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оголошує конкурс на заміщення посад:
професора  кафедри:
- акушерства та гінекології
доцента кафедри:
- біохімії та медичної хімії;
- фармакології і клінічної фармакології

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

- професор – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь 
доктора наук і  стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років

- доцент – вища освіта за відповідним напрямом, науковий ступінь кан-
дидата наук, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше 3-х років.

Академія житлом не забезпечує. Претенденти на посаду протягом одного 
місяця з дня опублікування оголошення подають через канцелярію заяву на 
ім’я ректора, особистий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіогра-
фією, копією документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, лікар-
ську кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації та список наукових 
праць, звіт про виконану роботу, витяг з протоколу засідання кафедри за 
адресою: 49044, м. Дніпро, вул. ак. Вернадського, 9, ректору академії.

Терапевт вищої квалі-
фікації, доктор медичних 
наук, професор, заслуже-
ний працівник народної 
освіти України. У 1975 р. з 
відзнакою  закінчила ДМІ 
і до 1980 р. працювала 
дільничним терапевтом. У 
1983 р. закінчила клінічну 
ординатуру кафедри гос-
пітальної терапії. З 1983 
до 1992 р. – асистент, до-
цент кафедри госпіталь-
ної терапії 1. З 1992 р. 
і до 2016 р. – завідувач 
кафедри факультетської 
терапії та ендокринології 
(нині – кафедри внутріш-
ньої медицини 1).

У 1984 р. захистила 
кандидатську дисертацію 
«Гемосорбція у комплек-
сному лікуванні хворих з 
тяжкою формою інфекцій-
но-алергічної бронхіаль-
ної астми та астматичним 
статусом», а у 1992 р. – 
докторську «Клініко-діа-
гностичні та терапевтичні 
аспекти ураження еритро-
цитарних мембран у хво-
рих на хронічний бронхіт 
у міру зростання дихаль-
ної недостатності».

Науковий напрям – 
проблеми пульмоноло-

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України 
та з метою створення сприятливих умов для відпочинку сту-
дентів та співробітників академії у зв’язку із святкуванням  
9 травня – Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
(дня Перемоги) та 24 серпня – Дня незалежності України, а також 
раціонального використання робочого часу в. о. ректора встанов-
лено:

1. Перенести робочий день
з понеділка 08. 05. 2017 р. на суботу 13. 05. 2017 р.,
з п’ятниці 25. 08. 2017 р. на суботу 19. 08. 2017 р.
2. Для співробітників адміністративно-управлінського персо-

налу, адміністративно-господарчої частини, «НДІ БМ», бібліоте-
ки та інших підрозділів ДЗ «ДМА МОЗ України» встановити:

робочі дні: 13 травня, 19 серпня 2017 р.
неробочі дні: 6, 7, 8, 9 травня 2017 р.
24, 25, 26, 27 серпня 2017 р. 
3. Заняття зі студентами 13. 05. 2017 р. проводити:
* при поточному розкладі – за розкладом понеділка  

08 травня (чисельник);
* при блочному – зі змінами за розкладом навчального від-

ділу.

Результати голосування на виборах ректора 
Державного закладу  

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Оргкомітет по виборах ректора повідомляє результати голосування на 
посаду ректора від 28.02.2017.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» при підра-
хунку голосів виборців виборча комісія встановила:

•	 Кількість виборців – 1001
•	 Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування – 

1001
•	 Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосуван-

ня – 958
•	 Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування – 43
•	 Кількість бюлетенів, виявлених у скринці для голосування – 958
•	 Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недій-

сними –12
Кількість виборців, які проголосували за кандидатів: 
•	 Ковтуненко Олександр Васильович – 111 (11,09%)
•	 Македонський Ігор Олександрович – 79 (7,89%)
•	 Перцева Тетяна Олексіївна – 739 (73,83%)
•	 Не підтримали жодного кандидата – 17 (1,7%)

Переможцем конкурсу оголошено
ПЕРЦЕВУ Тетяну Олексіївну

ОБРАНО РЕКТОРА ПЕРЦЕВА Тетяна Олексіївна

гії. За ініціативи Тетяни 
Олексіївни створені і 
успішно працюють «Аст-
ма-школа» та «Школа 
для хворих на хронічне  
обструктивне захворюван-
ня легень».

Автор 718 праць, у 
тому числі 3 підручників, 
3 монографій, 33 посібни-
ків, з них 214 – закордон-
них. Під її керівництвом 
захищено 2 докторські 
та 35 кандидатських дис-
ертацій, виконуються  
2 докторські та 11 канди-
датських дисертацій.

З 1992 до 1993 р. – 
декан медичного 
факультету, з 1993 р. 
до 1996 р. – другий 
проректор з навчаль-
ної роботи, з 1996 р. і 
донині – перший про-
ректор ДМА.

Член ВАК Укра-
їни, голова Дніпро-
петровського об-
ласного товариства 
терапевтів, член 
Українського това-
риства фтизіатрів 
та пульмонологів, 
Українського това-
риства алергологів, 
Європейського рес-
піраторного товари-

ства, член редакційних рад 
та колегій 7 фахових жур-
налів, член-кореспондент 
НАМН України з 2003 р.

