової. Вона розпові-

ла про «Закриття відкритого 
артеріального протоку у не-
доношених новороджених», 
де змогла порівняти спосо-
би введення препаратів та їх 
ефективність.

Після обговорення допо-
відей підбили підсумки цьо-
горічної роботи гуртка. Його 
керівник проф. Людмила Ва-
силівна Новицька-Усенко при-
вітала студентів з закінченням 
насиченого року, побажала 
натхнення, невпинного розви-
тку, нових цікавих ідей, віри у 
свої можливості та успішного 
складання майбутніх сесій. 

Згідно з рейтинговою 
оцінкою найбільш активні 
студенти були нагороджені 
відповідними дипломами та 
подарунками.

За підсумками конкурсу 
на найкращу науково-дослід-
ницьку роботу з анестезіоло-
гії та інтенсивної терапії уро-
чисто було вручено особисту 
премію члена-кореспондента 
НАН і НАМН України, заслу-
женого діяча науки України, 
доктора медичних наук, про-
фесора Людмили Василівни 
Новицької-Усенко. Цього року 
її втретє випала честь отрима-
ти авторці цих рядків.

Минулий навчальний рік 
був насиченим, яскравим та 
колоритним. Ми мали змогу 
отримати нові знання та поді-
литись власними під час май-
стер-класів у ліцеї і Універси-
теті Золотого віку, розкрити 
творчий потенціал у святко-
вих засіданнях, опанувати нові 
медичні маніпуляції на чергу-
ваннях з лікарями. Унікальний 
досвід вдалось здобути Мари-
ні Коробковій, Олександрі Пе-
тріковій та авторці цих рядків 
під час виступу на засіданні 
обласної асоціації анестезі-

ологів, де були 
зроблені доповіді з нагоди 
сторіччя Дніпропетровської 
медичної академії, зокрема, 
присвячені співробітникам ка-
федри, що стояли біля витоків 
її організації, особливо профе-
сору М.М. Гриньову, що про-
вів перший ендотрахеальний 
наркоз у Дніпропетровську 60 
років тому (1956р.), першій ас-
пірантці з анестезіології у ДМА 
доценту Т.Д. Тригубовій та від-
значена роль доцента В.І. Сли-
ви у розвитку дитячої анесте-
зіології на Дніпропетровщині і 
в Україні.

До ювілейного студент-
ського збірника гуртківці на-
дали 17 тез виконаних робіт. 
Гідно представили кафедру на 
міжвузівських конференціях у 
Києві та Чернівцях Л.О. Юткіна 
та автор цих рядків.

Ми вдячні керівнику на-
шого гуртка Людмилі Василів-
ні, котра плекає в нас найкра-
щі лікарські та духовні якості, 
за підтримку, можливість роз-
виватись, відкривати для себе 
нові горизонти практичної 
анестезіології, вдосконалюва-
ти свої особисті якості. Дяку-
ємо завідувачу кафедри про-
фесору Ю.Ю. Кобеляцькому 
та всім працівникам кафедри, 
які були нашими науковими 
керівниками і наставниками. 

Маємо надію, що в наступ-
ному навчальному році нас 
чекатимуть нові цікаві форми 
роботи, розширення та погли-
блення знань з теоретичної і 
практичної анестезіології та 
реаніматології.

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 4 курсу

 І-го медичного факультету

П е р ш і  к р о к и Маленьким пацієнтам – 
лікування за наукою

Днями кафедра педіатрії 2 
(зав. проф. В. О. Кондратьєв), 
гостинно зустріла близько 100 
учасників педіатричної секції 
XVI наукової конференції сту-
дентів та молодих вчених “Но-
вини і перспективи медичної 
науки”. Засідання педіатричної 
секції присвятили сторіччю на-
шої медичної академії, яке від-
значаємо цього року. 

Всі доповіді студентів III-VI 
курсів можна розподілити на 
дві категорії: розбір клінічних 
випадків та власні наукові до-
слідження. Перші особливо 
цікаві як приклад клінічних ви-
падків нозологічних форм, що 
рідко зустрічаються в дитячо-
му віці або мають незвичайний 
перебіг, труднощі щодо діа-
гностики та лікування. Допові-
даючи про власні дослідження, 
студенти демонструють нави-
чки молодих вчених, які можуть 
проводити науковий аналіз 
певної кількості випадків, зна-
ходити загальні тенденції та 
відмінності. 

Учасники демонстрували не 
тільки володіння матеріалом, а 
й навички створення презента-
цій, публічних виступів. Кожен 
матеріал викликав величезний 
інтерес з боку слухачів і викла-
дачів, жваво обговорювався. 

