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ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
31 серпня відбулася
традиційна серпнева нарада. Із звітною доповіддю
«Підсумки роботи за 2016–
2017 навчальний рік та завдання на наступний рік»
виступила ректор академії,
член-кореспондент НАМН
України, професор Тетяна
Олексіївна Перцева.
Подаємо витяг з доповіді.
У 2016-2017 навчальному році освітній процес в нашій академії здійснювався за
напрямами: в галузі знань 22
«Охорона здоров’я» – 1 курс –
магістр; в галузі знань 1201
«Медицина» – 2 курс – спеціаліст та в галузі знань 1202
«Фармація» – 2-5 курси – спеціаліст.
МОЗ України запровадило
нову форму підготовки примірних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти,
яка містить розділ щодо компетентності (інтегральна, загальні та спеціальні (фахові, предметні) та результатів навчання,
формуванню яких сприяє дисципліна – контент освіти.
Програма має містити
оновлену основну (базову) літературу та посилання на інформаційні ресурси.
У 2017-2018 навчальному
році підготовка фахівців другого (магістерського) рівня
вищої освіти галузі знань 22
«Охорона здоров’я» буде здійснюватись на 1 та 2 курсах.
Студенти 3-6 курсів спеціаль-
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ностей «Лікувальна справа»,
«Педіатрія», «Медико-профілактична справа» та 3-5 курсів спеціальностей «Стоматологія», «Фармація», «Клінічна
фармація» навчатимуться за
навчальними планами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».
З 1 вересня 2017 року відповідно до наказу МОН України започатковано підготовку
фахівців у галузі знань 22
«Охорона здоров’я» за спеціальністю 227 «Фізична терапія,
ерготерапія» за двома рівнями
вищої освіти:
перший
–
бакалаврський (ліцензований обсяг
90 осіб);
другий
–
магістерський (ліцензований обсяг
90 осіб).
Розроблено та затверджено
освітньо-професійну програму
та навчальний план за спеціальністю 227 «Фізична терапія,
ерготерапія» за бакалаврським
та магістерським рівнями вищої освіти.
Розроблено та планується
до затвердження на відповідних предметних комісіях та
ЦМК академії робочі програми та методичні розробки для
аудиторної та позааудиторної
роботи з дисциплін першого курсу бакалаврського рівня
підготовки.
Слова подяки висловлюю
членам приймальної комісії.

Незважаючи на чимало нововведень в роботі, їм вдалося
повністю впоратися із завданнями. Академію поповнили
511 студентів: 350 – за бюджетною формою навчання, 161 – за

контрактною. Всього в ДМА
навчається 4573 студенти, 8708
курсантів, інтернів, клінічних
ординаторів, магістрів та аспірантів.
Протягом минулого навчального року удосконалення
набуло проведення підсумкового модульного контролю з
фундаментальних дисциплін
незалежною моніторинговою
групою за якістю освіти в академії. Це дозволило об’єктивно
оцінити знання студентів і при
негативних оцінках відрахува-

ти з вузу, надати повторне навчання. Тактика підготовки до
ліцензійного іспиту позитивна,
про що свідчать результати ліцензійних іспитів.
Непогані результати отримали
вітчизняні
студенти на
ліцензійних іспитах
«Крок
1.
Стоматологія» від
14 березня
поточного
року. Середній показник
склав
72,5%, що
на
8,8%
вище від національного.
З
20
ВНЗ серед
громадян
України іспит «Крок 1. Стоматологія»
не склали 785 осіб (34, 6%).
Найменшим цей показник
є у ЗДМУ (іспит не склали 7
студентів з 60, тобто 11, 7%) та
в нашої академії (10 студентів з
85, тобто 11,8%).
За кількістю вітчизняних
студентів, які не склали ліцензійний іспит, 2 ранг в Україні.
Щодо результатів ліцензійних іспитів у іноземних
студентів.
Відносно непогані результати на ліцензійному іспиті «Крок

1. Стоматологія» у іноземних
студентів російськомовної форми навчання. Середній результат
в академії – 59, 6%.
Незадовільні
результати
отримали студенти-стоматологи
англомовної форми навчання. Середній результат ДМА – 48,2%.
23 червня 2017 року Центром тестування проведено ліцензійний інтегрований іспит
«Крок 1. Фармація» як очної,
так і заочної форм навчання.
Критерій «склав/не склав –
60,5%. Критична ситуація з
підготовкою має місце у студентів фармацевтичного профілю, бо середні результати
нижче критерію «склав».
«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» вітчизняні
студенти складали 29 червня
і здобули 1 ранг в Україні з
середнім результатом 78,2%
(по Україні – 72, 7%). Іноземці російськомовні – 4 ранг з
середнім результатом – 58,4%,
іноземці англомовні – 6 ранг з
середнім результатом 65,1%.
Враховуючи
принципи
Стандартів і рекомендацій
щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої
освіти (ESG), з метою поліпшення якості підготовки студентів, громадян України, які
навчаються за спеціальностями
«Медицина», «Стоматологія»,
«Фармація» в галузі знань 22
«Охорона здоров’я», контролю рівня професійної компетентності студентів з іноземної