Нагороджена орденом 
Княгині Ольги ІІІ ступеня, 
має відзнаки «Відмінник 
охорони здоров’я Украї-
ни» та численні почесні 
грамоти – Кабінету Міні-
стрів України, МОЗ Укра-
їни, обласної державної 
адміністрації, відзнаку за 
розвиток міста Дніпропе-
тровськ, медаль Князя Во-
лодимира.

ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ РОБОЧИХ ДНІВ У 2017 РОЦІ
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20 березня… Це дата 
народження мого Вчителя 
і Наставника – ректора на-
шої медакадемії, академіка 
НАМН України, лауреата 
Державної премії України, 
заслуженого діяча науки і 
техніки України, доктора 
медичних наук, професора 
Георгія Вікторовича Дзя-
ка. На превеликий жаль 
всього колективу співро-
бітників та студентів на-
шої академії, всієї громад-
ськості не тільки нашого 
міста, області, але й Украї-
ни, його вже немає з нами. 
Життєвий шлях Георгія 
Вікторовича завершився 
24 листопада 2016 року.

Пригадаймо нашого 
Вчителя. Емоції у зв’язку 
з непоправною втратою 
ще надто сильні, щоб до 
них доторкатись, але ми  
хочемо це зробити.

За десятиріччя напру-
женої і самовідданої пра-
ці Георгієм Вікторовичем 
сформована ціла школа 
спеціалістів різних науко-
во-практичних напрямів, 
які невтомно впроваджу-
ють найновіші медичні на-
укові технології у повсяк-
денну практику охорони 
здоров’я. 

Коли 1 вересня 1981 
року раптово помер  
Віктор Миколайович Дзяк – 
лауреат Державної премії 
УРСР, заслужений діяч на-
уки УРСР, доктор меднаук, 
професор, видатний вче-
ний, ім’я якого було відо-
мо медикам всього СРСР, 
кафедра госпітальної те-
рапії №2, яку він очолю-
вав протягом 23 років,  за-
лишилась без керівника. 
І  тоді колектив кафедри 
висунув клопотання перед 
керівництвом інституту 
про призначення на цю 
посаду його сина – Геор-
гія Вікторовича. Так у віці  
36 років він прийняв 
великий колектив спів-

Світлій пам’яті Вчителя і Наставника

робітників (5 доцентів,  
17 асистентів, 2 аспіран-
тів, 2 клінічних ординато-
рів та 6 лаборантів) однієї 
із провідних терапевтич-
них шкіл медичного інсти-
туту. Молодому завідувачу 
необхідно було не тіль-
ки втримати створений 
батьком високий рівень 
викладацької та науко-
во-дослідної роботи, але 
й  докласти  усіх зусиль 
для подальшого розвитку.  
Георгій Вікторович при-
йняв керівництво над за-
планованими його бать-
ком дисертаційними 
роботами молодих вче-
них. Потрібно було за-
глибитися і завершити цю 
роботу. Кафедра мала ве-
ликий авторитет в інсти-
туті, тому багато хто з ви-
пускників прагнув на неї 
потрапити. Кращим із них 
це вдавалося зробити. Такі 

витоки створення наукової 
школи мого Вчителя.

Георгій Вікторович ак-
тивно  підтримував ініціа-
тиву молодих і таланови-
тих спеціалістів, формував 
і спрямовував їх творчу 
ініціативу. При цьому він 
постійно консультував 
складних хворих і читав 
лекції студентам та ліка-
рям, передаючи їм свій на-
уково-практичний досвід, 
заснований на глибоких 
і всебічних теоретичних 
знаннях. Чимало часу ви-
магалось для підготовки 
науково-практичних пу-
блікацій, видання фунда-
ментальних книг, виступів 
з доповідями на найавто-
ритетніших конгресах та 
конференціях, зокрема, 
міжнародного рівня.

1987 рік став почат-
ком суміщення завідуван-
ня кафедрою госпіталь-

ної терапії №2 з роботою 
проректора з навчальної 
роботи нашого інституту. 
Новий етап діяльності пе-
редбачав дуже складний, 
копіткий і відповідальний 
шлях щодо формуван-
ня і  безперервного удо-
сконалення авторитету 
керівника. Водночас не-
можливо  забувати, що це 
шлях колективу інститу-
ту, очолюваного ректором 
Людмилою Василівною 
Новицькою-Усенко – не-
ординарною особистіс-
тю з величезним творчим 
потенціалом, широким 
масштабом та високим 
рівнем професіоналізму.

У 1996 році Георгій 
Вікторович прийняв еста-
фету керівництва Дніпро-
петровським медичним 
інститутом від свого Вчи-
теля і Наставника – чле-
на-кореспондента НАМН 

та НАН України, заслуже-
ного діяча науки і техніки 
УРСР, доктора медичних 
наук професора Людми-
ли Василівни Новицької- 
Усенко, яка успішно ке-
рувала вузом протягом  
15 років. Спираючись на 
міцний фундамент 80-річ-
ної історії alma mater, 
потрібно було втримати 
і продовжити курс, взя-
тий його Вчителями та  
Наставниками.

