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Дорогі друзі!
І знову у нас рік ювілейних збігів. На державному рівні відзначаємо 50-річчя
перетворення навчального закладу з фармацевтичного у медичний. А ще —
115 років фармацевтичному факультету, 85 років медичному коледжу, 45
років першому міжнародному факультету, 10 років Університетській клініці.
Історичний шлях Запорізького державного медичного університету відзначений багатьма добрими здобутками. Нам є чим пишатися: ЗДМУ здобув славу одного з найкращих університетів країни, відомого в Україні і світі своїми
традиціями, великим науковим потенціалом та перспективами, і займає лідируючі позиції на ринку освітніх послуг.
Професорсько-викладацький склад вузу відзначається не лише мудрістю
і досвідом, а й подвижницькою діяльністю і щедрим талантом передавати
молодим поколінням медиків науку та майстерність лікувати. Вчені і практикуючі лікарі Запорізького медуніверситету є першопрохідцями у таких
важливих галузях, як трансплантологія та ендопротезування. А завдяки високотехнологічним розробкам запорізьких вчених-фармацевтів Україна за
рівнем розвитку фармацевтичної галузі та потенціалом вітчизняних виробників медичних препаратів не поступається багатьом європейським країнам.
Дуже важливо, що нам вдалося не тільки зберегти кращі досягнення вітчизняної системи медичної освіти, а й модернізувати її згідно з вимогами, які диктуються часом, бурхливим інформаційним простором, новітніми технологіями,
зростаючими суспільними потребами та входженням України до європейського і світового співтовариства. За минулі десятиріччя у вузі склалося блискуче
співтовариство учених і викладачів, підготовлені десятки тисяч висококваліфікованих фахівців. В Запорізькій області, та й по всій Україні складно знайти
лікувальну установу, де б не працювали наші випускники. Пройшовши важкі
роки наполегливої праці, вони стали достойними представниками нової генерації медиків і досягають вершин професійної майстерності. Запорукою їхніх
успіхів стають глибокі та системні знання, здобуті в університеті.
Щиро радий можливості привітати професорсько-викладацький колектив,
студентів і випускників Запорізького державного медичного університету зі
славними ювілеями. А подарунком для усіх нас є це видання — про кафедри і
структурні підрозділи. І про людей, які творять наш УНІВЕРСИТЕТ.
Vivat Academia! Vivant professores!
Щиро, ректор, професор Юрій Колесник
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Ректорат

Команда однодумців
Стиль діяльності ректорату Запорізького державного медичного університету — довіра і взаємодія. Кожен знає, за що відповідає, сумлінно й креативно виконує свою справу. Ректорат, як команда однодумців, злагоджено
працює на загальний результат — навчання і виховання медичної еліти
незалежної України: ректор Запорізького державного медичного університету заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук,
професор Ю. М. Колесник, перший проректор кандидат фармацевтичних наук,
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доцент М. О. Авраменко, проректор з наукової роботи заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор В. О. Туманський,
проректор з науково-педагогічної роботи доктор медичних наук, професор
В. А. Візір, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи кандидат біологічних наук, доцент С. А. Моргунцова, проректор з адміністративно-господарської роботи А. А. Козак, заступник ректора з економічних
питань К. М. Данилевич, заступник ректора з кадрових питань та режиму
Н. М. Бавицька, головний бухгалтер Л. С. Дейнега, голова профспілкової організації, доктор фармацевтичних наук, професор О. І. Панасенко, відповідальний секретар Приймальної комісії, кандидат фармацевтичних наук, доцент
В. М. Одинцова, помічники ректора Н. В. Баранова та Н. В. Підкович.
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Кафедра акушерства і гінекології

Оберіг материнства і дитинства
Минуло півстоліття, відколи в Запорізькому медичному університеті було
відкрито кафедру акушерства і гінекології. Засновником і першим її очільником був професор Євген Павлович Гребенніков, неординарна особистість,
учитель і наставник кількох поколінь акушерів-гінекологів. Біля витоків також стояли інші учені медичного вишу.
Основною клінічною базою було визначено пологовий будинок № 5, пізніше
ними став ряд інших пологодопоміжних установ, а також гінекологічне відділення обласної клінічної лікарні. Обсяги наукової та педагогічної роботи
зростали, колектив стрімко наповнювався новими професійними кадрами —
сюди приходили випускники аспірантури й клінічної ординатури не лише
Запорізького, але й Донецького, Дніпропетровського, Харківського медичних
вишів, а також практикуючі лікарі — акушери-гінекологи.
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Пізніше на зміну ветеранам кафедри
прийшло уже поповнення, майже
стовідсотково виховане кафедрою
Запорізького державного медичного
університету.
Кафедру в різні роки очолювали: професор Євген Павлович Гребенніков (1967-1984 рр.), професор А. В. Жаркіх (1984-2013 рр.), з
2013 року нею керує доктор медичних наук, професор Юрій Якович
Круть — випускник аспірантури й
докторантури Київського інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних
наук України.
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Нині кафедра акушерства і гінекології є однією з найпотужніших в
університеті. Сюди приходять навчатися студенти-старшокурсники, лікарі-інтерни, свої кроки у професію і
науку вони роблять під керівництвом
цілої плеяди висококваліфікованих
наставників.
Колектив згуртований, дружний,
єдиний в педагогічному, лікувальному, науковому процесі. Звідси
свого часу виокремилася іще одна
кафедра — акушерства, гінекології
та репродуктивної медицини ФПО,
яку очолює професор Наталія Авра
менко.
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Колектив мобільний, досвід вчених старшого покоління
поєднується з пошуком молодих науковців.
На кафедрі працюють: професори —
Ю. Я. Круть, А. В. Жаркіх, В. О. Залізняк, доценти — Н. Г. Ізбицька, О. М. Слинько, Н. В. Гайдай,
В. Г. Сюсюка, М. І. Павлюченко,
І. Г. Амро, асистенти — О. М. Ревенько, І. П. Міхісор, С. А. Бондаренко, С. П. Онопченко, В. А. Пучков,
О. Д. Кирилюк, О. Й. Островський,
Т. О. Губка, А. О. Шевченко, О. В. Бабінчук, Н. Ю. Богуславська, Л. В. Кириченко, М. Ю. Сергієнко, Н. Г. Колокот, Н. С. Олійник, О. А. Богомолова,
клінічні ординатори — Р. А. Оніщенко, А. А. Єсаянц, О. А. Рослик, аспіранти — К. С. Любомирська, О. В. Дейніченко, Н. А. Земляна.
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Якщо простежити шляхи нашого розвитку,
то прикметною рисою діяльності колективу
є послідовність у науковій роботі,
яка загалом підпорядкована святій справі
охорони материнства й дитинства.

«Особливістю нашої кафедри є те,
що ми є кураторами лікувальних закладів третього — найвищого рівня
надання високоспеціалізованої медичної допомоги найважчим хворим
з ускладненнями — вагітним, роділ
лям, матерям та немовлятам груп
високого ризику, а також жінкам
репродуктивного віку на тлі екстрагенітальних захворювань, — констатує завідувач кафедри, доктор медичних наук професор Юрій Якович
Круть. — Це здійснюється на клінічних базах, головним чином, в обласному перинатальному центрі, в амбулаторних та стаціонарних умовах.
Клінічними базами кафедри також
є клінічний пологовий будинок № 9,
клінічний пологовий будинок № 1,
гінекологічне відділення обласної
клінічної лікарні, гінекологічне відділення залізничної лікарні, гінекологічні відділення міських лікарень
№ 1 та № 7, відділення оздоровлення
вагітних клінічного санаторію «Великий Луг». Ми стоїмо на варті жіночого здоров’я, материнства й дитинства. Відповідно цій високій меті
підпорядкована наукова та педагогічна робота».
Основними науковими напрямками
роботи кафедри упродовж багатьох
років є: біологічна роль мікроелементів фізіології і патології жіночого
організму під час і поза вагітністю;
вплив екологічно несприятливих
факторів на репродуктивне здоров’я
жінок в Запорізькому регіоні; санаторна реабілітація вагітних жінок;
немедикаментозні методи профілактики і лікування фетоплацентарної
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недостатності; адаптація, імунітет
й ендокринна регуляція організму
жінок під час і поза вагітністю при
екстрагенітальних захворюваннях;
акушерські та перинатальні аспекти
у вагітних жінок із супутньою патологією.
«Родзинкою» кафедри стала ініціатива професора Є. П. Гребенникова
зі створення унікального на теренах
України санаторного відділення для
оздоровлення вагітних з акушерською та екстрагенітальною патологією на базі санаторію «Великий Луг».
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Наукові досягнення вчених відзначені двома високими державними
нагородами: професор А. В. Жаркіх
удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки за наукову розробку,
організацію і впровадження системи
санаторно-курортного оздоровлення
та лікування вагітних в Україні. Доцент Д. Є. Барковський під час роботи
на кафедрі отримав звання лауреата
Державної премії України в галузі
науки і техніки в номінації «Молодий
учений року» за вивчення патології
фетоплацентарного комплексу у ва-
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гітних, які проживають у великому
промисловому центрі.
За півстоліття співробітниками кафедри виконано понад 20 планових
наукових робіт з проблем фізіології
і патології вагітності, гінекологічної
захворюваності. Опубліковано понад півтори тисячі наукових статей в
журналах і збірниках, видано шість
збірників наукових робіт, дванадцять монографій, розроблено цілий
ряд раціоналізаторських пропозицій
і отримано двадцять патентів за оригінальними науковими дослідженнями. Співробітниками кафедри опубліковано підручник «Акушерство і
гінекологія» для медичних училищ

(професор А. В. Жаркіх). Професор
Ю. Я. Круть є співавтором навчальних посібників МОН України «Фізіо
логічне акушерство», «Патологічне
акушерство», «Невідкладні стани в
акушерстві». Професор А. В. Жаркіх,
доц. Л. І. Машинець і доц. Д. Є. Барковський є співавторами підручників
«Акушерство» та «Гінекологія» для
лікарів-інтернів.
За час існування кафедри захищено
п’ять докторських та сорок чотири
кандидатських дисертацій. Нині триває робота над однією докторською і
шістьма кандидатськими дисертаціями. Сто десять лікарів пройшли підготовку в аспірантурі та клінічній ор-
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динатурі з акушерства й гінекології,
двадцять шість з них — іноземні громадяни, випускники ЗДМУ.   На кафедрі навчалися в клінічній ординатурі й стажувалися лікарі з Нігерії,
Уганди, Лаосу, Лівії, Йорданії, Сирії,
Марокко, Домініканської республіки,
Чилі та інших країн.
Усі роки діяльності кафедри позначені організацією якісного навчання студентів, чому сприяють інноваційні технології та діяльність
наукового гуртка. Перший досвід
науково-дослідницької роботи усі
викладачі кафедри — випускники
ЗДМУ, отримали саме у кафедральному студентському науковому
гуртку.
Поряд зі студентами медичних факультетів, на кафедрі основи акушерства та гінекології опановують
майбутні педіатри, стоматологи, спеціалісти з фаху «Лабораторна діагностика», а також іноземні студенти.
Під патронатом кафедри організовано акушерсько-гінекологічну службу
невідкладної медичної допомоги області (санітарна авіація), співробітники чергують в клініках, курують
п’ятнадцять міст і районів Запорізької області, виїжджаючи туди для
консультацій.
Щороку оглядають близько семи з
половиною тисяч пацієнтів в лікарняних закладах, виконують більше
тисячі оперативних втручань. Майже
90 відсотків співробітників кафедри
мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію.
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Висока місія —
дарувати радість батьківства
В 2011 році у Запорізькому державному медичному університеті організована кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини факультету післядипломної освіти, яку очолила справжня подвижниця своєї справи,
професіонал високого класу, доктор наук з державного управління, професор
Наталія Вікторівна Авраменко. Кафедра розташована на базі КУ «Обласний
медичний центр репродукції людини» Запорізької обласної ради, і усі співробітники кафедри працюють у Центрі на спільну ідею й високу місію — дарувати людям радість батьківства.
Нині на кафедрі під керівництвом професора Наталії Вікторівни Авраменко
працюють: доктор медичних наук, професор Дмитро Євгенович Барковський,
кандидат медичних наук, доцент Олег Анатолійович Нікіфоров, асистенти —
кандидат медичних наук Олена Володимирівна Кабаченко, Ірина Борисівна
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Грідіна, Олена Олександрівна Ломейко, Оксана Сергіївна Сухонос.
«Ми добре пам’ятаємо свою університетську школу, яка дала путівку
в професію, фахівців, котрі щедро
ділилися знаннями», — міркує професор Наталія Авраменко, — зараз
настав наш час навчати. На кафедру
приходять студенти п’ятого, шостого курсів медичних та міжнародного
факультетів за спеціальностями «лікувальна справа» та «педіатрія», які
вивчають дисципліну «акушерство і
гінекологія», зокрема й дитячу гінекологію. Студенти четвертого курсу
опановують медичну генетику. Ряд
старшокурсників опановують медичну генетику, урологію. У нас навчаються також лікарі-інтерни, лікарі з
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цикли тематичного удосконалення
для лікарів в мережі післядипломної
освіти: «Ультразвукова діагностика в
гінекології», «Безплідний шлюб. Планування сім’ї», «Ендоскопія в гінекології», «Питання дитячої гінекології»,
«Медична генетика та лабораторна діагностика генетичних захворювань».
З метою забезпечення якісного навчального процесу на кафедрі обладнано комп’ютерний клас, де проводиться тестування при складанні
підсумкових модулів, а також для
підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2». Під час проведення практичних занять студенти
поєднують вивчений матеріал з активною роботою біля ліжка хворих,
в операційних, ендоскопічних кабінетах, лабораторіях центру, кабінетах
УЗД.  Створений на базі кафедри медіа-центр сприяє активному впровадженню в життя проекту телемедицини, а також проведенню курсів
удосконалення в online режимі.
Завдяки сучасному відеообладнанню,
яким оснащені операційні зали та навчальні кімнати, кожен студент може
спостерігати за ходом хірургічних
втручань.
досвідом практичної роботи — акушери-гінекологи, лікарі сімейної
практики, лікарі-лаборанти, урологи
та андрологи, лікарі з ультразвукової
діагностики, які підвищують рівень
своєї кваліфікації. Адже тут, на нашій
базі, вони можуть отримати знання
найвищого рівня. Ми пропонуємо такі
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Усім, хто навчається, ми даємо можливість доторкнутися до найсвятішого в медицині — таїни зачаття
майбутнього життя, зокрема, у тих,
кого природа обділила радістю батьківства. Високі репродуктивні технології дозволяють здійснювати це
у нашому Центрі, який успішно діє
більш як чверть століття. Адже тут на
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європейському рівні забезпечується
консультативно-діагностична допомога населенню з проблем безпліддя,
ефективно лікують і жінок, й чоловіків, зберігаючи їхнє репродуктивне
здоров’я».

Щотижня
у медіа-центрі
проходять
вебінари, тренінги
і консультації
для лікарів з області

З часу створення кафедри КУ «Обласний медичний центр репродукції
людини» ЗОР істотно поліпшив свою
діагностично-лікувальну базу. Завдяки значним фінансовим інвестиціям
університету в науково-дослідницьку та лікувальну діяльність кафедри,
здійснюються найсміливіші проекти
для поліпшення здоров’я запоріжців
та демографічної ситуації в південному регіоні України. У лабораторію
медико-генетичного консультування
та репродуктивної корекції, створену
на базі кафедри, закупили нове об-
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ладнання на суму понад два мільйони
гривень, завдяки якому можна комплексно проводити діагностику захворювань і лікувати хворих, не відправляючи в інші клініки.
Якість репродуктивного здоров’я населення є актуальною проблемою Запорізького регіону. Щорічно до обласного Центру репродукції людини за
допомогою звертаються понад 36 тисяч пацієнтів, серед яких 40% мають
складні форми безпліддя.
Співробітники кафедри разом з фахівцями клініки запровадили цілий
ряд сучасних репродуктивних технологій. У повному обсязі тепер виконуються оперативні втручання на
органах репродуктивної системи чоловіків та жінок з використанням сучасного ендоскопічного обладнання

«Rudolf». За допомогою мікрофотографічного мікроскопа «NikonEclipsTiU»
з мікроманіпуляторами «Narishige»
проводяться процедури запліднення
in vitro одним сперматозоїдом (ICSI).
За допомогою ламінарної шафи з підігрівальною поверхнею та вбудованим
стереомікроскопом «Olympus» досліджується селективний відбір найбільш якісних і зрілих сперматозоїдів.
Це важливо не лише для формування
і перебігу вагітності, але й для здоров’я майбутнього немовляти. Після
придбання установки кріоконсервації статевих клітин і ембріонів Planer,
яка дозволяє зберігати сперматозоїди,
яйцеклітини й ембріони, в клініці створенний кріобанк ембріонів, що істотно
збільшує шанси жінок на вагітність.
Тривають наукові дослідження в таких напрямах: удосконалення методів

Спільні зусилля вчених
і лікарів-практиків дають
позитивні результати:
щорічно, завдяки
штучному заплідненню,
вагітність настає
у 140-150 жінок.
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діагностики та лікування непліддя,
порушення функції органів репродуктивної системи у підлітків, вивчення
стану нейроімуноендокринної системи жінок під час та поза вагітністю за
відсутності та при наявності екстрагенітальної патології; розробка нових
методик щодо планування сім’ї та визначення особливостей контрацепції в
різні вікові періоди.
На кафедрі заплановані та виконуються дисертаційні роботи на теми:
«Оптимізація підбору гормональної
контрацепції у жінок з надлишковою
вагою» (асистент кафедри І. Б. Грідіна), «Механізми виникнення порушень морфо-функціонального стану
сперматозоїдів та їх корекція у чоловіків репродуктивного віку в умовах великого промислового міста (Запоріжжя та Запорізька область)» (асистент
кафедри О. О. Ломейко), «Клініко-патогенетичні особливості діагностики та
лікування ендометріозу при безплідді
у жінок з гіпотиреозом» (аспірант кафедри В. Ю. Постоленко), «Регуляція
та корекція нейроендокринних та морфофункціональних змін репродуктивної системи, психоемоційної адаптації
жінок з безпліддям, які перенесли
пренатальний стрес» (аспірант кафедри І. В. Семененко).
Співробітники кафедри видали 25
навчальних посібників, з них 6 — з
грифом МОЗ, опублікували 39 статей,
5 монографій, 3 патенти. За активної
участі науковців кафедри проведено
16 науково- практичних конференцій,
на з’їздах та конференціях виголошено близько 70 доповідей.
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Діагностичної апаратури, якою оснащена
кафедра акушерства, гінекології
та репродуктивної медицини ФПО ЗДМУ,
немає у жодному лікувальному закладі регіону.
Завдяки придбаному університетом обладнанню,
запоріжці тепер мають доступ до найпередовіших
світових технологій обстеження.
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Важлива роль аналізу
й контролю
Історія створення кафедри аналітичної хімії сягає у далекий 1959 рік,
в Одеський фармацевтичний інститут. Пізніше у структурі Запорізького фармацевтичного, відтак — медичного інституту, кафедра завжди була самостійним підрозділом, такою є й зараз. Головною метою роботи колективу кафедри
аналітичної хімії у всі часи є формування у майбутніх спеціалістів-провізорів
міцної теоретичної й практичної бази з аналізу лікарських засобів. Викладання аналітичної хімії на кафедрі здійснюється з урахуванням постійного
розвитку сучасних методів аналізу і підвищення вимог до якості лікарських
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препаратів. Науковий потенціал науково-навчального підрозділу упродовж усього періоду існування спрямований на розробку нових способів
аналізу лікарських речовин та удосконалення системи контролю якості
ліків як невід’ємної складової їх безпечного застосування.
Складний період колектив науковців переживав у післявоєнні часи,
коли наукові розробки на кафедрі
мали емпіричний характер і системні спрямовані дослідження не проводилися, що було зумовлене труднощами того історичного періоду.
Активний дослідницький процес
розпочався 1968 року, і був позначений розвитком фармацевтичної про-
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мисловості у країні, що висувало нові
вимоги до науковців і методів їх роботи. У цей час кафедрою завідував
доцент В. О. Гринь. Колектив активно
включився у роботу зі створення нових способів аналізу для фармацев
тичної галузі. Було розроблено нові
методи визначення спазмолітичних,
знеболюючих та протимікробних засобів.

Головною метою роботи колективу
кафедри аналітичної хімії у всі часи
є формування у майбутніх спеціалістівпровізорів міцної теоретичної й практичної
бази з аналізу лікарських засобів.

Тематика наукових досліджень остаточно визначилася з приходом на
кафедру 1984 року професора Володимира Васильовича Петренка.
Випускник Запорізького фармацев
тичного інституту, наполегливий
і цілеспрямований, В.В. Петренко
пройшов успішний науковий шлях
від аспіранта до кандидата наук,
захистив докторську дисертацію.
Саме він визначив напрямок наукової діяльності кафедри, пов’язаний
з використанням нових об’єктивних
фізико-хімічних методів аналізу,
і створив нову школу вітчизняних
аналітиків. Під керівництвом професора було захищено вісімнадцять
кандидатських і чотири докторські
дисертації, він опублікував понад
300 статей, одержав 135 авторських
свідоцтв. Володимир Васильович залишив по собі не тільки потужне наукове надбання, а й глибокий слід у
серцях багатьох учнів та колег.
З 2011 року кафедру очолює доктор фармацевтичних наук, професор Світлана Олександрівна Васюк.
Науковець нового покоління, автор
близько 250 наукових робіт, молода й енергійна, професор С. О. Васюк

28

I фармацевтичний факультет

зміцнила науковий, педагогічний
і методичний потенціал кафедри.
Світлана Олександрівна, досвідчений педагог та науковець, доклала
значних зусиль до підвищення якісного рівня викладання аналітичної
хімії як фундаментальної дисципліни, вдосконалення організації навчального процесу, зміцнення матеріально-технічного забезпечення
кафедри. Активна наукова діяльність професора С. О. Васюк та школи
її молодих вчених також спрямована
на вдосконалення системи контролю
якості ліків та розробку нових методів їх якісного і кількісного аналізу.
Під керівництвом Світлани Олександрівни захищено п’ять кандидатських дисертацій, одна дисертація
перебуває у процесі виконання, ще
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15.00.02 — фармацевтична хімія та
фармакогнозія.

одна — на етапі планування. Опубліковано понад 60 наукових статей і
отримано 12 патентів України. Світлана Олександрівна обрана Вченим
секретарем спеціалізованої вченої
ради Д 17.600.03, у якій розглядаються та захищаються дисертації на
здобуття наукового ступеня доктора
і кандидата фармацевтичних наук
за спеціальностями: 15.00.01 — технологія ліків, організація фармацев
тичної справи та судова фармація і
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На кафедрі аналітичної хімії до
свідчені науковці працюють поряд
з молодими вченими, які успішно
прокладають свій науковий шлях.
Невеликий, але злагоджений колектив, окрім завідувача кафедри,
складається з восьми викладачів: доценти, кандидати фармацевтичних
наук — Д. І. Дочинець, А. С. Коржова,
старший викладач, кандидат фармацевтичних наук Н. О. Нагорна, аси
стенти, кандидати фармацевтичних
наук — Ю. М. Жук, К. П. Мєдвєдєва,
асистенти — О. Р. Малецька і
А. О. Донченко, яка одночасно є аспірантом і виконує кандидатську ди
сертацію під керівництвом професора С. О. Васюк.
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У результаті наукових досліджень,
проведених на кафедрі під керівництвом професора С. О. Васюк, створено більше 150 нових методик аналізу
лікарських речовин у складі лікарських форм промислового виробництва. Усі методики впроваджені
у практику роботи лабораторій з
контролю якості ліків та навчальний
процес на фармацевтичних факультетах провідних вищих навчальних
закладів України. Активне впровадження передових технологій у
навчальний процес на кафедрі аналітичної хімії — це важливий ас-

пект удосконалення системи сучасної фармацевтичної та медичної
освіти.
У 2016-2017 навчальному році на кафедрі було розроблено і впроваджено онлайн-курс за вибором з аналізу якості продуктів харчування, а у
2017-2018 навчальному році впроваджуються онлайн-курси за вибором з основ хімічної метрології та
онлайн-курси для самостійної підготовки студентів з аналітичної та медичної хімії, зокрема й англійською
мовою.
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Усе починається з анатомії
Гіппократ вважав анатомію першоосновою медицини. Він усе своє життя вивчав будову людського тіла, пересвідчуючись, що вона є довершеною й унікальною, бо людина — найскладніший організм на планеті. Цим, власне, й
займаються студенти-медики, ледь переступивши поріг медичного навчального закладу. Першокурсників ця дисципліна ошелешує складністю і випробовує на міцність, випускникам, які досконало опанували анатомію, а через
неї — таємниці людського організму, відкриває шлях у професію.
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Cтановлення кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії у ЗДМУ відбувалося цікавими етапами, які
віддзеркалювали розвиток самого
вишу. Початок історії припадає на
грудень 1964 року, коли через декілька днів після організації лікувального факультету в Запорізькому
фармацевтичному інституті на посаду завідувача кафедри призначили

доцента кафедри нормальної анатомії Дніпропетровського медичного
інституту, талановитого учня професора К. Д. Філатової Олександра
Гавриловича Яхницю. До цього часу у
фармацевтичному інституті окремої
кафедри анатомії людини не було.
Заняття на кафедрі Запорізького
медичного інституту почалися в лютому 1965 року зі 220 студентами,
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які приїхали із Дніпропетровського,
Донецького, Кримського, Харківського, Одеського та Тернопільського
медичних інститутів. За конкурсом
на посади асистентів пройшли: кандидат медичних наук М. Г. Лебединець і, після закінчення аспірантури, Є. І. Холодна — учні професора
Р. Д. Синельникова з Харківського
медичного інституту, та В. В. Ратушняк з Львівського медінституту,
учень професора А. П. Любомудрова. Розпочали з організаційної роботи, створення матеріально-технічної
бази. Під керівництвом О. Г. Яхниці
в новому навчальному корпусі №3
були створені та оформлені секційні зали, наукові лабораторії, анатомічний музей та морг. Усі співробітники кафедри у вільний від занять
час збиралися в одній із секційних
і готували анатомічні препарати
для практичних занять та для екс-
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позицій в музеї. Активну участь
у цьому процесі брав і професор
О. Г. Яхниця, який сам прекрасно та
з великим задоволенням препарував
і надавав консультативну допомогу
співробітникам.