мови як необхідної компоненти
діяльності майбутнього лікаря
або провізора, МОЗ України
повідомляє, що, починаючи з 2017-2018 навчального
року, запроваджує для студентів – громадян України
включення до ліцензійних
інтегрованих іспитів «Крок
1» субтесту із відповідних
завдань англійською мовою
(або іншою, яку вивчав студент у вищому навчальному
закладі) з кожної дисципліни,
що входить до змісту цього
іспиту (не більше п’яти тестових завдань з кожної дисципліни).
■ У 2017/2018 навчальному році результат складання
ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» визначатиметься за основним тестом –
без урахування субтесту іноземною мовою.
■ Починаючи з 2018/2019 –
з урахуванням його результатів іноземною мовою.
■ З 2019/2020 навчального року субтест буде проводитись виключно англійською
мовою.
Тому при проведенні інтегрованого іспиту у студентів 1-2-3 курсів академії, що
здійснюється відділом освіти
, слід передбачити включення до набору тестових завдань і тести англійською
мовою.
(Закінчення на 2-й стор.)

ЛЮДИНА ЖИВА, ПОКИ ЖИВЕ ПАМ’ЯТЬ ПРО НЕЇ
31 серпня у Дніпропетровській медич-

ній академії урочисто відкрили меморіальну дошку на пам’ять про видатного
вченого, лікаря та ректора Георгія Вікторовича Дзяка
«Справа Георгія Вікторовича
живе, і живе його вміння запалювати серця. Він професійно займався
серцево-судинними захворюваннями і взагалі був людиною, яка
сердечно ставилась до всіх справ.
І я дуже радий, що пам’ять живе,
це значить, що Георгій Вікторович
буде багато років з нами і серед
нас. Вічна пам’ять!», – згадує голова Дніпропетровської обласної
ради, випускник медакадемії Гліб
Олександрович Пригунов.
Нинішній ректор Тетяна Олексіївна Перцева висловила щиру
вдячність усім, хто підтримав та
допоміг в організації та встановленні меморіальної дошки.
Дружина Георгія Вікторовича Людмила Антонівна

Дзяк нагадала про те,
що «життя людини, головною рисою якої була
людяність, а життєвим
принципом – діяти на
благо людям, – нескінченне».

24 листопада 2016
року на 72 році пішов із
життя академік, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки та
техніки України Георгій
Вікторович Дзяк. Впро-

довж 20 років (1996–
2016 рр.) він керував медакадемією.
Анастасія
РУЛЕВСЬКА

12 вересня 2017 року

2 стор.
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
12 травня поточного року
вперше в Україні було проведено іспит IFOM (International Foundations of Medicine – «Міжнародні основи
медицини»). У ДМА в цьому
іспиті брали участь 213 студентів (репрезентативна вибірка) 6
курсу.
Мета проведення IFOM:
– оцінка стану медичної
освіти в Україні у порівнянні
з міжнародними стандартами;
– гармонізація змісту навчання та змісту ліцензійного
іспиту «Крок» з Глобальними
стандартами вимог до змісту
підготовки лікарів.
IFOM розробляється однією з найавторитетніших у
світі атестаційних рад – Національною радою медичних
екзаменаторів США (NBME),
проводився у різних країнах
Європи, Близького Сходу, Південної Америки тощо.
Щодо атестації випускників.
Згідно з вимогами Галузевих стандартів ВМО атестація випускників включає дві
складові: ліцензійний іспит
«Крок 2» – зовнішнє оцінювання, проводиться Центром
тестування при МОЗ України
та практично-орієнтовний іспит – внутрішнє оцінювання,
проводиться ВНЗ.
З метою підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 2»
протягом навчального року
було проведено чотири ректорські контролі (РК) для вітчизняних студентів.
Для студентів – громадян
іноземних держав проведено
чотири ректорські контролі та
два додаткові для групи ризику.
Для підготовки студентів
використовувалися якірні тести (2011-2016 рр.) та первинний банк ДО «Центр тестування МОЗ України» – 2013 р.
У рамках самостійної під-
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готовки до комплексних іспитів , «КРОК 2 ЗЛП» та міжнародного іспиту IFOM на
освітньому порталі
ДМА
moodle. dma.dp.ua викладені
якірні тести (2005-2016 рр.) та
матеріали для підготовки до
IFOM, які оброблені та адаптовані кафедрами.
Щодо ліцензійного іспиту
«Крок 2. Загальна лікарська
підготовка», що проводився 23
травня поточного року.
Середній показник у вітчизняних студентів – 79,9%,
що на 2,1 вище національного
показника (77,8%), це 3 ранг в
Україні, у громадян іноземних
держав: російськомовних –
73,2% (8 ранг), англомовних –
71, 1% (12 ранг).
Іспит «Крок 2.Стоматологія» проводився 30 травня. Середній показник у вітчизняних
студентів – 79, 9%, у громадян
іноземних держав: російськомовних – 67,4%, англомовних – 59,2%.
30 травня складали й іспит
«Крок 2. Фармація». Середній
показник у вітчизняних студентів – 71, 3%, у громадян іноземних держав – 58, 6%.
Слід зауважити, що ЦТ
у 2016-2017 н.р. проведено
післяекзаменаційний
етап
експертизи щодо включення/
виключення із розрахунку результатів ліцензійних іспитів
«Крок 1. Стоматологія», «Крок
2. ЗЛП» та «Крок 2. Стоматологія» тестових завдань, які мали
недостатні психометричні показники. У фаховій експертизі
взяли участь фахівці академії
професори А. І. Шевцова, О. Б.
Кутовий, О. Є. Абатуров, О.О.
Фастовець, доценти Г. С. Короленко, К. Г. Карапетян.
Розпочато ротацію членів
Комісії змісту та експертів комітетів фахової експертизи.

