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Щиро вітаємо вас з Першотравнем та з 72-ю річницею 
Перемоги над фашизмом!

Багато років минуло від вікопомного травня 1945 року, 
але й нині величний подвиг захисників і визволителів залиша-
ється невичерпним джерелом патріотизму, відданості рід-
ній землі, рідному народу. Пам’ятаймо їх і будьмо гідними 
їх завоювань! Хай такий же переможний день настане й на 
сході нашої країни!

Щиросердо  зичимо  міцного здоров’я, щастя, радості, 
достатку, миру й блакитного неба над усією Україною!

Хай пробуджена весною  земля спонукає до нових звер-
шень у праці, у навчанні, у вихованні нових лікарських кадрів, 
здатних зберігати здоров’я і рятувати людські життя!

Дорогі ветерани, викладачі, співробітники, студенти!

Тетяна ПЕРЦЕВА, 
ректор, член-кореспондент 
НАМН України

Василь ВАСИЛЬЧЕНКО,
голова профкому 

співробітників, доцент

Людмила ОДИНЦОВА, 
голова жінради, 

доцент

Щиросердо вітаємо вас з 72-ю річницею Перемоги на-
шого народу у Другій світовій війні та Днем міжнародної 
солідарності трудящих – 1 Травня! 

Бажаємо вам миру,  міцного здоров’я, благополуччя, 
щастя і спокою, тепла і злагоди вашим сім’ям!

Шановні ветерани! Ми у вічному боргу перед вами за обір- 
вану юність, за зразки мужності, силу духу, самопожертву, 
які виявили в боях за рідну землю.

Ви – приклад для онуків, які нині борються за незалеж-
ність і територіальну цілісність на сході України!

Хай спів солов’їв, а не гуркіт «градів», хай блакитні очі 
неба, а не чорні від згарищ запанують по всій Україні, аби не 
було загиблих, поранених, інвалідів, осиротілих, переселенців!

Миру – всій Україні!

Юрій М’ЯСОЇД, 
голова ради ветеранів, 
доцент

На щорічному форумі – 
VIII міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти 
– 2017» – наш Державний 
заклад «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ 
України»  удостоєний  
ГРАН ПРІ як ЛІДЕР 
НАУКОВОЇ та НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
а за представництва кафедри 
гуманітарних наук (завідувач 
доцент О. В. Добридень)  
виборов ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ 
у номінації «Інноваційні 
підходи в закладах освіти до 

МИ – СЕРЕД 
ЛІДЕРІВ!

процесу формування творчої 
особистості та виховання 
громадянина-патріота».

Щороку на кафедрі 
мовної підготовки (сек-
ція української мови) за 
підтримки завідувачки 
кафедри проф. Т. В. Фі-
лат проводиться низка 
заходів, присвячених 
річниці Т. Г. Шевченка. 
Не став винятком і цей 
рік. Упродовж місяця 
студенти готувалися до 
тематичних занять про 
Великого Кобзаря, за-
здалегідь продумували 
концепцію уроку. А без-
посередньо на тижні ро-
ковин відбулися запла-
новані заходи. До роботи 
долучилися групи ІІ та 
ІІІ медичних факульте-
тів. Тематичні заняття 
проходили в усіх групах 
і, таким чином, відзна-
чалися розмаїттям пред-

Реалізація духовного орієнтиру нації
ставленого матеріалу: 
вірші Шевченка та про 
Шевченка, цікаві факти 
про його життя, допові-
ді про його літературну 
та художню спадщину 
та про феномен митця в 
українському просторі. 
А щоб випробувати зна-
ння студентів, викладачі 
Л. С. Пегушина та автор 
цих рядків пропонували 
учасникам вікторину. 
Для глибшого розкрит-
тя теми студенти мали 
змогу представляти ма-
теріал в «етноумовах»: 
з атрибутикою та симво-
лікою українського на-
роду – на базі кабінету 
українознавства.

Крім того, 9 берез-
ня відбулася олімпіада з 
української мови, у якій 

охочі. Заслуженим пере-
можцем стала Валерія За-
яць. «Срібло» й «бронзу» 

вибороли Дарина Прохо-
рова і Євген Кісенко. 

Звернення до твор-
чості Т. Г. Шевченка – 
унікальної постаті, яка 
своїм життям доводила 
необхідність боротьби, – 
є винятково актуальним 
на сьогодні, адже у тво-
рах Кобзаря уже понад 
два століття знаходять 
духовну силу та наснагу 
в часи важких періодів 
української історії.

Ольга САЛОВА,
викладач 

української мови

На знімку: 
під час тематичного 

заняття про Т. Г. Шев-
ченка у кабінеті 
українознавства

Державний заклад 
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

оголошує конкурс на заміщення посад:

першого проректора

проректора з наукової роботи

завідувача кафедри:
- фармакології і клінічної фармакології 
-  патологічної анатомії і судової медицини
- внутрішньої медицини 1
-  внутрішньої медицини 3
- педіатрії 2
- фізичної реабілітації, спортивної медицини
         та валеології 
- біохімії та медичної хімії
- мікробіології, вірусології, імунології 
        та епідеміології
- психіатрії, загальної та медичної психології
- пропедевтики дитячих хвороб 

- терапевтичної стоматології
- ортопедичної стоматології
- дитячої стоматології
- стоматології ФПО

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

перший проректор – повна вища освіта, науковий 
ступінь доктора (або кандидата) наук, вчене звання про-
фесора (доцента),  стаж науково-педагогічної роботи  у 
вищих навчальних закладах не менше 5-ти років.

проректор з наукової роботи – повна вища освіта, 
науковий ступінь доктора (або кандидата) наук, вчене 
звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної 
роботи  у вищих навчальних закладах не менше 5-ти ро-
ків.