чалося наповнення музею препаратами — як закупленими, так і виготовленими своїми силами. З перших
днів відкриття музей став місцем
пропаганди здорового стилю життя
серед юнацтва та молоді.

Багато часу та зусиль співробітники
спрямовували на естетичне оформлення кафедри. Під керівництвом
кандидата медичних наук М. Й. Левіна були написані олійними фарбами
портрети видатних вчених-морфологів та копії картин Л. Д. Любимова «Леонардо да Вінчі», та Яна ван
Нека «Урок анатомії доктора Фредерика Рюйша». Лаборант кафедри
М. І. Леус написав копії картин Г. Семірадського «Фріна на святі Посейдона в Елевсині» та П.  Рубенса «Союз
Землі та Води». За ескізом О. Г. Яхниці та М. Й. Левіна були замовлені та
виготовлені вітражі для музею. По-

Щорічно на цій базі викладачі кафед
ри проводять більше 100 публічних
науково-виховних та пізнавальних
лекцій. Нині музей «Анатомії людини» є візитною карткою університету
і його гордістю.
З 1968 року почалася грунтовна
наукова робота кафедри. За ініціативи професора О. Г. Яхниці провадиться наукове вивчення гістохімічних характеристик вікових
особливостей слизових оболонок внутрішніх органів. Так, доцент Л. Г. Буковська вивчала привушну залозу,
доцент С. К. Гордієнко — підшлункову
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залозу, кандидат медичних наук
В. В. Ратушняк — кишківник, кандидат медичних наук Ж. П. Архіпова —
сечовий міхур, кандидат медичних
наук Є. І. Холодна — шлунок, кандидат медичних наук В. П. Січовий —
гортань. Кожен виконував свою роботу окремо, а працювали на спільний
результат.

З 2003 року у склад кафедри увійшов курс
оперативної хірургії та топографічної анатомії,
який заснувала професор Т. М. Капустіна,
і тривалий час очолював професор М. В. Карзов.

Нелегко було співробітникам, які
прийшли з різних медичних інститутів, перейти до опанування гістохімічними методиками, за допомогою
яких вивчали мукополісахариди з
повною їх диференціацією (глікопротеїди та глікозаміноглікани). Але
робота під керівництвом О. Г. Яхниці, який володів методиками, пішла
успішно. Зміцнені матеріально-технічна та наукова бази дозволили відкрити при кафедрі аспірантуру зі
спеціальності «нормальна анатомія».
Відтоді почалась планова підготовка
науково-педагогічних працівників
вищої кваліфікації, на кафедрі постійно навчаються 1-3 аспіранти.
Плеяда перших анатомів інституту — доценти С. К. Гордієнко,
Л. Г. Буковська, М. Г. Лебединець,
М. Й. Левін, асистенти Є. І. Холодна, Ж. П. Архіпова, В. В. Ратушняк,
Г. О. Соколов під керівництвом професора О. Г. Яхниці у короткі терміни
створили повноцінну кафедру анатомії людини. У сімдесяті роки кафедра
стала своєрідною кузнею кадрів для
інших вишів.
В 70-ті роки на кафедру прийшла
працювати плеяда молодих виклада-
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чів, тоді ж під керівництвом професора О. Г. Яхниці та доцента В. П. Січового було створено одну з перших
в УРСР гісторадіографічну лабораторію, керівником якої потім став
асистент В. К. Сирцов. Черговим науково-дослідним напрямом кафедри
було вивчення реактивності органів
при дії НВЧ-випромінювання. Науковці захистили першу докторську
та чотири кандидатські дисертації.
Така висока наукова активність була
подією у житті медичного інституту: всі науково-педагогічні працівники кафедри мали науковий ступінь, що на той час було винятком.
У 80-ті роки центральною науковою
проблемою кафедри стало вивчення морфогенезу лімфоїдних органів
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після внутрішньоутробного введення
антигенів. Молодий, перспективний
аспірант М. А. Волошин 1981 року
запропонував методику внутрішньоплідного введення антигенів, яка донині є основною експериментальною
моделлю при виконанні науково-планових та дисертаційних досліджень
співробітниками кафедри.
У період 1988-1994 років кафедрою
завідував професор В. І. Решетілов.
Відтак, з 1994 року за конкурсом кафедру нормальної анатомії університету очолив професор М. А. Волошин, який гідно продовжив справу
свого вчителя — професора О. Г. Яхниці. Доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки Укра-
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їни, академік міжнародної академії
інтегративної антропології, перший
віце-президент наукового Товариства анатомів, гістологів, ембріологів
та топографоанатомів України, професор М. А. Волошин працював на
чолі науково-навчального підрозділу по 2017 рік, до останніх днів свого
життя. Протягом 2003-2010 років він
був експертом ДАК України, підготував 6 докторів та 40 кандидатів
наук. Професор Микола Анатолійович Волошин вперше описав ендокринні структури вилочкової залози (так звані епітеліальні канальці),
обґрунтував концепції «Лімфоцит як
фактор морфогенезу органів і тканин» та «Закономірності розвитку
вісцеромегалії у новонароджених

після внутрішньоутробної дії чужорідних антигенів на лімфоїдну систему плода».
На початку тисячоліття новим поштовхом в розвитку кафедри стало
поступове збільшення прийому на
перший курс вітчизняних та іноземних студентів. Кадровий склад розширювався, на кафедру запросили
плеяду випускників університету,
лікарів. Кафедра продовжила вивчення біологічної активності речовин, їх токсичної, ембріотоксичної дії
та впливу на органи імунної системи.
За матеріалами цих досліджень опубліковано монографію «Тіотриазолін:
фармакологічні аспекти і клінічне
застосування» та видано методичні

39

Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

рекомендації «Морфологічні дослідження для оцінки імунотоксичності лікарських засобів», затверджені
Фармакологічним комітетом МОЗ
України. У цей період була підготовлена основа для відкриття при університеті 2012 року спеціалізованої
ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності
«нормальна анатомія».
В січні 2011року знаковою подією
для кафедри й університету стала
конференція, присвячена 90-річчю з дня народження професора
О. Г. Яхниці. Це був перший форум,
присвячений одному із фундаторів
Запорізького державного медичного
університету.
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У грудні 2014 року за значні досягнення в науковій та навчально-методичній роботі кафедри рішенням
Президії правління АГЕТ України
кафедрі була надана честь проведення VI Національного конгресу
анатомів, гістологів, ембріологів і
топографоанатомів України. А ще
через рік кафедра провела науково-практичну конференцію, присвячену 50-річчю Запорізького осередку АГЕТ, на якій було заслухано
більше 20 наукових доповідей та намічені перспективи подальших наукових досліджень.
З 2017 року кафедру анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії очолює доктор
медичних наук, професор Олена
Анатоліївна Григор’єва. Під її керівництвом працюють: кандидати
медичних наук, доценти — М. Г. Лебединець, І. Ф. Штанько, М. С. Щербаков, М. Б. Вовченко, О. А. Апт,
А. О. Світлицький, С. В. Чугін,
О. В. Артюх, кандидати медичних
наук, асистенти — Ю. Ю. Абросімов,
Т. А. Тополенко, Н. В. Грінівецька,
О. Л. Зінич, П. В. Богданов, О. С. Таланова, кандидат медичних наук,
старший викладач Т. М. Матвєйшина, асистенти — А. О. Партеса,
Ю. В. Здовбицька, В. І. Брик. Курс
оперативної хірургії на кафедрі викладають: кандидати медичних
наук, доценти — Е. Р. Скаковський,
В. А. Камишна, кандидати медичних
наук, асистенти — В. В. Булдишкін,
А. С. Писаренко, кандидат медичних
наук, старший викладач О. Л. Лазарик.

41

Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

42

I медичний факультет

43

Кафедра біологічної хімії

Біохімія потрібна всім!
У тому, що без біологічної хімії не обходиться жодна галузь в медицині, беззаперечно переконана завідувачка кафедри біохімії, доктор хімічних наук,
професор Катерина Вячеславівна Александрова. Кафедра біологічної хімії
допомагає студентам сформувати вміння застосовувати знання про біохімічні
процеси в організмі людини — як в нормі, так і при патології, — у професійній
діяльності. Ця захоплююча наука відкриває свої таємниці тим, хто досліджує
хімічний склад організмів та їхніх складових частин, а також перебіг хімічних
процесів в організмах. Наука ця прихильна до пристрасних, саме такими є
співробітники кафедри біохімії ЗДМУ.
«Це єдина кафедра в університеті, де щотижня приходять в навчальні аудиторії сто груп, — говорить професор К. В. Александрова. — Студенти
першого та другого медичних, першого та другого фармацевтичних, іноземні англомовні студенти другого міжнародного факультетів вивчають
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біологічну хімію. Ми налаштовуємо
їх на те, що опановувати весь обсяг
знань нелегко, але разом з ними вболіваємо за результати успішності й
максимально сприяємо якості навчання. У нас студенти складають ліцензований іспит «Крок-1» за всіма
позиціями».
Кафедру біологічної хімії в Запорі
зькому медичному інституті 1960
року заснував доктор біологічних
наук, професор І. В. Савицький,
учень академіка О. О. Богомольця.
Головним напрямом наукової роботи
цього видатного вченого була медична ензимологія, зокрема, вивчення
дії іонізуючої радіації на метаболічні
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Про складне — просто!
Науковці кафедри біологічної
хімії розробили прості лабораторні
методики синтезу неописаних раніше
в літературі ксантинових похідних.
процеси в організмі. Результати його
досліджень знайшли широке застосування в медицині, а радіоміметичні
сполуки, які були запропоновані ним,
й досі застосовують у хіміотерапії
пухлин.
Під час завідування кафедрою доктором медичних наук А. Ш. Бишевським (1966-1972 роки), автором відомого на той час підручника «Біохімія
для лікаря», співробітники кафедри
спільно з лікарями міста та області
вивчали проблеми гемокоагуляції.
З цієї тематики науковці виконали та
захистили сім кандидатських та одну
докторську дисертації.
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Наступний період (1972-1981 роки)
кафедрою керувала кандидат біологічних наук доцент В. Г. Вержиковська. Напрямом науково-дослідної
роботи кафедри в ті роки було вивчення пристінкового травлення та
медіаторно-ферментативних систем
слизової оболонки кишківника при
хірургічному лікуванні захворювань
органів травного тракту.
Нарощення потужності науково-дослідної та навчально-методичної ро-

боти розпочалося в 1982 році, коли
кафедру очолив доктор медичних
наук, професор В. С. Якушев. Тут
було створено ряд нових лабораторій, обладнаних новітньою апаратурою. Співробітники кафедри активно долучились до вивчення біохімії
стресу, ішемічної хвороби серця та
інфаркту міокарда. За цією темою у
1982-1994 роки науковці захистили
дев’ять кандидатських та одну докторську дисертації.

47

Кафедра біологічної хімії

У подальшому кафедрою завідували: доцент В. І. Куріпка (1994-1995
роки), професор В. В. Давидов (19952000 роки), професор М. І. Романенко
(2003-2008 роки).
Новий етап інтенсивного розвитку наукового процесу розпочався
2008 року, коли на чолі колективу кафедри стала доктор хімічних
наук, професор К. В. Александрова.
Співробітники активно долучилися до вивчення біохімічних властивостей ксантинових ксенобіотиків.
На кафедрі була створена новітня
науково-дослідна лабораторія, що
посприяло науковцям виконати та
захистити 9 кандидатських та 1 докторську дисертації.
Катерина Вячеславівна — автор понад 400 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких більше 200
оригінальних статей, 16 патентів.
За редакцією професора К. В. Александрової створено національний
підручник «Біохімія» для студентів
фармацевтичних спеціальностей, а
також чотири навчальних посібники,
затверджених МОЗ України. Брала участь в розробці чотирьох типових програм, затверджених МОЗ
України.
Нині під керівництвом професора
К. В. Александрової на кафедрі біологічної хімії працюють: доктор фармацевтичних наук, професор М. І. Романенко, доктор біологічних наук,
доцент В. М. Швець, доценти, кандидати біологічних наук — О. Б. Макоїд, Н. В. Кірсанова, кандидати

48

фармацевтичних наук, доценти —
Д. Г. Іванченко, О. С. Шкода, кандидат біологічних наук, старший
викладач Н. П. Рудько, кандидати
фармацевтичних наук, старший викладач Д. М. Сінченко, асистенти —
О. Ю. Черчесова, О. О. Пахомова,
Д. А. Васильєв, асистент Є. К. Михайличенко.

I фармацевтичний факультет

Кафедра біологічної хімії допомагає студентам
сформувати вміння застосовувати знання про біохімічні
процеси в організмі людини — як в нормі,
так і при патології, — у професійній діяльності.
Кафедра біохімії є опорною кафедрою з дисципліни «Біологічна хімія» для студентів вищих навчальних медичних (фармацевтичних)
закладів ІІІ-IV рівня акредитації
за спеціальностями «Фармація» та
«Технології парфумерно-косметичних засобів». Співробітники кафедри створили типові програми з

біологічної хімії, затверджені МОЗ
України.
Головним напрямом науково-дослідницької роботи є синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості ксантинових ксенобіотиків. Упродовж п’яти
останніх років провідною темою кафедри є вивчення хімічних і біологіч-
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них властивостей ксенобіотиків ксантинового ряду. Науковці розробили
прості лабораторні методики синтезу неописаних раніше в літературі
ксантинових похідних, а також дослідили їх фізико-хімічні та біологічні
властивості.
За останні роки на кафедрі захищено докторську і 9 кандидатських ди
сертацій, виконуються 1 докторська
і 1 кандидатська дисертації. Викладачами кафедри за цей період опубліковано понад 210 робіт, отримано
36 патентів України.
Колектив кафедри біологічної хімії
одним з перших представив на загал університетській спільноті своє
інтелектуальне надбання — створений власними силами сайт http://
biochem.zsmu.zp.ua. Ресурс вибудований струнко й чітко. Він розрахований як на зацікавлення самих працівників кафедри, так і на студентів,
таким чином слугує як новинний, й
разом з тим — навчальний. Інформація подається актуально й дохідливо.
Цікавий допоміжний матеріал знайдуть на сайті студенти, зокрема, які
готуються складати «Крок 1. Фармація». Студентам пропонується завантажити підручники з кафедрального сайту, а також пройти навчальне
тестування.
Співробітники кафедри знімають на
відео лабораторні роботи, коментуючи і пояснюючи кожен важливий
нюанс їх проведення. Сайт створений
трьома мовами і має великий резерв
для наповнення і розвитку.
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На відстані самого серця
Щоб потрапити без ліфта на кафедру внутрішніх хвороб 1, на п’ятий поверх
міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги, треба мати
добре треноване серце. Те, яким воно має бути у пересічної людини, демонструє завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Віктор Денисович
Сиволап. Він легко, швидким темпом, без жодної ознаки задишки, піднімається сходами, заходить у кабінет. Секрет відмінної форми у професора не
вельми складний — не переїдати (одначе, є у Віктора Денисовича маленька
слабина — він любить цукерки), не лінуватися, вправи для тонусу і задоволення, посильна фізична робота. І — постійний рух, нам спокій лише сниться!
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А ще живе на позитиві, має спокійну
розважливу вдачу і хорошу усмішку,
відкриту людям. Надійним оберегом
служить й енергетично наснажує
родина — така собі маленька, але потужна медична ланка: дружина, син,
онук віддано й пристрасно служать
медицині, і, звісно, додає сил улюблена робота.
У медицині професор В. Д. Сиволап, випускник Дніпропетровського медичного інституту, з 1965 року.
Завідує кафедрою внутрішніх хвороб № 1 ЗДМУ з 1992 року — чверть

століття. Робочий день починається
з огляду хворих. Зазвичай вони очікують на консультацію професора не
лише в лікарняних палатах, а приходять за направленнями колег з інших
лікувальних закладів. Віктора Денисовича добре знають усі науковці
і лікарі, які займаються проблемами
кардіології. Він завжди у гущі людей
— пацієнтів, співробітників кафедри
і університету, студентів. Мов магнітом, притягує молодь: уміє їх слухати, тактовно наставляти, делікатно
робити зауваження і жодним чином
не виказувати зверхності.
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заважають людині повноцінно жити.
Це — дослідження найбільш актуальних проблем клінічної кардіології,
зокрема, інфаркту міокарда у хворих
з метаболічним синдромом, анемією,
артеріальною гіпертензією, аритміями та іншими супутніми патологічними станами; з’ясування причин та
механізмів формування, діагностики
ранньої післяінфарктної аневризми
серця, структурно-функціонального стану серця, маркерів серцевої
та ниркової дисфункції у хворих на
хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу тощо.

У медичній спільноті Запоріжжя
працює багато вихованців, учнів Вік
тора Денисовича, яких він поставив
«на крило» у складній кардіологічній спеціальності, був науковим керівником дисертаційних досліджень
і просто мудрим наставником. Під
керівництвом професора підготовлено трьох докторів медичних наук,
це — професори Н. С. Михайловська,
С. М. Кисельов, доцент Д. А. Лашкул,
а також тринадцять кандидатів медичних наук, виконано п’ять ініціативних науково-дослідних робіт.
Віктор Денисович — відомий вчений, автор понад 450 друкованих видань, зокрема, чотирьох монографій,
трьох підручників, 14 винаходів та
деклараційних патентів. Наскрізною
темою науково-дослідної діяльності
професора усе життя було і залишається людське серце з усім його
складним комплексом уражень, що
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Своєю пристрастю до пізнання «серця на долоні» Віктор Денисович понад
25 років надихає колектив кафедри.
Усі разом працюють над виконанням
науково-дослідної роботи на тему:
«Дослідження клініко-патогенетичних особливостей перебігу хронічної
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серцевої недостатності ішемічного
ґенезу на тлі супутніх патологічних
станів, удосконалення діагностики та
оптимізація лікування».
«Ми жодним чином не починали з
нуля, — розповідає про діяльність
кафедри Віктор Денисович. — Засновником і першим завідувачем
кафедри 1965 року був професор
Володимир Георгійович Шершньов,
вихованець Харківського медичного інституту, і носила кафедра
тоді назву факультетської терапії.
Наукові дослідження цього вченого стосувалися проблем кардіології,
функціональної діагностики. За його
ініціативи було створене інфарктне

відділення з блоком інтенсивної терапії в лікарні швидкої медичної допомоги, що дозволило організувати систему етапного лікування хворих на
інфаркт міокарда у Запоріжжі. Далі,
у 1983-1992 роках, кафедру очолював
професор Борис Миколайович Безбородько, дослідник в галузі терапії,
кардіології, ендокринології, гематології, що стосувалися проблем системи
згортання крові. Він представляв наукову школу Дніпропетровська, таким
чином, на кафедрі формувалися і міцніли кращі засади української кардіологічної галузі України».
Вагомий внесок у розвиток медичної
науки в Запорізькому медичному уні-
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Робота у відділенні інтенсивної терапії
хворих на інфаркт міокарда —
як на передовій: битва за життя
не припиняється ні на хвилину.
верситеті зробили співробітники, які
в різні роки працювали на кафедрі:
професори — Я. М. Доценко, В. Г. Селивоненко, В. П. Белінський, доценти — В. К. Воробйова, П. А. Мілонов,
В. В. Зубарев, В. С. Шумаков, В. Г. Єремеєв, Н. С. Михайловська, З. А. Сімочкіна, В. Х. Каленський, М. М. Гостіщев,
О. В. Шершньова, асистенти, кандидати медичних наук — М. М. Безбородько, В. Я. Воєводін, Г. І. Гребеннікова, М. М. Долженко, Л. С. Знахуренко,
Н. М. Калініна, І. М. Курінна, В. І. Крав-
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ченко, С. П. Пахомова, В. О. Сітніченко, Н. П. Склярова, Л. М. Тимошенко,
О. В. Тарнапольський, В. І. Ткаченко,
Н. М. Щербань, Н. С. Якушева. Кращі наукові традиції передаються в
колективі з покоління в покоління.
Тепер на кафедрі під керівництвом
професора В. Д. Сиволапа працюють:
професор, доктор медичних наук
С. М. Кисельов, доцент, доктор медичних наук І. Л. Кечин, доцент, доктор медичних наук Д. А. Лашкул, чотири доценти, кандидати медичних
наук — Т. В. Богослав, П. П. Бідзіля,
В. Г. Каджарян, О. О. Соловюк, п’ять
асистентів, кандидатів медичних
наук — О. П. Бондаренко, Е. Ю. Гура,
Я. В. Земляний, О. В. Назаренко,
Ж. Е. Сапронова.
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Колектив постійно перебуває в пошуку, провадиться навчання аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів. Викладацький колектив
досяг значних успіхів в удосконаленні навчально-методичної, науково-дослідницької та лікувальної роботи: упродовж останніх трьох років
підготували та видали дві монографії, три підручники, 28 навчальних
посібників для викладачів, студентів та лікарів практичної охорони
здоров’я, опублікували 77 наукових
статей.
Кафедра внутрішніх хвороб 1 Запорізького державного медичного університету є унікальною сучасною

клінічною, науковою та навчальною
базою для підготовки терапевтів,
кардіологів, лікарів невідкладної
допомоги, ендокринологів в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі.
Досвідчені викладачі — висококваліфіковані лікарі, провадять навчання на основних клінічних базах: КУ
«Міська клінічна лікарня екстреної і
швидкої медичної допомоги» у відділеннях ОРІТ для лікування гострого
інфаркту міокарда й кардіологічному; обласному медичному центрі
серцево-судинних захворювань; обласному ендокринологічному диспансері та міській клінічній лікарні
№ 4 м. Запоріжжя.
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Саме співробітниками кафедри
вперше у клінічній практиці впроваджено системний тромболізис
при гострому інфаркті міокарда на
догоспітальному етапі, широко застосовуються інвазивні втручання
при ішемічній хворобі серця (стентування коронарних судин), сучасні електрофізіологічні, променеві
методи дослідження, як-от добовий
моніторинг артеріального тиску та
ритму серця, ультразвукове дослідження серця, коронографія і новітні
методи лікування серцево-судинних
захворювань. Досвід, напрацьований у процесі навчання, викладачі,
професори й доценти щедро передають майбутнім медикам, студентам ЗДМУ.  На кафедрі проводиться
підготовка студентів за навчальною
дисципліною «Внутрішня медицина» за спеціальностями «Лікувальна
справа», «Педіатрія», магістратура і
клінічна ординатура за спеціальністю «Внутрішні хвороби», аспірантура за спеціальностями «Внутрішні
хвороби» та «Кардіологія».

59

Кафедра внутрішніх хвороб 2

На кращих зразках
сучасних стандартів
У кафедри внутрішніх хвороб 2 свій оригінальний почерк, його важко сплутати з іншим. Передусім тому, що коли на базі МСЧ ДП «Радіоприлад» засновувався цей навчальний та науковий підрозділ, у доктора медичних наук, професора Вадима Анатолійовича Візіра, який його очолив та сформував, було
чітке уявлення, чим колектив займатиметься у поточних справах й на далеку
перспективу.
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Головним завданням постало навчання майбутніх лікарів сучасним
стандартам діагностики захворювань
внутрішніх органів. Оскільки кафедра обрала таку гостру й багатогранну для суспільства проблему, як боротьба з артеріальною гіпертензією,
що є головним чинником серцево-судинних уражень, відтак інвалідизації
та високої смертності серед населення, то цим темам належало приділяти особливу увагу під час занять зі
студентами.
Минуло майже чверть століття, а
проблема на вістрі часу, актуальна
й нині. Високі стандарти, започатковані науковцями з перших кроків
діяльності кафедри, успішно витримуються.
Курс з функціональної діагностики було запроваджено для студентів п’ятого й шостого курсів з метою
наблизити їх до професії, тобто навчити, щоб опанований теоретичний
матеріал застосовувався у лікуванні
конкретних хворих. «Без п’яти хвилин лікарі, вони вже визначилися у
медицині, стоять на порозі самостійного шляху, але варто допомогти молоді відчути професію, зрозуміти її,
сформувати готовність до цієї справи, — міркує професор Вадим Анатолійович Візір. — Для того, щоб займатися медициною, потрібен особливий
характер — цілеспрямований, твердий і водночас чуйний та щиросердний. За будь-якої ситуації лікар має
зберігати ясний розум і давати собі
звіт, що у його руках найдорожче —
людське здоров’я і життя. Тому не

За будь-якої ситуації лікар має зберігати
ясний розум і давати собі звіт,
що у його руках найдорожче —
людське здоров’я і життя.
менш важливою місією, ніж навчання
лікарській справі, є виховна».
Кафедра внутрішніх хвороб 2 є базовою у підготовці лікарів медичного
та педіатричного напрямків з терапевтичного та кардіологічного профілю. Навчальний процес проходить
на сучасній лікувально-діагностичній базі — КУ «Міська лікарня № 7»,
у терапевтичному, спеціалізованому кардіологічному й функціонально-діагностичному відділеннях, де
студенти безпосередньо працюють з
хворими.
Студентам створені зручні умови для
навчання: облаштовано 12 аудиторій
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навчальні програми з ехокардіографії, холтерівського моніторування,
ендоскопії, онлайн курси з функціональної діагностики та для самостійної роботи студентів.
Колектив кафедри — високопрофесійний, інтелігентний, вірний принципам наукового пошуку, кадрової
наступності. Досвідчені викладачі з
вченими званнями та науковими ступенями кандидатів і докторів наук,
вищими лікарськими категоріями
є зразком для молодого покоління
майбутніх медиків, тримають високу планку, щоб бути прикладом для
студентів.