Академія направила 27
кандидатур як фахових експертів тестових завдань з «Крок
1», «Крок 2» та «Крок 3» за
профілями: «Загальна лікарська підготовка», «Стоматологія» та «Фармація».
Щодо атестації випускників. У 2017 році при проведенні другої частини атестації
випускників уперше під час
практично-орієнтованого іспиту використовувалися елементи OSCE.
Так, першу частину іспиту
з фаху «Стоматологія» проводили на стандартизованих
пацієнтах-імітаторах.
За рішенням ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до вищої
медичної освіти в Україні» (18-19
травня 2017 р., м. Тернопіль) з
метою удосконалення атестації
випускників пропонується в
подальшому трансформувати
практично-орієнтований іспит
в об’єктивний структурований
клінічний іспит.
Об’єктивний
структурований клінічний іспит
(ОСКІ) – Objective Structured
Clinical Examination (OSCE) –
сучасний тип оцінки знань,
який використовується у медицині. При цьому студенту
медичного закладу чи лікарю,
який підвищує свою кваліфікацію, пропонують різні клінічні
ситуації, спостерігають за
його діями, аналізують їх та
максимально об’єктивно оцінюють його знання, вміння
самостійно обстежити хворого, поставити діагноз, провести лікарську маніпуляцію,
надати кваліфіковану допомогу тощо.
Щодо забезпечення студентів навчальними матеріалами.
На комплектування навчальної літератури у 2016

році було витрачено 1 517 250,
00 грн. Цей показник кращий
серед усіх вищих навчальних
закладів
Дніпропетровської
області та другий серед медичних університетів країни.
Видавнича
діяльність.
За І та ІІ квартали 2017 року
отримано 12 грифів ДУ «ЦМК
з ВМО МОЗ України»: 1 підручник, 8 посібників, 2 практикуми та 1 довідник. На 2016 рік
було заплановано 5 підручників, з яких видано 1 (проф. О.
Є Абатуров та ін.). Професорсько-викладацьким
складом
самостійно та у співавторстві з
іншими ВМН (Ф)З МОЗ України видано 13 підручників.
Зростає кількість іноземних громадян – клінічних
ординаторів. Нині навчаються 104 особи з 8 країн світу.
Навчання проводиться на 20
кафедрах за 24 спеціальностями. Найпріоритетнішими є
: офтальмологія, ортопедія та
травматологія, акушерство та
гінекологія, стоматологія.
Наша академія – активний
учасник міжнародних освітніх
виставок. Так, 16-18 березня
поточного року на VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти», що відбулася
під патронатом МОН України
та НАПН України, відзначена
нагородою Гран-Прі в номінації «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», а
також Золотою медаллю в номінації «Інноваційні підходи
в закладах освіти до процесу
формування творчої особистості та виховання громадянина-патріота».
Чимало зусиль докладає
наш вуз в маркетинговій діяльності щодо формування
набору на навчання студентської молоді. Так, проведена
маркетингова поїздка до Індії,

розповсюджено понад 2000
примірників рекламних матеріалів, укладено 5 нових угод
з університетами, коледжами
та клініками, підготовлено
комплекс двомовних рекламно-інформаційних матеріалів
до 100-річчя академії, ми стали
учасниками трьох міжнародних виставок.
Підготовка наукових та
науково-педагогічних кадрів.
Загалом в академії виконуються (станом на 01.07. 2017 р.)
201 кандидатська та 38 докторських дисертацій. Захищено
(2016 р.) у спецрадах 10 докторських та 23 кандидатські
дисертації.
До трьох спеціалізованих
вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, які працюють в нашому вузі, додалася ще одна.
Її голова – доктор меднаук,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
В. О. Потапов. Право прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій здійснюватиме за спеціальностями :
14.01.01 – акушерство та гінекологія ; 14.01.22 – стоматологія.
За даними Всесвітньої
наукометричної бази Scopus
ДМА піднялася з 22 на 21
сходинку.
Нових обертів набула міжнародна співпраця. У поточному навчальному році
науково-педагогічними працівниками академії отримано
16 індивідуальних грантів на
стажування, проведення наукових досліджень, участь у
наукових конференціях, майстер-класах у Швеції, КНР,
Португалії, Словенії, Нідерландах, Італії, Туреччині,
США, Великій Британії, Угорщині тощо.