Найкращою одностайно 
була визнана доповідь «Рання 
нейрореабілітація дітей з гідро-
цефалією» студентки Віри Бон-

даренко, (науко-
вий керівник ас. 
каф. педіатрії 2О. 
Ю.Оболонська), 
яка зайняла 1-е 

місце. Працюючи в науковому 
студентському гуртку кафедри, 

Віра проявила чималу зацікав-
леність при роботі з маленьки-
ми пацієнтами, які мали тяжку 
патологію, успішно оволодівала 
навичками виходжування дітей 
та виявила прекрасні якості - 
доброту й милосердя, що так 
необхідні майбутньому лікареві. 

2-е місце посіли студент 
міжнародного факультету Ісса 
С. Махмуд з доповіддю «Цукро-
вий діабет 1-го типу на фоні ау-
тоімунного гепатиту 2-го типу» 
(науковий керівник ас. каф. пе-

діатрії 2 А. В. Різник) та Денис 
Катеруша з доповіддю «Оцінка 
респіраторного статусу у під-
літків-курців» (науковий керів-
ник ас. каф. пропедевтики ди-
тячих хвороб А. А. Фіалковська).

3-є місце поділили студен-
ти Марія Качур за доповідь: 
«Вплив перинатальних вражень 
ЦНС на характер та тривалість 
вигодовування» (науковий ке-
рівник доц. каф. пропедевтики 
дитячих хвороб Н. В. Мішина), 
Євген Міщук «Вроджений не-
фротичний синдром. Клінічний 

випадок» (науковий керівник 
доц. каф. педіатрії 3 Р. В. Ковту-
ненко) та студенти Олександр 
Назаренко і Тимофій Ніколаєв 
за доповідь: «Особливості су-
часного перебігу неспецифічно-
го виразкового коліту у дітей» 
(науковий керівник ас. каф. пе-
діатрії 1 О. Л. Кривуша).

Підбиваючи підсумки кон-
ференції, ми з радістю відзначи-
ли, що серед студентів-слухачів 
виявились бажаючі присвятити 
себе роботі в студентському 

науковому товаристві та у май-
бутньому взяти участь у конфе-
ренції вже в якості доповідачів. 

Людмила Вакуленко, 
доцент,

відповідальна за наукову 
роботу

кафедри педіатрії 2,
Альона Різник,

асистент,
відповідальна за роботу СНГ

кафедри педіатрії 2Рік був 
насиченим, 
яскравим, 

колоритним

Студентська
наука

У нас –  срібло!
Наша академія посіла друге місце у міському конкурсі молодіжної  

творчості «Студентська весна – 2016»!

Таланти наших студентів високо оцінило журі. Дипломами лауреатів на-
городжені: творча група студентів (режисер Олександр Власенко), Ярослав Ві-
ленський, шоу-балет «Екскурс» (керівник Людмила Кругла), вокальна студія 
«Паприка» (керівники Наталія Миронова та Олена Краснова), ансамбль баль-
ного танцю «Каскад» (керівник Тетяна Александрова), вокальний ансамбль 
«АkadeMIX» (керiвник Тетяна Панченко). Відзначені також засновники студент-
ського телебачення «Підслухане ТБ» (керівник Влад Добровольський ).

Перед початком гала-концерту та вручення дипломів на головній алеї пар-
ку імені Т. Г. Шевченка відбулася презентація нашої академії. Студенти допо-
могли бажаючим виміряти тиск, вагу і зріст. Особливо цікавим як для дорослих, 
так і для школярів були роз’яснення майбутніх медиків про надання першої до-
помоги, що практично демонструвалося на манекенах.
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23 квітня в Університе-
ті Золотого Віку відбувся 
черговий лекційний цикл. 
Його присвятили питан-
ням невідкладних станів та 
першої медичної допомоги 
в ситуаціях, які найчастіше 
зустрічаються у повсяк-
денному житті: алергічні 
реакції, травми, уражен-
ня електричним струмом 
тощо. Ініціативу щодо 
проведення такого циклу 
взяла на себе кафедра анес-
тезіології та інтенсивної 
терапії під керівництвом 
професора Юрія Юрійови-
ча Кобеляцького. Теоре-
тичний матеріал у формі, 
доступній для слухачів із 
немедичною освітою, доніс 
до слухачів асистент Артур 
Анатолійович Криштафор. 
А потім студенти-гуртківці 
кафедри продемонструва-
ли прийоми проведення 
штучного масажу серця та 
легень на манекенах. Всі 
бажаючі слухачі УЗВ мали 
змогу індивідуально спро-
бувати відпрацювати зазна-
чені маніпуляції. Радісно 