для проведення практичних занять,
комп’ютерний клас, конференц-зал,
наукову лабораторію, чотири кабінети функціональної діагностики.
Вітчизняні, іноземні та англомовні
студенти 5 курсу медичних факультетів вивчають на кафедрі дисципліну «внутрішня медицина». У п’ятикурсників є можливість за вибором
вивчати курс «функціональна діагностика». Розроблені мультимедійні
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Зараз кафедру очолює кандидат
медичних наук, доцент Олександр
Вікторович Деміденко. На кафедрі
працюють: проректор з науково-педагогічної роботи, доктор медичних
наук, професор Вадим Анатолійович
Візір, доктор медичних наук, професор Олександр Євгенович Березін, кандидат медичних наук, доцент
Ігор Борисович Приходько, кандидат
медичних наук, доцент Антон Сергійович Садомов, кандидат медичних
наук, асистент Сергій Григорович
Шолох, кандидат медичних наук,
асистент Ігор Вітольдович Заіка,
кандидат медичних наук, асистент
Олександр Вікторович Гончаров,
кандидат медичних наук, асистент
Віктор Валерійович Буряк, кандидат
медичних наук, асистент Олена Геннадіївна Овська, кандидат медичних
наук, асистент Ганна Володимирівна
Полякова, кандидат медичних наук,
асистент Василь Володимирович
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Школовий, аспірант Олеся Володимирівна Насоненко, старший лаборант Оксана Володимирівна Писанко.
Колектив кафедри цілеспрямовано й
послідовно працює над науковими дослідженнями. Основною тематикою є
вивчення чинників виникнення механізмів формування та перебігу патологічних станів серцево-судинної
системи, зокрема проблем серцевої
недостатності й артеріальної гіпертензії, та розробка методів медикаментозної і немедикаментозної їх корекції. За матеріалами завершених
наукових досліджень і тих, що виконуються співробітниками кафедри,

Кафедра внутрішніх хвороб 2
протягом багатьох років є акредитованою
клінічною базою Державного експертного
центру МОЗ України.
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опубліковано понад 800 наукових
праць, 18 монографій та навчальних
посібників, 16 патентів України на
винаходи та корисні моделі.
Плідна праця колективу поцінована
державою, співробітники відзначені грамотами, дипломами. Професор
Вадим Анатолійович Візір нагороджений Почесною грамотою МОЗ
України «За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та
удосконалення педагогічних процесів, підготовку висококваліфікованих
фахівців охорони здоров’я, високий
професіоналізм і відданість справі».
Адже під його керівництвом підготовлено чотири доктори і двадцять чотири кандидати медичних наук. Професор В. А. Візір обраний у президію
правління Українського товариства

64

кардіологів, член редакційних рад
журналів «Український медичний
часопис» «Артеріальна гіпертензія»,
«Серцева недостатність», «Кровообіг
та гемостаз», заступник головного редактора «Запорожского медицинского
журнала».
Викладачі кафедри виконують великий обсяг лікувальної і консультативної роботи у відділеннях стаціонару та поліклініки КУ «Міська
лікарня № 7» та в інших закладах
охорони здоров’я міста.
На кафедрі обладнано новий кабінет
функціональної діагностики та лабораторію кафедри, які використовуються для наукових досліджень, у
навчальному процесі та спільній роботі з лікувальним закладом.

I медичний факультет

Кафедра внутрішніх хвороб 2 має
великий досвід проведення соціальних
акцій, які доводять свою ефективність.
Зокрема, співробітники кафедри
проводять тиждень обстежень
і консультацій під гаслом
«Почуй своє серце».
Під час цієї акції пацієнти
мають можливість зробити ЕКГ,
ультразвукове обстеження серця,
провести пробу на визначення
толерантності до фізичних
навантажень, виміряти тиск і отримати
висококваліфіковану медичну
допомогу.
Восени організовують тиждень
боротьби з ХОЗЛ, коли всі бажаючі
мають можливість безкоштовно
пройти обстеження на комп’ютерному
спірографі, зробити тест на зворотну
обструкцію, отримати консультацію
у пульмонолога, і, за потреби —
проконсультуватися
у професорів та доцентів ЗДМУ.
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Студентська наука —
біля ліжка хворого
Сорок років тому заслужений працівник вищої школи, доктор медичних наук,
професор Яків Миколайович Доценко, керуючись гострою потребою у дослідженнях розладів функцій зовнішнього дихання у пацієнтів промислового
регіону, заснував кафедру госпітальна терапія № 2. З 2007 року вона носить
назву кафедра внутрішніх хвороб 3, відтоді й донині очолює колектив доктор
медичних наук, професор Сергій Якович Доценко.
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Між цими відрізками часу — напружена послідовна робота кількох поколінь вчених над проблемами, які
для медицини й населення залишаються вічними: захворювання серцево-судинної системи, ревматологічні
ураження, захворювання нирок, хвороби органів травлення, пульмонологічна патологія.
У різні часи кафедру очолювали:
доцент С. І. Цимбал (1987-1995), професор С. М. Поливода (1995-2007).
Зараз на кафедрі під керівництвом
професора С. Я. Доценка працюють:
професор, доктор медичних наук
Д. Г. Рекалов, доценти, кандидати
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Високий професійний рівень співробітників
кафедри дозволив створити на її базі два обласні
лікувально-діагностичні Центри: діагностики,
лікування та профілактики гастроентерологічних
захворювань і алергології та клінічної імунології.
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медичних наук — Т. Г. Шеховцева,
Г. Я. Медведчук, А. В. Афанасьєв,
В. І. Кравченко, О. В. Кулинич,
С. І. Свистун, Б. Б. Самура, Р. О. Сичов, І. В. Чорна, М. В. Шевченко;
асистенти, кандидати медичних
наук — Н. П. Склярова, І. І. Токаренко, І. О. Данюк, В. М. Тягла, кандидат
біологічних наук В. А. Коваленко.
Кафедра розташована на території клінічних баз: багатопрофільна
КУ «Запорізька обласна клінічна
лікарня», ДЗ «Відділкова клінічна
лікарня станції Запоріжжя - 2», навчально-науковий медичний центр
«Університетська клініка».
«Ми прагнемо навчати студентів,
використовуючи сучасні методи
інформаційного забезпечення навчального процесу, впроваджуємо нові ефективні форми контролю
знань - умінь, — розповідає професор Сергій Якович Доценко. - Але,
передусім, даємо відчути молоді
себе завтрашніми лікарями. У них є
унікальна можливість отримувати
практичні навички в одному з флагманів медицини регіону — в обласній
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клінічній лікарні. Тут зосереджуються хворі, переважно з ускладненнями захворювань, не лише з
нашої області, тому неоціненним є
досвід спільної роботи студентів з
практикуючими лікарями біля ліжка
хворого.
Які б методики не приходили медикам на поміч, а спілкуватися з пацієнтом лікар буде завжди. Тому
підготовка студентів на кафедрі є
практично-орієнтованою та базується на роботі у лікарняній палаті
з опрацюванням методів клінічного
мислення, сучасних лабораторних
та інструментальних методів діагностики та диференційної діагно
стики терапевтичних захворювань.
Ми навчаємо студентів працювати
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з лікарняною медичною документацією, залучаємо до чергувань у
клініці, приймальному відділенні,
відділеннях невідкладної допомоги,
поліклініці».

Кафедра є консультативно-методичним
центром з терапії в Запорізькій області.
Щорічно співробітники кафедри, серед яких
є головні спеціалісти області з пульмонології,
ревматології, нефрології, гематології,
консультують понад тридцять тисяч хворих
з міста та області, виконують більше
двох з половиною тисяч виїздів у райони.

Кафедра є випускною з дисципліни «Внутрішня медицина» — модулі «Сучасна практика внутрішньої
медицини» та «Невідкладні стани у
клініці внутрішньої медицини» вивчають вітчизняні, іноземні та англомовні студенти 6 курсу медичних
факультетів за спеціальностями
«Лікувальна справа» та «Педіатрія».

справа», «Педіатрія», «Стоматологія» та магістри за спеціальністю
«Лабораторна діагностика» опановують курс «Клінічна імунологія та
алергологія».

Пятикурсники за спеціальністю
«Лікувальна справа» та «Педіатрія»
вивчають курс «Професійні хвороби», а за спеціальністю «Лікувальна

Співробітники кафедри працюють
над науковими дослідженнями з
таких напрямів: коморбідні захворювання в терапевтичній клініці
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(особливості клінічного перебігу,
фактори ризику, біохімічні маркери,
прогностичні моделі, сучасні підходи
до терапії та профілактики); захворювання серцево-судинної системи
(структурно-функціональні властивості судин при гіпертонічній хворобі, ішемічній хворобі серця, серцевій недостатності), у тому числі
сполучені з іншими терапевтичними
хворобами; ревматологічні захворювання (сучасні методи діагностики і
лікування ревматоїдного артриту);
захворювання нирок (імуносупресивна терапія гломерулонефритів
за сучасними програмами); хвороби
органів травлення (хелікобактерні
ураження); пульмонологічна патологія (особливості перебігу післягрипозних пневмоній, ХОЗЛ); гематологічні хвороби (особливості уражень
внутрішніх органів при хронічних
лейкозах).

Серед науковців є головні спеціалісти
області з пульмонології, ревматології, нефрології, гематології, які консультують хворих міста та області,
виїздять у райони. За результатами
наукових досліджень у практичну
роботу лікарень впроваджено понад
50 нововведень.
На кафедрі підготовлені три доктори та більше двадцяти кандидатів медичних наук. Співробітники
кафедри видали вісім монографій.
З грифом МОЗ і МОН України тут
побачили світ навчальні посібники
з диференційної діагностики лихоманок, жовтяниць, імуно-запальних і запальних захворювань нирок
та інші.
Отримано більше 30 патентів на винахід та корисну модель, опубліковано понад 700 статей.
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Полюбіть її з першого курсу!
Із дисциплінами «Гістологія», «Цитологія», «Ембріологія» студенти вищого
медичного навчального закладу знайомляться, ледь переступивши поріг університету, на першому курсі. На другому поглиблюють знання зі спеціальної
гістології. Вивчають ці дисципліни на кафедрі гістології, цитології та ембріо
логії, яка відіграє суттєву роль у формуванні клінічного мислення лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю та бакалаврів з лабораторної діагностики. Викладачі пояснюють студентам, що вивчення цитології,
загальної та спеціальної гістології дає ключ до детального розуміння патоге-
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нетичних механізмів різноманітних
захворювань, що важливо для лікарів загального медичного профілю, а
також для лікарів-патологоанатомів,
судово-медичних експертів.
Курс ембріології допомагає осягнути
унікальні знання у дослідженні стовбурових клітин, штучного запліднення, трансплантації заплідненої в
штучних умовах яйцеклітини та ем
бріона, цитодіагностики пренаталь-

них патологій плода та вагітності,
штучного планування статі дитини.
У Запорізькому державному медичному інституті кафедру гістології,
цитології та ембріології було засновано 1964 року. Першою завідувачкою
стала випускниця Одеського медичного інституту, кандидат медичних
наук О. О. Загорученко. На ентузіазмі
Олени Олександрівни створювалася
матеріальна база, закладалися мето-
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дичні засади для успішного навчання студентів і наукової роботи. Були
обладнані навчальні кімнати і лабораторія, створений фонд навчальних
препаратів і таблиць.
У 1976 році О. О. Загорученко успішно захистила докторську дисертацію
на тему: «Ембріональний розвиток
і топографічна гістологія шкіри людини» й у 1977 році отримала вчене
звання професора. Під керівництвом
професора О. О. Загорученко науковці Т. С. Громоковська та С. П. Ковальов захистили кандидатські дисертації.

Кафедра широко застосовує новітні технології:
у доробку співробітників кафедри більше
трьох десятків відеолекцій та відеоматеріалів.

У 1986 році кафедру очолив доктор медичних наук, професор
Вадим Кирилович Сирцов. Упродовж
15 років науковець працював аси
стентом кафедри анатомії людини
ЗДМІ, де під керівництвом професора О. Г. Яхниці займався науковими
дослідженнями й 1973 року захистив
кандидатську дисертацію на тему
«Морфофункціональна характери
стика слизової оболонки трахеобронхіальної системи і паренхіми легенів
при гіпоксії».
Уже на кафедрі гістології, цитології та ембріології ЗДМУ 1989 року
В. К. Сирцов захистив докторську
дисертацію на тему «Вікові і реактивні зміни епітелію, секреторних
елементів та лімфатичних вузликів
трахеобронхіальної системи».
Професор В. К. Сирцов — автор понад 250 наукових робіт з актуальних питань морфології, проблем
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вищої школи. За його авторством
видано п’ять монографій з основним
науковим дослідженням: «Морфогенез органів кровотворення та
імунної системи, їх реактивні особливості при впливі різних факторів», видано 6 навчально-методичних посібників з грифами МОН та
МОЗ України.

В активі завідувача кафедри — два
авторських свідоцтва та 15 раціональних пропозицій для практичної
охорони здоров’я. Під його керівни
цтвом захищені дві докторських та
п’ять кандидатських дисертацій.
Ціла плеяда талановитих вчених і
педагогів у різні часи працювали на
розвиток кафедри, творили її позитивний імідж. Серед них — доценти Т. М. Зідрашко, Ю. В. Кривобок,
С. П. Ковальов. Зараз під керівни
цтвом доктора медичних наук, професора В. К. Сирцова на кафедрі
працюють: доктор медичних наук,
професор В. М. Євтушенко, кандидати медичних наук, доценти — Г. А. Зідрашко, О. Ф. Федосєєва, кандидати
біологічних наук, доценти — О. І. Потоцька, О. Г. Алієва, кандидати медичних наук, асистенти — Т. С. Громоковська, М. Л. Таврог, С. С. Попко,
асистенти — Л. В. Макєєва, М. І. Завгородня, В. С. Бушман, А. Г. Нечепоренко, О. О. Попазова, А. Й. Хитрик.
Основним науковим напрямом діяльності кафедри визначено морфогенез
органів імунної системи і кровотворення, їх вікові і реактивні зміни в
онтогенезі. Для наукової, дослідницької і навчальної роботи облаштовано
сучасними приладами, хімічними
реактивами і устаткуванням науково-дослідну гістохімічну лабораторію. За результатами морфологічних
досліджень визначено особливості
будови та імунного статусу органів
дихання, системи травлення, головного мозку, чоловічої статевої системи тощо.
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Через МОЗ та МОН України видано методичні рекомендації з гістології, цитології та ембріології для
вітчизняних, іноземних та англомовних студентів медичних факультетів, методичний посібник
«Мікроскопічна будова та гістогенез органів ротової порожнини»
для студентів стоматологічного
факультету.
Особливо активно колектив кафед
ри організовує навчально-методичну роботу, пов’язану з появою нових спеціальностей. Великий обсяг
роботи здійснений із створення методичних рекомендацій до практичних занять для студентів медичних
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «General medicine»,
«Педіатрія», «Стоматологія», «Лаборант-бакалавр медицини», «Медицина». Розширення мережі спеціальностей, за якими навчаються
студенти на кафедрі, вимагає постійної праці та пошуку нових форм і методів викладання навчального матеріалу.
Співробітники активізують видавничу діяльність: підготовлені нові
навчальні таблиці двома мовами,
протоколи для практичних занять,
робочі зошити для самостійної роботи. Кожна навчальна аудиторія оснащена широкоформатними
дисплеями для демонстрування гістологічних зображень. Це істотно
поліпшило рівень підготовки студентів, розширило їхні можливості щодо діагностики гістологічних
препаратів.
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Важливою ланкою навчального процесу є впровадження на кафедрі
дистанційного навчання та створення онлайн-курсів. Скажімо, курс
«Цитологія з основами молекулярної біології» забезпечує взаємозв’язок між дисциплінами цитологія,
генетика, фізіологія, онкологія, патологічна фізіологія, патологічна
анатомія. А курс «Спеціальна гістологія» допомагає студенту самостійно навчитися інтерпретувати структурні основи функціонування різних
відділів нервової системи, трактува-

ти міжнейронні зв'язки в реалізації
рефлекторної діяльності нервової
системи.
Викладачі кафедри отримали 4 патенти на корисну модель, опублікували понад 500 статей. На кафедрі є
аспірантура, працює студентський
науковий гурток, де щороку роблять
перші кроки в науку близько двох
десятків студентів. Гуртківці не
одноразово посідали призові місця
на олімпіадах і конференціях університетського та міжнародного рівня.
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Дитяче здоров’я
в надійних руках
Кафедра госпітальної педіатрії у прямому сенсі «обіймає» усю Запорізьку
обласну клінічну дитячу лікарню. Адже її співробітники курують майже всі
відділення цього потужного лікувального закладу: кардіоревматологічне,
гематологічне, ендокринологічне, пульмонології, відділення патології ново-
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народжених та недоношених дітей,
педіатричне відділення для дітей
грудного віку, інфекційно-боксоване
педіатричне, поліклінічне. Такий обсяг роботи зумовлений потребою наукового супроводу лікування хворих
дітей різного віку, особливо зі складними патологіями. З перших днів
діяльності кафедра прагнула бути
в центрі найактуальніших проблем
педіатрії. Ця тенденція зберігається
і сьогодні.
Від часу заснування у 1984 році,
кафедра зазнавала змін і перетворень. У різні роки її очолювали: доцент Л. І. Щетініна (1984), професор
Т. К. Набухотний (1985-1992), професор В. Е. Маркевич (1992), професор
Ю. П. Ткаченко (1992-2003).
З 2003 року кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Геннадій Олександрович Леженко. Під
його керівництвом працюють: доктор
медичних наук, професор Ю. Г. Резніченко, кандидат медичних наук,
доцент, декан І медичного факультету В. М. Компанієць, доктор медичних наук, доцент О. Є. Пашкова,
кандидати медичних наук, доценти — О. М. Гиря, А. В. Каменщик,
кандидати медичних наук, асистенти — О. М. Лебединець, К. В. Самойлик, І. В. Сидорова, М. О. Ярцева, аси
стент Г. В. Крайня, старші лаборанти
О. І. Окінська і Л. В. Губницька.
Нині кафедра госпітальної педіатрії
є базовою кафедрою педіатричного
профілю для підготовки лікарів медичного та педіатричного напрямків.
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Зі стін кафедри вийшло чимало професорів і талановитих вчених.
Низка співробітників кафедри стали згодом завідувати кафедрами
різних медичних ВНЗ України.

Вітчизняні та іноземні студенти 5
курсів медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа»
та «Педіатрія» вивчають на кафедрі
неонатологію, дитячу ендокринологію, дитячу гематологію. Шестикурсники медичного факультету за
спеціальністю «Педіатрія» опановують госпітальну педіатрію. Курс госпітальної педіатрії також вивчають
студенти четвертого курсу, які навчаються за спеціальністю «Стоматологія». Іноземні студенти навчаються
англійською мовою.
Прикметною рисою навчального процесу є те, що студенти отримують на
кафедрі такі потрібні їм практичні
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навички: працюють біля ліжка хворих дітей, оглядають їх, разом з лікарями визначають діагноз та алгоритм
лікування. Велика увага приділяється студентській навчальній
практиці.
Співробітники кафедри забезпечують великий обсяг навчально-методичної роботи — видано понад 100
навчально-методичних посібників
для студентів та практичних лікарів. Кафедра має всі умови для проведення навчальної підготовки: сучасна лекційна аудиторія, навчальні
кімнати, оснащення необхідним обладнанням та навчально-методичною літературою. В процесі навчання
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студентів співробітники керуються
принципом, що поєднує високу вимогливість з максимальною доброзичливістю.
Підготовка кадрів з педіатрії здій
снюється також в магістратурі, аспірантурі і клінічній ординатурі.
Професорсько-викладацький склад
виконує великий обсяг лікувально-консультативної роботи. З моменту організації кафедри і донині
головним пріоритетом є тісна спів
праця науковців кафедри та базових
відділень. Це значною мірою зумовило прогресивне підвищення якості медичного обслуговування, чому
сприяли як зростання кваліфікації
співробітників, так і постійне впровадження в роботу клініки сучасних
методів діагностики, лікування та
профілактики захворювань у дітей.
Співробітники кафедри постійно рецензують історії хвороб пацієнтів,
що проходили лікування в відділеннях лікарні, беруть участь в роботі
лікувально-контрольної комісії. Завідувач кафедри професор Г. О. Леженко протягом тривалого часу на
постійній основі входить до складу атестаційної комісії з педіатрії
при Департаменті охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Всі важкохворі діти оглядаються
професорами або доцентами, що до
зволяє своєчасно проводити як поглиблене обстеження хворих, так і
забезпечити саногенетичну терапію.
Значну консультативну роботу співробітники кафедри проводять у всіх
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відділеннях стаціонару та в поліклініці обласної дитячої лікарні. Всього
за час існування кафедри її співробітниками проконсультовано понад
100 тисяч хворих, проліковано понад
3000 дітей. У клініці регулярно проводяться обходи, щотижневі клінічні
і патолого-анатомічні конференції,
консиліуми. Кафедральний колектив
надає невідкладну допомогу по лінії
«санітарної авіації», курує дитячі
лікувально-профілактичні установи
прикріплених районів Запорізької
області.
Головні напрямки наукової роботи колективу кафедри: дослідження нейроендокринного та імунного
статусу у дітей раннього віку з тимомегалією; розробка підходів до
терапії дітей з гіперплазією щитоподібної залози, зумовленою аварією на
ЧАЕС; вивчення нейроендокринного
та імунного статусу новонароджених
з затримкою внутрішньоутробного
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розвитку; дослідження особливостей
перебігу вродженного токсоплазмозу і вродженої цитомегаловірусної
інфекції у дітей раннього віку; розробка методів діагностики та лікування вегетативних розладів у дітей
з синдромом недиференційованої
дисплазії сполучної тканини; оцінка
клініко-патогенетичних особливо
стей перебігу бронхіальної астми у
дітей з синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини
та удосконалення підходів до її лікування; оптимізація лікування судинних ускладнень цукрового діабету у
дітей; діагностика, прогнозування
та терапія серцево-судинних порушень у дітей з хронічною бронхо-легеневою патологією; підвищення
ефективності заходів, спрямованих
на профілактику виникнення артеріальної гіпертензії у дітей, хворих
на ожиріння; вивчення стану серцево-судинної системи у дітей — мешканців великого промислового міста.
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Кафедра госпітальної педіатрії є справжньою
кузнею кадрів: за час роботи кафедри підготовлено
7 аспірантів, 11 магістрів, 25 клінічних ординаторів.
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Нині науковим напрямком дослідницької роботи кафедри є вивчення
активності ендогенних антимікробних пептидів у дітей з гострими та
рецидивуючими захворюваннями
органів дихання. Дані, що були одержані в процесі досліджень, є унікальними і не мають аналогів в Україні.
Крім цього, наукові дані, отримані
стосовно основних збудників гострих
респіраторних захворювань у дітей
та їх чутливості до сучасних груп антибактеріальних препаратів, стали
провідними дослідженнями з цього
питання в Україні.
Результати наукових досліджень,
проведених на кафедрі, впроваджені в практику охорони здоров’я, неодноразово доповідалися на з’їздах,
численних конференціях різного рівня, в тому числі і міжнародних. За час
роботи кафедри її співробітниками
опубліковано 25 монографій, понад
600 наукових статей, отримано 15 патентів на корисну модель, захищено
15 кандидатських та 7 докторських
дисертацій з різних проблем педіатрії. Нині на кафедрі виконується 1
кандидатська та 1 докторська дисертації.
Співробітники кафедри є членами
асоціацій і наукових товариств. Завідувач кафедри професор Г. О. Леженко входить до складу Європейського товариства дослідників
цукрового діабету (EASD), є співголовою Всеукраїнської асоціації лікарів,
що досліджують метаболізм орфанних захворювань, головою Асоціації
дитячих гастроентерологів Запорізь-

кої області. Він член редколегії міжнародного видання «Педиатрия. Восточная Европа», а також редколегій
українських фахових журналів «Запорожский медицинский журнал»,
«Дитячий лікар», «Український журнал дитячої ендокринології», «Актуальная инфектология», «Здоровье
ребенка», «Патологія». Професор
Ю. Г. Резніченко є членом редколегії
фахового журналу «Соціальна педіатрія та реабілітологія».
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Сузір’я талантів хірургії
Поруч зі своїм завідувачем, професором, доктором медичних наук, академіком НАМН, членом-кореспондентом НАН України, заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії Олександром Никоненком
кафедра госпітальної хірургії ЗДМУ пройшла багато знаменних віх, які склали честь вітчизняній хірургії. Тут у 1994 році на базі обласної клінічної лікарні
було здійснено вперше в Україні пересадку печінки, у 1996-му — пересадку
нирки та підшлункової залози, у 2003-му — успішну трансплантацію серця.
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«Я очолюю кафедру понад тридцять
років і гадаю, що мені дуже пощастило, — вважає академік Никоненко, — у
нас з самого початку склався колектив
високого класу — надзвичайно працездатний, талановитий, просто красивий у найширшому розумінні цього
поняття. За цей період ми підготували дев’ять докторів наук, сорок п’ять
кандидатів. У такій галузі, як наша, це
дуже хороший результат».