Особливості в ступної кампанії 2017 року

Практично
завершена
вступна кампанія 2017 року
для вітчизняних студентів.
Цього року до академії прийом на 1-й курс здійснювався не тільки на традиційні
спеціальності «Медицина»,
«Стоматологія», «Фармація»,
але й на нову спеціальність
«Фізична терапія, ерготерапія» (бакалавр).
Дещо скоротились строки
прийому заяв абітурієнтів –

усього 2 тижні. При чому
заяви надавались абітурієнтами переважно в електронній формі і не більше ніж на
4 спеціальності, всього – не
більше 9 заяв.
При конкурсному відборі
на зарахування в основному
мали значення бали сертифікатів ЗНО, адже значно зменшилась кількість пільгових
категорій абітурієнтів. Вилучено поняття «Вступ поза

Вітаємо!
Указом Президента України присвоєно почесне звання
«Заслужений діяч науки та техніки України»
першому проректору нашої академії,
доктору медичних наук, професору

Ігорю Станіславовичу
ШПОНЬЦІ;
завідувачу кафедри акушерства та гінекології,
доктору медичних наук, професору

Валентину Олександровичу
ПОТАПОВУ.

Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно
асистенту кафедри дитячої хірургії

Олександру Михайловичу
БАРСУКУ

конкурсом». Для дуже обмеженої категорії населення
введено поняття «Квота 1»,
за якої можна було прийняти
на місця державного замовлення не більше 5% абітурієнтів.
Для мешканців сільської
місцевості введено так званий «Сільський коефіцієнт»,
яким могли скористатись
тільки випускники сільських
шкіл 2017 року. Також осо-

бливим було те, що на вакантні місця, які залишились
після зарахування на місця
державного
замовлення,
можна було переводити зарахованих за контрактом, якщо
їх конкурсний бал був не менше ніж на 10 відносно прохідного бала на держбюджет.
Маємо надію, що ці та
інші особливості прийому на
1-й курс у 2017 році дозволили зарахувати якісний склад

Нові

талановитої молоді. Поздоровляємо першокурсників та
викладачів академії з успішним проведенням прийому в
2017 році та щиро бажаємо
подальших успіхів у навчанні
й роботі.
Сергій ЗАХАРОВ,
доцент,
відповідальний секретар
приймальної комісії

призначення

Першим проректором обрано за конкурсом доктора медичних наук,
професора Ігоря Станіславовича Шпоньку.
На посаду в. о. декана І медичного факультету призначено доктора медичних
наук, професора Юлію Валеріївну Сілкіну (до обрання за конкурсом).
Обрано завідувачами кафедр:
– фармакології та клінічної фармакології – доктора меднаук, доцента
Володимира Івановича Жилюка;
– патологічної анатомії та судової медицини – кандидата меднаук, доцента
Олександра Адольфовича Алєксєєнка;
– внутрішньої медицини 1 – доктора меднаук, професора Людмилу Іванівну
Конопкіну;
– внутрішньої медицини 3 – доктора меднаук, доцента Олексія
Олександровича Ханюкова.
Призначено в. о. завідувачів кафедр:
– пропедевтики внутрішньої медицини – доктора меднаук, професора Тетяну
Володимирівну Колесник (до конкурсу);
– педіатрії 2 – кандидата меднаук, доцента Людмилу Петрівну Бадогіну;
– медико-біологічної фізики та інформатики – кандидата технічних наук,
доцента Олексія Георгійовича Дубінського.

Плідно працювало студентське наукове товариство.
Протягом року на базі вузу було
проведено 26 студентських
конференцій, а також 16-а Всеукраїнська конференція «Новини і перспективи медичної
науки», присвячена 100-річчю
закладу, в яких взяли участь
412 юнаків та дівчат, зокрема,
46 студентів з 18 навчальних
та наукових закладів України.
Опубліковано 340 робіт, зокрема, 45 статей у фахових виданнях. Майбутні медики брали
активну участь й у Всеукраїнській студентській олімпіаді, у
Всеукраїнському конкурсі наукових робіт. 108 осіб – загальна
кількість переможців наукових
форумів усіх рівнів.
На належному рівні консультував, діагностував, проліковував пацієнтів відокремлений підрозділ «Клініка
медичної академії» (головний
лікар В. М. Барсуков).
Надавав
кваліфіковану
допомогу хворим Медичний центр (головний лікар
О. О. Дукельський). За ініціативою ректора ДМА академіка НАМН України Г. В. Дзяка
вперше в Україні академією
спільно з Дніпропетровською
обласною радою було сплановано і реалізується проект
інтернет-конференцій
дистанційного навчання, консультацій сімейних лікарів
області з актуальних питань
надання медичної допомоги,
в якому Медичний центр виступив координатором. Проведено 10 інтернет-конференцій
за участі професорів та доцентів.
Вагомий внесок співробітників та студентів академії
у наданні медичної допомоги пораненим воїнам із зони
АТО.

Уточнюємо!
Останнім часом в нашій
академії випускається немало документації, в якій згадується назва нашого вишу.
Пишеться назва так: Державний заклад «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України». Зверніть
увагу: лапки ставляться перед повною назвою закладу.
А у нас часто-густо в лапки беруть лише абревіатуру
ДМА. Це неправильно!