Квітень – місяць, коли 
на секції латинської мови 
кафедри мовної підготов-
ки традиційно проводять-
ся позанавчальні заходи – 
олімпіада й конференція з 
латинської мови. І хоча за-
кінчення навчального року 
передбачає підсумковий 
характер секційних подій, 
усе ж завдання в них різ-
ні. Якщо олімпіада дійсно 
дає можливість студентам 

повторити, узагальнити, 
активізувати вже вивчене 
та в конкурсній боротьбі 
виявити справжніх знавців 
медичної латині, то конфе-
ренція має іншу мету – роз-
ширити встановлені про-
грамою межі, покращити 
знання про латинську мову, 
її історію, вплив на культу-
ру й мови Європи.

Олімпіаду підготувала й 
провела керівник секції ла-
тинської мови кандидат фі-
лологічних наук І. М. Апо-
ненко. Переможцем стала 
Лілія Бондаренко (гр. 1-А, 
викладач Л. М. Сербінен-
ко), Лілія показала хороший 
результат на Всеукраїнській 
олімпіаді з латинської мови 
серед студентів медичних 
ВНЗ, що пройшла у квітні у 
Львові. Друге місце посіли 
Тетяна Михальова (гр. 2-Б) 
і Ксенія Старостенко (гр. 
11-Б). Третє місце поділили 
Інна Шалигіна (гр. 4-А) та 
Марія Усова (гр. 9-Б). 

У цьому році за звання 
кращого знавця фармацев-

було споглядати цікавість, 
з якою наші слухачі працю-
вали із манекенами, маючи 
нескінченну кількість за-
питань до консультантів, 
та закріплювали теоретичні 
знання на практиці.

Але особливою поді-
єю цього дня стала лекція 
почесного ректора УЗВ, 
члена-кореспондента НАН 
та НАМН України Людми-
ли Василівни Новицької-
Усенко про особливості 
сприйняття Всесвіту людь-
ми, які пережили клінічну 
смерть. Тиша, яка панувала 
в аудиторії, яскраво свідчи-
ла про непідробну цікавість 
до теми. Атмосферу ство-
рювала не тільки лектор-
ська майстерність Людмили 
Василівни, але й її темброва 
голосова палітра, що дозво-
ляла занурювати слухачів у 
реальні події, які відбува-
лися із знаними Людмилою 
Василівною пацієнтами, а 
містичність подій приму-
шувала затамувати подих. 
Крапкою були нескінченні 
оплески великому Вчено-

тичної термінології вперше 
боролись іноземні студен-
ти. До олімпіади вони го-
тувались так само активно 
й відповідально, як і вітчиз-
няні студенти. Перше місце 
посіли Ель Хажжи Аюб (гр. 
402-А, викладач І. М. Апо-

ненко) та Абдумалик Асил-
беков (гр. 401-А, викладач 
О. С. Запорожець); друге 
місце – Ділноза Халтураєва 
(гр.452-Б) і Саідахон Сабі-
рова (гр. 401-Б); третє міс-
це – Ойдиной Отабекова 
(гр. 401-Б) і Салуа Уфрид 
(гр. 452-Б).

На конференцію ро-
боти підготували 19 сту-
дентів. Уперше в її рамках 
першокурсникам було 
запропоновано написати 
тези або статті до щоріч-
ного збірника кафедри 
мовної підготовки «Акту-
альні проблеми навчання 
іноземних студентів». 18 
авторів надрукували 15 ро-
біт, у яких розглянули пи-
тання медичної терміноло-
гії, етимології слів, екології, 
ролі латини у формуванні 
європейських мов, історії 
медицини, історії римської 
цивілізації.

Конференцію було від-
крито старовинним гімном 
«Gaudeamus» у чудовому 
виконанні вокального ан-

му, який, сягнувши глибин 
науки та зрозумівши безкі-
нечність Божого благосло-
вення у кожному подиху, 
несе цю іскру людям – тим, 
що мають досвід життя, 
жагу до знань і сприймають 
авторитетність кожного 
слова Майстра.

Сподіваємось, що емо-
ції від такого насиченого 
навчального дня, які наші 
слухачі винесли зі стін ме-
дичної академії, не зали-
шать байдужими найпере-
конаніших скептиків: існує 
енергія, яка непідвласна 
нашому розумінню, вона є 
відображенням та захисною 
оболонкою кожної людини. 
Хтось каже, що ця енер-
гія і є Бог, хтось називає її 
нашою біоенергетичною 
складовою. Зрозуміло одне: 
наука не може відповісти 
на всі питання, але місія 
вчених – знайти точки до-
тику між нашим світом та 
тонкими матеріями, що нас 
оточують.