Історія створення кафедри госпітальної хірургії сягає в 1967 рік, вона
почала працювати на базі хірургічних відділень обласної лікарні (нині
дитяча обласна лікарня). Спершу кафедрою завідував доцент Є. В. Кулєшов, а з 1968 по 1975 роки — професор Л. П. Шуляк.
З 1975 по 1981 рік кафедрою завідував професор Г. А. Клименко, учень
О. О. Шалімова — енергійний, ініціативний і талановитий хірург. Під
його керівництвом виконана цікава
і новітня для того часу дисертація
О. В. Губки з проблеми хірургічного
лікування облітеруючих захворювань.
У 1981-1983 роках естафету завіду
вання прийняв доцент І. Є. Прокопенко — хірург вищої кваліфікації,
з великим клінічним досвідом в загальній хірургії, хірургії органів черевної порожнини, ендокринології.
Науково-практичні напрацювання
того часу мали неоціненне значення у
подальшому розвитку кафедри: вона
залишалася лідером в галузі гастро
ентерологічної хірургії та ендокринології.
Новий імпульс в подальшому розвитку кафедра отримала в 1983 році, відколи її очолив Олександр Никоненко.
Формування його як хірурга, вченого
відбувалося у визначних хірургічних школах: академіка Б. В. Петровського, професора Б. П. Кирилова,
доцента В. А. Лисенка, професора
М. Д. Князєва. А справжнє визнання
і заслужена слава до нього прийшли
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рено обсяг оперативних втручань,
почали виконувати потужні наукові
дослідження з діагностики та лікування захворювань судин.
Сучасне обладнання ангіографічного
центру, куратором якого є кандидат
медичних наук, доцент А. Н. Матерухін та висока професійна підготовка
співробітників дозволили впровадити практично всі ангіографічні методики діагностики захворювань серця
і судин, ендоваскулярні втручання
як-от: стентування коронарних і нир
кових артерій, дилатація стенозу легеневої артерії та коарктація аорти,
установка кава-фільтрів, стентування аневризми головного мозку,
тромболізис при тромбоемболії легеневої артерії, ендоваскулярне протезування аневризми черевної аорти,
закриття дефектів міжпередсердної
перегородки.
у Запоріжжі, зокрема, на кафедрі
медичного університету. На початку вісімдесятих років тут інтенсивно розвивається наукова та клінічна
база, остаточно формується статус
кафедри.
Студентів 5-6 курсів навчають хірургії на кращих вітчизняних і зарубіжних зразках, така практика
сповідується донині. Мотивацією для
хірургів володіти новими знаннями і
досвідом світових практик стало відкриття у 1984 році в обласній лікарні
відділення судинної хірургії. Співробітники кафедри брали активну
участь у підготовці кадрів хірургів,
анестезіологів, було значно розши-
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Основним науковим напрямком кафедри є проблема серцево-судинної
хірургії. У практику клініки впроваджені операції при облітеруючому атеросклерозі, вазоренальній гіпертензії, хронічній ішемії верхніх
кінцівок, хронічній ішемії головного
мозку. Проводяться фундаментальні наукові дослідження з вивчення
гемодинаміки головного мозку при
стенозах і оклюзії брахіоцефальних артерій. В результаті цих досліджень виконано три докторські ди
сертації (О. B. Губка, В. М. Клименко,
В. І. Перцов), ряд кандидатських ди
сертацій (Л. П. Карнаух, І. С. Наумов,
Д. А. Буга, М. М. Поляков, Т. П. Котова, Ю. Я. Юшков, А. М. Матерухін,
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Хішам, В. В. Булдишкін, С. Б. Караченцев, В. О. Губка, Є. В. Пономаренко, А. О. Никоненко, А. Б. Шестакова,
Є. І. Гайдаржи та ін.). Результати наукових досліджень швидко впроваджувалися в практику, тому клініка
має найбільший досвід операцій: до
тисячі при ішемічній хворобі головного мозку, більше двох з половиною
тисяч операцій при оклюзії і аневризмі черевної аорти, вазоренальній гіпертензії. В подальшому були
захищені докторські дисертації доцента В. О. Губки та доцента А. О. Никоненка.
Поряд з розвитком ангіології, на кафедрі зберігаються науково-прак-
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тичний напрямок з проблем хірургічної гастроентерології. Для цих
досліджень використовувалась
діагностична база відділення радіонуклідної діагностики, в якому
виконувалися глибокі наукові дослідження з вивчення функції печінки при холестатичних гепатитах і
вплив операції денервації печінкової
артерії на холестаз. Вивчався реґіонарний кровотік при ураженні периферичних артерій при ішемічній
хворобі головного мозку, при захворюванні нирок і ендокринних органів.
Все це дало можливість на високому
науковому рівні виконувати дисертаційні роботи з актуальних проблем
хірургії органів черевної порожнини
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та ендокринології, серцево-судинної
системи (І. Х. Салім, О. О. Ковальов,
В. О. Овсієнко, В. І. Перцов (кандидатська та докторська), Г. І. Охріменко,
І. В. Русанов, А. В. Клименко, Д. А. Децик, О. О. Подлужний, С. Р. Вільданов).
Наступним етапом розвитку наукового пошуку було створення відділення ендоскопії, його очолив доцент
В. А. Грушка. З 1991 року донині він
є його куратором. Відділення сучасно оснащене, тут проводяться діагностичні та лікувальні ендоскопії,
розроблені методики ендоскопічного лікування виразкової хвороби. На
цю тему опубліковано цілий ряд на-
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Клініка госпітальної хірургії вперше в Україні
1994 року організувала надання цілодобової
допомоги при інфаркті міокарда та емболії
легеневої артерії, хворим виконуються
екстрена ангіографія і селективний тромболізис,
стентування коронарних артерій.

укових робіт і захищена кандидатська дисертація (С. С. Лазня). З 2000
року до складу відділення увійшли
лапароскопічні операційні. Виконано понад тисячу лапароскопічних холецистектомій. Розроблені та
впроваджені в практику операції з
відеопідтримкою при перикардитах,
пухлинах наднирників, виконуються
грудна і поперекова симпатектомії,
спленектомія.
На зорі незалежності нашої держави
відбуваються знакові для кафедри
події: створення відділень кардіохірургії й кардіореанімації, триває
підготовка фахівців — міцний потенціал, завдяки якому у відділенні
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двадцять шість років поспіль виконуються практично всі операції при
захворюваннях серця. З 1992 року
клінікою розробляється новий науковий напрямок — хірургічне лікування ішемічної хвороби серця, з
цієї проблеми було захищено чотири
кандидатські дисертації (В. В. Осауленко, О. В. Молодан, Д. В. Поліщук,
С. Ю. Наконєчний).
Клініка госпітальної хірургії вперше в Україні 1994 року організувала надання цілодобової допомоги
при інфаркті міокарда та емболії
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легеневої артерії, хворим виконуються екстрена ангіографія і селективний тромболізис, стентування
коронарних артерій. За комплекс
наукових робіт цієї проблематики
професор О. С. Никоненко і професор О. В. Губка в 2000 році удостоєні
Державної премії України з науки і
техніки.
Подальшим поступом було створення 1992 року на базі клініки між
обласного центру трансплантації
органів та гемодіалізу. За короткий
період у провідних світових центрах
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трансплантації були підготовлені
хірурги, анестезіологи, імунологи,
нефрологи. Вперше в Україні був
створений центр, в якому на потоці
розвивалася трансплантація різних
органів, створено сучасні лабораторії гемодіалізу та плазмоцитоферезу, реанімація, імунологічна лабораторія, налагоджено морфологічний
моніторинг при трансплантації органів.

На нашу кафедру йде молодь, яка хоче
опанувати найсучасніші технології,
і завдяки такому позитивному
налаштуванню колективу
дуже легко й приємно працювати
та допомагати один одному досягати
вершин професійної майстерності.

Першу пересадку нирки в центрі
виконали в жовтні 1992 року. В операційну, де Олександр Никоненко зі
своїми колегами проводив унікальну
трансплантацію, зійшлися всі лікарі, які того недільного дня чергували
в обласній лікарні. Це була сенсація!
Колеги по-доброму заздрили «іменинникам», а ними тоді були майже
всі працівники кафедри госпітальної
хірургії ЗДМУ.  Відтоді в активі центру понад 650 пересадок нирки, 12
пересадок печінки, 3 пересадки серця, 180 хворим на цукровий діабет
виконана трансплантація В-клітин.
Клініка має найбільший в Україні
досвід з хірургічного лікування цукрового діабету.
З проблем трансплантації органів, клітинної трансплантації виконуються наукові дослідження,
захищено дві кандидатські дисертації (С. М. Завгородній, І. В. Кружилін) та три докторські дисертації (О. О. Ковальов, С. М. Гриценко,
С. М. Завгородній). Виконана дисер
тація з проблеми артеріальної гіпертензії при трансплантації нирки
(Т. І. Остапенко).
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Визнання Запорізького центру транс
плантації, як провідного в Україні,
прийшло на початку 90-х років, підтвердженням цього стало проведення першого з’їзду трансплантологів
України 1994 року в Запоріжжі, у
наступних відбулися ще дві республіканські конференції з трансплантації, ХХІ з’їзд хірургів України.
Таким чином, в 90-х роках минулого століття сформувалася клінічна
база кафедри госпітальної хірургії,
яка включала такі структурні підрозділи на базі ОКЛ: загальна хірургія, судинна хірургія, кардіохірургія,
трансплантація і гемодіаліз, відділення гіпербаричної оксигенації, реанімації, трансплантації та кардіохірургії, ангіографічне, ендоскопії,
лабораторії імунології.
На базі всіх структурних підрозділів
навчаються студенти, вони беруть
участь в обстеженні та операціях,
проводять наукові дослідження. Одночасно з розширенням клінічних
баз відбувається професійне удосконалення співробітників кафедри. За
цей період захищено понад 40 кандидатських дисертацій та вісім докторських, сформувався високопрофесійний коллектив хірургів, викладачів,
вчених.
Зразком для колег слугує постать завідувача кафедри. Діяльність професора Олександра Никоненка високо
оцінена державою за комплекс наукових досліджень — він заслужений
діяч науки і техніки, нагороджений
орденом князя Ярослава Мудрого,
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Вражаючі досягнення кафедри,
якими пишається ЗДМУ і Україна:
перші пересадки серця, печінки, нирок,
хірургічне лікування цукрового діабету.

академік НАМН, член-кореспондент
НАН України, в 2002 став ректором
Запорізької медичної академії післядипломної освіти.
На кафедрі продовжується впровадження і вдосконалення новітніх
технологій в хірургії — операції на
підшлунковій залозі, печінці, шлунку, захворювань стравоходу. Триває
вивчення та вдосконалення операцій при аневризмах аорти і ураженні периферичних артерій головного мозку, верхніх і нижніх кінцівок,
розробляються проблеми лікування
захворювань серця — як вроджених,
так і набутих, хірургічного лікування
ендокринних захворювань.
Особлива увага приділяється також
поліпшенню якості діагностики та лікування облітеруючих захворювань
аорти та нижніх кінцівок, гострих
венозних тромбозів, розробляються
методи їх хірургічного лікування і
профілактики тромбоемболії легеневої артерії.
Виконуються три пошукових докторських дисертації і декілька кандидатських.
Співробітники кафедри з упевненістю
дивляться в майбутнє і працюють, докладаючи максимум зусиль для розвитку науки, підготовки висококваліфікованих фахівців і надання допомоги
пацієнтам на сучасному рівні.
З 2018 року кафедру госпітальної хірургії очолює доктор медичних наук,
професор А. О. Никоненко.

98

I медичний факультет

99

Кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО

Шкіра теж уміє говорити
У народі кажуть: людина з вадами шкіри спокутує гріхи роду, скоєні в минулому. Лікарі-дерматологи не марновірні, далекі від забобонів, вони вбачають
своїм головним завданням позбавити хворих від не лише фізичних, головним
чином — моральних страждань. Адже шкірні хвороби породжують комплекси, які часто заважають людям упродовж усього життя почуватися повноцінними членами суспільства.
Наука про шкірні та венеричні хвороби — дерматовенерологія, була відома
з глибокої давнини. У ІІ-ІІІ тисячолітті до нашої ери в Китаї були описані деякі шкірні захворювання, а в єгипетських папірусах, датованих двома тися-
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чами років до нашої ери, містяться
рецепти догляду за шкірою. Ще Гіппократ прослідкував взаємозв’язок
захворювань шкіри із проблемами
внутрішніх органів та факторами зовнішнього середовища.
Проблеми дерматовенерології у Запоріжжі ґрунтовно почали дослі
джувати з 1966 року, коли на базі
обласного шкірно-венерологічного
клінічного диспансеру було створено науково-навчальний підрозділ,
зараз це кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО.   Першим завідувачем був
доктор медичних наук, професор
А. П. Базика, він керував кафедрою
до 1976 року. Цей період позначений
становленням колективу, устаткуванням матеріальної бази. Головними напрямами наукової роботи були:
дослідження мікотичної і бактеріальної алергії, специфічної імунотерапії дерматозів, патогенезу й терапії мікозів стоп, васкулітів шкіри,
сифілісу.

На кафедрі уважно ставляться до роботи
з перспективною молоддю: активно працює
студентський науковий гурток, на його засіданнях
питання дерматовенерології обговорюють разом
зі студентами працівники кафедри, проводяться
спільні розгляди рідкісних захворювань.

Доктор медичних наук, професор
В. П. Логунов, який очолював кафедру протягом 1976-2003 років, спрямував діяльність співробітників у
русло наукових досліджень патогенезу піодермій, екземи, професійних
дерматозів, профілактики й лікування сифілісу. Ці напрями наукового
пошуку продовжив доктор медичних
наук, професор А. І. Лісницький, завідувач кафедри у 2003-2008 роках.
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Свій вагомий внесок в розвиток дерматологічної науки і практики зробив
доктор медичних наук, професор,
лауреат премій НАН і АМН України В. А. Бочаров, який очолював кафедру з 2008 по 2012 рік. Він є автором 280 наукових праць, багатьох
монографій, навчальних посібників,
методичних розробок. Під його керівництвом науковці захистили 14
кандидатських дисертацій. У цей
період кафедра істотно розширила
рамки навчального процесу за рахунок нових напрямів — косметології,
естетичної медицини, післядипломної підготовки лікарів-дерматовенерологів, косметологів.
З 2012 року кафедру очолює доктор
медичних наук, професор Валерій
Павлович Федотов. У його науковому доробку 1007 наукових праць,
вчений підготував 60 докторів і кандидатів медичних наук. Під керівництвом професора В. П. Федотова
на кафедрі працюють: доктори медичних наук, доценти — О. І. Макар-
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чук, Н. Ю. Резніченко, Г. І. Макуріна,
кандидати медичних наук, доценти — О. В. Веретельник, І. П. Дмитренко, кандидати медичних наук,
асистенти — А. В. Головкін, Г. В. Носонова, В. О. Кірієнко, А. В. Василенко,
Т. Д. Ковальова, К. О. Веретельник.
На кафедрі навчаються 6 аспірантів,
3 клінічних ординатори. Створено всі
умови для якісного навчання студентів та лікарів. Дисципліни дерматовенерологію та косметологію вони
опановують на етапі додипломного
навчання, а також в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі, клінічній ординатурі, на курсах удосконалення
лікарів.
На базі КУ «Запорізький обласний
шкірно-венерологічний клінічний
диспансер», у чотирьох відділеннях
закладу майбутні лікарі навчаються
методам діагностики, спостерігають
за особливостями клінічних проявів
дерматозів і венеричних хвороб, оцінюють показання та ефективність
терапії.

Співробітники кафедри досліджують
функціональний стан нейроендокринної та імунної системи у хворих
на хронічні рецидивуючі дерматози;
розробляють та впроваджують нові
методи лікування дерматовенерологічних захворювань; встановлюють
етіологічні фактори виникнення хронічних дерматозів, вивчають вплив
екзо- та ендогенних тригер-факторів та супутньої патології на процес
ускладнення та хронічний перебіг
дерматозів.
На кафедрі захищено 10 докторських і 78 кандидатських дисертацій, виконано 10 науково-дослідницьких робіт, опубліковано майже
2400 наукових праць, отримано 18
патентів на винахід, видано 25 інформаційних листів. Науковці видали 3 підручники, 2 монографії,
15 навчальних посібників. Упродовж 2014-2017 навчальних років
отримано шість патентів на корисну модель за матеріалами наукових
досліджень.
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Під керівництвом завідувача кафедри, професора В. П. Федотова виконується одна докторська, п’ять
кандидатських дисертацій, дві магі
стерські роботи.
Науковці кафедри разом з практикуючими лікарями виконують великий
обсяг діагностичної та лікувальної
роботи у відділеннях Запорізького
обласного шкірно-венерологічного
клінічного диспансеру, Запорізької
обласної клінічної дитячої лікарні, ННМЦ «Університетська клініка
ЗДМУ», на базах практики з косметології у містах Запоріжжі та Дніпрі,
під час виїздів у райони та міста Запорізької області.
Кафедра разом з фармацевтичним
факультетом проводить у Запорізькому державному медичному університеті щорічні Всеукраїнські
науково-практичні конференції з
міжнародною участю «Актуальні питання косметології та дерматології».
Молоді вчені виступають з доповідями на зарубіжних, Всеукраїнських
науково-практичних конференціях
з міжнародною участю, наукових зібраннях місцевого значення.
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Щорічні Всеукраїнські науково-практичні конференції,
що проводяться з ініціативи кафедри, стали популярними
серед провідних вчених і лікарів-практиків:
тут вони діляться новими досягненнями дерматології
та косметології, СПА-технологій. А презентації
передових косметичних та лікувальних засобів,
майстер-класи, семінари та дискусії за круглим столом
приваблюють велику аудиторію зацікавлених.
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Парасолька
від дитячих інфекцій
Тендітна жінка із проникливим поглядом уважних серйозних очей — доктор
медичних наук, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб ЗДМУ,
професор Олена Віталіївна Усачова. М’яка й делікатна, вона може бути і
твердою, й непохитною, коли йдеться про загрозу дитячому здоров’ю від
підступної інфекції. А на маленький організм від самого народження чатує
неймовірно велика кількість інфекційних захворювань. Надто серйозна відповідальність лежить на плечах співробітників кафедри, адже усі вони є лікарями практичної ланки охорони здоров’я, працюють в обласній клінічній інфекційній лікарні, що є клінічною базою кафедри, сюди входять сім клінічних
відділень, гепатоцентр, TORCH-центр і центр дисбіозу. Іще однією клінічною
базою кафедри є інфекційні відділення міської багатопрофільної дитячої лікарні № 5.
Серед дитячих інфекціоністів панує у доброму розумінні культ засновника і першого завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб, доцента то-
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дішнього Запорізького медичного
інституту Валентина Івановича Грищенка. Створивши 1986 року цей
науково-навчальний підрозділ
разом з колегами — кандидатами медичних наук А. Б. Бородіним,
С. Ф. Стафуріним, Є. А. Сіліною, він
21 рік, до останнього дня життя,
очолював його. Колеги достеменно
пам’ятають його уроки невтомної
працелюбності, адже боротьба з інфекційними захворюваннями є однією з найважчих ланок медичної
галузі.
Кафедра кілька разів зазнавала перетворень, зокрема, в курс дитячих
інфекційних хвороб при інших педіатричних кафедрах, а з 2014 року
стабільно працює під керівництвом

На кафедрі дитячих інфекційних хвороб
студенти можуть набути безцінного досвіду
диференційної діагностики,
побачити широку палітру дитячих інфекцій.
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асистенти, дитячі інфекціоністи —
О. А. Дралова, В. В. Печугіна, старші лаборанти — О. М. Денискова,
Ю. М. Губницька.
Викладачі кафедри працюють над
науковими дослідженнями, присвяченими питанням гепатології, гострих респіраторних захворювань,
ротавірусної інфекції, TORCH-інфекцій. Вони створили шість навчальних посібників для студентів-медиків і лікарів педіатричних
спеціальностей (затверджені МОЗ
України) та 16 методичних рекомендацій, присвячених актуальним
аспектам дитячої інфектології. Щорічно співробітники кафедри виступають на обласних, всеукраїнських і
міжнародних конференціях, пленумах і з’їздах, публікують по 15-18 наукових робіт в періодичних медичних
виданнях.
В даний час науково-дослідна робота
співробітників кафедри присвячена
проблемам токсокарозу та ротавірус
ної інфекції у дітей.

професора О. В. Усачової. Тепер колектив у такому складі: доктор медичних наук, доцент, декан ФПО
Ю. Ю. Рябоконь, кандидати медичних наук, доценти Т. М. Пахольчук,
О. В. Конакова, кандидат медичних наук, асистент — Є. А. Сіліна,
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«Уся наша наукова, лікувальна робота проходить на виду і за участі
студентів, — розповідає професор
Олена Віталіївна Усачова. — Дуже
важливо, щоб вони теоретичний
матеріал, який вивчають в аудиторії, поєднували з практикою біля
ліжка хворого. Так ми виховуємо
допитливого лікаря, якому буде і
в подальшому цікаво дошукатися причин захворювання, правильно поставити діагноз та призначити
лікування».
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Усі свої професійні досягнення пов’язує з невтомною дослідницькою роботою, яка ґрунтується на практичному досвіді, і доктор медичних наук,
доцент Юрій Юрійович Рябоконь.
Його роботи присвячені дослідженню гепатитів — зокрема, підступному «С», який лікарі прозвали «ласкавим убивцею». Ґрунтовні наукові
узагальнення потребують сотень, тисяч спостережень за хворими, скрупульозного аналізу, висновків.

З 2011 року кафедра тісно співпрацює
з Фондом Мерьє (Франція),
виконуючи дослідження за різними проектами.
Терпляче й послідовно працює науковець з молодою зміною, кожного практичного заняття дає студентам самостійні завдання: біля ліжка
хворого вони мають поставити діагноз, обрати без підказки алгоритм
лікування.
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агностики, побачити широку палітру
дитячих інфекцій.
Дитячі інфекціоністи, озброєні передовими знаннями, у лікувальних
закладах на вагу золота. Свого часу
співробітники кафедри на чолі з
В. І. Грищенком стояли біля витоків
створення дитячої інфекційної служби області. Вона успішно діє й нині,
очолювана професором О. В. Усачовою. На базі кафедри підготовлені 24
інтерни педіатри-інфекціоністи, 10
клінічних ординаторів і 5 магістрів
медицини. Усі екстрені виклики за
лінією «санітарної авіації» області
обслуговуються співробітниками кафедри — лікарями вищої категорії,
які також ведуть активну консультативну роботу у відділеннях базових
лікарень, центральних районних лікарнях області, тим самим наближаючи кваліфіковану медичну допомогу до пацієнтів.

Добрим словом згадує Валентина
Івановича Грищенка його колега,
асистент кафедри Єлизавета Андріївна Сіліна. Особливо його настанови
для усіх, хто працює зі студентами,
про необхідність вести їх у лікарняні палати і не боятися хворого. Дитячий інфекціоніст Є. А. Сіліна має
поважний досвід роботи, понад 20
років консультує дітей у дитячій багатопрофільній лікарні № 5, курує
там навчання студентів ЗДМУ і вважає, що саме в цьому лікувальному
закладі студент може набути просто
безцінного досвіду диференційної ді-
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Професор О. В. Усачова затребувана
й в Університетській клініці, де провадить консультативний прийом. Зазвичай на прийом приходить багато
батьків з маленькими дітьми. «Консультую по середах, до тридцяти-сорока відсотків пацієнтів приїздять з
області, — говорить обласний дитячий інфекціоніст. — Зараз склалася
непроста ситуація з наданням кваліфікованої медичної допомоги населенню у глибинці, а дитячі інфекціоністи взагалі є лише в п’яти — шести
районах. Тому у людей дуже багато запитань, на які вони не можуть
знайти відповіді за місцем проживання. Звертаються до мене з різних
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проблем — з приводу TORCH-інфекції, токсоплазмозу, мононуклеозу,
імуноплазмозу, а також тривалого
підвищення температури незрозумілого походження. Багатьох турбує
проблема гепатитів, зміни в функціях
печінки. Ми насамперед визначаємось з діагнозом, даємо батькам рекомендації. Якщо з лікуванням можна
впоратися на первинному рівні, то
даю консультативний висновок і на
місці справляються. Коли ж є потреба
додаткового обстеження, призначаю
повторний прийом. Дуже часто люди
приходять з однією проблемою, а з’ясовується, що потрібні консультації
інших фахівців, це вирішується на
місці і вони їх отримують. Передусім
ми задовольняємо потреби хворих у
високоякісній діагностиці».

Наукові розробки кафедри, що стосуються
діагностики та лікування небезпечних
й особливо небезпечних інфекцій,
охоче беруть на озброєння колеги з інших
медичних університетів та закладів
охорони здоров’я багатьох областей України.
Результатом співпраці науковців кафедри з лікарями практичної ланки
охорони здоров’я і студентами є публікація понад п’ятдесяти спільних
робіт в медичних виданнях, збірках
і журналах. Під керівництвом викладачів кафедри щорічно студенти
пишуть дві-три наукові роботи, які
неодноразово займали призові місця
у секції «педіатрія» на наукових конференціях.

111

Кафедра дитячих хвороб

Сплав досвіду й молодості —
здоровому дитинству
Кафедра дитячих хвороб факультету післядипломної освіти ЗДМУ успішно
перетнула десятирічний віковий рубіж. Науково-навчальний підрозділ заснований 2007 року з метою поліпшення підготовки лікарів-інтернів та організації безперервного післядипломного вдосконалення для лікарів-спеціалістів
педіатричного профілю. Кафедра об’єднала фахівців педіатрів та неонатологів на чолі з професором Л. М. Боярською, дитячих хірургів — з професором
В. О. Дмитряковим, дитячих анестезіологів — з доцентом М. Ю. Курочкіним.
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З моменту заснування кафедру очолює професор Людмила Миколаївна Боярська – відомий висококваліфікований педіатр. Енергійності й
креативності Людмили Миколаївни
Боярської часом заздрять навіть лікарі-інтерни, які не так давно зі студентської лави. Вона чітко тримає
руку на пульсі не лише кафедри, але
й численних відділень п’ятої багатопрофільної дитячої міської клінічної лікарні, що, мов судинами, прив’язані до неї. Людмила Миколаївна

бездоганно володіє новими технологіями навчання медичних кадрів: начитує у медіа-центрі лекції лікарям,
спілкуючись дистанційно з ними в районах області.
Зараз на кафедрі під керівництвом
професора Л. М. Боярської працюють: доктори медичних наук, професори В. О. Дмитряков, М. Ю. Курочкін,
кандидати медичних наук, доценти — Ю. В. Котлова, О. І. Подліанова, кандидати медичних наук, аси
стенти — К. О. Іванова, А. Г. Давидова,
Т. С. Герасимчук, Г. В. Корнієнко, аси
стенти — С. В. Потапенко, Г. М. Дмитрякова, В. О. Шаменко, Т. І. Курочкіна, Т. В. Абрамова, Т. В. Веліканова.
«Післядипломна освіта передбачає
відшліфовування знань лікарями-ін-
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лікарів-інтернів дитячих отоларингологів, з 2014 року впровадили передатестаційний цикл для педіатрів.
Систематично розширюємо палітру
тематичного удосконалення для педіатрів, неонатологів, дитячих анестезіологів та дитячих хірургів, а також
для лікарів фаху «Загальна практика — сімейна медицина» — «Невідкладні стани у дітей», «Актуальні
питання дитячої гастроентерології
та дитячої кардіології», «Актуальні
питання дитячої неврології та дитячої ендокринології», «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку».

тернами педіатричного профілю
перед їхньою самостійною практикою, — говорить Людмила Миколаївна. — Робота кафедри у 2007 році
дебютувала з підготовки лікарів-інтернів з чотирьох спеціально
стей — «Педіатрія», «Неонатологія»,
«Дитяча анестезіологія», «Дитяча
хірургія», а також було організовано навчання лікарів-інтернів суміжних спеціальностей – «Cімейної
медицини», «Хірургії», «Анестезіології», «Акушерства та гінекології»,
«Урології», «Психіатрії» тощо. Тоді
ж розпочали підготовку спеціалістів
на тематичних та передатестаційних
курсах удосконалення за зазначеними педіатричними спеціальностями.
З розвитком кафедри, 2008 року
розпочали первинну спеціалізацію
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На кафедрі діють інтернатура, магістратура, аспірантура та клінічна ординатура. Навчання та формування
фахівців здійснюється у відділеннях
Запорізької міської багатопрофільної дитячої лікарні № 5, Запорізької
обласної клінічної дитячої лікарні та
Запорізького обласного перинатального центру.
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З огляду на важливість великого обсягу
програм, колектив кафедри —
це високі професіонали зі стажем роботи,
науковими ступенями, здобутими
на підґрунті тривалих практичних
досліджень, а також педагогічним хистом,
умінням передати знання колегам.