завідувач кафедри – вища освіта  за відповідним 
напрямом, науковий ступінь доктора (або кандидата) 
наук, стаж науково-педагогічної роботи  за фахом ка-
федри не менше 5-ти 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 фотогра-
фією, автобіографією, копією документів про освіту, 
науковий ступінь, вчене звання, лікарську кваліфіка-
ційну категорію, підвищення кваліфікації та список 
наукових праць, звіт про виконану роботу, витяг з про-
токолу засідання кафедри за адресою: 49044, м. Дніпро,  
вул. Володимира Вернадського, 9, ректору академії.
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Високий рівень володіння 
матеріалом та російською 
мовою продемострували 30 

учасників цього фору-
му. Цікавими були до-
повіді Тігхігхт Юнеса 
(Марокко, ДМА, кер. 
Н. А. Слюсар), Ногей-
ри Жуселіно (Ангола, 
НГУ, кер. В.І. Луценко), 
Руахі Нужуд (Марокко, 
ДМА, кер. О. М. Щу-
ровська), Фахріддінової 
Матлуби (Узбекистан, 
ДМА, кер. Л. В.Тягло), 
які викликали зацікав-
леність та обговорення .

За результатами 
конференції учасники 
отримали сертифікати 
та збірники наукових 

праць. Зустріч пройшла в не-
вимушеній, доброзичливій 
атмосфері.

Альона СЕРЕДА,
викладач російської мови

кафедри мовної підготовки

своєю співпрацею з міжнарод-
ними волонтерськими організа-
ціями. Друге пленарне засідання 
виявилось не менш цікавим:  сту-
денти з Індії представили незвич-
ну доповідь «7 success mantras to 
being an excellent leader», під час 
якої активно залучали на сцену 
слухачів із зали.

Секційні засідання прово-
дились за трьома напрямами: 
«Зарубіжний досвід діяльності 
студентського самоврядування», 
«Формування лідерських якос-
тей у системі представницьких 
та виконавчих органів студент-
ського самоврядування» і «Сту-

Сучасність сприяє розши-
ренню соціальних контактів, 
насамперед у професійній 
сфері. Наша академія – ін-
тернаціональний вищий на-
вчальний заклад, який оби-
рають студенти багатьох 
країн світу для отримання 
професії. Таке середовище 
максимально вмотивовує до 
спілкування, обміну досві-

дом і виникнення нових ідей 
всупереч будь-яким мовним 
бар’єрам. Майданчик для 
цього створила кафедра мов-
ної підготовки (зав. – д.філ.н., 
професор Т. В. Філат), орга-
нізувавши міжвузівську на-
укову студентську конферен-
цію англійською мовою.

Цього року у конференції 
«Екологія. Здоровий спосіб 
життя» взяли участь понад 50 
доповідачів таких навчаль-
них закладів, як Дніпропе-
тровський національний уні-
верситет ім. Олеся Гончара, 
Національна металургійна 
академія України, медичний 
ліцей «Дніпро» і, звичайно, 
наша академія. Запорукою 
вдалого проведення заходу 
такого рівня є його організа-
ція. Опанувати подібне різно-
маїття ідей і думок, забезпе-
чити все необхідне успішно 
вдалося організаційному ко-
мітету конференції – к.філ.н. 

Студентська 
наука

Як необхідно знати 
іноземну мову!

О. В. Нашиванько, к.пед.н. 
К.Г. Магрламовій, А.О. Кузь-
менко.

На пленарному засіданні 
студентки першого й дру-
гого курсів Ю. Аляб’єва та 
П. Утченко поділилися досві-
дом навчання та проживання 
в англомовних країнах. 

Окрім культурного обміну, 
який, здається, надихнув кож-

ного учасника, дискусії англій-
ською мовою, що ініціювали 
ці студентки, дозволили об-
говорити найактуальніші про-
блеми й інновації медицини 
сьогодення, а також зміцнити 
зв’язки між факультетами.

Наукову і змістовну базу 
подібних дискусій  забезпе-
чили доповідями учасники 
М. Дрік, А. Голуб, Н. Мару-
сенко, Ю. Радіонова, П. Сав-
ченко та ін., що викликало 
значний інтерес з боку як 
слухачів, так і викладачів.  
Під час обговорення  пору-
шили безліч питань щодо 
передових розробок у сфері 
охорони здоров’я. 

Вразили доповіді сту-
дентів ДНУ ім. О. Гончара 
А. Акімової, А. Кротової та 
В. Музики з НметАУ, які ви-
світлили проблеми екології 
та охорони здоров’я й запро-
понували шляхи їх вирішен-
ня в сучасному суспільстві.

Цікаві виступи пред-
ставили учні  медичного 
ліцею «Дніпро» В. Біданце-
ва, Т. Жбанчик А. Ніколен-
ко та ін. під керівництвом 
І. А. Кривонос, вони дають 
впевненість у майбутньому 
медичної науки.

Приємною несподіван-
кою для кожного учасника 
конференції стало нагоро-
дження доповідачів сертифі-
катами, а їх наукових керів-
ників – листами подяки.

Слід зазначити, що орга-
нізатори конференції впер-

ше уклали 
збірник сту-
денських на-
укових тез за 
матеріалами 
конференції, 
який кожен 
учасник отри-
мав в елек-
тронному або 
п а п е р о в ом у 
варіанті.

Хочу наго-
лосити, що у 
глобалізова-
ному й мін-
ливому світі 
сучасної на-
уки надзви-

чайно важливим є навички 
використання іноземної 
мови для 
п р е з е н т а -
ції власних 
ідей, їх за-
хисту, а та-
кож кому-
нікації з представниками 
інших мовних культур та 
наукових напрямів задля 
ефективності й плідності 
професійного розвитку. За-
вдяки міжвузівській науко-
вій студентській конферен-
ції студенти Дніпра мають 
можливість поглибити на-
укові знання та відпрацю-
вати лінгвістичні навички 
при користуванні інозем-
ними мовами.

Ася ГМИРАК,
студентка 2-го курсу 

І медичного 
факультету     

– така тема  науково-практич-
ної конференції для студен-
тів-іноземців, яку організу-

вала секція російської мови 
кафедри мовної підготовки. 

Окрім іноземних студен-
тів та слухачів підготовчого 
відділення нашої медичної 
академії, у конференції взяли 
участь студенти Національ-
ного гірничого університету, 
а також – дистанційно – юні 
науковці з Університету 
Марії Склодовської-Кюрі  

(м. Люблін, 
Польща).