Актова
промова
14 вересня відбудеться актова промова, яку
щорічно виголошують
вчені-медики на честь
дня народження нашої академії. Цьогоріч
цієї честі удостоєна завідувач кафедри анестезіології,
інтенсивної
терапії та медицини невідкладних станів ФПО,
професор Олена Миколаївна Клигуненко.
Тема її виступу «Доцільність використання
орган опротективн их
технологій в анестезіології та інтенсивній
терапії».

12 вересня 2017 року
На кафедрі медицини
катастроф та військової медицини за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби були проведені
комплексні практичні заняття. Вони включали тактичну,
розвідувальну,
інженерну,
психологічну
підготовку,
військову топографію, підготовку зі зв’язку, радіаційний, хімічний, біологічний
захист, тактичну медицину,
вогневу, стройову підготовку,
вивчення статутів Збройних
Сил України та їх практичне
застосування.
Заняття були спрямовані
на вивчення студентами досвіду бойових дій підрозділів
та військових частин Збройних Сил України, набутого
під час виконання бойових
завдань у зоні проведення
З 26 по 30 серпня поточного року у Барселоні відбувся Європейський конгрес
кардіологів, в якому взяли
участь спеціалісти з понад
140 країн світу. Були представлені 56 професійних національних співтовариств та
43 асоційовані організації
кардіологів.
Нашу медичну академію
представляли О. О. Ханюков, О. А. Коваль, Т. А. Хомазюк, Т. В. Колесник, Л. І.
Васильєва, К. Ю. Єгоров, В.
Ю.Кротова, О. С. Калашникова, Г. А. Косова.
Уперше в програмі Європейського конгресу сесія
пройшла за участі Українського товариства кардіологів, присвячена представленню досвіду впровадження
рекомендацій щодо діагностики та лікування легеневої
гіпертензії (ЛГ) в нашій країні. Головами цього засідан-

3 стор.

Навчалися майбутні офіцери
АТО, формування у них високих морально-психологічних,
військово-професійних якостей для подальшого виконан-

ня військового обов’язку за
призначенням.
Під час навчання студенти дізналися про основи
ня були професори N. Galie
(Болонья, Італія) та Ю. М. Сіренко (Центр ЛГ, Київ) – провідні спеціалісти у цій галузі,
члени робочої групи із створення клінічних рекомендацій 2015 року.
Були
представлені
високопрофесійні доповіді спеціалістів нашої
країни. Так, професор
Ю. М. Сіренко зробив
дві презентації «10 провідних положень із рекомендацій щодо легеневої
гіпертензії» та «ЛГ: нові
дані, які з’явилися після
виходу рекомендацій».
У виступі професора Г.
Д. Радченко (Центр ЛГ,
Київ) була всебічно висвітлена тема «Запровадження рекомендацій
щодо ЛГ в Україні: проблеми
і перспективи».
Складний клінічний випадок представила в доповіді

Інформаційне повідомлення
про видання

За редакцією ректора ДЗ «ДМА МОЗ України», члена-кореспондента
НАМН України, д.мед.н.,
професора Т. О. Перцевої, за участі проректора
з наукової роботи про-

фесора В. Й. Мамчура,
Н. М. Онул, В. В. Горбунцова, І. В. Большакової,
Л. В. Худолій видано
Довідник
здобувача
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у Державному закладі «Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров’я
України»
У Довіднику наведена
нормативно-правова база з
атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, перелік спеціальностей,
за якими проводиться підготовка аспірантів, порядок,
умови вступу до аспірантури та докторантури, а також особливості підготовки

загальновійськового бою, вимоги Бойового статуту Сухопутних військ Збройних Сил
України, практично відпра-

цювали дії солдата в сучасному бою, способи вивчення
та оцінки місцевості, порядок
орієнтування на ній вдень та

вночі, порядок встановлення
та знешкодження протитанкових і протипіхотних мін
та подолання мінних полів,
правила роботи на засобах
зв’язку та ведення радіообміну, захист від зброї масового
ураження, порядок і способи
надання домедичної допомоги пораненим на полі бою.
Аби збагатити світогляд
майбутніх військових лікарів, організували зустріч з
учасником АТО, начальником
медичної служби оперативного командування «Схід» полковником медичної служби
В. В. Кущом – випускником
(військової кафедри) нашої
академії 1999 року. Студенти
цікавились роботою військо-

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРІВ –
НА КОРИСТЬ ХВОРИХ

Професори Ю. М. Сіренко, Г. Д. Радченко,
доцент Л. І. Васильєва, професор Л. В. Кулик
«Хронічна тромбоемболічна
легенева гіпертензія: діагностичні можливості та ефективність хірургічного лікування»
доцент кафедри внутрішньої

здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії
та доктора наук у ДЗ «Дніпропетровська
медична
академія МОЗ України»,
положення про антиплагіат,
основні вимоги до публікацій результатів дисертації,
до оформлення первинної
документації, дисертації та
автореферату
дисертації,
бібліографічних посилань
та бібліографічного опису
тощо.
Довідник призначений
для здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії
та доктора наук у ДЗ «Дніпропетровська
медична
академія МОЗ України», які
готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для
вчених, які беруть участь в
атестаційному процесі.