тячих хвороб представлені систематичними щотижневими навчальними
клінічними розборами історій хвороб
пацієнтів, складних для діагностики,
з рідкісною патологією, які перебувають на лікуванні в стаціонарі. Клінічні
розбори, які готують лікарі-інтерни
під керівництвом викладачів, сприяють ефективному способу виховання

Навчальний процес здійснюється
у співпраці з кафедрою медичної
інформатики і заснований на щоденному використанні інноваційних технологій: кафедра має Центр
відеоконференцій та медіа-центр
дистанційної освіти для проведення
курсів тематичного удосконалення і
навчальних вебінарів з лікарями області, для участі в режимі online у
міжнародних та всеукраїнських конференціях, вебінарах.
Впроваджується ряд інноваційних
технологій, які сприяють заохоченню та підвищенню якості навчання.
Зокрема, використовуються очна
та з 2008 року — очно-дистанційна
освітні моделі підвищення кваліфікації у режимі online, з використанням телемедичних технологій без
відриву від робочого місця фахівців,
з набуттям ними актуальних професійних знань на циклах тематичного удосконалення. Упродовж 10
років триває безперервне навчання
лікарів Бердянська, Мелітополя,
Михайлівки, Василівки, Оріхова,
Енергодара та інших територій Запорізької області.
Дистанційні технології навчально-методичних комплексів кафедри ди-
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в подальшому було розроблено
дистанційні курси на базі EDX –
веб-ресурсів, призначених для самостійного вивчення або повторення
теоретичного матеріалу для підготовки лікарів-інтернів та слухачів
циклів удосконалення.
Колектив на кафедрі творчий — усі,
без огляду на вік, вивчають на курсах англійську мову. Тут створений
інформаційний веб-портал «Кроки
до здоров’я» — освітня і просвітницька платформа, надзвичайно
популярна серед населення, на якій
лікарі-інтерни, клінічні ординатори,
аспіранти під керівництвом наставників і батьки стають однодумцями
у боротьбі за здоров’я дітей. Ретельна підготовка актуальних статей з
важливих проблем перинатології,
неонатології, педіатрії, дитячої хірургії, дитячої отоларингології та
дитячої анестезіології, які турбують родини, та відповіді на щоденні
питання батьків стають важливим,
відповідальним кроком й у практиці
молодих спеціалістів.

клінічного мислення у молодих лікарів. Упроваджено одночасне багатоцентрове підключення – транслювання доповіді на медичний загал
більшості районних лікувальних закладів Запорізької області.
Першою серед клінічних, «дитяча»
кафедра впровадила систему ди
станційного навчання на базі Moodle,
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Молоді фахівці беруть участь в організації щорічних міжвузівських
навчально-практичних конференцій, де самостійно під керівництвом
викладачів готують доповіді з найактуальніших питань дитячих захворювань.
Лікарі-інтерни хірургічних спеціальностей поряд з викладачами працюють в операційних. У професора
В. О. Дмитрякова вчаться технологіям лікування первинного обструк-
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тивного мегауретеру, гідронефрозу,
міхурово-сечовідного рефлексу. Професор М. Ю. Курочкін передає молодим колегам досвід щодо аналгезії
при абдомінальних та об’ємних торакальних оперативних втручаннях
у новонароджених та немовлят. Науковець розробив та довів ефективність, безпечність оригінальних анестезій з одночасним використанням
комбінованого каудально-епідурального і спинального блоку, каудально-
епідурального блоку та ад’ювантів.

Упроваджені оригінальні методики
зменшують вірогідність ускладнень у
малюків, є ефективнішими, ніж традиційні багатокомпонентні аналгезії.
За час існування кафедри захищено
дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних
наук, чотири дисертаційні роботи на
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, наукові співробітники виконують сім кандидатських дисертаційних робіт.
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Співробітники кафедри упродовж
десяти років напрацювали потужне
інтелектуальне надбання: монографію «Принципи діагностики та антибіотикотерапії гострих пневмоній
у дітей», автор — професор Л. М. Боярська, 16 навчально методичних
посібників з грифами МОН/МОЗ,
надрукували 64 методичних статті та 240 наукових робіт у фахових
журналах та збірниках, розробили
10 патентів на винаходи та 14 патентів на корисну модель.
Для якіснішої підготовки лікарів-інтернів
впроваджені новітні методики викладання
з використанням принципів «віртуального
пацієнта». На цій основі розроблена методика
навчання — «перевернутий клас».
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Професори кафедри очолюють головні напрямки наукової роботи,
над якими працює увесь колектив.
Так, завідувачка кафедри, професор Л. М. Боярська спрямовує роботу науковців над темами: лікування
та реабілітація дітей раннього віку з
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повторними гострими захворюваннями респіраторного тракту; клініко-функціональна характеристика
та принципи ведення дітей з гастроентерологічною патологією; клініко-функціональна характеристика та
принципи ведення дітей, народжених
з низькою, дуже низькою та екстремально низькою масою тіла.
Професор М. Ю. Курочкін зосереджує увагу колег над дослідженням
проблем оптимізації периоперативної підготовки, анестезіологічного
забезпечення та ведення післяопераційного періоду у дітей раннього віку
з тяжкою хірургічною патологією;
вивченні характеру й особливостей
етіології, патогенезу, клінічного перебігу та результатів інтенсивної терапії пневмоній ускладненого перебігу у дітей.
Під патронатом професора В. О. Дмитрякова перебувають такі теми наукових досліджень: патогенетичне
обгрунтування застосування малоінвазивних методик, корегуючих дис
пропорцію зростання і дисфункцію
дозрівання органів сечовивідної си
стеми; діагностика та хірургічне лікування обструктивних уропатій у
дітей з використанням малоінвазивних технологій.
Кафедра має вагомі результати наукових, дослідницьких, освітніх
напрямків роботи співробітників.
Серед них — проведення катамнестичного спостереження за новонародженими, які народились з
низькою та дуже низькою масою

119

Кафедра дитячих хвороб

тіла; участь у реалізації програми
медико-психологічної корекції психоемоційної дезадаптації у вагітних; упровадження методу УЗД у
діагностику та динамічне спостереження запальних процесів легень
у дітей; використання моніторінгу
Рh-метрії стравоходу для діагно
стики ГЕРХ у дітей та підлітків;
використання дискретного плазмаферезу у комплексній інтенсивній
терапії гнійно-септичних ускладнень у дітей; проведення мікробіологічного моніторингу у відділеннях
анестезіології та інтенсивної терапії
КУ «ЗМБДЛ № 5» та розробка схем
емпіричної антибактеріальної терапії; використання ультразвуку в
анестезіологічній практиці при забезпеченні прохідності дихальних
шляхів за допомогою надгортанних
повітроводів; оптимізація периопе-
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раційного ведення новонароджених
та дітей раннього віку; удосконалення способу лікування мегауретеру
у дітей шляхом виконання трансвезікального ретроградного внутрішнього стентування (ТРВС) сечоводів;
удосконалення способу лікування
гідронефрозу у дітей шляхом виконання внутрішнього стентування мисково-уретрального сегмента;
удосконалення способу лікування
міхурово-сечовідного рефлюксу у
дітей шляхом ендоскопічного введення моделюючих препаратів у
верхню губу вічка сечоводу; проведення занять для медичного персоналу та вчителів шкіл з питань
медичної просвіти та надання невідкладної допомоги школярам.
У Людмили Миколаївни Боярської
багато планів щодо вдосконален-
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ня навчального процесу лікарів з
тим, щоб вони спрямовували свої
професійні знання з максимальною
користю дитячому населенню регіону. Вона переконана — у жодному разі не можна скорочувати підготовку педіатрів, навпаки, дуже
вірний курс ЗДМУ на її розширення. Лише один факт, що сорок
ліжок дитячої неврології завжди
гранично заповнені, свідчить про
стан здоров’я дитячого населення і
затребуваність цієї професії. Створивши катамнестичний кабінет,
тут мріють про ціле відділення, де
б кваліфіковано, із залученням сучасних технологій, допомагати не
лише виживати недоношеним не-

мовлятам, а й зменшити відсоток
інвалідів серед них, виходжувати їх
для повноцінного життя. «Недоношені немовлята — велика проблема не лише батьків, але й суспільства, — міркує професор. — Раніше
більшість з них просто помирали.
Тепер, завдяки новим технологіям,
педіатри навчилися зберігати їхнє
життя. На жаль, багато таких новонароджених залишаються з вадами, пов’язаними з нервовою системою, зором, слухом. Катамнестичне
спостереження і допомога є дуже
важливим супроводом таких діток,
щоб у подальшому житті вони могли якщо не повноцінно, то бодай частково адаптуватися в суспільстві».
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Золоті руки і науковий пошук
Олег Володимирович Спахі може виконувати всі хірургічні втручання, за винятком хіба що нейрохірургічних і травматологічних. Хірург Божою милістю,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії й анестезіології ЗДМУ, зазвичай перебирає на себе усі найскладніші випадки, де
дитяче життя зависає між двома світами.
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Цих важких випадків з практики
можна називати безліч. Упродовж
року лише співробітниками кафед
ри виконується понад десять тисяч
оперативних втручань. Кафедра
розташована на двох клінічних базах — у п’ятій міській дитячій багатопрофільній та в дитячій обласній
лікарнях. Так між двома операційними Олег Володимирович і курсує,
дорогою за кермом автівки налаштовується на спокійний добрий лад.
Позитив професор випромінює у
спілкуванні з колегами, студентами — рухливий, з іскринкою гумору,
відмінною чіткою реакцією.
Кафедру дитячої хірургії й анесте
зіології 2014 року О. В. Спахі прийняв
у відомого в медичних колах професора А. Є. Соловйова. А засновано її
1969 року — тоді на кафедрі госпітальної хірургії організували курс
дитячої хірургії. Керували курсом
асистенти В. А. Таран (1969-1976),
В. О. Гордєєв (1976-1982), О. І. Білкун
(1982-1985).
У 1985 р. курс реорганізовано в кафедру дитячої хірургії під керівництвом професора А. Є. Соловйова.
Створена професором Соловйовим
школа дитячих хірургів, урологів,
ортопедів-травматологів та анестезіологів стала провідною в Україні. Професором А. Є. Соловйовим та
його учнями отримано 15 патентів
та 10 авторських свідоцтв з різних
напрямів дитячої хірургії. Захищено 3 докторські та 11 кандидатських
дисертацій з дитячої урології, дитячої травматології, хірургії новонаро

джених, видано 189 наукових праць
з дитячої хірургії та дитячої анестезіології.
Ці напрацювання мають гідне продовження у діяльності нинішнього
складу кафедри. Під керівництвом
доктора медичних наук, професора
О. В. Спахі працюють: доктор медичних наук, професор О. В. Щокін, кандидати медичних наук, доценти —
О. В. Лятуринська, В. Я. Барухович,
І. О. Анікін, М. О. Макарова, А. Г. Запорожченко, кандидати медичних
наук, асистенти — І. А. Маловічко,
О. Д. Кокоркін, асистент О. П. Пахольчук.
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«Наша клініка з 280 хірургічними
ліжками унікальна своєю багатопрофільністю, — констатує Олег Володимирович. — В Україні пацієнтів
оперують у спеціалізованих центрах.
Запорізькі ж дитячі хірурги надають
допомогу дітям з нейрохірургічними,
травматологічними, онкологічними,
урологічними, іншими патологіями
у хірургічній клініці. Здійснює цю
важку щоденну роботу талановитий
колектив, у якому десять працівників кафедри. Два доктори наук, професори — завідувач і Олег Васильович Щокін, травматолог за фахом.
Самі «чиновники», — жартує завідувач. — Я — головний дитячий хірург області, доцент Ольга Василівна
Лятуринська — головний дитячий
Співробітники кафедри чергують
як відповідальні хірурги у клініках м. Запоріжжя,
виконують діагностично-лікувальну роботу
у ЦРЛ Запорізької
124 області за виїздами санавіації.
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хірург міста Запоріжжя, вона ж заві
дує хірургічним відділенням ЗМБДЛ
№ 5. Іван Олександрович Анікін —
обласний дитячий анестезіолог, Вадим Якович Барухович — обласний дитячий уролог. Ось таке у нас
сузір’я».
Співробітники кафедри проводять
потужну навчальну роботу. Студенти 5, 6 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна
справа» та «Педіатрія» вивчають на
кафедрі хірургію, дитячу анестезіологію та дитячу реаніматологію. Студенти 6 курсу — дитячу онкологію.
При кафедрі є магістратура, клінічна
ординатура, очна та заочна аспірантура.
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Але найкраща школа для майбутніх
хірургів, безперечно, — операційна. Молодь стає поруч з професіоналами, а у них є чому повчитися. У
кожного співробітника кафедри —
граничне навантаження і велика
відповідальність. Асистент Ігор Алімович Маловічко виконує складні
нейрохірургічні втручання, доцент
Марина Олександрівна Макарова
ювелірно оперує новонароджених.
Асистент Олексій Дмитрович Кокоркін займається діагностуванням нирок і сечових шляхів в утробі матері,
щоб знати, як коригувати можливу
патологію при народженні дитини.
Це дослідження стало підґрунтям

кандидатської дисертації вченого.
У Олексія Петровича Пахольчука
успішно триває процес підготовки
кандидатської з приводу лікування
інфікованих гнійних ран у дітей. Фахівець з ендоскопії, доцент Андрій
Григорович Запорожченко — головний лікар п’ятої дитячої клінічної
лікарні, робить унікальні втручання
при патологіях сечовивідних шляхів
у немовлят. До речі, саме цей колектив хірургів першим в країнах СНД
почав здійснювати лапароскопічні
операції новонародженим.
«Наші досягнення, а наука служить
хворому дитинству регіону, були б
істотно меншими, якби ми не отримували таку потужну підтримку свого
університету, особисто його ректора,
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професора Юрія Михайловича Колесника, який дбає про сучасні технології для кафедри, — констатує
Олег Володимирович Спахі. — Хірургам доступна новітня апаратура,
наприклад, нам придбали три лапароскопічні стійки, дві циcтоскопічні, з
повним набором ендоскопічного оснащення. Це додає хірургам стимулу,
продуктивності».
Основними напрямами наукової роботи є: діагностика та лікування
вроджених вад розвитку сечостатевої системи, шлунково-кишкового
тракту, опорно-рухового апарату у
дітей; діагностика перитонітів, кишкової непрохідності у дітей; вивчення
ендотоксикозу при різних патологічних станах та методів його детоксикації; дослідження уродинаміки при
Результати наукових досліджень
допомогли знайти правильні шляхи
розв’язання проблем, як наслідок —
зменшилася кількість як ургентних,
так і планових оперативних втручань,
а також відсоток післяопераційних
ускладнень, що значно покращило
стан здоров’я дітей у Запорізькій області.
вроджених аномаліях та захворюваннях нирок, гострих захворюваннях яєчок; ендоскопічна діагностика
та лікування хірургічної та урологічної патології у дітей; пошкодження в
області ліктьового суглоба у дітей.
У 2017 році захищена одна кандидатська дисертація, ще одна планується
до захисту.
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Яке довкілля, таке й здоров’я
Проблеми довкілля та його вплив на здоров’я населення завжди були актуальними для Запорізького регіону з його потужним промисловим потенціалом. Щоб ефективніше вивчати взаємозв’язок між забрудненням навколишнього середовища і станом захворюваності жителів краю, впливати на ці
процеси з метою поліпшення ситуації, у Запорізькому державному медичному університеті 1965 року створили кафедру гігієни.
До цього часу в Запорізькому фармацевтичному інституті функціонувала
об’єднана кафедра мікробіології, біохімії та гігієни, якою завідував доцент
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В. В. Попов. У наступні етапи на конкурсних засадах цю посаду обіймали — професор С. П. Сперанський,
кандидат медичних наук, доцент
М. І. Драчев. У 1968 році до аспірантури з гігієни вступила В. М. Газіна,
яка працювала санітарним лікарем.
У подальшому на кафедру для викладання запрошували досвідчених
санітарних лікарів, які знали специфіку народного господарства регіону.
Накопичений санітарними лікарями
практичний матеріал, головним чином, був підґрунтям науково-дослідних тем.
Новий імпульс розвитку науково-навчальний підрозділ отримав із 1976
року, коли кафедру гігієни та еколо-

гії очолив професор В. М. Пазиніч —
провідний спеціаліст в галузі гігієни атмосферного повітря в Україні,
наукові дослідження якого зробили
значний внесок у теорію і практику
гігієнічного нормування, розробку
прискорених методів регламентування хімічних шкідливих домішок в
атмосферному повітрі промислових
регіонів. Це дозволило обґрунтувати ряд гранично допустимих концентрацій та орієнтовних безпечних
рівнів шкідливих хімічних сполук в
атмосферному повітрі. В. М. Пазиніч — один із співавторів важливих
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Співробітники кафедри займаються
науковим супроводом актуальних питань
охорони навколишнього середовища території,
зокрема, визначають оцінки ризиків
для здоров’я, розробляють профілактичні
програми громадського здоров’я.
санітарно-гігієнічних документів
в Україні, таких як «Оцінка рівнів
вмісту зварювальних аерозолів в
атмосферному повітрі при обґрунтуванні безпечних обсягів викидів»,
«Обгрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі
населених місць». Під керівництвом
професора В. М. Пазиніча захищена 1 докторська та 6 кандидатських
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дисертацій. Він є автором 190 наукових робіт та співавтором підручників
«Гігієна та екологія», «Гігієна дітей
та підлітків», навчального посібника
«Радіаційна гігієна».
Під його керівництвом 1995 року
відкрито Інститут медико-екологічних проблем (ІМЕП), в якому виконуються роботи із соціально-гігієнічного моніторингу здоров’я
населення, гігієнічного нормування
хімічних шкідливих речовин в атмосферному повітрі, токсиколого-гігієнічні дослідження хімічних
речовин і матеріалів, що впроваджуються в народне господарство — з
розробкою, оформленням та затвердженням токсиколого-гігієнічних
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паспортів. ІМЕП має свідоцтва про
акредитацію на право проведення
науково-дослідних робіт Комітету з
питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров’я
України.
На кафедрі загальної гігієни та екології ЗДМУ підготували і захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата наук: В. М. Газіна,
А. С. Безручко, В. І. Чінчевіч, Л. М. Руденко, В. Ф. Гагара, Ю. Д. Сушко,
В. П. Торгун, А. В. Куцак, Л. П. Шаравара, Р. А. Федорченко. В. І. Чінчевіч
захистив докторську дисертацію.
З 2008 року кафедру очолює доцент,
кандидат медичних наук А. І. Се-
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вальнєв. Анатолій Іванович Севальнєв упродовж 1991-2013 років був
головним державним санітарним
лікарем Запорізької області. Заслужений лікар України. Нагороджений
почесною грамотою Верховної Ради
України, медаллю «За розвиток Запорізького краю».
Потенціал кафедри під керівництвом кандидата медичних наук, доцента А. І. Севальнєва складають:
доктор медичних наук, професор
М. П. Гребняк, кандидати медичних наук, доценти — В. П. Торгун,
Ю. Д. Сушко, Р. А. Федорченко,
кандидати медичних наук, старДесять кандидатських і одна докторська
дисертація у науковому доробку кафедри
загальної гігієни та екології. А ще —
десятки публікацій у фахових журналах,
доповіді на міжнародних та регіональних
наукових конференціях, екологічних форумах.

ші викладачі — І. А. Соколовська,
Л. П. Шаравара, А. В. Куцак, асистент
Ю. В. Волкова.
Наукова робота кафедри проводиться в таких напрямках: прогнозування
гранично допустимих концентрацій
шкідливих речовин в атмосферному
повітрі за допомогою математичного
моделювання на основі короткочасних токсикологічних експериментів;
гігієнічна регламентація хімічних
шкідливих речовин в атмосферному
повітрі за адаптаційними реакціями організму в експериментальних
умовах; методологічне і методичне
обґрунтування диференційованих за
часом гранично допустимих концентрацій в атмосферному повітрі; концепція медико-екологічного моніто-
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рингу швидкого реагування здоров’я
населення на забруднення атмосферного повітря; комплексна оцінка
і управління ризиками для здоров’я
населення в умовах великого промислового міста.
На кафедрі чітко організовано навчальний процес. Студенти медичних та міжнародного факультетів за
спеціальностями «Лікувальна справа» і «Педіатрія» вивчають загальну
гігієну. Студенти фармацевтичних
факультетів та студенти за спеціальністю «Технології парфумерно-косметичних засобів» опановують
гігієну з основами екології. Майбутнім стоматологам тут викладають гігієну та промислову санітарію в галу-

зі з основами екології, а також гігієну
з гігієнічною експертизою. Для студентів, які навчаються англійською
мовою, подається повний курс лекцій у вигляді мультимедійних презентацій. Під час практичних занять
студенти оволодівають навичками
гігієнічного дослідження чинників
навколишнього середовища. Добре
організована навчально-дослідницька робота студентів у наукових гуртках.
Упродовж більш ніж півстолітньої
діяльності кафедра загальної гігієни та екології бере активну участь у
підготовці та випуску лікарів, провізорів, лаборантів, косметологів та
стоматологів.
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Сімейний лікар — ключова
постать сучасної медицини
Кафедра загальної практики — сімейної медицини ЗДМУ — світлий промінчик у КУ «Центральна клінічна лікарня № 4». Молоді вродливі лікарі на чолі
із завідувачкою кафедри — доктором медичних наук, професором Наталією
Сергіївною Михайловською є уособленням жіночності, доброзичливості й
спокою. Ці риси чудово поєднуються з високим професіоналізмом, відчуттям
новизни й професійного пошуку, який притаманний співробітникам. Адже
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вони представляють кафедру, з якою
в наш час асоціюється стратегічний
напрям у медицині.
Сімейний лікар виступає на перший план у лікарській практиці. Галузь, яка пройшла всі щаблі розвитку — від медицини доктора Чехова
до новітніх лікувально-діагностичних центрів, дійшла висновку, що
суспільству потрібен саме він, мак-

симально наближений до хворого сімейний лікар.
З огляду на такі потреби часу, Запорізький державний медичний університет удосконалив підготовку
спеціалістів цього профілю, і 2013
року, з метою оптимізації базисної
додипломної підготовки майбутніх
сімейних лікарів, було створено кафедру загальної практики — сімейної медицини.
У колективі працюють досвідчені
викладачі з науковими ступенями
доктора та кандидатів наук, вченими
званнями професора та доцентів, вищими лікарськими категоріями.
З моменту відкриття кафедрою
керує доктор медичних наук,
професор Наталія Сергіївна Михайловська. Під її керівництвом
працюють: кандидати медичних
наук, доценти — О. В. Шершньова, А. В. Грицай, кандидати медичних наук, асистенти — О. О. Лісова, Т. В. Олійник, М. О. Шальміна,
Л. Є. Міняйленко, Т. О. Кулинич.
Клінічними базами для новоствореного наукового підрозділу стали
КУ «4 міська клінічна лікарня» та
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6», а згодом й
санаторій «Великий Луг» та клініка
«Мотор Січ». Це відкрило потужні
перспективи для навчання студентів
в умовах закладів усіх рівнів надання медичної допомоги і здійснення
співробітниками широкого кола лікувально-консультативної роботи.
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Співробітники кафедри є дійсними членами
Європейської асоціації сімейних лікарів WONCA
та Європейської академії викладачів загальної
практики EURACT.
На кафедрі студенти вивчають
ключову дисципліну «Загальна
практика — сімейна медицина»,
студенти-стоматологи та студенти-лаборанти опановують «Пропедевтику внутрішньої медицини» та
«Внутрішню медицину». З метою
удосконалення освітнього процесу
на кафедрі створено і впроваджено
велику кількість навчально-мето-
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дичних матеріалів, у тому числі —
з грифом МОЗ України та МОН
України, Вченої ради ЗДМУ.
Навчальний процес спрямований
не лише на опанування теоретичними знаннями та практичними навичками, а й на формування творчої особистості майбутніх лікарів,
здатної до саморозвитку, професійної мобільності та інноваційної
діяльності. Тому здійснюється не
лише за традиційної методикою, а
й з використанням сучасних прогресивних форм навчання: дистанційних онлайн-курсів, електронних
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навчально-методичних комплексів
та посібників, силабусів, відеолекцій
тощо. Кафедра оснащена сучасним
лікувально-діагностичним обладнанням.
Активна наукова діяльність співробітників кафедри спрямована на
визначення патогенетичних основ
формування та маніфестації коморбідної патології, розробку сучасних
методів первинної та вторинної профілактики, алгоритмів діагностики
та лікування ішемічної хвороби серця, асоційованої із захворюваннями
внутрішніх органів.
У рамках науково-дослідницької
роботи під керівництвом професора Н. С. Михайловської асистенти
Т. В. Олійник, Л. Є. Міняйленко та
Т. О. Кулинич захистили кандидатські дисертації. На кафедрі виконуються три кандидатські дисертації,
наукові роботи магістрів, здійснюється навчання в аспірантурі, магістратурі та клінічній ординатурі, проводиться пошукова робота
з докторської дисертації. Активно
функціонує студентський гурток,
де молодь залучають до наукової
роботи.
Співробітники кафедри беруть
участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах та з’їздах, виступають з доповідями, публікують
результати своїх досліджень у провідних наукових виданнях, оформлюють патенти на винаходи та нововведення у галузі охорони здоров’я.
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Велику увагу приділяє кафедра підвищенню
санітарно-гігієнічної обізнаності населення
і пропаганді здорового способу життя.
Крім щоденних бесід з хворими та їх родичами,
працівники кафедри готують пам’ятки хворим
з профілактики серцево-судинних захворювань,
нервових хвороб, хвороб дихальної, травної
та ендокринної систем, з контролю
артеріального тиску, рекомендації з дотримання
дієти при найбільш поширених терапевтичних
захворюваннях.
За час існування кафедри захищено:
три дисертаційні роботи на здобуття
наукового ступеня кандидата медичних наук, чотири роботи на здобуття
наукового ступеня магістра медици-
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ни, подано до захисту дві кандидатські дисертаційні роботи.
Невід’ємною частиною роботи кафедри загальної практики — сімейної
медицини є лікувально-консультативна діяльність у відділеннях її клінічних баз: КУ «Центральна клінічна
лікарня № 4», КЗ «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 6»,
клінічний санаторій «Великий луг»,
ТОВ «Клініка Мотор Січ». Спільно
з колективом відділень кардіології,
терапії, ендокринології та неврології КУ «Центральна клінічна лікарня
№ 4» співробітники кафедр проводять клініко-реферативні та патологоанатомічні конференції.
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Соло для скальпеля
Хірургія обирає пристрасних, сильних духом, аби усе професійне життя випробовувати їх на міцність. Варто побувати на кафедрі загальної хірургії з
доглядом за хворими, яка розташована на базі КУ «Міська клінічна лікарня
екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя», щоб відчути ритм і
напруження, складність і відповідальність, притаманні професії.
Адже робочий день тут практично не має часових рамок, відпочинок після операцій є вельми умовним, аж поки хворий не відривається невидимою
«пуповиною» від хірурга, що означає — біда позаду.