О с о -
бливу ат-
мосферу до-

помогли створити студенти 
Джеббор Раббі ПВ№1 (кер. 
Н. О. Слюсар)  та третьо-
курсниця Саїдахмедова За-
міра  (кер. А. О. Кузьменко), 
які прочитали вірші. Після 
урочистого відкриття на пле-
нарному засіданні учасники 

«Що ви знаєте про проме-
неву діагностику онкологіч-
них захворювань або дифе-
ренційну діагностику травм 
та віддалених метастазів на 
рентгенограмі?», «Як вияви-
ти онкологічне захворювання 
на ранній стадії та як його лі-
кувати?» – ці питання розгля-
далися на черговому засідан-
ні студентського наукового 
гуртка, що нещодавно відбу-
лося на кафедрі онкології та 
медичної радіології. 

Асистент В’ячеслав Ві-
кторович Логвиненко проде-
монстрував студентам низку 
знімків з травматичним та 
онкологічним ушкодженням 
опорно-рухової системи, а 
асистент  Анна Володимирів-
на Прохач розповіла про так-
тику ведення та лікування та-
ких пацієнтів. Дуже важливо 
навчитись ще зі студентських 
років робити диференційну 
діагностику онкологічних за-
хворювань навіть за рентген-
знімками, адже це  запорука 
первинного виявлення вогни-
ща та своєчасного лікування, 
а значить – цілковитого виду-
жування хворих.

Віра БОНДАРЕНКО,
староста гуртка,  

студентка 6-го курсу  
ІІ медичного факультету

Збагатились 
знаннями

Студентське самоврядуван-
ня – це важлива ланка у про-
цесі становлення особистості. 
Це можливість спробувати себе 
управлінцем, проявити лідерські 
якості, реалізувати власні ідеї та 
проекти, розширити межі спіл-
кування. 

На сьогодні в Україні студент-
ське самоврядування  потребує 
реформування, удосконалення, 
створення власної «політичної» 
культури, визначення нових на-
прямів та форм  роботи.

У Буковинському дер-
жавному медичному уні-
верситеті за ініціативи сту-
дентської ради на початку 
березня відбулася II Між-
народна науково-практич-
на конференція студентів 
та молодих учених «Сту-
дентське самоврядування 
та його роль у формуванні 
гуманістичних ціннос-
тей». Форум об’єднав по-
над 500 юнаків та дівчат з 
України, Румунії, Молдови 
та  інших країн. Дніпропе-
тровську медичну акаде-
мію представляли: Богдан 
Сірко, Світлана Чекаліна, 
Денис Літовченко (2-й 
курс I мед.фак-ту), Інна 
Шутка (3-й курс II мед.
фак-ту), Ростислав Бублій, Тетя-
на Худомака (4-й курс I мед.фак-
ту), Марина Коробкова (4-й курс  
II мед.фак-ту) та автор цих рядків.

Вітаючи учасників кон-
ференції, ректор БДМУ Тарас 
Миколайович Бойчук відзна-
чив важливість і актуальність 

З у с т р і л и  в е с н у 
у  Ч е р н і в ц я х

конференції в умовах сьогоден-
ня,  зауваживши, що одним із 
невід’ємних аспектів формуван-
ня нового покоління медиків є 
розвиток їх творчої активності.   
Учасникам форуму голова ради 
студентів Віктор Романчук по-
бажав успіхів, конструктивної 
роботи й нових здобутків. Також 

висловила свої побажання  ди-
ректор департаменту освіти і нау-
ки Чернівецької ОДА Оксана Па-
лійчук. На  першому пленарному 
засіданні ми  заслухали чотири  
доповіді, серед яких – робота 
гості з Румунії. Вона поділилася 
власним досвідом волонтера та 

дентське волонтерство та його 
сфера діяльності в Україні та за 
кордоном». 

Студенти нашої академії 
взяли участь у двох останніх 
секціях, де представили власні 
здобутки, висловили свою по-
зицію щодо проблемних питань 
і висвітлили наступні теми: 
«Староста як важлива ланка 
студентського самоврядування»  
(Д. Літовченко), «Роль наукового 
студентського гуртка у форму-
ванні мотивації та становленні 

професійних якостей сту-
дентів» (М. Коробкова), 
«Мотивація при вступі та 
навчанні у ВНЗ медичного 
профілю: еволюція моти-
вів студентів 1- 6-х курсів» 
(Б. Сірко), «Про реалізацію  
теми «Медики і медицина 
у мистецтві та літературі» 
у ДЗ «ДМА МОЗ Украї-
ни» (С.Чекаліна), «Волон-
терський рух у ДЗ «ДМА 
МОЗ України» (Р. Бублій), 
«Університет Золотого віку 
як соціальний проект та 
вектори його співпраці зі 
студентством» (автор цих 
рядків). Усі виступи були 
відзначені президією як ці-
каві, актуальні та виконані 
на високому рівні. 

У рамках конференції ви-
кладачі кафедри психології та 
філософії, психологи-консуль-
танти Медико-психологічного 
центру БДМУ Вікторія Осипенко 
і Оксана Пендерецька запросили 
нас відвідати перфоменс плей-
бек-театру «Луна» на тему: «По-

шук внутрішнього ресурсу в часи 
змін». Ми були глибоко вражені 
та приємно здивовані цією фор-
мою сучасного мистецтва.

Під час урочистого закрит-
тя та нагородження переможців 
наші студенти були відзначені 
дипломами: I ступеня – Д. Лі-
товченко та автор цих рядків,  
II ступеня – Р. Бублій, III ступе-
ня – Б. Сірко.

Після нагородження ми мали 
нагоду пройти пішою екскурсією 
містом Чернівці, у яке неможли-
во не закохатися. Чернівці – це 
справжня буковинська перлина 
України. Це місто з витонченою, 
гарною, старовинною молдав-
сько-австрійською архітекту-
рою, історією, дуже привітними 
місцевими жителями і надзви-
чайно красивим Буковинським 
Національним університетом ім.  
Ю. Федьковича. 

За ці два дні ми зробили но-
вий крок вперед у процесі фор-
мування студентського самовря-
дування, обмінялись досвідом,  
отримали безліч нових вражень, 
знайомств та встановили нові 
вершини для досягнень. Конфе-
ренція знову довела, що студен-
ти Заходу і Сходу єдині у своєму 
прагненні підвищити рівень на-
ціональної свідомості, вирішити 
актуальні питання у сучасній 
Україні та показати, що студент-
ство  є соціально активною лан-
кою суспільства з великим потен-
ціалом і планами на майбутнє.