Неординарний розум, 
загострене відчуття від-
повідальності, комуніка-
бельність були запорукою 
того, що славні традиції 
декількох поколінь про-
фесорсько-викладацького 
складу інституту були збе-
режені і примножені.

Наступні 20 років жит-
тя академії були наповнені 
удосконаленням навчання 
студентів та післядиплом-
ної підготовки спеціалістів 
для роботи в умовах прак-
тичної діяльності лікарів, 
що безперервно зміню-
ються. Георгію Вікторо-
вичу вдавалось  блискуче 
виконувати усі завдання, 
що покладались на нього 
державою і часом. Завдя-
ки його спокійному і впев-
неному стилю керівництва 
цей час пролетів дуже 
швидко і запам’ятався 
тим, як легко колектив 
академії вирішував най-
амбітніші історичні про-
екти. Розширювалося і 
зміцнювалося міжнародне 
співробітництво, збільшу-
валася армія випускників 
академії, створювалися 
сімейні лікарські династії. 
Наш вуз впевнено і спо-
кійно дивився у майбутнє, 
з гордістю і гідністю  до-
лав свій 100-річний юві-
лей.

До перших в історії 
академії виборів на по-
саду ректора у 2016 році 
колектив співробітників 
та студентів підійшов з по-
чуттям  глибокої відпові-
дальності. 25 жовтня 2016 
року 64% голосів виборців 
були віддані за кандида-
туру Георгія Вікторовича 
Дзяка. Такий результат 
став свідченням того, що 
в дуже складний для краї-
ни і вузу час колектив зро-
бив вибір і знову довірив 
керівництво академією  
Г. В. Дзяку.

Наставав новий і над-
звичайно відповідальний 
етап роботи: незважаючи 
на усі виклики нашого 
складного часу, потрібно 
було  виправдати високу 
довіру не тільки колекти-
ву академії, але й системи 
охорони здоров’я, яка, пе-
ребуваючи в процесі ре-
формування, висуває все 
більш високі вимоги до 
якості підготовки лікарів.

Втілити ці плани в 
життя доля не дозволила.

24 листопада 2016 
перестало битися сер-
це нашого Вчителя. Ця 
втрата непоправна. Істо-
рією всього свого життя 
Георгій Вікторович Дзяк 
подав нам урок гідного і 
самовідданого служіння 
високим званням Лікаря і 
Людини, яка приходить на 
допомогу усім, хто її по-
требує.

Лариса ВАСИЛЬЄВА,
учениця Г. В. Дзяка 

1981–2016 рр.,
доцент кафедри  

внутрішньої медицини № 3

На знімку: таким  
Г. В. Дзяк прийняв кафедру.

Фото з архіву автора.

 П о е т и ч н и м  р я д к о м      

Ще ластівки на південь не летіли,
А зграями розсілись на дротах,
Та небо вже осіннє посивіло.
Туман ховається від сонця по ярах,
Ранковою сльозою плаче дах.
Нас меланхолія охоплює поволі,
І спогади поринули в літах;
То дай нам Бог, як ластівкам на дроті,
Зустріти свою осінь не в самоті,
А в небеса злетіти, наче птах.

В. ШКІРЕНКО

Нещодавно наші студенти організували волонтер-
ську акцію з допомоги та підтримки бійців Збройних 
Сил України, які постраждали під час боїв поблизу Ав-
діївки і перебувають на лікуванні у військовому шпита-
лі м. Дніпро. 50 юнаків та дівчат здали кров для бійців 
в КЗ «Дніпропетровська обласна станція переливання 
крові» і розробили графік наступних донорських ініціа-
тив на найближчі місяці.

Окрім цього, студенти придбали медичні препарати, 
в яких виникла необхідність для лікування поранених. 
Це вкотре підтвердило той факт, що професія лікаря за-
вжди нерозривно пов’язана з волонтерською діяльністю 
і допомогою людям.

Підтримуємо бійців

Відповідно до програ-
ми  військової підготовки 
студентів 5-6-х курсів  та 
з метою комплектування 
Збройних Сил України та 
інших відомств офіцера-
ми  медичної служби ДЗ 
«Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України»  
розпочала цикл занять з 
тактичної підготовки у пол-
ку «Дніпро-1».

23 лютого у полку «Дні-
про-1» прочитали лекцію з 
практичними вправами, під 

Р О З П О Ч А В С Я  Ц И К Л  З А Н Я Т Ь
з  т а к т и ч н о ї  п і д г о т о в к и  у  п о л к у  « Д н і п р о - 1 »

час якої бійці 
полку розпо-
відали студен-
т а м - м ед и ка м 
про види зброї, 
після чого до-
лучили їх до 
збірки та роз-
бірки АК-74».

Ці знання та 
навички можуть 
бути корисними 
для майбут-
ньої діяльності 
л ікарів ,адже, 

як показує досвід трьох ро-
ків бойових дій на Сході 
України, військові лікарі та 
медсестри, які працюють 
на фронті, мають не тільки 
вправно володіти скальпе-
лем, вміти перев’язувати 
або ставити крапельни-
ці, але й захищати своє  
життя.