Юлія СІЛКІНА,
професор

самблю «AcadeMix» (ке-
рівник – Т. В. Панченко). 
Учасники цього музичного 
колективу Дмитро Вілю-
ков та Аліна Ніколайчик 
(гр. 10-А) стали й авторами 
статей у нашому збірнику. 
Увазі аудиторії були за-
пропоновані 6 доповідей у 
формі презентації і – впер-
ше на наших конференціях 
– музичний фільм-заставка 
(автори – Наталія Ізотова й 
Софія Ходонюк, гр. 5-Б). 

Через велику кількість 
учасників було проведено 
додаткові – «виїзні» – за-
сідання: студенти, які не 
представили доповіді в 1-й 
день конференції, читали 
їх у своїх паралелях. Усього 
ж із 11 презентаціями ви-
ступили 12 студентів. 

Із задоволенням помі-
чаємо прагнення студентів 
«відірватись» від тексту, 
розпочати «живе» спілку-
вання з аудиторією, коли 
монолог доповідача перехо-
дить у діалог із слухачами. 
У формі діалогу побудував 
свій виступ, присвячений 
етруській культурі та її ролі 
у формуванні римської ци-
вілізації, Сергій Дерев’янко. 
Анастасія Городецька й 
Марія Кульбицька (гр.4-Б) 
створили справжній корот-
кометражний документаль-
ний фільм, який розповідає 
про латинські назви євро-
пейських міст. 

Незмінним нашим де-
візом є слова «Per aspera ad 
astra». У них – і надія на те, 
що участь першокурсників 
в олімпіаді й конференції з 
латинської мови – це чудова 
школа, розминка, добрий 
початок подальшої науко-
вої та професійної роботи. 

Ірина СМІШЛИВА,
відповідальна за роботу СНГ, 

викладач латинської мови

Уже другий рік у на-
вчальному корпусі №4 
(корпус суспільних наук) 
нашої академії активно 
працює дебатний клуб. 
Кожного вівторка в ау-
диторії №19 збираються 
студенти для того, щоб по-
дискутувати на найрізно-
манітніші теми: від абортів 
та евтаназії до боротьби 
з тероризмом. Дебатний 
клуб ДМА – це мала часточ-
ка студентського руху, по-
пулярного в Україні. З 2011 
року дебатери створили 
Всеукраїнську молодіжну 
громадську організацію 
«Федерація дебатів Украї-
ни». Філія цієї організації є 
й у Дніпропетровську.

Певно, чимало студен-
тів вже чуло про діяльність 
клубу. На «Студентській 
республіці-2016» (облас-
ні міжвузівські змагання) 
Олександр Журба та ав-
тор цих рядків вийшли до 
фіналу місцевої дебатної 
ліги. У вересні 2015 року 
президент клубу Вікторія 
Семенова виграла грант від 
міжнародного фонду «Від-
родження», завдяки цьому 
студенти нашої академії, 
а також сім інших вузів 
Дніпропетровська змогли 
побувати на цікавих висту-
пах політологів та більше 
дізнатися про останні дер-
жавні реформи щодо місце-
вих виборів та децентралі-
зації. 

На тренінгах від про-
фесіоналів учасники про-
екту «Дебатуй! Розумій! 
Голосуй!» розвивали в собі 
навички критичного мис-
лення та навчалися проти-
стояти «брудним» перед-
виборним технологіям. 
Періодично Вікторія за до-
помогою постійних акти-
вістів клубу Анни Величко, 
Тетяни Соболєвої та автора 
цих рядків влаштовують 
тренінги, школи для новач-
ків та міські турніри. У них 
беруть участь студенти на-
шої академії та інших вузів.