Діана ОЛЕНЮК,
студентка 5-го курсу

І медичного факультету

Завдяки платфор-
мі Ingenius та проекту  
«INractice: Стажування в Ін-
ституті Раку» у 10 провідних 
відділеннях Національного 
Інституту Раку з 10 до 21 
квітня 2017 року стажували-
ся лікарі-інтерни та студенти 

Стажування  
в Інституті Раку

медичних університетів.
Організатори отрима-

ли близько 250 заявок (!) на 
двотижневе стажування з 
усіх міст України та багатьох 

країн Європи. Серед 20 пе-
реможців двоє представляли 
нашу альма матер: студент 
5-го курсу І медичного фа-
культету Герман Сніцар (член 
СНТ «урологія») та лікар-
інтерн уролог (1-го року на-
вчання) Юрій Алексейцев.

«Гігієна – основа здоров’я»

 

 

виголосили свої доповіді 
українською та російською 
мовами у рамках роботи 

чотирьох секцій: «Медици-
на», «Гігієна», «Екологія» та 
«Здоровий спосіб життя». 

До оргкомітету конферен-
ції було надіслано понад 50 
тез доповідей, які увійшли 
до збірника наукових праць. 
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і МОН України, Українським 
Інститутом травматології та ор-
топедії НАМН України.

Плідно  працювали  трудові 
колективи науково-дослідного 
сектору нашої академії. Платні 
наукові послуги надавали 28 
наукових трудових колекти-
вів (НТК) на кафедрах, в яких 
працюють 137 співробітників, 
та 4 сертифіковані наукові ла-
бораторії. У 2016 році  зароби-
ли 14 731 535 грн., витратили 
10 280 297 грн. Зокрема, на  по-
слуги – 114 123, 8 грн.(0,8%),  

заробітну плату – 7 309 305 грн. 
(49, 7%), відрядження – 10 300 
грн. (0,1 %), обладнання – 
104 834,03 (0,8%), комунальні 
платежі – 75 750 (0,6 %), НДС – 
2 665 939 (18,0 %).

Співробітниками ДМА, 
насамперед, кафедри фармако-
логії та клінічної фармакології 
у звітному році проведена фар-
макологічна експертиза (НВТК 
«ФАРМЕКС») 6 оригінальних 
та генеричних лікарських за-
собів виробництва 4-х україн-
ських фармацевтичних вироб-
ників, отримано 2 патенти на 
корисну модель.

Головними напрямами 
надання платних наукових 
послуг залишаються у 2017  
році:

•	 клінічні досліджен-
ня ефективності лікувальних 
засобів у хворих з легеневою, 
серцево-судинною, шлунко-
во-кишковою, ендокринною, 
нервовою, психічною та онко-
логічною патологією;

•	 еколого-гігієніч-
ні дослідження (експертиза 

форми навчання), у 2015 р. – 
4/6 ранг, у 2016 р. – 2/3 ранг. 
За результатами складання 
ліцензійного іспиту «Крок 1. 
Стоматологія» у іноземних 
студентів ми мали у 2014 
р. 10/12 ранг, у 2015 р. – 5/6 
ранг, у 2016 р. – 2/4 ранг по 
країні. Важливим елементом 
регулювання якості підго-
товки іноземних студентів є 

також відрахування тих, хто 
не виконує навчальний план. 
Загалом, у поточному  на-
вчальному році вже відрахо-
вано 75 іноземних громадян 
(44 – «медицина», 21 – «сто-
матологія», 10 – «фармація») 
переважно з причин низького 
рівня успішності.

Важливою тенденцією 
міжнародної медичної освіти 
в ДМА є постійне збільшен-
ня контингенту англомовної 
форми навчання. Якщо 5 років 
тому іноземці-першокурсни-
ки, які навчались англійською 
мовою, складали лише 16%, 
то у поточному навчальному 
році – вже 46%. Загалом, сьо-
годні в академії здобувають 
освіту 707 іноземних громадян 
англомовної форми навчан-
ня (615 – «медицина», 92 – 
«стоматологія»), і їх кількість  
зростатиме. Це потребує  удо-
сконалення англомовної під-
готовки педагогічного колек-
тиву, передусім збільшення 

На щорічній науково-ме-
тодичній конференції «Шля-
хи інтеграції медичної осві-
ти для іноземних громадян 
ДМА в світовий освітній 
простір» були обговорені 
актуальні питання надання 
освітніх послуг.  

Наразі в нашій академії 
здобувають освіту 1740 іно-
земних громадян із 44 країн 
світу – із Індії (371), Узбекис-
тану (295), Марокко (235), 
Сирії (147), Тунісу (121), Із-
раїлю (115) та інших. Аналі-
зуючи ринок медичної освіти 
для громадян цих країн, не-
обхідно наголосити на їхніх 
специфічних пріоритетах та 
ризиках. Зокрема, для Індії 
позитивним є те, що це краї-
на з культом медичної освіти, 
високим рівнем володіння 
англійською мовою серед 
населення, хорошим базо-
вим рівнем підготовки абі-
турієнтів. Нині налагоджено 
тісні зв’язки з посольством 
України в Індії,  поширено 
рекламно-інформаційні ма-
теріали в цій країні, органі-
зована якісна робота з набору 
індійських студентів через 
фірму-партнера «Інтерміст». 
Водночас в Індії існує висо-
кий рівень вимог до легалі-
зації медичної освіти, отри-
маної в інших країнах, при 
вступі до інтернатури.

Особливістю Узбекиста-
ну є те, що значна частина на-
селення володіє російською 
мовою, освітні медичні про-

В  Д М А

грами наших країн суттєво 
співпадають, існує міжнарод-
на угода про визнання осві-
ти. Однак  ризиками для цієї 
країни є недостатній рівень 
базової підготовки певної 
частини абітурієнтів та  мо-

тивації до навчання, а також 
деякі труднощі щодо отри-
мання оплати за навчання. 

Позитивними характе-
ристиками ринку медичної 
освіти Тунісу є визнання на-
шого диплома без додаткових 
іспитів для вступу до інтер-
натури, сприяння парламенту 
Тунісу в підготовці лікарів в 
академії (в тому числі укра-
їнською/російською мовами), 
якісний склад претендентів 
на навчання та наявність мов-
ного центру в столиці країни. 