Подібні заняття будуть 
проходити до кінця березня 
цього року.

Олена СОРОКІНА,
зав. кафедри  

медицини катастроф  
та військової медицини, 

доктор меднаук, професор
На знімках: під час  

занять зі студентами
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З вченої 
ради 

Договірна діяльність науково-дослідного 
сектору (НДС) нашої академії впродовж 2016 
року скеровувалася за такими напрямами: на-
уково-прикладні дослідження, зокрема, клінічні 
випробовування медичних препаратів; освітян-
ські послуги; виробнича діяльність та оздоровчі 
послуги. НДС працював у тісній співдружності 
з науковим, планово-фінансовим відділами, бух-
галтерією, факультетом післядипломної освіти 
та відділом кадрів.

Щодо структури штатного складу. У ви-
конанні робіт брали участь 66 штатних осіб,  
250 – внутрішніх сумісників, 44 – зовнішніх су-
місників.

Усі види діяльності здійснювалися відповідно 
до 1479 договорів.

За рахунок плідної праці трудових колекти-
вів (ТК) було залучено 19 600 650 грн. Серед  
55 ТК 79 % становлять трудові колективи кафедр, 
21% – інших підрозділів. Кафедри з найбіль-
шою кількістю ТК: гігієни та екології (4 НТК, 
1 230 761 грн.), урології, оперативної хірургії 
та топографічної анатомії (2 НТК, 1 028 807 
грн.), внутрішньої медицини 3 (3 НТК, 259 438 
грн.), внутрішньої медицини 2 та профпатології  
(2 НТК, 540 903 грн.). Розпочали свою діяльність 
НТК «Мікробіологія» (доц. Д. О. Степанський) 
та Н-ПТК «Салютем» (проф. О. Ю. Сорокіна). 
Організував педагогічну роботу Н-ПТК «Севе-
ра» (проф. В. О. Потапов). На жаль, 15 кафедр 
(25%) не ведуть госпрозрахункової діяльності.

Щодо продуктивності найбільших ТК 
у 2016 році. Так, НТК «Онколог» (керівник  
ТК проф. І. М. Бондаренко) залучив 6 823,71 
грн., НТК «Нейрон» (кер. доц. К. В. Мізякіна) – 
1 578,14 грн., НТК»Аванта» (кер. проф. Л. І. Ко-
нопкіна) – 1 336,80 грн., ПТК «Стоматолог» (кер. 
проф. О. А. Глазунов) – 1 258,03 грн. Не вели 
фінансової діяльності НТК «Хірург» (кер.проф. 
С.О. Мунтян), НТК «Хірургія №2» (кер. проф.  
О. Б. Кутовий), Н-ПТК «Інтенсивніст» (кер.
проф. Ю. Ю. Кобеляцький), НТК «Дерматоло-
гія» (кер. проф. Т. В. Святенко), НТК «Здоров’я 
дітей» (кер. проф. Л. В. Ващенко) та інші.

Протягом звітного періоду тривало оціню-
вання умов праці співробітників академії. До 
адміністративно-управлінського персоналу НДС 
введено постійну посаду фахівця з атестації ро-
бочих місць осіб зі шкідливими та небезпечними 
умовами праці. У всіх підрозділах робота з атес-
тації проводилась на плановій основі. Додаткові 
відпустки, скорочений робочий тиждень, допла-
ти за пільгове пенсійне забезпечення за списком 
№2 наразі здійснюються відповідно до чинного 
законодавства.

У звітному році подовжено дію договорів 
про творчу співпрацю з ДУ «Інститут медици-
ни праці НАМН України» (м. Київ), ДУ «Інсти-
тут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва 
НАМН України» (м. Київ), Державним підпри-
ємством «Конструкторське бюро «Південне» 
імені М. К. Янгеля» (м. Дніпро), Гродненським 
державним медичним університетом (м. Гродно, 
Республіка Білорусь), Державною установою 
«Дніпропетровський обласний лабораторний 
центр держсанепідслужби України», ДУ «Сум-
ський державний університет» (м. Суми), благо-
дійною міжнародною організацією «Лікарі без 
кордонів», виправним закладом №89 (спеціа-
лізована пенітенціарна установа для хворих на 
туберкульоз).

У руслі практичної реалізації договорів 
здійснювалися фундаментальні дослідження за 
рахунок видатків державного бюджету. Один 
із проектів розглядав морфофункціональний 
моніторинг стану органів і систем організму 
за умов порушення гомеостазу. Від Сумського 
державного університету виконавцями були Ін-
ститут прикладної фізики, кафедри анатомії лю-

Здобутки, 
проблеми, плани 

науково-дослідного 
сектору 

дини, патологічної анатомії, від ДЗ «ДМА МОЗ 
України» – кафедра гігієни та екології. Обсяг фі-
нансування сягав 450 тис. грн.