Наприкінці квітня за іні-
ціативи студентів, які мешка-
ють у гуртожитках медичної 
академії, вирішено провести 
турнір з футболу та присвя-
тити його 100-річчю засну-
вання нашого вузу. З п’яти 
команд перше місце вибо-
роли студенти гуртожитку 
№7, обігравши у фіналі збір-
ну гуртожитку №5. У складі 
команди переможців висту-
пали: Віталій Крижевський 
(капітан команди), Сергій Ло-
зенко, Семен Сечин, Дмитро 
Корчак, Олександр Місюра, 
Андрій Семенко, Олександр 
Баньков. Допомагав в орга-

Нещодавно у ме- 
жах регіональної «Придні-
провської дебатної ліги» 
у корпусі суспільних наук 
відбувся міський етап цьо-
го турніру. Протягом місяця 
такі відбіркові раунди вже 
мали місце у Кривому Розі 
та Запоріжжі. Учасники, які 
продемонстрували найкра-
щі результати, отримали 
право взяти участь у супер-
фіналі ліги та поборотися 
за звання переможця. Чо-
тири команди, які вийшли 
до фіналу, здобули право 
стати учасниками найпре-
стижнішої події дебатного 
сезону в Україні – «Чемпіо-
наті України з дебатів».

12 команд зібралось су-
ботнього дня для того, щоб 
провести його з користю. 
Серед них багато студентів-
медиків, а також гостей із 
інших навчальних закладів 
і навіть з інших міст (Запо-
ріжжя, Кривий Ріг). Слушно 
зауважити, що дебатний 
клуб об’єднує студентів 
різних курсів і спеціальнос-
тей. Наталія Ткачук (3 курс, 
І-й мед.ф-т) та Аріна Бірю-
кова грають в дебати вже 
давно і брали участь у ба-
гатьох всеукраїнських і на-
віть міжнародних турнірах. 
Менш досвідчені дебатери 
Семен Хмель (2 курс, ІІ-й 
мед.ф-т), Богдан Горзов (1 
курс, Інститут народної ме-
дицини), але в майбутньо-
му теж будуть відстоювати 
честь рідного вузу.

За традицією теми при-
думувала судійська колегія. 
Під час відбіркових раундів 
учасники сперечалися про 
реконструкцію історич-
них споруд і про те, коли 
навчання більш ефектив-
не: коли з раннього віку 
школярів ділять на більш 
сильних і слабких за рівнем 

нізації цих змагань студент 
І-го медичного факультету 
Василь Коробчук, а надиха-
ли молодь до занять спортом 
своїм прикладом та досвідом 
випускники, члени збірної 
команди академії з футболу 
Антон Воловецький та Віта-
лій Крижевський. Зичимо їм 
успіхів і на лікарській ниві.

Сергій МОГИЛКО,
голова спортклубу.

На знімках: моменти гри 
та команда-переможниця

їхнього розвитку чи у змі-
шаних колективах. Остан-
ній відбірковий раунд при-
звів до гарячих суперечок 
щодо того, чи варто неви-
ліковних хворих долучати 
до використання ліків, які 
не пройшли усі клінічні ви-
пробування. У складі трьох 
із чотирьох команд, які 
пройшли до фіналу Дніпро-
петровського етапу, були 
медики: Наталія Ткачук (3 
курс, І-й мед.ф-т), Анна Ве-
личко та автор цих рядків 
(6 курс, І-й мед.ф-т), Тетяна 
Соболєва ( молодий лікар, 
випускниця І-го мед. ф-ту 
2014 року) , якій і дістався 
Кубок переможця.

У суперфіналі дніпро-
петровські медики змогли 
обіграти своїх суперників. 
Переможцями Придніпров-
ської дебатної ліги стала 
команда «What?», яку пред-
ставляли Анна Величко та 
Наталія Ткачук. Дівчата 
змогли переконати у своїй 
правоті судійську колегію, 
доводячи необхідність іс-
нування філософії нена-
сильницького супротиву 
злу.

Турнір не зміг би від-
бутися без сприяння за-
відувачки кафедри гу-
манітарних наук Оксани 
Володимирівни Добридень. 
Саме завдяки її підтримці 
студенти нашого вузу ма-
ють можливість тренува-
тися і заявляти про ДМА за 
межами рідного вузу, міста 
і навіть України. 

Активісти дебатного 
клубу запрошують усіх ба-
жаючих приєднатися до 
всеукраїнського студент-
ського руху. Саме тут девіз 
організації «Розвивай себе – 
розвивай світ» втілюється 
в реальність завдяки вихо-
ванню у майбутніх лікарів 
відповідальності, аналітич-
ного підходу і критичного 
мислення, які так необхідні 
для здоров’я пацієнтів.

Наталія СИРОМЯТНИКОВА,
студентка 6 курсу

І-го медичного факультету

Спорт

Н е  л и ш и л и с я  б а й д у ж и м и 
н а й п е р е к о н л и в і ш і  с к е п т и к и

Запрошуємо 
до дебатного 

клубу

Прагнуть розпочати 
«живе» спілкування

Перемогли мешканці 
гуртожитку №7
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У «Пульсу» – ювілей
Зібралося багато
У залі цій гостей.
Усі прийшли на свято:
У «Пульсу» – ювілей.