Розпочалася передплата
Шановні читачі, дописувачі, завідувачі кафедр, керівники підрозділів!
Аби зберегти газету «Пульс» на паперовому носії, розпочинаємо передплату на
наступний 2018 календарний рік.
Вартість одного комплекту на рік – 50 гривень.
Сподіваємося на підтримку, співпрацю з творчими, активними, небайдужими.
РЕДРАДА «ПУЛЬСУ»
P. S. Першими нас підтримали колективи кафедр ортопедичної стоматології та сімейної
медицини ФПО.

медицини 3 ДМА Л. І. Васильєва (регіональний центр
ЛГ, Дніпро). Спираючись на
рекомендації з діагностики та
лікування тромбоемболії ле-

вих лікарів у зоні проведення
АТО, польових госпіталях,
організацією медичної евакуації поранених з поля бою
тощо.
На завершальному етапі
комплексних практичних занять був виїзд студентів під
керівництвом завідувача кафедри професора О. Ю. Сорокіної в одну із військових
частин смт. Гвардійське, де
виконали початкові та навчальні стрільби зі стрілецької зброї.
На військовому полігоні
студенти у складі навчальних
взводів виконали навчальні
стрільби з автомата Калашникова АК-74 та пістолета
Макарова ПМ. Практично
геневої артерії (2014) та легеневої гіпертензії (2015), була
продемонстрована
можливість своєчасної діагностики
рідкісної серцево-судинної
патології, визначені показники для проведення
хірургічного лікування
у вигляді пульмональної
тромбендартеріоектомії
та дана оцінка її ефективності через 6 місяців.
Доповідь також висвітлила вагомість професійного співробітництва
двох спеціалізованих регіональних центрів, які
займаються лікуванням
хворих з ЛГ, у Дніпрі –
КЗ «Дніпропетровський
обласний
клінічний
центр кардіології та кардіохірургії», у Львові –
«Міжрегіональний кардіохірургічний центр».
Професор Л. В. Кулик
(Львів, регіональний центр

КОНДРАТЬЄВ
В’ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Сумну звістку принесло
це літо: несподівано пішов
із життя декан ІІІ медичного
факультету, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії 2 Кондратьєв
В’ячеслав Олександрович.
Народився він 19 березня 1959 року, із золотою
медаллю закінчив школу, із
відзнакою –
педіатричний
факультет нашого інституту. По закінченні інтернатури працював лікарем-педіатром 12-ї міської лікарні
м.Дніпропетровська. З 1986
року працює у відділенні
кардіоревматології Обласної
дитячої клінічної лікарні.
Через
два
роки
В’ячеслав
Олександрович – асистент кафедри
дитячих хвороб №3 ДМІ
(згодом – кафедра госпітальної педіатрії №1, нині-кафедра педіатрії 2). У
1991 р. під керівництвом
професора Л. В. Ващенко
захистив дисертацію на
здобуття вченого ступеня
кандидата медичних наук,
а у 2001 р. – докторську дисертацію і з 2006 р. завідує
кафедрою госпітальної педіатрії №1 ДДМА.
Професор В. О. Кондратьєв – автор понад 200 наукових і науково-методичних
праць, 6 патентів на винахід.

В. О. Кондратьєв постійно удосконалював свою
практичну і теоретичну підготовку, був висококваліфікованим лікарем-педіатром,
дитячим кардіоревматологом. Накопичений майже
30-річний досвід дозволив
В’ячеславу Олександровичу стати провідним фахівцем у дитячій кардіоревматології. Одним з перших
в Україні він оволодів методом ультразвукової діагностики уражень серця в
дитячому віці, під його керівництвом розроблено ультразвукові критерії хвороб
серцевого м’яза у дітей.
Професор В. О. Кондратьєв – один із розробників
протоколів МОЗ України з
діагностики та лікування
кардіоревматологічних хвороб у дітей. Ці нові методи
діагностики та лікування
він успішно впроваджував
у роботу закладів охорони
здоров’я. Талант лікаря,
постійне
самовдосконалення, закоханість у свою
професію, високий професіоналізм В’ячеслава Олександровича були відомі за
межами Дніпропетровська.
З 2005 року В’ячеслав
Олександрович – декан IIІ
медичного факультету. За
його безпосередньої участі

відпрацювали посадку особового складу на військові
машини та здійснили марш
у складі колони до смт. Черкаське, де відвідали військовий шпиталь та зустрілися з
його працівниками, оглянули
приміщення та обладнання
цієї медичної установи. Крім
того, у госпіталі зустрілися зі слухачами Військової
медичної академії Збройних
Сил України, які поділилися
своїм досвідом навчання у
академії та набутими навичками.
Володимир ЗАКАЗНОВ,
заступник
завідувача
кафедри
медицини катастроф
та військової медицини
ЛГ) у доповіді «Застосування рекомендацій з ЛГ для
окремих клінічних ситуацій»
висвітлив можливості кардіохірургічного
лікування
пацієнтів з хронічною тромбоемболічною
легеневою
гіпертензією, також акцентував увагу на необхідності
взаємодії центрів між собою.
Дуже цікавою була дискусія між співголовами та доповідачами.
Робота секції пройшла
на високому професійному
і організаційному рівні, зацікавила усіх, хто на ній побував. Знайшли можливість
взяти безпосередню участь
в роботі секції і підтримали
колег голова асоціації кардіологів України професор
В. М. Коваленко та секретар
професор О. Г. Несукай, а
також учасники конгресу із
різних міст України та інших
держав.