Здійснено організаційні заходи для реалізації 
досліджень на базі спеціалізованої пенітенціар-
ної установи для хворих на туберкульоз (доц.  
Н. С. Колісник).

Активно була налагоджена міжнародна 
співпраця з 16 країнами світу щодо випробу-
вання нових лікарських засобів за напрямами: 
онкологія, кардіологія, пульмонологія, невроло-
гія, терапія, урологія, ендокринологія, нейрохі-
рургія, педіатрія, профпатологія, дитяча хірур-
гія, отоларингологія, акушерство та гінекологія, 
гастроентерологія, фізична реабілітація, хірур-
гія.

При укладанні договорів враховувався пе-
релік стандартних процедур при проведенні 
клінічних випробувань лікарських засобів для 
обрахування вартості послуг, що надаються  
ДЗ «ДМА МОЗ України» (за принципом «кошто-
рис-конструктор»).

Розроблено та використовувалися: 
«ПАМ’ЯТКА відповідальному досліднику при 
виконанні клінічних випробувань лікарських за-

собів» та «Типова форма тристороннього дого-
вору для проведення клінічних випробувань».

На базі кафедр гігієнічного профілю атес-
товані лабораторії: Н-ВТК «Придніпровський 
регіональний центр з питань еколого-гігієнічної 
та медико-біологічної оцінки промислових від-
ходів»; санітарно-гігієнічна лабораторія Н-ВТК 
«Гігієніст»; санітарна лабораторія НВЦ «Про-
філактик» (МОЗ України та ДП «Дніпростан-
дартметрологія»); Н-ВТК «Санітарна лаборато-
рія Дніпропетровської медичної академії» (ДП 
«Дніпростандартметрологія»).

Щодо завдань НДС: пошуку, залучення 
та освоєння позабюджетних коштів. Завдан-
ня №1 – збереження кадрового потенціалу, на-
працювання нових напрямів роботи. Завдання 
№2 – оновлення матеріальної бази, самовіднов-
лення та розвиток. 

Які ж передумови активної діяльності ТК? 
Насамперед, це ефективна стимуляція діяльнос-
ті трудового колективу шляхом матеріального 
та морального заохочення, обов’язковий роз-
виток за рахунок частини позабюджетних над-
ходжень, а також ініціатива первинних підроз-
ділів.

Щодо розвитку матеріальної бази. Про-
тягом 2015 року за рахунок залучених коштів 
придбано ІТ та демонстраційного обладнан-
ня на суму 2 964 372 грн., зокрема, сучасний  
ІСР-спектрометр іСАР 7000 виробництва  
Thertmo Scientific (США).Залишається акту-
альним відрахування із зароблених колективами 
коштів певного відсотку на відновлення та роз-
виток підрозділу, на базі якого вони працюють.

Подальшого розвитку набули науково-при-
кладні дослідження. Розроблялись міжкафе-
дральні комплексні теми під запит та фінан-
сування місцевих органів влади, укладались 
довгострокові договори з крупними суб’єктами 
господарювання, використовувалися міжнародні 
гранти, здійснювався пошук внутрішніх резер-
вів через застосування складного коштовного 
обладнання.

Укладалися комплексні договори. Так, 
трудовим колективом «Центр» укладено дого-
вір із Запорізьким титано-магнієвим комбіна-

том на 2016–2017 роки 
з обсягом фінансування 
498 000 грн. Зовнішня 
кооперація здійснюва-
лася із Харківським на-
ціональним медичним університетом та Інститу-
том громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва 
НАМН України.

Щодо внутрішньої кооперації. Токсико-
логічні дослідження на тваринах проводили  
НДІ медико-біологічних проблем, віварій, 
Н-ВТК «Центр». Було залучено 100 000 грн. 

Комплексно використовувалося коштовне 
обладнання. Санітарна лабораторія НВЦ «Про-
філактик» здійснювала інверсійну вольтампер-
метрію АВА-2, складну пробопідготовку на 
комплексі «ТЕМОС-Експрес», атомно-абсорб-
ційну спектрофотометрію іСЕ-3300 (США), 
ІСР-спектрометрію Ісар 7000 (США).

Освітній розділ. Сьогодення вимагає забез-
печення достатнього ліцензійного обсягу на піс-
лядипломну освіту, впровадження інтерактивних 
освітніх технологій та дистанційного навчання 
(покращення матеріально-технічної бази), по-
шуку нових напрямів освітянських послуг (ство-
рення навчальної відеопродукції, використання 
потенціалу студентів – носіїв іноземних мов).

Запроваджено новий напрям – психологіч-
ні послуги (на базі лабораторії психофізіологіч-
них досліджень ДЗ «ДМА МОЗ України», керів-
ник Г. С. Канюка).

Вся робота трудових колективів проводила-
ся у законодавчому полі: вони суворо дотри-
муються вимог щодо впровадження ліцензійної 
діяльності, адаптуються до системи ProZorro. 
Серед наявних проблем – система електронних 
торгів та посилення конкуренції.