Характерними рисами 
ринку Ізраїлю є високий рі-
вень мотивації до медичної 
освіти, пріоритетність англо-
мовного навчання, високий 
рівень життя громадян цієї 
країни та доступність отри-
мання віз. Та, на жаль,  між 
ізраїльською та палестин-
ською частинами населення 
існує деяка напруженість, 
що потребує виховання толе-
рантності в період навчання.

Аналізуючи вступну кам-
панію 2016–2017 н.р., необ-
хідно відзначити  поступове 
збільшення вимог до вступ-

ників. Нині основною вимо-
гою до рівня базової підго-
товки є наявність документа 
про освіту та одержані з на-
вчальних дисциплін оцінки 
(бали) з середнім балом не 
нижче 160 за 200-бальною 
шкалою (не нижче 60% від-
повідної шкали країни) за 
умови отримання не нижче 

140 балів з мови та не нижче 
160 балів з профільних кон-
курсних предметів з такими 
ж критеріями на вступних 
іспитах. В результаті цьо-
го із 807 заяв від іноземних 
громадян на різних етапах 
процедури вступу частині 
претендентів було відмовле-
но. Загалом, у 2016 році ми 
прийняли на навчання 375 
іноземців на 1 курс (227 – 
«медицина», 125 – «стомато-
логія», 23 – «фармація») та 
47 – на підготовче відділення.

Такі посилені вимоги до 
якості базової підготовки 
іноземних абітурієнтів  пози-
тивно впливають на   рейтинг 
нашого навчального закладу. 
Зокрема, динаміка результа-
тів складання ліцензійного іс-
питу «Крок 1. Загальна лікар-
ська підготовка» у іноземних 
студентів свідчить про по-
ступове зростання наших по-
зицій серед вищих медичних 
навчальних закладів України. 
Так, у 2014 р. ми мали 7/12 
ранг по країні (рос./англ. 

можливості викладання дис-
циплін англійською мовою 
та методичного забезпечення 
навчального процесу.

Суттєвим нашим здобут-
ком  на ринку міжнародної 
медичної освіти є також на-
дання освітніх послуг іно-
земним громадянам на після-
дипломному рівні. Наразі у 
нас проходять підготовку 95 
клінічних ординаторів з КНР, 
Нігерії, Сирії, Лівії, Тунісу, 
Марокко та інших країн. Біль-
шість клінічних ординаторів 
ДМА (69%) є випускниками 
ІІ міжнародного факультету. 
Навчання проводиться на 20 
кафедрах за 24 спеціальнос-
тями. Найбільш «привабливі» 
спеціальності для клінічних 
ординаторів – це «акушерство 
та гінекологія», «ортопедія 
та травматологія», «офталь-
мологія», «ортопедична 
стоматологія», «хірургія», 
«терапія», «урологія», «онко-
логія», «педіатрія».

Аби удосконалювати під-
готовку іноземних громадян 
в ДМА, прагнемо:

•	 продовжити впро-
ваджувати інноваційні техно-
логії навчання з врахуванням 
інтеграції національної ви-
щої освіти до Європейського 
освітнього простору;

•	 збільшити ліцензій-
ний обсяг прийому на навчан-
ня іноземних громадян. Поси-
лити заходи щодо підвищення 
вимог до якісного складу пре-
тендентів на навчання;

•	 розширити обся-
ги навчальних обмінів сту-
дентів на період навчальної 
практики та окремих циклів, 
продовжити  створення баз 
проходження практики для 
іноземних громадян в країнах 
проживання;

•	 розширити можли-
вості англомовної форми на-
вчання іноземців;

•	 розширити в струк-
турі сайту академії методич-
ний англомовний інформа-
ційний блок для іноземних 
громадян;

•	 активізувати діяль-
ність органів студентського 
самоврядування іноземних 
студентів, аспірантів та клі-
нічних ординаторів; 

•	 запровадити прак-
тику створення мовних під-
готовчих курсів для іноземців 
у країнах проживання;

•	 посилити роботу 
щодо забезпечення належних 
побутових умов і вирішення 
соціальних проблем інозем-
них студентів;

•	 спільно з правоохо-
ронними органами здійсню-
вати заходи щодо створення 
умов безпеки перебування 
іноземних громадян на тери-
торії м. Дніпро.

Леонід НАУМЕНКО,
професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи, 
Антон  ЛЄВИХ,
начальник відділу 

міжнародних зв’язків

ІНОЗЕМНІ

ГРОМАДЯНИ

У виданні «Науково-
дослідна діяльність академії 
у 2016 році». – Дніпро : Вид-
во ДЗ «ДМА МОЗ України», 
2017. – 145 с.

на сторінці 100 необхідно 
читати:

Сімейна медицина: 
в 3-х кн. : підручник  
Кн. 2 : Симптоми і синдроми 
в клініці внутрішніх 
хвороб / Л. С. Бабінець,  
О. М.Барна, С. В. Білецький, 
… , Н. Д. Чухрієнко та ін. – 
Всеукраїнське спеціалізоване 
видавництво «Медицина», 
2016. – 456 с.

Семейная медицина: 
в 3 кн. : учебник Кн. 2 : 
Симптомы и синдромы 
в клинике внутренних 
болезней / Л.С. Бабинец, 
О.Н. Барна, С.В. Билецкий, 
… Н.Д. Чухриенко и др. – 
Всеукраїнське спеціалізоване 
видавництво «Медицина», 
2016. – 488 с.

Уточнення

Навчальна, лікувально-
профілактична та науково-до-
слідна робота в нашій академії 
проводиться на 58 кафедрах, 
у медичному центрі, клініці 
ДМА, поліклініці та на базі 

61 лікувально-профілактично-
го закладу Дніпра та  Кривого 
Рогу, двох НДІ НАМН та МОЗ 
України. Слід зазначити, що до 
кафедрального складу додало-
ся дві нові кафедри: профе-
сійних хвороб та клінічної іму-
нології та клінічної анатомії, 
анатомії і оперативної хірургії. 

Наукова діяльність  ре-
гулюється законами України 
«Про вищу освіту» та «Про 
наукову і науково-технічну ді-
яльність», а також «Статутом 
ДЗ «ДМА МОЗ України». На-
уково-дослідна робота здій-
снюється через виконання 
бюджетних, ініціативних (ка-
федральних) та  госпдоговір-
них наукових і науково-при-
кладних досліджень.