успішно відбулась акредитація спеціальностей «фармація» та «сестринська
справа».
За багаторічну самовіддану працю В. О. Кондратьєв відзначений подякою
Міністра охорони здоров’я
України (2008 р.), за вагомий особистий внесок у
розвиток охорони здоров’я
та високий професіоналізм – Почесною грамотою
МОЗ України (2016 р.).
В’ячеслав Олександрович був прекрасним Учителем. У кожному із своїх
учнів міг знайти сильні
сторони, розвинути їх, він
надихав, допомагав, підбадьорював, дуже щиро радів
досягненням і перемогам
своїх учнів. Його віра окриляла…
Ми
запам’ятаємо
В’ячеслава Олександровича як неординарну особистість, талановитого вченого
та організатора, інтелігентну людину, яка поєднувала
в собі чудові людські риси –
принциповість, гуманність,
доброзичливість,
скромність, надійність.
Світла пам’ять нашому
дорогому учителю, колезі
та другу!
Ректорат,
профком, колективи
кафедри
педіатрії 2
та Обласної дитячої
клінічної лікарні
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4 стор.
Посвята
у студенти

Останній день літа…
У переддень нового навчального року наша академія традиційно влаштовує
урочисту посвяту у студенти. Це свято невидимими
стрічками прив’язує до її
величності Медицини сотні
молодих сердець, які вирішили присвятити їй свій
професійний шлях.
Урочистості
додає
пам’ятник воїнам-медикам,
що на території подвір’я
морфокорпусу, театралізоване дійство з Гіпппократом та його учнями.
Цьогорічну посвяту відкрив перший проректор,
професор І. С. Шпонька.
Він привітав нове поповнення, яке влилось до нашої
студентської сім’ї, та надав
слово ректору академії, члену-кореспонденту
НАМН
України Т. О. Перцевій.
Тетяна Олексіївна щиро
привітала із знаменною подією студентів, ліцеїстів,
їх батьків і наголосила, що

Відпочинок
на Самарі
Ліс, річка, озеро – ось такі
мальовничі місця. Усе це –
Орловщина, де розташований наш оздоровчо-спортивний табір «Здоров’я».
Цього літа, як і багато
років тому, тут відпочивали студенти і співробітники
академії. Відпочинок був цікавим, веселим і життєрадісним. Кожен знаходив своє захоплення: рибалка, плавання,

цьогоріч 511 юнаків та дівчат стали першокурсниками
вузу, а 77 – учнями медичного ліцею. ДМА впродовж 100
років сповідує і примножує

Здрастуй, нове поповнення!
демії створені всі умови не
лише для висококваліфікованої фахової підготовки медиків, але й для їх духовного
розвитку, розкриття обдарувань у колективах художньої
самодіяльності, у спортивних
секціях.
Вітав нове поповнення і
Гіппократ. Кожне слово його
Клятви, мов дорідне зерно,
засівалось у душі юнаків та
дівчат, аби згодом прорости
наполегливістю, самовідданістю в наданні медичної допомоги хворим.
ли: «Клянемося, клянемося,
клянемося!»
…Підніжжя пам’ятника
воїнам-медикам прикрашає
кошик з квітами.
Студентську молодь вітають зі святом заступник
голови облради О. В. Доброгорський, депутат Дніпропетровської облради В. Г. Бондарчук, голова комісії міськради з питань охорони
здоров’я, випускниця ДМА
професор Є. М. Дітятковська,

славні традиції, підготувала
понад 50 000 медиків, які працюють в Україні та за її межами. Півтори тисячі іноземних
студентів із 46 країн світу навчається у нашому вузі.
Ректор закликала бути
готовими до нелегкого навчального шляху: вивчення
фундаментальних, клінічних
дисциплін, опанування практичних навичок, складання
«Кроків» тощо. Тетяна Олексіївна підкреслила, що в акаспортивні заняття. Особливу
популярність мав волейбол.
Кожен день проходив у захоплюючих баталіях, де свою
нев’янучу майстерність демонстрував начальник табору, голова профкому співробітників Василь Васильович
Васильченко.
Не сумували й діти співробітників. Для них проводилися різноманітні конкурси.
Особливо запалювали змагання «Веселі старти», які
проводив Г. Л. Янковський.
Відпочивальники завжди
славилися своїми талантами,
які проявляли в конкурсах.