Вже по роках, здається,
Старий він, а, між тим,
І досі залишається
Красивим, молодим.
 
Він – наше спільне серце,
Наша душа, наш світ.
Ритмічно серце б’ється – 
Значить живем, як слід.

Бажаєм «Пульсу» звершень
І планів, і ідей,
І щоб зустрів він з честю
Столітній ювілей!

Таміла  РИБАЛЬЧЕНКО,
інспектор лікувального відділу

Нинішній рік особли-
вий в житті академії: їй ви-
повнюється 100 років, а 
академічній газеті – 85 ! На 
газетних сторінках карбу-
валася і карбується історія 
великого професорсько-ви-
кладацького і студентського 
колективів. Особлива увага 
приділяється висвітленню 
підготовки лікарських ка-
дрів (ректорські контролі, 
«Кроки»), наукової зміни, 
впровадженню новітніх 
технологій в практичну охо-
рону здоров’я, а також усіх 
подій і заходів, на які так 
багате життя академії.

Рада ветеранів, жінра-
да, клуб «Надія», профспіл-
ки та інші громадські орга-
нізації працюють у тісній 
співдружності з редакцією 
газети «Пульс». У кожному 
номері приділяється вели-

З 1965 року я брав участь 
у роботі редради – очолював 
академічний сектор. Навчальна 
робота широко висвітлювалася: 
аналізувалися підсумки екза-
менаційних сесій, держіспитів, 
активно виступали іменні сти-
пендіати, відмінники навчання, 
ділилися досвідом ефективної 
підготовки до занять, засвоєння 
практичних навичок. Щономера 
в рубриці «Трибуна відмінника» 
можна було бачити фото і міні-
замальовку про когось з найкра-
щих студентів. Потрапити до цієї 
рубрики було великою честю і 
гордістю!

Життя у вузі вирувало! Під 
час чергувань у редакції (а чер-
гували представники й інших 
секторів) ніколи було сумувати. 
Двері редакції постійно відкри-
валися: приносили замітки студ-
кори, активісти, пропонувалися 
різного роду тематичні сторінки, 
огляди, рейди.

Постійною своєю участю 
авторитет газети підтримували 
ректори професори І. І. Крижа-
нівська, Л. В. Новицька-Усенко, 

ка увага гуманітарному ви-
хованню та саморозвитку 
особистості студента, фор-
муванню ініціативи, відпо-
відальності, професіона-
лізму, художньої творчості 
тощо.

«Пульс» завжди при-
крашали, несли смислове 
навантаження фотографії. 
У цьому велика заслуга фо-
тографів В. Н. Кузьменка, 
С. І. Грановського, В. В. Су-
лаєва та студентів.

Бажаємо співробітни-
кам газети й надалі бути ру-
пором усього нового й пе-
редового, що відбувається 
в житті медичної академії.

Людмила ОДИНЦОВА,
доцент, голова жінради,

за дорученням ветеранів

Г. В. Дзяк, а також проректори 
з навчальної роботи професо-
ри Г. Ф. Ємельянова, А. К. Тихий, 
В. І. Неводник, Т. О. Перцева, за-
відувачі кафедр, професори, до-
центи, асистенти.

Наші випускники працюють 
практичними лікарями в охороні 
здоров’я, дільничними, сімей-
ними лікарями в амбулаторіях, у 
сільських, районних, міських лі-
карнях. А ще немало їх – асистен-
ти, доценти, професори, завідува-
чі кафедр медичної академії. І те-
пер уже вони, наші учні, готують 
кадри для роботи в практичній 
охороні здоров’я, у науково-до-
слідницьких інститутах. Хочеться 
думати, що до їх виховання свого 
часу доклали сили й ми, колишні 
члени редради.

Микола ТОЛУБАЄВ,
доцент, колишній 

академсектор редради

Бути рупором
нового

Незабутні 
моменти

Моє знайомство з інсти-
тутською багатотиражкою 
почалося ще в студентські 
роки – тоді ще з «Відмінни-
ком навчання». Газета ви-
ходила одним аркушем і на-
гадувала бойовий листок. З 
яким нетерпінням ми очікува-
ли випуск чергового номеру! 
Повсякденне життя знахо-
дило відображення також і у 
факультетській стіннівці. Але 
багатотиражка завжди диву-
вала і продовжує дивувати 
старанним відбором фактів 
та їх мовним оформленням, 
чітким підпорядкуванням 
стилю і типу мислення, ґрун-
товним викладом думок.