В академії працюють 85 
професорів, 117 докторів та 
362 кандидати наук, готуються 
38 докторських та 201 канди-
датська дисертації, захищено 
в спецрадах 10 докторських 
та 23 кандидатські дисертації 
(8 кандидатських знаходяться 
на розглядах у спецрадах). Це  
дозволяло виконувати 83 на-
уково-дослідні роботи на 58 
кафедрах. Серед них: 48 – ка-
федральних або ініціативних, 
28 – господарчо-договірних і 
7 фінансувалися на конкурсній 
основі за рахунок коштів дер-
жавного бюджету України.  

У 2016 році  закінчили під-
готовку за держзамовленням 
12 аспірантів та 12 магістрів. 
10 аспірантів з відривом від ви-
робництва, з них 4 вже захисти-
ли кандидатські дисертації та 6 

дисертацій подано до розгляду 
у спецради. Два аспіранти без 
відриву від виробництва по-
дали кандидатські дисертації 
теж до розгляду. Ефективність  
діяльності аспірантури та магі-
стратури становила 100%.

В академії працюють 4 
спеціалізовані вчені ради із 
захисту докторських та канди-
датських дисертацій, а також 
науково-координаційна рада 
з розгляду тем дисертаційних 
досліджень на здобуття на-
укового ступеня доктора філо-

софії та доктора наук, а також 
тем кафедральних науково-
дослідних робіт. Видаються 
науково-медичні журнали 
«Медичні перспективи», «Уро-
логія», «Дерматовенерологія. 
Косметологія. Сексопатологія» 
та електронний журнал «Мор-
фологія», які внесено ДАК 
України до переліку фахових 
наукових видань та міжнарод-
ної наукометричної бази.

Існує тісна взаємодія та 
кооперація з НДІ та підроз-
ділами НАН і МОН України. 
Основний напрям діяльності – 
розвиток національних техно-
логій модульного ендопротезу-
вання кульшового суглоба.

НДР кафедри травматоло-
гії та ортопедії нашої академії  
пов’язані з НДІ патології хребта 
та суглобів імені проф. М. І. Си-
тенка НАМН України, заводом 
«ПАЛМАШ», ПО «ПІВДЕН-
МАШ», ТОВ «ОРТЕН Лтд», КБ 
«Південне» НАН і НАК Украї-
ни,  Інститутом технічної меха-
ніки НАН України, Придніпров-
ським  науковим центром НАН 

промислових відходів, факто-
рів виробничого середовища, 
атестація робочих місць, оцін-
ка якості харчових продуктів);

•	 доклінічна фарма-
кологічна та токсикологічна 
експертиза вітчизняних нових 
лікарських засобів.

Нових обертів набрала 
діяльність студентського на-
укового товариства. Протягом 
року на базі ДМА проведено 26 
студентських конференцій, а та-
кож 16-та Всеукраїнська конфе-
ренція «Новини і перспективи 

медичної науки», присвячена 
100-річчю закладу,  в яких взяли 
участь 412 студентів, зокрема, 
46 студентів з 18 навчальних та 
наукових закладів України. Опу-
бліковано 340 робіт, зокрема, 45 
статей у фахових виданнях. 5 
осіб  посіли індивідуальні при-
зові місця на Всеукраїнській 
студентській олімпіаді. У всіх 
наукових форумах наш вуз має 
108 переможців.

Одним з основних напря-
мів наукової роботи в академії 
є впровадження результатів 
наукової діяльності через 
створення об’єктів промис-
лової власності. 

До об’єктів промислової 
власності та їх впровадження 
належать: галузевий Реєстр 
нововведень, методичні реко-
мендації, патенти, клінічні ре-
комендації, інформаційні лис-
ти. А також щорічна доповідь 
про найважливіші галузеві до-
сягнення, резолюції (постано-
ви) наукових форумів, наукові 
публікації прикладного змісту 
(тези – оригінальні, інформа-

ційні).
Щодо патентної діяль-

ності. Співробітниками акаде-
мії отримано 7 охоронних до-
кументів і позитивних рішень, 
56 патентів, в тому числі на 
корисну модель – 50, на вина-
хід – 6,  16 свідоцтв на об’єкти 
авторського права.

Поповнився список на-
укових публікацій. Всього за 
результатами наукових дослі-
джень у 2016 (2015) році: 

видано – 33 (20) моногра-
фії, 7(6) науково-методичних 

рекомендацій, 31 інформацій-
ний лист;

опубліковано – 2010 на-
укових робіт, з них 123 (105) – 
статті та  228 тез за кордоном.

57 (-13) осіб виїжджали за 
кордон (у 24 країни світу) для 
участі у 85 наукових конферен-
ціях, симпозіумах, нарадах.

Постановою президії Ко-
мітету з Державних премій 
України в галузі науки і тех-
ніки призначено (2016 рік)

стипендію Кабінету Міні-
стрів України:

– викладачу кафедри гіс-
тології Ользі Юріївні ПО-
ТОЦЬКІЙ за цикл робіт з 
теми: «Ембріогенез коронар-
них судин серця людини. Кла-
сифікація лімфатичних вузлів 
людини»;

– молодшому науковому 
співробітнику Науково-дослід-
ного інституту медико-біоло-
гічних проблем Іллі Степано-
вичу СВІРГУНУ за цикл робіт 
з теми: «Вплив психотропних 
лікарських засобів з анти-
депресивним ефектом на 

інстинктивну поведінку та 
умовно-рефлекторні захисні 
реакції у щурів»;

– асистенту кафедри вну-
трішньої медицини 1 Наталії 
Костянтинівні КРАВЧЕНКО 
за цикл робіт з теми: «Негос-
пітальні інфекції нижніх ди-
хальних шляхів у вагітних».

Національна бібліотека 
імені Вернадського публікує 
РЕЙТИНГ ВУЗІВ УКРАЇНИ 
за даними всесвітньої на-
укометричної бази Scopus 
(станом на 16.03. 2017 року). 
Дніпропетровська медична 
академія посідає 22 місце з  
34-х, піднявшись з 26 місця.