140

I медичний факультет

ва, навчальна. А коли щаслива нагода перепочинку все ж трапляється,
вони із колегою, професором Іваном
Федоровичем Сирбу, можуть посидіти хвильку поміж розкішної зелені
кімнатних рослин, яка тут радує око.
В очільників кафедри — колишнього
й нинішнього, завжди знаходиться
безліч дотичних тем. Адже у всі часи
кафедра і все, що об’єднує хірургія,
— безмежне поле складної праці й
удосконалення.

У завідувача кафедри, доктора медичних наук, професора Володимира
Валентиновича Ганжий дуже рідко
трапляється вільна година. Треба побачити професора в операційній, щоб
зрозуміти його характер, навіть почасти різкість і категоричність. Там,
у двобої зі смертю за людське життя, хірург переживає моменти, відомі тільки йому. Адже він береться за
найскладніші оперативні втручання,
виконує їх 150-200 щороку. Сміливо
експериментує, маючи досвід роботи
у зарубіжних клініках, нерідко — в
екстремальних умовах. Володимир
Валентинович — дійсний член Європейського товариства ендоскопічних
хірургів (EAES), Міжнародної федерації хірургів ожиріння і метаболічних розладів (IFSO), Української асоціації спеціалістів з малоінвазивних,
ендоскопічних і лазерних технологій,
а також іще доброго десятка асоціацій та спільнот, редколегій медичних
видань. Левову частку робочого часу
займає діяльність кафедри — науко-

Засновувалась кафедра загальної
хірургії 1965 року, прийнявши перших студентів 3 курсу лікувального факультету на базі Запорізького
міського центру швидкої медичної
допомоги. В той час на кафедрі також
читали лекції та проводили практичні заняття з анестезіології і реаніма-
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тології — з 1992 по 2007 роки до складу кафедри входив і цей курс.
Першим завідувачем кафедри до
1987 року був доктор медичних наук,
професор Володимир Іванович Сєрга. Науковці на той час зосередили зусилля довкола діагностики й
лікувальної тактики при гострому
панкреатиті, пластики рецидивних
різновидів гриж із застосуванням
аутодермального лоскута, ведення
хворих перед- і післяопераційного
періоду. Спершу кафедра мала 120
лікарняних ліжок хірургічного профілю, відтак додалося 10 інтенсив-
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ної терапії та штучної нирки. А коли
на початку дев’яностих років Центр
набув статусу екстремальної медицини й швидкої медичної допомоги,
база кафедри розширилася до 240
лікарняних ліжок, студентів навчали
практично у всіх відділеннях лікувального закладу.
У 1987-2006 роки кафедрою завідував доктор медичних наук, професор
Іван Федорович Сирбу. За цей час на
кафедрі видано 1 монографію з невідкладної хірургії захворювань органів черевної порожнини, 6 навчальних посібників із загальної хірургії,
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догляду за хворими в хірургічному й
терапевтичному стаціонарах, антисептики, ведення хворих у хірургічній клініці, класифікації хірургічних
хвороб, набір ситуаційних завдань. У
співавторстві з професором І. Ф. Сирбу підготовлено для друку підручник із загальної хірургії. Професор
Сирбу і зараз у строю, в операційній
він передає свій багатий досвід молодшим колегам та студентам, радіє
їхнім успіхам.

ного простору. Професор є автором
310 наукових робіт, зокрема, 6 монографій, 15 патентів України. Він
постійно удосконалює професійну
майстерність у провідних клініках
США, Франції, Німеччини, Іспанії,
Бельгії, Швейцарії, інших країн. Розроблені під керівництвом завідувача
кафедри лікувально-діагностичні
методики стосовно шлунково-кишкових кровотеч і гострого панкреатиту успішно застосовуються в клінічній практиці. У зв’язку зі зміною
підходів до діагностики, хірургічної
тактики та обсягу операцій, удосконалено лікувальний алгоритм у хворих з гастродуоденальною виразкою,
ускладненою кровотечею, розроблено малотравматичні методи органо
зберігаючих оперативних втручань.
Кафедра упродовж усіх періодів свого існування
є потужною школою виховання
й професійного змужніння когорти хірургівпрофесіоналів, кваліфікованих викладачів,
наставників молодої генерації.

З 2006 року кафедру загальної хірургії з доглядом за хворими очолює
доктор медичних наук, професор
Володимир Валентинович Ганжий.
Досвідчений клініцист, діагност і хірург, професор Ганжий має потужні
практичні й наукові напрацювання.
Він активно використовує в широкій
хірургічній практиці складні лапароскопічні оперативні втручання, а
також електротермоадгезію в абдомінальній хірургії та хірургії органів
малого тазу. Практикує лапароскопічні видалення пухлин заочеревин-
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Навчальний процес охоплює вивчення на кафедрі вітчизняними, іноземними та англомовними студентами 2,
3 курсів медичних та фармацевтичних факультетів дисциплін із загальної хірургії, догляду за хворими,
першої долікарської допомоги. Інтерни, клінічні ординатори, магістри
за спеціальністю «Хірургія» а також
суміжних спеціальностей вивчають
на кафедрі хірургію та невідкладну
допомогу.

Ці напрацювання склали основу докторського дисертаційного дослідження професора В. В. Ганжий.
Професори, доценти, асистенти кафедри
постійно надають всебічну допомогу колегам
різних лікувальних закладів та жителям регіону.
Щороку вони виконують загалом 1000–1700
оперативних втручань та 400–500 асистенцій.
Зараз під керівництвом професора В. В. Ганжий на кафедрі загальної хірургії з доглядом за
хворими працюють: доктор медичних наук, професор І. Ф. Сирбу, кандидати медичних наук, доценти — А. В. Бачурін, А. І. Рилов,
кандидати медичних наук, асистенти — Л. М. Бамбизов, О. О. Капшитар,
М. С. Кравець, П. Ю. Танцура.
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Основними науковими напрямами
колективу кафедри є: діагностика та хірургічне лікування гострих
хірургічних захворювань і травматичних ушкоджень черевної порожнини; діагностика і лікування
шлунково-кишкових кровотеч; застосування діагностичних і лікувальних малотравматичних втручань з
використанням УЗД, КТ, лапароскопії; ендовідеохірургічні оперативні
втручання на органах черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору і передньої стінки че-
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ревної порожнини; лікування хворих
гнійно-септичного профілю.
Істотно розширено обсяги ендовідеолапароскопічних оперативних втручань, для цього використовуються
відповідні новітні хірургічні комплекси.
На кафедрі захищено 8 докторських
та 30 кандидатських дисертацій.
Доцент А. І. Рилов виконує докторське дисертаційне дослідження на
тему «Профілактика, лікування та

хірургічна корекція гнійно-септичних ускладнень поширених форм
перитоніту». Співробітники кафедри
опублікували 6 монографій, 1168 наукових і навчально-методичних статей, видали 1 підручник, розробили і
впровадили 81 патент та 44 раціоналізаторських пропозиції, 22 нововведення, 4 методичних рекомендації.
Науковці кафедри є учасниками численних міжнародних, а також Все
українських конгресів, симпозіумів,
з’їздів, науково-практичних конференцій хірургів.
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Мова — віконце у світ!
Прекрасною «пошестю» серед учених ЗДМУ стало вивчення англійської
мови. Особливо таку потребу відчуває молодь, яка відвідує зарубіжні наукові
конгреси, конференції, де спілкуватися з колегами потрібно наживо, без жодних перекладів. Повертаючись, вони йдуть на кафедру іноземних мов, де їм
завжди раді допомогти.
Кафедра іноземних мов університету має хороші давні традиції, її заснували
іще в Одеському фармацевтичному інституті, який пізніше почав працювати

146

II міжнародний факультет

в Запоріжжі. Першим завідувачем
була Лідія Данилівна Кутасіна (Гладун). В наступні періоди керівниками кафедри були: кандидат філологічних наук, доцент О. М. Шпак,
старший викладач М. Г. Погуляєв,
кандидат філологічних наук, доцент
Ю. В. Цимбалюк, старший викладач
М. О. Пономарьова, кандидат філологічних наук, доцент В. В. Овсянников, старший викладач, кандидат
філологічних наук В. І. Закутько,

кандидат педагогічних наук, доцент
Г. К. Волкова.
Зараз на кафедрі під керівництвом
завідувачки, доктора філологічних
наук, професора В. І. Скибіної працюють: кандидат педагогічних наук,
доцент Г. К. Волкова, кандидат філологічних наук, доцент О. В. Гордієнко,
кандидат педагогічних наук, доцент
А. К. Куліченко, кандидат філологічних наук, доцент Д. А. Москвітіна,
кандидат педагогічних наук, доцент
Ю. В. Орел-Халік, кандидат філологічних наук, доцент Л. В. Сазанович; старші викладачі: кандидати
педагогічних наук — Л. В. Беспала,
С. Є. Трегуб, кандидати філологічних наук — А. В. Олексієнко, старші викладачі: І. Л. Вовк, А. В. Неруш,
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О. Є. Пашко, І. О. Хітрова, Т. В. Тітієвська; викладачі: Н. В. Височина,
Я. С. Вишницька, В. В. Жаворонкова, М. Ю. Калашникова, Т. І. Левада,
Г. В. Люшинська, М. Є. Мартьянова,
О. А. Мирошниченко, О. Л. Соляненко,
Ю. С. Скрипник.
Колектив кафедри протягом усіх років існування займався дослідженнями в галузі методики викладання
іноземних мов та латини в медичних вишах, пошуком шляхів удосконалення й оптимізації навчального
процесу.
У 2005 році кафедру очолила доктор
філологічних наук, професор Валентина Іванівна Скибіна — видатний
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спеціаліст у галузі германських мов,
автор багатьох монографій і наукових статей. Вона створила свою школу в галузі лексикографії, є активним
учасником всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Під її
керівництвом заплановано й виконуються три дисертаційні роботи.
Під керівництвом високопрофесійних викладачів майбутні медики та
фармацевти на кафедрі опановують латину та медичну термінологію,
фармацевтичну термінологію, іноземну мову та іноземну мову за професійним спрямуванням. Щороку на
кафедрі проводиться олімпіада з іноземних мов і латини. Переможці беруть участь у Всеукраїнському турі.
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На кафедрі також готують колег з
профільних кафедр університету до
викладання фахових дисциплін англійською мовою, обов’язковим є підсумкове тестуванням для отримання
сертифіката на право викладання
своєї дисципліни англійською.
Зусиллями кафедри іноземних мов
в університеті створена високопродуктивна система з вивчення англійської мови: вивчення англійської
мови абсолютно всіма студентами у
групах, диференційованих за рівнем знань; курси англійської мови
для студентів, які користуються ве-

ликою популярністю (EFL — English
as a Foreign language) Cutting Edge,
Total English видавництв Cambridge
University Press, Longman, Pearson
Education. Студентам старших курсів та магістрантам пропонується
вивчення курсу «Англійська мова
для спеціальних цілей» («English for
Special Purposes»), які базуються на
виданнях Cambridge University Press
«English in Medicine» та «Professional
English in Use».
У 2017 році розроблено пілотний варіант програми з іноземної мови для
аспірантів за сучасними вимогами
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Співробітники кафедри бездоганно знають
предмет. Свідченням цього є
сертифікати IELTS (academic) рівнів С1-С2.

Міністерства освіти та науки України,
який допомагає слухачам курсу підготуватись до складання міжнародних
іспитів з іноземної мови, а також плідно працювати в своїй науковій сфері.
Популярними є курси з вивчення англійської мови для викладачів за технологією SMRТ у партнерстві з Канадським коледжем англійської мови.
Понад 400 викладачів пройшли навчання на курсах і отримали сертифікати, які дають їм право на викладання свого предмета англійською мовою.
Крім викладачів, на SMRТ-курсах
навчаються також і вітчизняні студенти, оскільки гарні мовні навички
дають їм переваги при конкурсному
відборі для участі у щорічних програмах студентського обміну та практики з європейськими університетами
— партнерами ЗДМУ.
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Програма включає також різнорівневі курси англійської мови (ESL), а
також спеціальний курс «Англійська
мова для медичної сфери» («Health
Sciences»). Раз на місяць для курсантів SMRT та всіх бажаючих проводяться засідання розмовного клубу (Speaking Club), в яких беруть
участь як вітчизняні, так і англомовні студенти. Викладачі, які залучені
до роботи на цих курсах, пройшли
спеціальну підготовку, що проводилась викладачами Canadian College
of English Language.

Наукова робота кафедри здійснюється у лінгвістичному й методичному напрямках за темами: термінологія і термінографія: теорія, практика,
напрямки розвитку; удосконалення прийомів, методів і засобів формування професійно-орієнтованої
комунікативної компетентності у
студентів медичного вишу. За планом виконується НДР кафедри
«Лінгвістична та педагогічна парадигми у формуванні іншомовної
комунікації студента медичного
вузу».
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Інфекційним викликам
протистоїть команда
Про інфекційні хвороби, які упродовж століть складають чи не найбільшу загрозу людству, Олена Вячеславівна Рябоконь знає не лише з фундаментальних підручників, стоси яких проштудіювала й чимало написала. Щодня вона,
доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри інфекційних хвороб,
переступає поріг обласної інфекційної лікарні, яка є базою кафедри, і навіч
стикається з людською бідою.
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«Світовим цивілізаціям завжди доводилося долати виклики, пов’язані з
інфекційними хворобами. Не виняток
і наш час — міграції, війни, недостатньо високий рівень життя населення
та санітарно-просвітницької роботи.
Цим хворобам притаманний стрімкий початок, бурхливий перебіг, підступність ускладнень», — ділиться
професор.
Кафедру інфекційних хвороб в ЗДМУ
Олена Вячеславівна очолила 2005
року, коли вже мала солідні дослідження у цій сфері, адже з 1997 року
працювала в колективі асистентом.
Вихованка Запорізького державного
медичного університету свої перші
кроки в науку робила на кафедрі патологічної фізіології. В 2000 році під
керівництвом професора Ю. М. Колесника захистила кандидатську
дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне значення змін морфометричних показників еритроцитів периферичної крові при різноманітних
формах дифтерії». Докторське дослідження розкривало проблему клініко-патогенетичних оцінок імунних і
нейроендокринних змін та їх медикаментозної корекції при хронічному
гепатиті С (наукові консультанти —
професор Ю. М. Колесник, професор
М. А. Андрейчин).
З великою повагою О. В. Рябоконь
відгукується про своїх попередників, адже у кафедри славний понад
півстолітній шлях. Заснував її 1967
року професор М. Ф. Ростапшов. Митрофан Федорович — людина з непересічною долею, багато зробив за 54

роки, які йому було відведено: кращі
етапи свого життя присвятив дослідженню та лікуванню вірусних гепатитів, у 42 роки захистив докторську
дисертацію, був автором 72 наукових праць, гарним керівником і організатором, прекрасною, душевною
людиною. Наступними очільниками
кафедри були: професор І. М. Гнутов (1983-1988 роки), доцент Р. С. Лисенко (1988-2005 роки). Кожен з них
зробив свій внесок у розвиток спільної справи, адже в науці невід’ємною
складовою є наступність, безперервність, робота на результат. Одними
з напрямів роботи кафедри на той
час було вивчення іерсиніозів та
хламідійних інфекцій, клініко-пато
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допомога. Ми цінуємо багаторічну працю доцента Ніни Степанівни Ушеніної, яка на кафедрі з 1971
року, доцента Валерія Григоровича
Савельєва, стаж якого у нас добігає
до півстоліття, асистентів Бориса
Григоровича Тютюнщикова, Андрія
Геннадійовича Глактіонова. Творчий
пошук притаманний молодшому поколінню. Високий професіоналізм —
прикметна риса інфекціоністів. Один
лише приклад: майже два десятки років очолювала гепатологічний
центр обласної інфекційної лікарні
доцент нашої кафедри Домініка Петрівна Іпатова, її знають в усіх містах і районах області».

генетичних особливостей вірусних
гепатитів.
Зараз під керівництвом доктора медичних наук, професора
О. В. Рябоконь на кафедрі працюють: кандидати медичних наук, доценти — Н. С. Ушеніна, В. Г. Савельєв, Т. Є. Оніщенко, Д. П. Іпатова,
О. О. Фурик, кандидати медичних
наук, асистенти — Б. Г. Тютюнщиков, А. Г. Глактіонов, Д. А. Задирака, клінічний ординатор, асистент
К. В. Калашник, Н. В. Оніщенко —
PhD-аспірант кафедри, лаборант
А. О. Погоскіна.
«Наш колектив злагоджений, високопрофесійний, — зазначає заві
дувачка кафедри, — це вдале поєднання досвіду й молодості, де панує
доброзичлива атмосфера, взаємо-
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Основними напрямами науково-дослідницької роботи кафедри є: оптимізація ранньої діагностики та лікування хворих на найбільш поширені
інфекційні захворювання, що перебігають на тлі коморбідної патології у дорослих та дітей; клініко-патогенетичні особливості вірусних
гепатитів В і С в умовах наявності
супутньої патології; удосконалення
оцінки перебігу та прогнозування наслідків вірусних гепатитів у хворих
із наявністю супутньої патології печінки; оптимізація комплексного патогенетичного лікування хворих на
хронічний гепатит С.  Співробітники
беруть активну участь у дослідженнях, працюють над дисертаціями,
створенням посібників, підручників для студентів, лікарів-інтернів.
Прикладом для колег є завідувачка
кафедри. Талановитій вченій-інфекціоністу притаманна послідовність і
скрупульозність у науковому пошу-
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ку, О. В. Рябоконь є автором 310 наукових публікацій, семи патентів на
корисну модель, п’яти методичних
рекомендацій (одна з них затверджена МОЗ України), шести нововведень МОЗ України, є співавтором
підручників «Інфекційні хвороби»,
«Епідеміологія» (затверджені МОЗ
та МОН України), монографії, атласу інфекційних хвороб. Під керівництвом завідувача кафедри захищено
вісім магістерських робіт, чотири
кандидатські дисертації. Олена Вячеславівна працювала в складі робочої групи МОЗ України зі створення
Уніфікованих протоколів діагностики та лікування грипу та вірусних
гепатитів. О. В. Рябоконь є лауреатом
премії для молодих учених Академії медичних наук України (2003 р.)
за серію робіт «Клініко-патогенетична оцінка імунних і нейроендокрин-

них змін та їх медикаментозна корекція при хронічному гепатиті С».
Вагомою є міжнародна співпраця
кафедри інфекційних хвороб. Викладачі кафедри інфекційних хвороб — доцент Т. Є. Оніщенко та доцент О. О. Фурик взяли участь у
реалізації програми Tempus «Створення міжрегіональної мережі національних центрів медичної освіти,
головним напрямом яких є впровадження проблемно-орієнтованого
навчання з використанням віртуальних пацієнтів» та проекту ePBLnet.
Професор О. В. Рябоконь та асистент
Д. А. Задирака брали участь у дослідженні Спільної Програми Малих
Грантів ЄРБ/СПТЗ, зосереджених
на реалізації програм по боротьбі з
інфекційними захворюваннями на
тему: «Нові підходи до діагностики
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основних клінічних форм ентеровірусної інфекції у дорослих та дітей».
Доцент О. О. Фурик взяла участь у
двотижневому тренінгу “Support of
study programmes development, university self-government and international mobility at selected universities
in Ukraine” в університеті Палацького (м. Оломоуц, Чехія), координує
проект “ТАМЕ — training against
medical error” (навчання на медичних помилках) в педіатрії та хірургії.

6 курсів ІІ міжнародного факультету вивчають на кафедрі інфекційні
хвороби та епідеміологію. Шестикурсники медичного факультету за
спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» вивчають проблеми ВІЛ-інфекції, актуальні аспекти
імунопрофілактики та паразитології
(курс за вибором). На кафедрі діє інтернатура, аспірантура, клінічна ординатура за спеціальністю «Інфекційні хвороби».

Важливою складовою діяльності
кафедри є навчальна. Студенти 5,
6 курсів І та ІІ медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія», студенти
ІІІ медичного факультету за спеціальністю «Стоматологія», бакалаври 3 курсу ІІ медичного факультету за спеціальністю «Лабораторна
діагностика», іноземні студенти 5 і

Співробітники кафедри ведуть лікувально-консультативну роботу у
базових відділеннях лікарні, а також
у інших лікувально-профілактичних
закладах міста та області, здійсню
ючи планові консультативні і ургентні виїзди по лінії санітарної авіації в
райони області. Кафедра інфекційних хвороб активно працює в обласному товаристві інфекціоністів.
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Інфекції вчать чіткості,
а отже —
командній роботі,
коли важливу роль
відіграє колегіальність.
Саме на таких засадах
ґрунтується робота
нашої кафедри.
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Діагноз народжується
в лабораторії
Лабораторна діагностика у сучасному світі — одна із сфер медицини, яка
стрімко розвивається. Навіть найбільш компетентному лікареві у практичній діяльності недостатньо самих лише знань і умінь, адже велика кількість
існуючих захворювань, індивідуальність симптомів не завжди дозволяє поставити точний діагноз хворому. За допомогою лабораторних досліджень спеціалісти на ранній стадії спроможні виявити патології, здійснити моніторинг
перебігу захворювання, щоб якомога ефективніше призначити лікування.
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Впевнено заявляє про себе кафедра
і у всеукраїнській науковій спільноті,
щорічно організовуючи науково-практичну
конференцію з міжнародною участю
«Сучасні аспекти лабораторної медицини».
Запорізький державний медичний
університет завжди крокує в ногу з
часом — не так давно у нас відкрита спеціальність «Лабораторна діагностика», а два роки тому було засновано й окрему кафедру клінічної
лабораторної діагностики. Її очолив
молодий перспективний науковець,
доктор біологічних наук, доцент Сергій Васильович Павлов. На кафедрі
поруч з ним працюють: доктор біологічних наук, доцент С. В. Горбачова,
кандидати медичних наук, доценти
— С. А. Біленький, Н. В. Бухтіярова, кандидат фармацевтичних наук,
асистент Л. В. Євсєєва, асистенти —
К. В. Левченко, Ю. В. Нікітченко.
На кафедрі студенти першого і другого медичного та першого і другого
фармацевтичного факультетів вивчають дисципліни: «Клінічна ла-

бораторна діагностика», «Техніка
лабораторних робіт», «Біохімія патологічних процесів», «Біологічна та
клінічна хімія», «Лабораторна діагностика», «Біохімічні методи дослідження», «Клінічна біохімія», «Лабораторна служба. Оцінка аналітичних
методів», «Організація лабораторної
служби. Гуманітарні основи діяльності лікаря», «Клінічна оцінка лабораторних досліджень», «Доказова
медицина. Алгоритми і стандарти
лабораторних досліджень», «Дослідження гемостазу», «Хвороби цивілізації», «Загально-клінічні методи
дослідження. Гематологічні методи
дослідження», «Цитологічні методи
дослідження», «Сучасні проблеми
молекулярної біології», «Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка».
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бораторної діагностики», «Біологічної та клінічної хімії» та «Цитологічних досліджень».
Співробітниками кафедри розроблено 7 навчальних on-line курсів на
платформі EDX — для студентів, а
також лікарів різних спеціальностей.

Магістранти спеціальності «Лабораторна діагностика» опановують
«Біохімію патологічних процесів»,
«Клінічну оцінку лабораторних досліджень», «Доказову медицину. Алгоритми і стандарти лабораторних
досліджень», «Хвороби цивілізації».
Обширна палітра дисциплін у лікарів-інтернів спеціальності «Лабораторна діагностика»: «Загально-клінічні методи дослідження. Гематологічні
методи дослідження», «Біохімічні
методи дослідження», «Цитологічні
методи дослідження», «Організація
лабораторної служби. Гуманітарні основи діяльності лікаря», «Дослідження гемостазу».
У клініко-діагностичній лабораторії Університетської клініки, що є й
клінічною базою кафедри, студенти
проходять практику з «Клінічної ла-
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Щоб отримувати результати навчальної, наукової та лікувальної
діяльності на рівні сучасних вимог,
кафедра оснащена новітнім високотехнологічним обладнанням. Зокрема, до послуг наукових співробітників, викладачів та студентів,
які навчаються під їхнім керівни
цтвом, — гематологічний автоматичний аналізатор Mythic-18
(Франція), який зараз вважається «золотим стандартом» в гематології; напівавтоматичний коагулометр К-3003
OPTIC (Польща) забезпечує повне

II медичний факультет

дослідження системи згортання крові
з використанням хронометричних та
імунохромогенних методів, включаючи визначення міжнародного нормалізованого відношення; біохімічний
автоматичний аналізатор Prestige24i (Японія), на якому виконуються
всі дослідження ліпідного спектру,
білкового та вуглеводного обміну, визначається активність ферментних
систем крові та вміст специфічних
білків організму; імуноферментний
комплекc ImmunoChem-2100 (США)
дозволяє досліджувати гормональний статус організму з використанням діагностичних наборів для імуноферментного аналізу вітчизняних та
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закордонних фірм-виробників; імунохемілюмінесцентний автоматичний аналізатор Immulite 1000 (США)
використовується для визначення
імунохімічними методами гормонів
щитоподібної залози, кардіологічних маркерів, показників метаболізму кісткової тканини та діагностики
анемічних станів; аналізатор для вимірювання електролітів E-Lyte Plus
(США), призначений для швидкого
вимірювання концентрації натрію,
калію, хлоридів та іонізованого кальцію у сироватці, цільній крові та сечі;
аналізатор сечі CL 50 (США) на 10
параметрів, який дозволяє провести
у напівавтоматичному режимі визначення фізико-хімічних властивостей сечі за короткий проміжок часу
(близько 1 хвилини) з використанням
тест-смужок з сухим реагентом.
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Нині кафедра активно працює
над двома серйозними виданнями,
що стануть в нагоді не лише студентам,
а й практикуючим фахівцям.
Уся ця та багато іншої апаратури
придбана коштом університету, керівництво якого неухильно дбає про
зміцнення наукового потенціалу,
розвиток молодої кафедри, якість
процесу підготовки спеціалістів.
Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення факторів
ендогенної цитопротекції й розробка нових ефективних шляхів діагно
стики і лікування захворювань серця, серцево-судинної патології та
патології центральної нервової си
стеми. На кафедрі запланована та
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виконується науково-дослідна робота на тему: «Дослідження факторів
ендогенної цитопротекції та розробка нових ефективних шляхів діагно
стики та лікування патології серцево-судинної і центральної нервової
систем гіпоксичного ґенезу» (клінічно-експериментальна робота).
Колектив кафедри проводить комплексні дослідження разом з кафедрами медико-біологічного та те-

рапевтичного профілю ЗДМУ, а
також з кафедрами клінічної лабораторної діагностики, лабораторної діагностики і загальної патології Запорізької медичної академії
післядипломної освіти, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика,
Інститутом фармакології та токсикології АМН України, активно співпрацює з міжнародними науковими
установами.