У газетних рядках сьо-
годні знаходять своє відобра-
ження і проблеми реформу-
вання вищої медичної освіти 
України, і наукова діяльність 
студентів і співробітників, і 
громадське життя, і спортив-
но-масові заходи, і дозвілля 
та відпочинок. Святкові сто-
рінки присвячені ювілеям та 
ювілярам, історичним опи-
сам. Виділяється місце і для 
гумору, корисним порадам та 
всіляким цікавинкам.

Робота у складі редак-
ційної ради для мене – це 
одна із можливостей відчу-

ти незабутній стан творчого 
піднесення, духовної окри-
леності, натхнення. Двері 
редакції завжди гостинно 
відчинені для тих, хто із за-
гостреною увагою ставить-
ся до моральних проблем, 
які не можуть не хвилювати 
людей. На власному досві-
ді переконалася, що сюди 
можна прийти з особистими 
проблемами і завжди знайти 
підтримку та розуміння. На-
завжди запам’яталися плідні 
засідання редакційної ради 
під керівництвом професорів 
Л. В. Новицької-Усенко та 
Є. Н. Дичка, які вносили час-
тинку своєї душі у кожен ви-
пуск газети.

У рік 100-річного ювілею 
академії вітаю редакційну 
раду, дописувачів та читачів 
газети «Пульс» з 85-ю річ-
ницею від дня виходу першо-
го номера. Редакція газети 
продовжує славні традиції 
попередніх поколінь. Нехай і 
надалі мандрує із рук у руки 
і примушує променитися за-
доволенням очі людей.

Ольга САЛЮК,
кандидат меднаук, доцент 

кафедри терапевтичної 
стоматології, член редради

Нехай газета 
мандрує із рук у руки…

Здавна повелося, що ко-
жен вищий навчальний за-
клад має свій власний спосіб 
комунікації з громадськістю. 
Незважаючи на те, що в даний 
час у нашому вузі є студент-
ський телеканал та сайт, бо 
ми крокуємо в ногу з часом, 
але ми не втрачаємо інтерес 
до публікацій у газеті «Пульс». 
Головною її метою є інфор-
мування студентської грома-
ди та викладацького складу 
про всі аспекти життя нашої 
академії: наукові досягнення, 
конференції, олімпіади і, звіс-

но ж, про наш активний відпо-
чинок – це і табір «Здоров'я», 
і «Студентські осені, зими й 
весни», і різноманітні волон-
терські акції. Студентам по-
добається саме друковане 
видання, адже у ньому ви-
світлюються їхні досягнення 
й здобутки, і вони мають мож-
ливість зберегти пам'ять про 
молодість і похизуватись сво-
їми здобутками перед батька-
ми та друзями. 

Тетяна СТУПАК, 
студентка 2 курсу

 І-го медичного факультету

Зберігаючи пам’ять 
про студентські роки

Чи відчували ви радість 
від отримання простого лис-
та в конверті хоч раз у житті? 
Якщо так, то ви зрозумієте мій 
стан, коли, пройшовши чима-
лий шлях, мене «відшукав» 
лист від моїх давніх знайомих, 
дуже близьких, дорогих серцю 
людей, які прохали поділити-
ся спогадами про студентське 
життя, а особливо про співп-
рацю з газетою «Пульс». І 
мене переповнили емоції, бо 
згадати й справді є що.

У 1995 році першокурсни-
ком я опинився в далекому від 
своєї родини Дніпропетров-
ську. Мало того, що наван-
таження в медичній академії 
були чималі, так ще й давалися 
взнаки відірваність від родини, 
відсутність можливості про-
стого теплого спілкування та 
навіть елементарної підтрим-
ки близьких. Мені щастить на 
хороших людей усе життя. З 
простого випадку розпочала-
ся наша дружба із Зоєю Воло-
димирівною та Наталією Гри-
горівною, яка триває багато 
років. Навіть не уявляю собі, 
що б було, якби я не погодився 
тоді зайти в редакцію газети з 
моїм товаришем Вадимом «на 

Засідання членів редак-
ційної ради в День журна-
ліста України 6 червня 1996 
року разом із ректором Люд-
милою Новицькою-Усенко 
й проректором Валентиною 
Гейченко.