Витяг 
з доповіді

З вченої 
ради

МЕДИЧНА НАУКА ТА ПРАКТИКА У 2016 РОЦІ

В і т а л і й  М А М Ч У Р , 
професор, проректор з наукової та лікувальної роботи
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надський вступив до першого 
класу Харківської гімназії, де  
провчився три роки.

У дитинстві величезний 
вплив на його розвиток мав 

батько, який дуже ретельно і 
послідовно займався вихован-
ням і освітою свого сина. Саме 
він прищепив Володимиру ін-
терес і любов до українського 
народу, його історії та культу-
ри.

Рід Вернадських має  гли-
бокі українські корені. Його 
предок Верна під час визволь-
ної війни українського народу 
1648–1654 років виступав на 
боці козаків, діти  служили 
в козацтві старшинами. Дво-
рянство вислужив дід Василь, 
який відтоді став писатися Вер-
надським.

Батько Володимира, Іван 
Васильович, народився в Ки-
єві, очолював кафедру в Ки-
ївському університеті, після 
переїзду до Москви очолював 
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Його ім’ям названо нашу вулицю

Спорт

6 квітня в нашій акаде-
мії обирали найгарнішу із 
красунь 2017 року. Казковий 
марафон розпочався о 17.00 і 
тривав понад 4 години. Наші 
конкурсантки продемонстру-
вали красу, розум, творчі зді-
бності, активність у громад-
ському житті і волонтерських 
ініціативах. Переможниць 
конкурсу привітала ректор 
академії, професор Тетяна 
Олексіївна Перцева, яка по-
бажала подальших успіхів у 
навчанні і творчій реалізації.

Нелегке завдання поста-
ло перед проректором з на-
уково-педагогічної роботи, 
професором  Леонідом Юрі-
йовичем Науменком, якому 
довелось як члену журі оби-
рати красуню серед 10 дівчат.

Серед гостей конкурсу 
були не лише представники 
професорсько-викладацького 
складу, студенти, але й військо-
ві, які знаходяться на лікуванні 
у воєнному шпиталі м. Дніпро.

Незважаючи на всю склад-
ність вибору, бо ж всі учасниці 
напрочуд вразили всіх гляда-
чів, журі зробило свій вибір:

Пономаренко Катерина – 
«Міс ДМА – 2017» (2-й курс, 
І медичний факультет);

Олійник Анастасія –  
«І Віце-Міс ДМА– 2017», 
«Міс Артистичність» (3-й 
курс, І медичний факультет);

Сузіна Катерина – «ІІ 
Віце-Міс ДМА– 2017», «Мiss 
Fashion Academy» (2-й курс,  
І медичний факультет);

Обрали 
найгарнішу 

із красунь

Письменна Анна – «Міс 
глядацьких симпатій»  
(3-й курс, І медичний факуль- 
тет);

Мелюх Ольга – «Міс Та-
лант» (3-й курс, ІІ медичний 
факультет);

Вольховська Влада – «Міс 
Фото» (3-й курс, І медичний 
факультет);

Залигіна Євгенія –« Міс 
Посмішка» (викладач, ІІІ ме-
дичний факультет);

Кравченко Катерина – 
«Міс Чарівність» (1-й курс, 
стоматологічний факультет);

Головацька Вероніка  
«Міс Ніжність» (3-й курс,  
І медичний факультет);

Городецька Анастасія – 
«Міс Шарм» (2-й курс, І ме-
дичний факультет).

У березні наша жіноча 
збірна команда з волейбо-
лу взяла участь у турнірі в 
м. Тернівка, де змагались 4 
команди. Дуже емоційно гра-
ла збірна ДМА з господарями 
майданчика – представника-
ми спортивної школи «Темп». 
Але все ж наші дівчата, про-
явивши велику волю до пе-
ремоги, посіли перше місце. 
Команди були нагороджені 
медалями та грамотами. Кра-
щою волейболісткою нашої 
команди визнано студентку 
5-го курсу Ш медичного фа-

Перші 
серед волейболістів 

*     *     *

На базі спортивного 
комплексу нашої академії 
відбувся турнір з волейболу 
серед чоловіків, присвячений 
100-річчю вузу. Змагалися 
збірна команда ДМА, коман-
да з м. Мелітополь та пред-
ставники спортивного інтер-
нату м. Дніпро. Перше місце 
посіла команда спортивного 
інтернату, друге -  наша ко-
манда, третє  - мелітопольці.  
Учасники були нагороджені 
кубками та грамотами. Визна-
чено кращих гравців. У  номі-

націях: «кращий зв´язуючий» 
став Микита Аноцький (5-й 
курс, І мед. ф-т), «кращий 
нападник» – Давид Заїченко 
(4-й курс, ІІІ мед. ф-т), «кра-
щий захисник» – Гліб Авра-
менко (2-й курс, І – мед. ф-т).

Наталія ГОЛОВАЧ,
старший викладач 

кафедри фізичної 
реабілітації, 

 спортивної медицини 
та валеології  

На знімку: 
момент гри

культету Анастасію Матусе-
вич. Так і далі змагатись та 
перемагати, дівчата! 

Наталія ГОЛОВАЧ,
 тренер збірної команди 

з волейболу  

На знімку: 
 команда–переможниця 

з тренером 

Вернадський Володимир 
Іванович – філософ україн-
ського походження, природо-
знавець, мислитель, засновник 
геохімії, біогеохімії та радіо-
геології, космізму. Академік 
Петербурзької АН (з 1912 
року), професор Московського 
університету. Один із засно-
вників Української академії 
наук, дійсний член та її пер-
ший голова-президент (з 1918 
року). Засновник Національної 
бібліотеки Української держа-
ви в Києві (нині – Національ-
на бібліотека України імені  
В. І. Вернадського). Збагатив 
науку глибокими ідеями, що 
лягли в основу нових провід-
них напрямів сучасної міне-
ралогії, геології, гідрогеології, 
визначив роль організмів у гео-
хімічних процесах. Для його 
діяльності характерні широта 
інтересів, постановка карди-
нальних наукових проблем, 
наукове передбачення. Орга-
нізатор та директор Радієвого 
інституту (1922–1939), Біохі-
мічної лабораторії (з 1929 року; 
зараз Інститут геохімії й ана-
літичної хімії імені В. І. Вер-
надського РАН). Дійсний член 
НТШ та низки інших академій 
(Паризької, Чеської).