Здійснювалися такі послуги: активна ре-
клама у електронних засобах, наповнення сто-
рінки НДС на оновленому сайті академії; робота 
із страховими компаніями з надання медичних 
послуг студентам-іноземцям; створення конку-
рентних умов для проведення спортивних за-
нять на базі ТК «Спортклуб»; поліграфічні по-
слуги сучасного рівня; санітарно-просвітницькі 
послуги.

Важливим у подальшому поліпшенні роботи 
трудових колективів є підготовка резерву та за-
лучення талановитої молоді до діяльності ТК, 
планування статей витрат на навчання та підви-
щення кваліфікації співробітників ТК, розвиток 
матеріальної бази та покращення умов праці.

Законодавче супроводження діяльності: 
вдосконалення внутрішнього регламенту роботи 
ТК НДС, типіфікація договірної діяльності ТК, 
проведення навчальних семінарів для адміні-
страторів та співробітників з актуальних питань 
діяльності ТН, оперативні «on-line» та телефон-
ні консультації.

Ідеологія подальшого розвитку полягає у 
якості та різноманітті послуг на основі оновлен-
ня матеріальної бази колективів, активній PR-
політиці, а також у збільшенні обсягів позабю-
джетних надходжень від НДС.

Визначено колективи-номінанти 2016 року. 
Це:

■ науковий трудовий колектив «Онколог»  
(керівник проф. І. М. Бондаренко);

■ педагогічний трудовий колектив «Реабіліто-
лог» (кер. доц. О. Л. Смирнова);

■ виробничий трудовий колектив «Здоров’я» 
(кер. доц. В. В. Васильченко).

Олександр ШЕВЧЕНКО,
професор, начальник 

навчально-дослідного сектору
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Тетяну Олексіївну член-
кореспондент НАМН та НАН 
України, колишній ректор,  
професор Людмила  Васи-
лівна Новицька-Усенко. Вона 
наголосила, що сама висува-
ла її кандидатуру на участь у 
виборах і аргументувала осо-
бистість першого проректора 
як відповідальну і досконало 
обізнану з діяльністю вузу. 
Побажала їй мужності, аби 
згуртувати колектив для збе-
реження набутого і подаль-
ших кроків уперед, успіхів, 
творчого натхнення, невтом-
ності у важливій справі під-
готовки висококваліфікова-
них фахівців-медиків.

Л. М. Одинцова пере-
дала привітання від наших 
ветеранів Я. Г. Коврова,  
О. О. Шляхової, З. К. Алєк-
сєєнко, В. І. Коростильова та 
інших, які за станом здоров’я 
не змогли взяти участь у зу-
стрічі.

З теплими ліричними 
словами звернувся до вете-
ранів Л. Ю. Науменко. Він 
зауважив, що попереду на 
колектив академії очікують 
нові цікаві проекти, зокрема, 
нових перетворень набува-
тиме й сам музей, удоско-
налюватиметься діяльність 
Університету Золотого Віку, 
до заснування якого причетні 
Г. В. Дзяк,  Л. В. Новицька-
Усенко,  Ю. В. Сілкіна. 

Калейдоскопом поетич-
них рядків  привітав жіно-
цтво В. В. Васильченко. Се-
ред зачитаних авторів – поет 
Василь Федоров, доцент 
медакадемії Г. І. Кількінов 
та інші, в творах яких оспі-
вується  велич жінки-матері, 
жінки-коханої, жінки-творця, 
її ніжність, краса, мудрість.

Радісним моментом стало 
отримання ювілейних меда-
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Дарували 
радість дітям

…Сонце засліплює очі, 
заціловує першоцвіти, бу-
дить землю від зимового сну. 
Здрастуй, весно! Здрастуй, 
чудове жіноче свято 8 Берез-
ня! Найніжніше, найлірич-
ніше, коли вітають мам, ба-
бусь, сестер, дочок,  подруг, 
аби возвеличити прекрасну 
половину людства, донести 
їй свою вдячну любов і при-
хильність.

Урочисто відзначають 
це свято і в нашій академії. 
Традиційно напередодні в 
народному музеї історії вузу 
зустрічаються ветерани. Ось 
і цьогоріч ошатна атмос-
фера скарбниці історичної 
спадщини ДМА створювала 
піднесений настрій, запро-
шувала до спілкування, нади-
хала на спогади… Особливо-
го шарму додавав відеоролик 
із записом деяких фрагментів 
нашої історії.

Вітали  з жіночим святом 
ветеранів перший проректор 
професор Тетяна Олексіїв-
на Перцева, проректор з на-
уково-педагогічної роботи 
професор Леонід Юрійович 
Науменко, голова профкому 
співробітників доцент Ва-
силь Васильович Васильчен-
ко, голова жінради доцент 
Людмила Михайлівна Один-
цова. 

Людмила Михайлівна 
наголосила, що нині зустріч 
особлива. Увесь колектив 
жінради радий привітати Те-
тяну Олексіївну Перцеву з 
перемогою на виборах  рек-
тора.