(Фото 
з редакційного архіву)

декілька секунд у справах». 
Просте тепле спілкування, за-
тишна домашня атмосфера 
тоді мене підкорили. Постій-
но «у бойовій готовності» 
самовар, чай та тістечка для 
гостей запам’ятались наза-
вжди. Якщо завдяки педагогам 
медичної академії я збагачу-
вався знаннями та зростав ін-
телектуально, то члени редак-
ції «Пульсу» впливали на мій 
духовний розвиток. Саме тут 
я навчився відокремлювати в 
подіях основне від другоряд-
ного, розуміти позицію всіх 
сторін у суперечках та, най-
головніше, бачити та виділяти 
добро в навколишньому світі.

Як зараз пам’ятаю мою 
першу статтю до газети, де роз-
повідав про зимові канікули у 
рідному Закарпатті. Як мені 
хотілось передати красу цього 
краю! Як хотілось поділитись 
враженнями від зимового лісу 
із «степняками», щоб вони 
відчули його величаву красу! 
Скажу чесно:помилок робив 
у перших статтях чимало. Та 
тут велику роль зіграв педаго-
гічний талант редакції «Пуль-
су», і поступово я виправляв-
ся. Далі ще цікавіше, бо поча-

ли збиратись однодумці серед 
студентів, які висвітлювали 
життя рідної академії з усіх 
боків. Ще раз повторюю: на 
хороших людей мені щастить.

Серед публікацій, які 
запам’ятались, провідне місце 
займають враження від відві-
дання театру опери та балету. 
Атмосфера, музика, дійство на 
сцені були вражаючі. Хотілось 
поділитись цими враженнями 
із «колегами-студентами». 
Адже чарівне і надзвичайне 
були зовсім поряд! 

Спілкуючись між собою, 
якось непомітно ми дійшли 
до утворення «Прес-клубу». 
Тоді стало ще цікавіше, бо, зби-
раючись вечорами, ми не тіль-
ки обговорювали публікації, 
а й співали пісні та навіть де-
кламували вірші. Так з’явилися 
на світ збірки студентських 
віршів. Важко це собі уявити, 
але все відбувалось за актив-
ної підтримки деканату, осо-
бливо нашого декана Леоніда 
Юрійовича Науменка! Чому 
важко уявити? Бо більшість 
студентів уявляє собі деканат 
як «жорстокий безсердечний 
каральний орган». Ну, прямо, 
як НКВС свого часу!

Редакція газети поступово 
стала частиною родини. Всі 
значущі події у моєму житті 
так чи інакше були пов’язані з 
нею. Ми ділились подіями сво-
го життя один з одним, інколи 
навіть найпотаємнішими. 

Ніколи не ставив собі на 
меті підрахувати кількість 
статей, які були написані для 
газети. Було їх чимало та й 
теми були різноманітні: від 
побуту студентів у гуртожит-
ках та наукових досліджень 
до «квадратних коліс у місь-
ких трамваях, через що вони 
гуркотять». Я згадую свої 
студентські роки з теплотою 
та вдячністю долі за них та 
людей, які зустрілись на моєму 
шляху. Особлива подяка вам, 
мої любі, Зоє Володимирівно 
та Наталіє Григорівно!

Вкотре шкодую, що люди 
перестають писати один од-
ному прості паперові листи 
в конвертах. Відчуття, коли 
отримуєш такий лист, неймо-
вірні!

Тарас КУЛИК,
випускник ДМА,

завідувач другого відділення
 КЗ «Нікопольський проти-

туберкульозний
диспансер «ДОР»

На хороших людей мені щастило…

С т а р т 
д л я  н о в и х 
п р о е к т і в

Час летить нестримно… 
І ось «Пульсу» виповни-
лося 85 років. Змінювалися 
роки – змінювався і зміст, і 
герої сторінок, але незмін-

ною лишалася головна лінія 
тематики: новини із життя 
рідної академії, відданість 
читачу. Робота журналістів 
не з легких: щоб зібрати ма-
теріал на один випуск, необ-
хідно зустрітися з різними 
людьми, розпитати про за-
ходи, які пройшли і які тільки 
плануються.. Трапляються і 
непередбачувані обставини, 

а між тим номер треба ви-
пустити строго в строк.

Бажаємо, щоб дні на-
родження нашого видання 
були приводом не тільки для 
гордості за уже зроблене, але 
й стартом для нових цікавих 
проектів.

Сподіваємося, що у но-
вих випусках ви порадуєте 
нас цікавими інтерв’ю як зі 

студентами, так і з інтернами, 
магістрантами та викладача-
ми, цікавими публікаціями 
про творчість співробітни-
ків.

Анастасія ЖИГАЙ,
студентка 2 курсу І-го

медичного факультету,
член профкому студентів
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