163

Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології

Науки об’єдналися
на користь здоров’я і краси
Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології є
унікальною клініко-фармакологічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю, провізорів спеціальностей «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів». Вона
розташована на території Запорізької обласної клінічної лікарні, міської клінічної лікарні № 6 і навчально-практичного центру з косметології на базі гуртожитку № 3 ЗДМУ.

164

I фармацевтичний факультет

Історія свідчить, що далекого 1986
року на кафедрі фармакології Запорізького державного медичного інституту було організовано перший у
тодішньому Радянському Союзі курс
клінічної фармакології. Очолив його
відомий талановитий учений Віктор
Володимирович Дунаєв — заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор,
який створив в університеті оригінальну фармацевтичну школу. Це
була непересічна особистість, у наДо викладацького складу курсу
входили учні професора: завідувач
курсом доцент В. С. Тішкін та аси
стенти О. В. Крайдашенко, І. М. Білай, М. П. Красько. Протягом п’яти
років накопичувався досвід викладання предмету, удосконалювалась
навчально-методична база та формувалась громадська думка про доцільність викладання такого предмету в
медичних вищих навчальних закладах. Після підготовчого періоду, 1991
року, курс був переведений в статус
уковому доробку вченого — понад
600 наукових праць, 5 підручників
із фармакології та фармакотерапії,
200 авторських свідоцтв і патентів.
Вчений підготував 20 докторів та 86
кандидатів наук, разом з колегами
вивчав властивості різних груп лікарських засобів в умовах моделювання таких патологічних процесів,
як променева хвороба, кардіо- та ендокринна патології, пухлинний процес тощо.
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кафедри клінічної фармакології, що
стало визначною подією в медичній
освіті незалежної Україні. Прикметно, що вона сталася саме в Запорізькому медичному інституті.
Для надання кваліфікованої допомоги пацієнтам
у базових лікарнях кафедра має сучасне
обладнання — Кардіолаб 2009, Комплекс
УЗД «MAYLAB 50», апарати для добового
моніторингу АТ та ЕКГ.
На кафедрі клінічної фармакології, під керівництвом професора
В. В. Дунаєва в співпраці з кардіологами, проводилися пріоритетні нау-
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кові дослідження щодо підвищення
ефективності лікування ішемічної
хвороби серця шляхом застосування
засобів метаболічної корекції в комбінованій фармакотерапії осіб різного віку. За результатами наукового
пошуку професорів А. Д. Візіра та
В. В. Дунаєва було відзначено пре
мією АМН України.
За період існування курсу і кафедри
співробітниками захищені 12 кандидатських, а також 3 докторських ди
сертації.
З 2003 року кафедру клінічної
фармакології, фармації, фар-
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макотерапії і косметології очолює талановитий учень професора В. В. Дунаєва доктор медичних
наук, професор Олег Вікторович
Крайдашенко. Під його керівни
цтвом працюють: кандидати медичних наук, доценти — О. О. Кремзер,
М. П. Красько, О. О. Свинтозельський,
кандидати медичних наук, асистенти — О. М. Главацький, О. А. Михайлик, М. О. Долінна, А. В. Саржевська,
Т. О. Самура.
Професор О. В. Крайдашенко очолив нове наукове спрямування в
геріатричній кардіології. Вперше
запропоновано ряд оригінальних

субстратно-коферментних комплексів, які впливають на метаболізм, і доведена їх висока ефективність в комбінованій терапії ІХС
у осіб похилого та старечого віку.
Також вперше проведено клінічну
апробацію нових кардіопротекторних препаратів з метаболічнім типом дії — карнітіну хлориду, тіо
триазоліну та пікамілону.
Результати НДР регулярно висвітлюються у наукових виданнях, щорічно друкуються до 30-35 наукових робіт. Протягом 2013-2017 років
співробітниками кафедри видано:
базовий підручник «Фармакотера-
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пія» (за редакцією проф. О. В. Крайдашенка) для студентів ВМНЗ з
грифом МОН України, 10 навчальних посібників з грифом МОЗ України, отримано 9 патентів на винахід, щорічно виходять друком 16-18
навчально-методичних посібників
з грифом ЦМР ЗДМУ.  Щороку кафедра проводить Всеукраїнські науково-практичні конференції з естетичної медицини та косметології,
які включені до реєстру МОЗ України. Науковці беруть участь в роботі закордонних, вітчизняних з’їздів
і конференцій.
Невід’ємною складовою діяльності колективу є навчальний процес.
Студенти-старшокурсники опановують дисципліни: клінічна фармакологія, фармакотерапія, клінічна
фармація, клінічна косметологія.

Співробітники кафедри опікуються станом
здоров’я ветеранів, співпрацюючи з Запорізькою
радою ветеранів війни та праці, ведуть велику
інформаційну та роз’яснювальну роботу з питань
охорони здоров’я — пропагують здоровий спосіб
життя, дають рекомендації щодо запобігання
захворювань на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію,
серцево-судинні та інфекційні захворювання.
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Інтелектуальним надбанням кафедри є онлайн-курси за вибором на
теми: «Використання ЛЗ-фармацев
тична опіка», «Клінічна фармакологія», «Фітотерапія», «Дієтологія»,
«Основи геронтології і геріатрії»,
«Гомеопатія». Розроблено також
онлайн-курси для самостійної роботи студентів з дисциплін: Фармакотерапія, Клінічна фармація, Клінічна
косметологія, Клінічна фармакологія;
«Clinical pharmacology» та «Basics of
gerontology and geriatrics» для англомовних студентів.
Співробітники кафедри проводять
потужну лікувально-профілак-

тичну роботу на базі шпитального відділення Запорізької обласної
клінічної лікарні, а також у терапевтичному відділенні міської клінічної лікарні № 6 та в університетському науково-практичному
комплексі з косметології. Асистенти
кафедри курують хворих в стаціонарах, завідувач і доценти консультують пацієнтів. Складовою такої
роботи є організація науково-практичних конференцій і семінарів у
лікувально-профілактичних установах Запоріжжя та області щодо
проблем моніторингу за побічними
діями лікарських засобів та їх профілактики.
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До провізорів та фармацевтів —
з новими знаннями
Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації факультету післядипломної освіти була створена в ЗДМУ 2007 року. Її
першим завідувачем став доктор медичних наук, професор Іван Михайлович
Білай.
Колектив, очолюваний досвідченим, відповідальним і професійним педагогом
та організатором навчального процесу, який завідував курсом клінічної фармакології в обласній клінічній лікарні, спрямував свої зусилля на оптимізацію
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процесу підготовки провізорів-інтернів та слухачів передатестаційних
курсів удосконалення кваліфікації,
тематичного удосконалення, спеціалізації. На кафедрі вони вивчають
клінічну фармацію, управління та
економіку фармації, елементи практичної психології, спеціальну підготовку та «Фармацевтичну інформатику».
Основним науковим напрямом діяльності кафедри є вивчення фармакологічної активності синтетичних
речовин та лікарських засобів рослинного походження при атеросклерозі й гепатиті та маркетингові дослідження фармацевтичного ринку
України.
З часу існування кафедри було здійснено близько 120 випусків слухачів
курсів підвищення кваліфікації —

провізорів і фармацевтів на очних та
виїзних передатестаційних курсах та
курсах тематичного удосконалення.
Маршрути співробітників пролягають до слухачів курсів у сусідні регіони — в Дніпропетровську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську
та Черкаську області. Майже 14000
спеціалістів фармацевтичного фаху
набули нових знань та отримали рекомендації для подальшого здобуття
кваліфікаційних категорій за спеціальностями «Загальна фармація»,
«Організація та управління фармацією» та «Аналітично-контрольна
фармація». Крім того, більше 5000
провізорів-інтернів здобули право отримати сертифікат первинної
спеціалізації «Загальна фармація»,
вивчаючи на кафедрі дисципліни
«Управління і економіка фармації»,
«Клінічна фармація», «Елементи
практичної психології» та «Спеці-
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Викладачі кафедри записали 15 відеолекцій
для демонстрування їх провізорам-інтернам
і слухачам курсів підвищення кваліфікації
провізорів та фармацевтів Запоріжжя,
а також тих регіонів України,
куди пролягають їхні освітні маршрути.
альна підготовка». Також близько 50
провізорів отримали ступінь магістра
фармації.
На кафедрі під керівництвом професора І. М. Білая працюють: доктор
фармацевтичних наук, професор
І. В. Бушуєва, кандидати фармацев
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тичних наук, доценти Т. С. Райкова, М. А. Іванькова, Є. С. Пугло,
кандидати фармацевтичних наук,
старші викладачі Є. О. Михайлюк та
О. С. Яковлева, асистенти, кандидат
медичних наук Р. В. Стець, кандидат
фармацевтичних наук Н. В. Кандибей, Я. В. Попова.
Колектив кафедри працює над нау
ково-дослідною роботою за темою:
«Фармакологічна активність нових
похідних п’яти- та шестичленних
азагетероциклів і препаратів природного походження та маркетингові дослідження фармацевтично-
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го ринку України». У рамках НДР
проводиться наукова робота в таких
спрямуваннях: клінічна фармакологія антиатеросклеротичних засобів
та фітопрепаратів при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця та метаболічному синдромі; фармакологія
нових біологічно активних речовин
та фітопрепаратів; маркетингові дослідження фармацевтичного ринку
України.
Завідувач кафедри, професор
І. М. Білай для колег є прикладом по-

слідовності в науковому пошуку, він
розробив новий науковий напрям
у клінічній фармакології антиатеросклеротичних препаратів природного походження та їх синтетичних
аналогів, створив і впровадив у медичну практику гіполіпідемічні фітопрепарати «Бетафіт» та «Стигмафіт». Сформував принципи і підходи
у фітотерапії атеросклерозу й ішемічної хвороби серця, організував
скринінг нових похідних ксантинів
і триазолів різних видів активності.
Вчений працює над темою, котра сто-

Завдяки нашій команді багато працівників фармацевтичної галузі
обирають для удосконалення фахових знань саме Запорізький
державний медичний університет, хоча неподалік є інші медичні виші.
І це не випадковість, а результат планомірної роботи.
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сується розробки оптимальних умов
гіпоксичних станів (дозоване та екстремальне фізичне навантаження,
атеросклероз, гепатит, цукровий діабет, дрібновогнищевий інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія, стрес
та патологічне ожиріння), на основі
яких триває пошук нових лікарських
засобів з антигіпоксичною, антиоксидантною, метаболітотропною, анти
атеросклеротичною, гіпоглікемічною,
гепатопротекторною активностями, розробляються фармакологічні
принципи метаболічної корекції ішемічних станів.
Професор І. В. Бушуєва проводить
маркетингові та фармакоекономічні дослідження ветеринарних
лікарських засобів для лікування гінекологічних захворювань
великої і дрібної рогатої худоби
та вірусних захворювань птиці;
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фармакотехнологічні і фармакоекономічні дослідження щодо створення ветеринарних лікарських засобів
для профілактики і лікування захворювань тварин і птиці.
Невід’ємною складовою є науково-методична робота колективу.
Упродовж десятиріччя було опубліковано близько 350 статей, 400 тез,
затверджено з грифом МОН/МОЗ
11 навчально-методичних посібників
і рекомендацій. Дисертації на здобуття звання кандидата фармацев
тичних наук захистили: Є. С. Пругло, А. О. Остапенко, Є. О. Михайлюк,
М. В. Білоус, О. С. Яковлева. Докторську дисертацію захистила І. В. Бушуєва. Під керівництвом професора І. М. Білая старший викладач
кандидат фармацевтичних наук
Є. О. Михайлюк та старший лаборант О. В. Цис проводять пошукову
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роботу з виконання дисертаційних
досліджень гіпоглікемічної та гіполіпідемічної активності синтетичних
речовин та антиатеросклеротичних
засобів при експериментальній гіперглікемії та гіперліпідемії. Під керівництвом професора І. В. Бушуєвої
виконують кандидатську дисертацію
здобувач О. П. Кілєєва та два PhD
аспіранти — Н. М. Борисенко та
К. Г. Кльосова.
Потужну лікувально-діагностичну та
консультативну роботу працівники
кафедри проводять на базі госпітального відділення КУ «Міська клінічна
лікарня № 2». Професор І. М. Білай,
зокрема, керує лікувальною роботою у госпітальному відділенні,
проводить консультативні огляди,
консультує хворих також у невроло-

гічному та хірургічних відділеннях
лікарні. Очільник кафедри проводить
науково-практичні та реферативні
конференції, організовує інформаційно-консультативну роботу серед
лікарів та провізорів.
Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації ФПО розвивається
і крокує в ногу з часом. Створено та
впроваджено в навчальний процес
три online курси для самостійної роботи провізорів-інтернів із клінічної
фармації, управління й економіки
фармації та спеціальної підготовки. У перспективі — створення та
впровадження online курсів та електронного контенту для всього контингенту, якому надаються освітні
послуги.
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Тут золотом полум’яніє Слово
Кафедра культурології і українознавства — одна з молодих кафедр університету, їй всього 14 років. Історія її виникнення пов’язана з іменем талановитої вченої, відомої на теренах України літературознавця, високопоцінованої
в наукових колах, доктора філологічних наук, професора Ольги Дмитрівни
Турган.
Потужне дихання філологічному осередку відкрив ректор ЗДМУ професор
Юрій Колесник, запросивши Ольгу Дмитрівну створити кафедру в університеті.
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«Ми усвідомлюємо важливість своєї
місії — виховати майбутнього лікаря всебічно розвиненою особистістю,
з хорошим інтелектуальним рівнем,
знанням мови, культури, історії, —
переконана професор Ольга Дмитрівна Турган. — Усе це передбачає
університетська підготовка. Тому так
важливо посилити гуманітарну складову комплексної освіти. Науковий
потенціал кафедри високий, студентів навчають два доктори наук, п’ять
кандидатів, троє з яких захистилися вже у нашому університеті». Навчаючи молодь, вони дають їм уроки
духовності, високого патріотизму,
налаштовують розвиватися справжніми українськими інтелігентами».
На кафедрі створено колектив однодумців, об’єднаних високою ідеєю
формування особистості українського лікаря. Під керівництвом професора О. Д. Турган тут працюють: доктор
філологічних наук, професор Тетяна
Володимирівна Гребенюк, кандидат
філологічних наук, доцент Оксана
Василівна Сидоренко, кандидат філологічних наук, доцент Юрій Анатолійович Ганошенко, кандидат наук
із соціальних комунікацій, доцент
Світлана Анатоліївна Козиряцька,
кандидат філологічних наук, доцент
Тетяна Володимирівна Шадріна,
кандидат філологічних наук, старший викладач Ганна Олександрівна
Звягіна, викладач Олена Сергіївна
Вещикова, викладач Ольга Юріївна
Федько, старший лаборант Світлана
Грицишена. Кожен працівник кафедри — самодостатня особистість.
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ного лікаря має бути людина — з її
зболеним тілом, а також духом, душею. Намагаються максимально в
концентрованому вигляді подати
студентам етапи розвитку культури нашої держави. Сьогодні це дуже
актуально й допомагає краще знати,
хто йшов попереду, що було створено
українськими геніями, і прямувати
далі.
Важливою складовою навчальної методики є ознайомлення студентів із життєписом українських
лікарів-письменників, як-от просвітителя й гуманіста Юрія Котермака-Дрогобича, Степана Руданського,
Модеста Левицького, Михайла Булгакова, Антона Чехова, — це спонукає молодь до глибшого розуміння
власної місії у професії.
За короткий період, що минув
з часу заснування кафедри у 2004 році,
захищено три кандидатські
і одна докторська дисертації, видано
-більше десятка посібників і підручників.
Силами кафедри забезпечується
частина гуманітарного циклу з загальної університетської програми
підготовки майбутніх лікарів і фармацевтів.
Студентів навчають мови, історії
культури, методології науково-дослідної роботи, педагогіки та методики викладання у вищій школі.
Викладачі прагнуть, щоб студенти
зрозуміли вже з перших кроків опанування фаху, що головною для кож-
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Окрема важлива ланка діяльності
працівників кафедри — викладання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а також
прищеплення майбутнім лікарям медичного мовного контенту. Більшість
викладачів, маючи дві освіти, читають студентам курс «Основи психології». На кафедрі працюють курси
з удосконалення знання української
мови для викладачів, організовано
також курси з української мови та
літератури для абітурієнтів на підготовчому факультеті.
Кафедра проводить потужну навчально-методичну роботу. Працівники кафедри постійно працюють
над створенням навчальних посібників. Зокрема останніми роками по-
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бачили світ видання: Массалов М. П.
«Українська за фаховим спрямуванням», «Українська мова. Навчальний посібник для іноземних студентів» (гриф МОЗ); Гребенюк Т. В.
«Художня культура українського
постмодернізму (на матеріалі сучасної прози)» (гриф ЦМК з ВМО
МОЗ); Гребенюк Т. В., Турган О. Д.
«Ukrainian and world culture. Посібник з курсів «Українська та світова
культура» та «Культурологія» (гриф
ЦМР), Сидоренко О. В. «Українська
мова (за професійним спрямуванням). Практикум для студентів заочної форми навчання спеціальності
«Фармація» (гриф ЦМР); методичні
рекомендації з дисциплін, що викладаються, для студентів денного та заочного відділень.
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Професор О. Д. Турган і доцент
О. В. Сидоренко стали співавторами
національного підручника «Українська мова за професійним спрямуванням» за редакцією доктора філологічних наук, професора С. М. Луцак
(гриф МОЗ).
Колектив перебуває у постійному
розвитку, співробітники почуваються
більш самодостатніми, ніж колеги з
таких кафедр навіть деяких філологічних факультетів. Вони публікують
статті у спеціалізованих фахових виданнях, видають монографії, готують
доповіді на конференції, виступають
опонентами під час захисту дисертацій. На кафедрі хороша наступність: свого часу Ольга Дмитрівна
Турган керувала підготовкою дисертації Тетяни Володимирівни Гребенюк, тепер вона, доктор філологічних наук, професор, готує до захисту
колег.
У рамках університету кафедра
культурології та українознавства
має й провідну виховну місію. Тут
широкий простір до творчості усього
колективу. Особливо популярними
серед студентів є тематичні літературно-мистецькі вечори, присвячені
творчості Тараса Шевченка, Василя
Стуса, з нагоди ювілею Івана Франка, а також велику аудиторію збирають вечори сучасної української
поезії та на тему кохання у віршах і
музиці. Молодь охоче бере участь у
таких заходах, виявляючи різноманітні таланти — співають, танцюють,
грають на музичних інструментах.
Широко впроваджується практика
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Наша місія —
виховати майбутнього лікаря
всебічно розвиненою особистістю,
з хорошим інтелектуальним рівнем,
знанням мови, культури, історії.

занурення молоді у культурний простір — студенти відвідують театри,
філармонію, музеї й галереї, виставки живопису, а опісля описують на
заняттях свої враження.
Щороку студенти університету беруть участь у Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра
Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса
Шевченка, а також у студентській
олімпіаді знавців української мови,

показують добрі результати у Все
українських студентських олімпіадах і конкурсах наукових робіт з
української мови та культурології.
Із головним завданням — виховати
особистість із ґрунтовним базисним
рівнем духовного, культурного розвитку, який би в подальшому став
міцним інтелектуальним фундаментом для лікаря-професіонала, працівники кафедри успішно справляються.
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Наука про Життя
у всіх його проявах
Більшість вступників до медичного університету із самою медициною обізнана неглибоко, але серед них майже не зустрінеш таких, хто б у школі не захоплювався біологією. Ця дисципліна відкриває різноманіття самого життя у
всіх його проявах. І як приємно першокурсникам ЗДМУ потрапити зі шкільної парти на кафедру, де культивується улюблений предмет, де кілька поколінь викладачів трепетно й терпляче передають майбутнім медикам знання з
біології, без яких неможливий подальший поступ у професію.
Кафедра медичної біології, паразитології та генетики розпочала свою роботу у січні 1965 року, перший завідувач — кандидат біологічних наук Е. І. Пе-
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стушко. У різні роки на кафедрі
працювали доценти Б. Р. Брускін,
асистенти Г. А. Азаров, І. М. Гурська,
доцент В. О. Гоженко. З 1973 року її
очолювала професор А. К. Шевченко,
під керівництвом якої було виконано
три кандидатських дисертації. Основним науковим напрямком роботи
кафедри на той час і на тривалі наступні періоди була тема — «Кровосисні двокрилі Півдня України».
З 1989 по 2013 рік кафедрою керувала кандидат біологічних наук, доцент
М. В. Стеблюк — співавтор монографії: «Збереження навколишнього

Завдяки потужній дослідницькій роботі
співробітників кафедри 2006 року Запорізький
державний медичний університет включено
до Європейської аеробіологічної мережі (EAN)
і наші науковці є дійсними членами Європейського
аеробіологічного товариства (EAS).
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середовища на основі безвідходного
виробництва» (1977). А у підручнику
«Медична біологія» (2009) М. В. Стеблюк разом з Л. М. Титовою, В. О. Гоженком та іншими співробітниками
кафедри висвітлила сучасні знання
з розділу «Медична арахноентомологія». Маргарита Вікторівна і зараз
навчає на кафедрі студентів, її багатий професійний та педагогічний
досвід служить зразком для молодого покоління викладачів.
У вересні 2013 року завідування кафедрою прийняв доктор біологічних
наук Олександр Борисович Приходько. Зараз на кафедрі під його керівництвом працюють: кандидати
біологічних наук, доценти — М. В. Стеблюк, В. І. Павліченко, А. П. Попович,
Т. І. Ємець, асистенти — Г. Ю. Малєєва,
Н. Г. Васильчук, К. В.Гавриленко,
К. В. Леутенко, О. О. Андрєєва.
На кафедрі навчаються вітчизняні та
англомовні студенти першого і другого курсів медичних факультетів за
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спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Лабораторна
діагностика» і студенти фармацевтичних факультетів (денної та заочної форм навчання) за спеціальністю
«Фармація». Доцент Т. І. Ємець разом
з співавторами розробила та адаптувала навчально-методичні посібники з дисципліни «Медична біологія»
та «Біологія з основами генетики»
для студентів різних спеціально
стей і форм навчання. Створено ди
станційний курс за вибором «Сучасні проблеми молекулярної біології»,
видано навчальний посібник «Основи
молекулярної біології». Проводяться
заняття на підготовчих курсах для
іноземних громадян, лекції для абітурієнтів.
Оскільки з початку сімдесятих років науковим напрямком було вивчення кровосисних двокрилих
Півдня України, результати цих
досліджень стали основою для монографії «Кровосисні двокрилі
(Diptera) степового Придніпров’я», а
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її співавтор — В. І. Павліченко поповнив Міжнародний список діптерологів (Neal L.   Evenhuis, Biosystematic
Database of World Diptera. — 2010)».
Важко переоцінити внесок науковців кафедри у проблему дослідження причин захворюваності жителів
Запорізького регіону на різновиди
алергії. З 2001 року кафедра займається вивченням об’єктів біологічного
походження, які викликають алергічні захворювання. За цей час на кафедрі було заплановано та виконано
науково-дослідні роботи: «Фауна та
екологія алергенних кліщів домашнього пилу», «Пилок алергенних
анемофільних рослин як чинник полінозів та бронхіальної астми», «Динамічна аеробіологія і прогнозування аероалергенної ситуації», «Вплив
метеорологічних факторів на формування небезпечної аеропалінологічної ситуації, яка зумовлена пилком
рослин та спорами грибів» .

Для покращення прогнозування
алергенної ситуації у 2017 році було розроблено
програму (віджет для Android),
яка дозволяє прогнозувати алергенну ситуацію
у Запоріжжі, викликану пилком амброзії.