У свою чергу Т. О. Пер-
цева подякувала за підтрим-
ку, за надання високої довіри 
і запевнила, що докладатиме 
максимум зусиль, аби  при-
множувати славні традиції 
академії, спадкоємність по-
колінь,  сприяти подальшому 
розвитку усіх напрямів ді-
яльності ДМА. Вона поздо-
ровила з березневим святом, 
кожній присутній жінці  при-
дбала та вручила подаруноч-
ки.

Із високим перемож-
ним результатом привітала 

лей на честь 100-річчя акаде-
мії з рук Т. О. Перцевої.

За традицією згадали іме-
нинників, зичили їм міцного 
здоров’я та усіляких гараздів.

Завершував урочисту час-
тину  виступ доцента Лариси 
Іванівни Казакевич, яка про-
тягом 25 років була членом 
профкому вузу, але вперше 
прийшла на зустріч ветеранів. 
Вона пригадала прізвища вче-
них із світовим ім’ям, знайо-
мих ще з студентських літ, та 
тих, з ким довелося працюва-
ти протягом трудового шляху.

Про неординарність жі-
ночих особистостей наго-
лосили Л. Ю. Науменко та  
В. В. Васильченко. Вони вру-
чили розкішний букет квітів 
Л. В. Новицькій-Усенко як 
уособленню  найуспішніших, 
найтворчіших вчених-меди-
ків.

Справжню насолоду 
отримали присутні від ви-
ступів учасників художньої 
самодіяльності, які подару-
вали чудові пісні. Схваль-
ними оплесками зустрічали 
«Чорнобривці» у виконанні 
Катерини Гулак, «Городской 
вальс» (Ярослав Віленський). 
«Эти глаза напротив» (Роман 
Шевченко), а також виступ 
вокального ансамбля «Папри-
ка» – неодноразового лауреа-
та «Студентських весен» – у 
складі Віри Бондаренко, Надії 
Панич, Вікторії Войтович та 
Романа Шевченка.

По завершенні обрали 
нового голову ради ветера-
нів. Ним став Юрій Петрович 
М’ясоїд.

Традиційне чаювання з 
пиріжками, тістечками, цу-
керками було завершальним 
акордом свята.

Полишаючи музей, кожен 
з ветеранів висловлював по-
бажання на наступну зустріч, 
аби мати спілкування, від-
чувати незабутість, захище-
ність, причетність до чудо-
вого академічного колективу, 
у якого ще стільки звершень 
попереду.

Наталія ВЕЛИЧКО

Милосердя. 
З нього 

починається 
медик

Однією із славних тради-
цій нашої академії є надання 
допомоги дітям: у дитячих 
будинках, в інтернатах, у від-
діленнях лікарень.  Нині ця 
форма допомоги  дістала гучну 
назву – волонтерство. Додалась 
назва, але не змінилась суть: 
творити добро, дарувати тепло 
своїх сердець, підтримувати і 
морально, і матеріально тих, 
хто менший, хто незахищений, 
хто обділений долею, хто кож-
ного дня очікує дива…

Традицією стало відвід-
ування студентами та ви-
кладачами нашої академії 
Поливанівського дитячого 
будинку-інтернату у Магдали-
нівському районі. Щороку на-
передодні новорічних свят, у 
День святого Миколая студенти-
медики приносять радість 110 
дівчаткам з будинку-інтернату, 
даруючи їм усмішки і гарний на-
стрій. І цей рік не став винятком. 
Цього разу ми побували в гостях 

у Поливанівці разом з іноземни-
ми студентами, що викликало 
позитивні емоції не тільки у ді-
тей, але й у їхніх вихователів. У 
благодійній акції взяли участь 
студенти І та ІІ міжнародних 
факультетів. Представники 
земляцтв «Жасмін» (Марокко), 
«Галкиниш» (Туркменія), «Союз 
студентів Сирії», «Камолот» 
(Узбекистан) напередодні Дня 
святого Миколая та Нового Року 
з превеликим бажанням та енту-
зіазмом купували подарунки для 
дітей, які так потребують уваги 
та піклування. 

Після невеликої концертної 
програми з іграми, конкурсами 
та призами всі діти отримали 
гарні подарунки, цукерки, фрук-
ти, м’які іграшки та необхідні 
для них речі. Студенти стомато-
логічного факультету передали 
до будинку-інтернату велику 
кількість соковитих апельсинів, 
студенти ІІ медичного факуль-
тету придбали смачні мандари-
ни. Та ще багато іграшок, цуке-
рок і солодощів було куплено та 

передано від студентів І, ІІ, ІІІ 
та стоматологічного факульте-
тів нашої академії.

Працюючи з дитячим бу-
динком в с. Поливанівка, ми 
усвідомлюємо, що дівчаткам, які 
живуть в стінах будинку-інтер-
нату, головне – не солодощі і не 
іграшки. Їм важливе спілкуван-
ня і увага, милосердя, які ми їм 
даруємо. Побачити їх усміхнені 
обличчя, радість в очах  – чи не 
найбільша нагорода за нашу тур-
боту і підтримку. Відтоді вирос-
тають крила, хочеться з новими, 
більш потужними силами орга-
нізовувати святкові концертні 
програми, купувати їм подарун-
ки, гостинці, відшуковувати най-
тепліші слова при спілкуванні.