За традицією на посвяті
ректор вручає першокурсникам студентську символіку –
студентський квиток, залікову книжку та ключ знань,
а також одягає білосніжні
халати та шапочки. Цьогоріч цієї честі були удостоєні
волонтер АТО Яна Зінкевич,
Єлизавета Безгінова та Євген
Ходосовцев.
Євген зачитав Клятву
першокурсника, і новоспечені студенти дружно підхопи-
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академік НАМН України,
доктор медичних наук, професор О. Є Лоскутов. Зокрема, Олександр Євгенович закликав не лише наполегливо
навчатися, а й обов’язково
читати книги, не сидіти у
«фейсбуці», бути патріотами свого народу, своєї країни, примножувати традиції
альма матер, прагнути постійного фахового удосконалення.

Відлуння літа
Глядачі гідно оцінювали кожен виступ, від найменшеньких «зірочок», таких, як трирічний Матвій Дейнега, до
ветеранів табірних концертів – Ігоря Олександровича
Мальцева.
Особливо хочемо відзначити роботу бібліотеки, яка
має розмаїтий фонд, задовольняючи запити усіх відпочивальників. У бібліотеці ми
збагачувалися не лише духовно, але й завжди отримували гарний настрій завдяки
уважному, шанобливому
ставленню бібліотекаря
В. Т. Котелевської.
Загалом ми дуже
гарно відпочили як фізично, так і морально,
здобули заряд бадьорості і здоров’я на весь навчальний рік.

Людмила ДМИТРЕНКО,
Галина СМИРНОВА,
Микола БЄЛЯЄВ,
Алла ЗУБЕНКО,
Світлана МЕЛЬНИК,
Юрій МЕЛЬНИК,
Людмила КИЙКО

ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОГО
ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
МОЗ УКРАЇНИ»

Від першокурсників слово мовить Єлизавета Безгінова. Дівчина запевняє, що нова
медична зміна докладатиме
максимум зусиль, аби бути
гідною попередніх поколінь
випускників, аби не посоромити плеяду відомих українських вчених.
Урочистості
завершуються виступами учасників
художньої
самодіяльності.
Звучать поетичні привітання,
линуть українські пісні, гімн
нашої академії.
Очі першокурсників, їх
батьків, рідних променяться радістю, вдоволенням від
подолання першого щаблю –
вступом до омріяного вузу.

Виходить
українською мовою.
Обсяг 1 друк. аркуш.
Друк офсетний.

Літо – чудова пора, що
славиться безтурботними
днями для студентів. У
цей час хочеться поринути з головою у відпочинок
та давно забуті захоплення, проте постає питання,
як найкраще спланувати
свій час. Визначитись допомогло оголошення про
роботу табору нашої аlma
mater «Здоров’я». Я знайшла те, що шукала.
Студентські роки прекрасні тим, що ти зовсім
не боїшся їхати до місць,
де раніше не був. Хочеться побачити якнайбільше
нового, не звертаючи увагу на дрібниці.
Табір «Здоров’я» зустрів нас теплими обіймами і душевною атмосферою. Ми потрапили
у бурхливий світ студентського життя, яке пронизане свіжим подихом лісу,
жартівливими, життєрадісними миттєвостями, що
назавжди залишаються у
спогадах. Вечорами наша
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Дорогі першокурсники!
Хай і надалі вам вдасться здолати решту щаблів на шляху
до отримання медичного фаху.
Хай кожен студентський
день буде сповнений радістю
пізнання, накопиченням нових знань і вмінь, розкриттям
усіх ваших талантів!
Цінуйте студентське життя – воно неповторне!
Наталія ВЕЛИЧКО.
Фото Віктора СУЛАЄВА

Табір «Здоров’я»
дарував здоров’я
дружна компанія з різних
факультетів влаштовувала досвітки з піснями під
гітару, а вдень ходили охолодитися в річці Самарі.
Не забували ми про спорт.
Щодня покращували свої
навички з волейболу, граючи з викладачами. Точилися запеклі поєдинки,
щира і емоційна група
підтримки надихала і допомагала відкрити «друге
дихання».
А чого тільки вартувало свято Івана Купала!
Враження – незабутні! …
Романтичні
студентські
вечори біля величезного
вогнища, пісні і щирі розмови зігрівали наші душі.
Та все ж найяскравішою
подією сезону було… весілля. Звісно, свято було
несправжнім, однак дуже
щирим і емоційним.
Хоча зміна у таборі
тривала лише два тижні,
ми встигли подружитися,
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стати справжньою сім’єю.
По завершенні викладачі
прочитали багато віршів,
від яких наверталися сльози то від сміху, то від філософських рядків. Молоде
покоління теж не пасло
задніх. Читаючи поезію,
танцюючи, вони змушували нас, глядачів, чимдужче
плескати у долоні.
Від’їжджаючи,
відпочивальники
зробили
безліч пам’ятних серцю
фотографій, вони нагадуватимуть про яскраве літо –
2017.
Велика подяка адміністрації академії, директору табору доценту
В. В. Васильченку та профкому студентів ДМА, а
також кухарям їдальні, які
щодня вражали нас кулінарними шедеврами.
Аліна НІКОЛАЙЧИК,
студентка 3-го курсу
І медичного факультету
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