Народився 28 лютого  
(12 березня) 1863 року в Санкт-
Петербурзі в сім’ї економіста 
Івана Васильовича Вернадсько-
го.

Дитячі роки (1868–1875) 
провів в Україні – у Полтаві і в 
Харкові; ще хлопчиною бував у 
Києві, жив у будинку на Лип-
ках, де мешкала й померла його 
бабуся – В. Константинович. 
У 1873 році Володимир Вер-

кафедру в Московському уні-
верситеті. Через чотири роки 
після  народження Володимира 
батьки переїхали до Харкова. 
Сім’я відвідувала родичів на 
Полтавщині.  Одне літо Воло-
димир провів  у садибі укра-
їнського письменника Квітки-
Основ’яненка.

У 1886 році Володимир 
Вернадський одружився з На-
талією Єгорівною Старицькою, 
1887 року у Вернадських наро-
дився син Георгій (який пізні-
ше став професором російської 
історії  Єльського університету 
в США). У ті ж роки Володи-
мир Вернадський поїхав на 
два роки в закордонне від-
рядження (Італія, Німеччина, 
Франція, Англія, Швейцарія). 
Він працював у хімічних і кри-
сталографічних лабораторіях, 
здійснив геологічні експедиції, 
знайомився з новітньою науко-
вою і філософською літерату-
рою, узяв участь у Лондонсько-
му геологічному конгресі, став 
членом-кореспондентом Бри-
танської асоціації наук. Після 
захисту докторської дисертації 
в 1897 році  став професором 
Московського університету. 
1898 року у Вернадських на-
родилась донька Ніна (згодом 
вона стала лікарем-психіа-
тром).

Наукові праці В. Вернад-
ського присвячено досліджен-
ням хімічного складу земної 
кори, атмосфери, гідросфери, 
міграції хімічних елементів у 
земній корі, ролі і значенню ра-
діоактивних елементів в її ево-

люції. Він – творець науки біо-
геохімії, засновник вітчизняної 
школи геохіміків, основопо-
ложник учення про біосферу та 
ноосферу, історик науки, філо-
соф, натураліст.

13 вересня 1918 року на за-
сіданні комісії у Києві за допо-
віддю Вернадського ухвалили 
заснувати щорічні асигнування 
на наукові роботи, експедиції 
тощо. Комісія подбала про Бо-
танічний сад Києва, про ство-
рення Геодезичного інституту, 
розробила Статут академії. У 
жовтні Вернадського обрали 
першим Президентом Укра-
їнської Академії наук (УАН). 
Фізико-математичне відділен-
ня академії прийняло тематику 
Вернадського – почалося ство-
рення біогеохімічної лаборато-
рії. Першим відкриттям було 
повідомлення про наявність в 
організмі мишей нікелю. Гео-
хімічне дослідження рослин 
стало основою гіпотези, що в 
землі є вже відомі тоді 87 хі-
мічних елементів.

Всю зиму 1919–1920 років 
Вернадський лікувався, захво-
рівши на висипний тиф. По-
дальший життєвий шлях Вер-
надського склався так: 1920 
рік – його обирали ректором 
Таврійського університету, 
1921 рік – повернувся до Пе-
трограду, його призначили ди-
ректором Радієвого інституту, 
1922-1926 роки – відряджен-
ня до Франції на запрошення 
Сорбонни для читання лекцій 
з геохімії. З поверненням до 
Ленінграду видав монографії 

«Біо-сфера», «Нариси з геохі-
мії», організував відділ живої 
речовини в АН СРСР, Комісію 
з вивчення важкої води і голо-
вував у ній. У 1935 р. переїхав 
до Москви, взяв участь в ор-
ганізації ряду наукових комі-
сій, працював над проблемою 
«життя в космосі». У роки ві-
йни його евакуювали у Боро-
ве Кокчетавської області. У  
1944 р. видав останню свою 
працю «Декілька слів про но-
осферу».

Різнопланова творча спад-
щина Вернадського привертає 
увагу багатьох вчених світу. 
Важливе місце в його діяльнос-
ті займали, зокрема, мінерало-
гія й кристалографія. Серед 
основних завдань мінералогії 
Вернадський поставив питання 
генезису мінералів.

Вчений розглянув історію 
виникнення в земній корі важ-
ливих мінералів, визначив хі-
мічний склад і фізико-хімічні 
умови утворення багатьох мі-
неральних видів.

Все життя Вернадський 
працював над проблемами 
радіогеології. Він також став 
творцем нового наукового 
напряму, який пізніше пе-
реріс у самостійну науку –  
біохімію.

Перу Володимира Вер-
надського, крім наукових, на-
лежать і філософські твори. У 
першій половині 20 сторіччя 
він створив учення про ноос-
феру (тобто сферу розуму), в 
основу  якого поклав ідею про 
гармонійне входження людини 

та її господарської діяльності у 
біогенний колообіг речовин.

Помер В. І. Вернадський  
6 січня 1945 року, похований у 
Москві на Новодівочому цвин-
тарі.

Перед смертю вчений пе-
редав до Академії наук Укра-
їни спогади, в яких зазначав: 
«Я вірю у велике майбуття і 
України, й Української академії 
наук…».

Ім’я вченого присвоїли 
багатьом академічним інсти-
тутам, бібліотекам, кораблям 
тощо. Зокрема, Національній 
бібліотеці України. На пошану 
вченого названо два мінерали 
«вернадит» і «вернадскит». 
Академія наук СРСР у 1945 
році установила грошову пре-
мію та золоту медаль імені  
В. І. Вернадського. У 1973 році 
НАН України встановила  пре-
мію його  імені, а з 2003 р. – зо-
лоту медаль імені В. І. Вернад-
ського Національної академії 
наук України.

У 1973 році його ім’ям 
назвали бульвар у Києві (Ака-
деммістечко), де  у 1981 році 
відкрили пам’ятник вченому. 
До 1963 року його ім’я носила 
також нинішня вулиця Петра 
Запорожця на Воскресенці у 
Києві.

З 26 листопада 2015 року 
в Дніпрі існує вулиця Воло-
димира Вернадського, на якій 
розташоване адміністратив-
не приміщення нашої акаде-
мії, його ім’я носять вули-
ці у містах Конотоп, Львів,  
Запоріжжя.

(За матеріалами 
Інтернету)