Відрадно, що волонтер-
ський рух у нашій академії на-
бирає нових обертів.

Тетяна СТУПАК,
студентка 3-го курсу

І медичного факультету;
Анастасія АНІСІМОВА,

студентка 2-го курсу 
І медичного факультету

Оду 
співає 

весна…

Україна – це країна любові, краси та 
вічного свята. Підтримання українського 
духу є першочерговим завданням нашого 
народу. Ми завжди славилися великим серцем, 
дружелюбністю, славними традиціями, що 
захоплюють подих. Про наші свята говорить 
весь світ. Одним із таких свят є Масляна.

Масляна символізує проводи зими та зустріч 
із весною. За церковною традицією тиждень 
називається сирним або м’ясопустним: через 
набір страв, які прийнято готувати протягом 
цього періоду. Це свято не закріплене за певним 
днем у календарі, воно відзначається протягом 
останнього тижня перед Великим постом.

З року в рік наша академія долучається 
до всеукраїнського свята. Вже стало доброю 
традицією проводити благодійні ярмарки. 
Виручені кошти використовуються на потреби 
для дівчат в інтернаті в селі Поливанівка 
Магдалинівського району. Цей рік не став 
виключенням. 22 лютого цього року студенти 
різних курсів та факультетів із задоволенням 
долучились до святкування. На 23-х столах були 
представлені традиційні українські страви, що 
дивували своєю оригінальністю та своєрідніс-

тю авторського бачення. Українські костюми, 
солов’їна мова, пісні та танці зробили цей день 
незабутніми. На свято завітало багато гостей: 
міське та телебачення медакадемії, мешканці 
міста, студенти, викладачі та керівництво нашого 
вузу – в. о. ректора професор В. Й. Мамчур, перший 
проректор професор Т. О. Перцева, проректор 
з науково-педагогічної роботи професор  
Л. Ю. Науменко. Головний приз для команд – 
два квитки на концерт Олександра Пономарьова. 
Крім того, було вручено 5 заохочувальних 
призів у вигляді чашок з емблемою медичної 
академії (дякуємо голові профкому студентів 
Віленському Ярославу за придбані призи). Цей 
приз отримував не стіл, а окрема страва, яка 
припала до душі членам журі. Цього року журі 
складалося з начальника науково-дослідного 
сектора, професора Шевченка Олександра 
Анатолійовича, завідувача студентського 
клубу Трусової Тетяни Миколаївни та голови 
профкому студентів Віленського Ярослава 
Вікторовича.

У нас відзначили 
Масляну

Вибір для журі був непростий. Кожен стіл 
оцінювався за такими критеріями: смакові якос-
ті, естетичне оформлення, представлення столу 
та так звану «родзинку». 

Неповторним виявився стіл під номером 21, 
за яким дивували публіку студенти-волонтери: 
смачними імбирними пряниками, сонячними 
та місячними млинцями, різноманітністю 
начинок, смачною випічкою та неординарним 
оформленням, колоритними україночками та 
справжньою циганкою, а музика Соломії Пліш 
лунала повсюди та дарувала гарний настрій 
кожному. Саме вони отримали квитки на 
концерт. 

Перед командою волонтерів у складі  
14 осіб, які брали участь у святі Масляної, 
постав непростий вибір, кому дістануться 
квитки. Вирішили розіграти лотерею: було 
вибрано 14 папірців і лише 1 був доленосним. 
Хвилювалися всі, заплющували очі при виборі 
того чи іншого папірця і уявляли себе на 
концерті. Людиною, якій вдалося спіймати 
удачу за хвіст, виявилась Петрова Марія  
(2 курс, І медичний факультет), тому 8 берез-
ня вона мала можливість провести в компанії 

народного артиста України, справжнього патрі-
ота Олександра Пономарьова. 

Завдяки цій традиції зібрано 9003 гривні. 
Студенти  цього дня також поздоровили бійців 
АТО, які знаходяться на лікуванні в обласному 
воєнному шпиталі, і пригостили їх смаколиками 
та великою кількістю повидла й консервованих 
фруктів. Цього дня ніхто не залишився без 
уваги, адже головна місія волонтерства – 
творити добро! 

Тетяна СТУПАК,
студентка 3-го курсу

І медичного факультету,
Анастасія Анісімова,

студентка 2 курсу
І медичного факультету

На знімках: епізоди святкування Масляної

Так роки ведеться і віки:
Лише вийде березень на гони –
Засвистять під вікнами шпаки,
В чистім небі жайвори
                                задзвонять.
Оживуть забуті голоси,
Наші віддаляючи печалі.
І зітхнем: природі 
                       для краси
Цього дива так не вистачало.
Прилетять провісники весни,
Як торік і як сто років тому.
В ритмі цім немає новизни – 
Птаство повернулося
                                    додому.
Нам іще осмислити дано,
Чим така довіра відгукнеться.
Відкривайте березню вікно – 
Хай душа, мов птаха,
                           стрепенеться.

                           Олександр ТАРАНЕНКО

Відкривайте 
березню вікно