З 2005 року на кафедрі проводиться
моніторинг аероалергенної ситуації
атмосферного повітря м. Запоріжжя.
Кафедра медичної біології, паразитології та генетики співпрацює з лабораторією гігієни атмосферного повітря та оцінок ризику ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О. М. Мар
зєєва АМН України» та з аеробіологічною науково-дослідною групою
Вінницького національного медичного університету (керівник В.  Родінкова). Спільним досягненням науковців
стала науково-дослідна робота на
тему: «Розробка науково-методичних засад довгострокового спосте-
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реження за пилковим забрудненням
атмосферного повітря», яка увійшла
до комплексної програми «Здоров’я
нації» МОЗ України.
У період загострення полінозів аеро
біологічною науково-дослідною групою Вінницького національного медичного університету формується
тижневий алергопрогноз для міст
України, де використовуються дані
аеробіологічного моніторингу у Він
ниці та Запоріжжі. Складений прогноз можна переглянути за адресою
polleninfo.org. Багато спільних досліджень цієї проблематики здійснено
разом із співробітниками кафедри
факультетської педіатрії ЗДМУ під
керівництвом професора С. М. Недєльської.
Зараз співробітники кафедри виконують три кандидатські дисертації:
«Вдосконалення методів завчасного попередження населення про небезпечну аероалергенну ситуацію,
яка зумовлена пилком амброзії в
атмосферному повітрі Запоріжжя» — над темою працює асистент
Г. Ю. Малєєва. Асистент О. О. Андреєва досліджує тему «Кліщі домашнього пилу як чинники алергічних
захворювань у дітей м. Запоріжжя»,
асистент К. В. Гавриленко виконує
дослідження — «Спори пліснявих
грибів у повітрі м. Запоріжжя та приміщеннях дітей, хворих на алергічні
захворювання».
Всього за час існування кафедри підготовлено шість кандидатів та одного
доктора наук.
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За життя без війн
і катастроф
За сорок шість років, відколи існує кафедра медицини катастроф та військової медицини, звідси вийшли, отримавши окрім медичного, військовий фах,
16580 випускників.
Обирають молоді люди цю кафедру, плануючи вступати в Українську військово-медичну академію. Хтось пов’язує своє майбутнє з роботою у лікувальних закладах силових структур: Збройних сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, поліції тощо. Після шостого курсу
медуніверситету їм присвоюють звання молодший лейтенант запасу.
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Вдумайтеся лише в цифру — величезна армія молодих людей, які, присягнувши на вірність білому халату,
готові подивитися у вічі небезпеці, за
першим покликом Вітчизни стати на
її захист з найгуманнішою місією —
рятувати людські життя у «гарячих
точках», військових шпиталях, на
полі бою.
Кафедра має давню красиву історію.
«Згідно з наказом Міністра вищої та
середньої освіти СРСР від 29 червня
1972 року, у тодішньому Запорізькому медичному інституті була створена військова кафедра, — розповідає
завідувач кафедри професор Володимир Іванович Перцов. — Почали
готувати офіцерів медичної служби
запасу за двома військово-обліковими спеціальностями: «лікувальна справа» в наземних військах (для
студентів лікувального факультету,
а з 1981 року і для студентів створеного педіатричного факультету),
а також «фармація» (для студентів
фармацевтичного факультету)».
Першим завідувачем кафедри був
полковник медичної служби Василь
Костянтинович Кожевников. З 1977
по 1986 рік кафедру очолював полковник медичної служби Володимир
Олександрович Балакін, наступні
чотири роки — полковник медичної
служби Станіслав Андрійович Багмут, а з 1990 по 2003 рік — полковник
медичної служби Геннадій Петрович
Петріков.
У 2003 році спільним наказом Міністра оборони, Міністерства осві-

ти і науки та Міністерства охорони
здоров’я України військова кафедра була реорганізована в кафедру
медицини катастроф та військової
медицини, набувши статусу клініко-теоретичної кафедри хірургічного профілю. Завідувачем оновленої
кафедри став доктор медичних наук,
професор В. І. Перцов.
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У 2017 році університет придбав для кафедри
унікальне обладнання на суму майже 3,5 млн грн.
реанімаційно-хірургічний монітор ЮМ 300 1-15
пацієнта, тораскопічну ендоскопічну стійку,
що дозволить ширше використовувати
на практиці малоінвазивні операції.

Основною клінічною базою кафедри
стала міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги. Під керівництвом професора
В. І. Перцова була створена Клініка
медицини катастроф. До її складу
увійшли п’ять відділень лікарні: відділення нейрохірургії — завідувач
доцент Д. С. Івахненко; відділення
торакальної хірургії — завідувач
доцент Я. В. Тєлушко; відділення
опікової травми — завідувач доцент
О. В. Пономаренко; відділення травматології та політравми — куратор
доцент К. В. Міренков; відділення
реанімації та інтенсивної терапії —
куратор доцент Л. П. Баштан. Клінічними базами кафедри є також
нейрохірургічне відділення обласної
клінічної лікарні (завідувач — доцент С. В. Тяглий) та профільні відділення гарнізонного госпіталю.
У 2004 році до складу кафедри увійшов курс нейрохірургії (завідувач
курсу — доцент Є. І. Савченко), а у
2010 році був приєднаний курс анестезіології та інтенсивної терапії.
Зараз на кафедрі працюють: доктор
медичних наук, професор А. Г. Шифрін, кандидати медичних наук, доценти — К. В. Міренков, С. П. Мирний,
Д. С. Іваненко, О. В. Пономаренко,
Є. І. Савченко, С. В. Тяглий, Я. В. Тєлушко, Л. П. Баштан, К. А. Бойко,
кандидати медичних наук, асистенти О. Ю. Полковников, О. А. Льовкін,
С. В. Григор’єв, С. Є. Зайцев, Ю. О. Чемерис, асистенти О. М. Бойцова,
С. М. Нєлєпін, полковники медичної
служби запасу К. І. Лур’є та В. С. Бе-
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резовський, полковник запасу
О. М. Вовк, підполковники медичної
служби запасу В. Ф. Муляр, В. І. Клименко, інспектор з оформлення особових справ офіцерів запасу В. І. Чеснокова, провідний спеціаліст з питань
цивільного захисту підполковник у
відставці В. В. Мокров.
Студенти мають можливість відпрацьовувати практичні навички
з екстреної та невідкладної медичної допомоги у сучасному навчально-тренувальному класі,
обладнаному манекенами для серцево-легеневої реанімації (дорослого, дитини, підлітка та немовляти),
манекенами для надання невідкладної допомоги при травмі, відновлення прохідності дихальних шляхів,

манекеном для відновлення прохідності «важких дихальних шляхів»,
навчальним комплектом руки з венозною мережею, автоматичним зо-
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Під керівництвом професора
В. І. Перцова виконуються 3 докторські та 3 кандидатські дисертації, завершена планова науково-дослідна
робота кафедри «Комплексне лікування множинних і поєднаних ушкоджень та їх наслідків». Викладачі
кафедри отримали 6 патентів на корисну модель та опублікували понад
100 наукових робіт.

внішнім дефібрилятором, засобами
транспортної іммобілізації та іншим
устаткуванням. Під час практичних
занять студенти опановують алгоритми проведення серцево-легеневої
реанімації, надання екстреної медичної допомоги при шокових станах,
політравмі, первинного медичного
сортування з відпрацюванням практичних навиків на муляжах та манекенах.
Важливою у діяльності кафедри є
волонтерська робота, до якої активно
залучають і студентів. Старшокурсники під керівництвом співробітників кафедри охоче навчають школярів, військовослужбовців, медичних
та немедичних працівників наданню
екстреної медичної та домедичної
допомоги, проводять майстер-класи,
семінари-тренінги, змагання.
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Основними напрямами діагностичної та лікувальної роботи кафедри
є: розробка диференційованих програм лікування постраждалих з множинною і поєднаною травмою різного
характеру і важкості з урахуванням
особливостей патогенетичних механізмів і патофізіологічних змін;
вивчення патогенезу і клінічних
проявів травматичної хвороби у постраждалих з політравмою; хірургічне лікування внутрішньосуглобових
переломів великих суглобів; створення системи лікувально-реабілітаційних заходів для постраждалих
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з множинними переломами кісток
кінцівок, таза і хребта; надання медичної допомоги хворим з термічною
травмою, пацієнтам з торакальною,
нейрохірургічною та судинною патологією.
Співробітники кафедри активно
впроваджують новітні технології у
лікувальний процес, зокрема, виконують ендоскопічні операції на хребті, використовують радіочастотні
малоінвазивні методики при захво-

рюваннях периферичної нервової
системи та малоінвазивні втручання
при захворюваннях органів грудної
порожнини.
Наукові дослідження продовжені
в нових планових НДР кафедри —
«Профілактика, діагностика і лікування неспецифічних гнійно-запальних захворювань легень і плеври» та
«Оптимізація діагностики та хірургічних методів корекції порушень
мозкового кровообігу».

Співробітники кафедри беруть активну участь
в роботі обласних осередків наукових асоціацій
лікарів-хірургів, травматологів-ортопедів,
нейрохірургів, анестезіологів, є членами
атестаційних та експертних комісій.
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Зелену вулицю
освітнім технологіям
Сучасний світ настільки прив’язує людину до інформаційних технологій, що
без них не уявляється існування в соціумі, надто ж, коли йдеться про навчання, особливо в такій складній галузі, як медицина і фармація. Упродовж
десятиліть ЗДМУ невпинно нарощує технічні потужності, застосовуючи у
навчальному та науковому процесі новітні інформаційні технології, за допомогою яких студентам та науковцям доступні передові світові досягнення в
галузі медицини.
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Справжнім проривом в освітньому
перебігу стала розробка і впровадження online курсів на кафедрах
ЗДМУ.   Така робота тривала з 2016
року, вона стала потужним спільним проектом професорсько-викладацького складу та студентського
загалу, і тепер таких курсів близько
400, триває їх шліфування й удосконалення. У Запорізький державний
медичний університет звертаються
запозичувати досвід колеги з інших
навчальних закладів України. Цю
роботу координує кафедра медичної
та фармацевтичної інформатики і
новітніх технологій. Її співробітники
спрямовують роботу всіх кафедр уні-

верситету, консультують викладачів,
надають технічну підтримку, займаються розробкою методик змішаного
навчання.
Це лише один аспект діяльності кафедри, яку очолює доктор фармацевтичних наук, професор Олексій
Анатолійович Рижов. Створений
1996 року на базі курсу інформатики і центру нових інформаційних
технологій (ЦНІТ), підрозділ динамічно розвивається. Так 2003 року
тут почалося активне впровадження
технології дистанційної освіти у навчальний процес, згодом на кафедрі
відкрито Центр дистанційної осві-
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ти і телемедицини, в якому (на базі
«Ratos» та LMS Moodle) навчаються
студенти денного та заочного відділення. Також в Центрі відкрито дистанційне навчання для абітурієнтів
медичних ВНЗ.
2006 року спільно з кафедрою медичної інформатики НМАПО імені
П. Л. Шупика започатковано міжнародні науково-практичні відеокон-
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ференції з актуальних питань ди
станційної освіти та телемедицини,
учасниками яких щороку є медичні
навчальні заклади України та зарубіжжя — Великобританії, Індії,
США, Польщі, Греції, Кіпру, Чехії,
Казахстану, Грузії та інших.
Співробітники кафедри беруть
участь у роботі міжнародного освітнього проекту Європейського союзу
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TEMPUS зі створення міжрегіональної мережі національних центрів
медичної освіти, діяльність яких
спрямована на впровадження проблемно-орієнтованого навчання із застосуванням віртуальних пацієнтів.
Понад п’ятнадцать років тому на базі
кафедри створено Центр освітніх
технологій, який організує та координує роботу з регіональними і обласними центрами, розташованими
на базах обласних лікувальних закладів, а також на території лікарень
та в офісах аптек у містах Дніпро,
Кривій Ріг, Одеса, Херсон, Миколаїв, Кропивницький. Центр проводить телеконференції, відео-лекції
та телеконсультації, впроваджує
дистанційні технології навчання на
робочому місці (на кафедрі дитячих
хвороб ФПО, у Центрі репродукції людини та в Університетській
клініці).
Нині на кафедрі працюють: доктор фармацевтичних наук, професор О. А. Рижов, кандидат технічних наук, доцент А.О. Каблуков,
кандидат педагогічних наук, доцент
Н. А. Іванькова, старший викладач
О. І. Андросов, кандидат педагогічних наук, асистент О.А. Мурзіна, аси
стенти О. П. Страхова, В. П. Риженко.
Співробітники кафедри працюють зі
студентами, починаючи з першого і
до п’ятого курсів, навчають їх дисциплінам — «Інформатика», «Медична
інформатика», «Інформаційні технології у фармації», «Комп’ютерні технології у фармації», «Комп’ютерні

технології у галузі». Проводять також курси тематичного удосконалення викладачів.
У зв’язку з широким впровадженням хмарних технологій, у навчальний процес запроваджені нові теми,
пов’язані з використанням сервісів
хмарних технологій у роботі лікаря.
Приділяється велика увага формуванню навичок колективної взаємодії
майбутніх лікарів у єдиному інформаційному просторі.
Колектив кафедри плідно займається науковою роботою. Із 2013 року
тривають напрацювання з наукової
теми: «Методологічне, педагогічне та
технологічне забезпечення професійного начання в медичному ВНЗ на
основі інтелектуальних комп’ютерних систем». У її рамках реалізують
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наступні напрямки наукового дослідження: можливості LMS Moodle в
організації дистанційного навчання
у медичному ВНЗ; соціально-економічні аспекти розвитку дистанційної
освіти у медичних ВНЗ; педагогічні
засади формування професійних навичок майбутніх медиків під час навчання у ВНЗ; когнітивні технології
навчання студентів медичних ВНЗ;
вплив ергатичних систем на функціональний стан студентів; використання інформаційних технологій в
галузі правової підготовки студентів
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медичних ВНЗ: розробка технологій
навчання у ВМНЗ на базі хмарних
технологій.
Практична робота полягає в розробці комп’ютерної розподіленої системи дистанційної освіти в системі
медичної та фармацевтичної освіти
з контролем якості навчання на основі формалізованої моделі знань
фахівця з фармації. За час діяльності кафедри захищені 4 кандидатські дисертації та 1 докторська.
На цей час на кафедрі виконуються
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дві докторських та дві кандидатських
дисертації.
У науковців широке поле спільної діяльності з колегами навчальних закладів в усьому світі. Кафедра активно співпрацює з НМАПО
ім. П. Л. Шупика та Українським інститутом інформаційних технологій
в освіті НТУУ «КПІ», (м. Київ), ДонНМУ (м. Лиман), Медичним інститутом Сумського державного університету, НФаУ та ХМАПО (м. Харків),
Центром «Міжнародні Медичні Про-

грами, Inc» (IMP) та ICoDE Systems,
LLC (м. Нью-Йорк, США), «Neo
Educational Organization» (м. Хайдерабад, Індія), Університетом Святого
Георга у Лондоні (Великобританія),
Медичним університетом «Астана»
і Карагандинським державним медичним університетом (Казахстан),
Салонікським університетом ім. Ари
стотеля (Греція), Університетом Нікосії (Кіпр), Медичним університетом
ім. Давида Твілдіані та Державним
університетом Акакія Церетелі
(Грузія).
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Лицарі двох королев
Про біофізику і вищу математику доктор медичних наук, професор Емануїл
Ілліч Сливко розповідає образно і захоплено, мало не поетичними рядками,
як справжній лицар двох королев. Нічого дивного, вчений очолює кафедру
медичної фізики, біофізики та вищої математики ЗДМУ з 1982 року. На його
глибоке переконання, ці дисципліни є першим кроком до розуміння процесів
фізіології. Наприклад, біофізика клітини пояснює, як клітина обмінюється речовинами та енергією в середовищі, як у клітини виникає енергетичне поле,
якою є природа і поширення нервового імпульсу, скорочення м’яза, які процеси відбуваються на молекулярному рівні.
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«Лікареві просто необхідно бездоганно знати дисципліни, які вивчаються на нашій кафедрі, — говорить
професор. — Адже й медичну практику тепер важко уявити без таких
досліджень, як електрокардіографія,
МРТ, лазерна медицина тощо. Усі ці
передові технології ґрунтуються на
точних науках. Так що прагнемо довести студентам, що даремно дехто з
них нехтує біофізикою та математикою, — згодом вони все одно «наздоженуть» їх у медичній практиці».
Зараз на кафедрі під керівництвом
доктора медичних наук, професора Е. І. Сливка працюють: доктор економічних наук, професор
Л. Н. Сергєєва, кандидати біологічних наук, доценти — О. З. Мельнікова, О. З. Іванченко, О. Є. Прокопченко, кандидат фізико-математичних
наук, доцент О. В. Приходько, кандидат економічних наук, старший
викладач Т. В. Строгонова, кандидат
фізико-математичних наук, старший викладач Ю. О. Фатєєва, викладачі — Г. М. Лукіна, О. Є. Кожан,
Г. Р. Мікаєлян, Н. С. Біляк, І. І. Міхіна,
М. С. Стовбун.

У науковому гуртку, що діє на кафедрі,
студенти вивчають інфразвук, магнітні поля
та лазери, їх вплив на організм людини
та використання у медицині.

Першим завідувачем кафедри фізики в 1965 році був доцент, кандидат
фізико-математичних наук, Анатолій Юхимович Ігнатенко, фахівець з
ядерної фізики. Наукова робота кафедри на той час зосереджувалася
довкола фізики металів — розробки
аналітичних методів для металургії. У навчальному процесі брали
активну участь викладачі: О. С. Кудря, яка відповідала за роботу
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Медичну практику важко уявити без таких досліджень,
як електрокардіографія, МРТ, лазерна медицина тощо.
Усі ці передові технології ґрунтуються на точних науках.
на фармацевтичному факультеті, а
також Т. Г. Мірошниченко, Н. М. Красікова, О. С. Кривцова та інші. Викладачі В. Ф. Панченко, В. П. Каперко,
Й. П. Крижанівський за направленням університету працювали над
дослідницькою роботою в Інституті
фізики НАН, де вони підготували і
захистили кандидатські дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
У зв’язку зі зміною робочих програм,
в 1982 році навчальний процес на кафедрі був перепрофільований. До
програми було включено курс біофі-

202

зики, який раніше викладали на кафедрі нормальної фізіології. Відтоді
на медичних факультетах викладається курс біофізики і медичної фізики. Пізніше біофізика була включена
також в програму фармацевтичного
факультету, разом із вищою математикою.
Емануїл Ілліч Сливко — доктор медичних наук за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин». Наукові
праці професора присвячені, в основному, фізіології центральної нервової системи. Він створив на кафедрі
фізіологічну лабораторію, в якій на-
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уковці здійснюють експерименти в
галузі біофізики мембран епітеліальних клітин, а також досліджують
нейрофізіологію рухів людини.
Наукова робота кафедри в вісімдесяті-дев’яності роки в галузі клінічної
нейрофізіології проводилася спільно
з кафедрою нервових хвороб, якою
завідував професор П. Г. Гафт. У цій
роботі брав участь також О. А. Левада, тоді аспірант кафедри нервових
хвороб. Паралельно на кафедрі біо
фізики проводилися дослідження
електрогенезу і транспорту речовин
в мембрані епітеліальних клітин.
Отримані дані стали основою кандидатської дисертації, яку захистив в
Інституті геронтології АМН України
О. Є. Прокопченко — нині доцент кафедри. Посаду доцента з 2005 року

займає також кандидат наук, фізіолог О. З. Мельникова.
Цінним досвідом кафедри були напрацювання у сфері фізіології рухів людини, за матеріалами яких
захистили кандидатські дисертації
в Інституті фізіології НАН України В. М. Руднєва, Г. А. Богуцька та
О. З. Іванченко, — нині доцент кафедри. Ці роботи тривають і зараз у
фізіологічній лабораторії. Штат кафедри поповнили досвідчені викладачі: Г. Р. Мікаелян, кандидати наук
Т. В. Строгонова і О. В. Приходько. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Ю. О. Фатєєва.
Співробітники кафедри мають чимало наукових здобутків. Зокрема,
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У дослідженнях на здорових людях
за допомогою електроміографічних
методів вивчали динаміку збудження та гальмування у спинному мозку при стимуляції аферентних нервових волокон і довільних рухах
кінцівок. Доведено існування пресинаптичного гальмування тривалістю
в декілька секунд. Показано залежність випереджуючої дії центральних моторних програм на руховий
апарат людини залежно від видів
руху та положення тіла.
Спостерігаючи за хворими, які перенесли мозковий інсульт, у співробітництві з науковцями кафедри
нервових хвороб з’ясовували залежність між клінічними показниками
і ступенем порушення гальмівних
процесів у центральній нервовій
системі.
Під керівництвом професора
Е. І. Сливка колеги захистили п’ять
кандидатських дисертацій.

в експериментах на тваринах науковці продемонстрували існування
впливу симпатичної нервової си
стеми на епітеліоцити тонкої кишки. Описано зміни мембранного потенціалу цих клітин та їх біофізичні
механізми.
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Співробітники кафедри працюють зі
студентами перших курсів усіх факультетів за цілою низкою навчальних програм. Науку майбутнім медикам «гризти» нелегко. Але викладачі
прагнуть їх зацікавити дисциплінами. Лекції для студентів читають
з використанням мультимедійних
технологій. На практичних заняттях
використовують анімаційно-мультимедійні наочні матеріали та навчальні фільми. Ефективному викладанню
медичної і біологічної фізики, біофізики і вищої математики сприяє використання робочих зошитів, в яких
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питання тем курсу представлені у
вигляді ситуаційних і розрахункових задач, підібраних з урахуванням завдань і специфіки медичної
освіти.
Працюють співробітники кафедри
також на підготовчому факультеті, зокрема, викладачі Н. С. Біляк і
О. Є. Кожан. За викладання англійською мовою відповідає викладач
Г. М. Лукіна. Професор Л. Н. Сергєєва
керує навчальним курсом медичної
статистики, який увійшов до складу
кафедри, а також очолила відділ аспірантури університету.
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Приборкати віруси,

загнуздати інфекцію!
На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології вражають лабораторії,
оснащені сучасною апаратурою на європейському рівні. Високим є й професійний вишкіл співробітників кафедри. Це визнали, зокрема, й представники французького Фонду Мер’є Флоренс Прадел і Жан-Люк Берланд, які
відвідали університет, щоб пересвідчитися, як працює лабораторне оснащення, надане Фондом для діагностики інфекційних захворювань, зокрема,
туберкульозу, особливо резистентного, стійкого до лікарських препаратів.
Представники Фонду працювали в молекулярно-генетичній лабораторії, де
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разом зі співробітниками кафедри
проводили генетичне дослідження
M. tuberculosis. Успішно провели ланцюгову полімеразну реакцію, відтак
– гібридизацію тих генів, які мають
ці мікобактерії в нашому регіоні. Отримали гарний результат, який відповідає європейським протоколам, і
продовжили співробітництво з університетом, склавши високу думку
про діяльність науковців ЗДМУ.
Це лише один епізод роботи кафед
ри мікробіології, вірусології та імунології. Загалом у неї цікава історія,
яка бере початок 1965 року, коли підрозділ був заснований на базі курсу
мікробіології. Першим завідувачем
кафедри був доцент Б. Є. Афанасьєв.
Основним напрямком наукової роботи кафедри в ті роки було вивчення
збудників ГРВІ та захворюваності на

За останні два роки було опубліковано
79 статей, серед них 13 у виданнях,
що індексуються в Scopus, 19 тез з теми
кафедральної науково-дослідної роботи.
Співробітники кафедри брали активну
участь у зарубіжних конференціях
Німеччини, США, Казахстану.
грип на промислових підприємствах
Запоріжжя, а також наукові дослідження з проблеми дизентерії. У
1986 році на посаду завідувача призначили професора В. І. Сєдова. Дослідження співробітників кафедри в
ті часи були спрямовані на вивчення
внутрішньолікарняної інфекції, а головний об’єкт випробувань складали
ентерококи. З 2006 по 2010 рік кафедру очолювала доктор медичних
наук, доцент Т. М. Сіліна. З вересня
2010 року цю посаду обіймає доктор
медичних наук, професор Олександр
Михайлович Камишний.

207

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

208

II медичний факультет

Кафедра виконує дослідження в рамках грантів: «Нові підходи
до діагностики основних клінічних форм ентеровірусних
інфекцій у дітей та дорослих» за програмою Малих грантів
ЕРБ ВОЗ/СПТБ і «Оцінка впровадження MTBDRplus
для ранньої діагностики мультирезистентних форм туберкульозу
в Запорізькій області, Україна» (Фонд Мер’є, Франція).

Зараз під керівництвом завідувача,
доктора медичних наук, професора
О. М. Камишного на кафедрі працюють: кандидат медичних наук, доцент Н. Л. Количева, кандидат медичних наук, доцент Н. М. Поліщук,
кандидат медичних наук, старший
викладач А. М. Ліснича, кандидат
біологічних наук, старший викладач
А. К. Єрьоміна, кандидат біологічних
наук, старший викладач О. В. Войтович, кандидат медичних наук, старший викладач О. С. Жеребятьєв,
кандидат біологічних наук, старший викладач І. О. Топол, асистенти
А. С. Деген і Ю. В. Букіна.
На кафедрі вітчизняні, іноземні студенти різних спеціальностей вивчають дисципліни: «Мікробіологія, ві-

русологія, імунологія», що включає
вивчення таких розділів як «Загальна та спеціальна мікробіологія», «Загальна та спеціальна вірусологія»,
«Основи інфектології» та «Основи
вчення про імунітет», а також «Мікробіологія з основами імунології»,
«Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою»,
«Клінічна мікробіологія». Викладачі
читають оригінальні лекції виключно з використанням мультимедійних
технологій. Видано методичні рекомендації до практичних занять для
вітчизняних й іноземних студентів
І, ІІ медичних і ІІ міжнародного факультетів, а також протоколи і навчально-методичні посібники для
практичних занять з мікробіології,
вірусології та імунології.
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Студентам пропонується сучасна навчально-методична література, лише
упродовж двох останніх років на кафедрі опубліковано 19 підручників
для вітчизняних та іноземних студентів, які активно використовуються під час практичних занять і для
самостійної підготовки студентів.
Упродовж усіх етапів діяльності
співробітники кафедри продуктивно
займаються дослідницькою роботою.
Так, з 2008 по 2011 рік виконувалась
планова наукова робота з теми «Мікробіоценоз верхніх дихальних шляхів та ротової порожнини в нормі та
при патології в асоціації з місцевим і
системним імунітетом». За цим дослідженням було опубліковано понад 50
статей, отримано 1 патент на винахід.
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З 2012 року колектив працював над
кафедральною науковою роботою
— «Роль порушень взаємовідносин
лімфоїдного та епітеліального компартментів імунної системи слизових оболонок в розвитку експериментальної патології». З 2018 року
планується новий напрямок — «Молекулярно-генетичний аналіз змін
транскриптому генів імунної відповіді в умовах експериментальної патології та розробка методів їх
корекції».
У період з 2011 по 2017 рік на кафедрі
під керівництвом доктора медичних
наук, професора О. М. Камишного
науковці захистили чотири кандидатські дисертації та виконують іще
чотири.
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Методично організована та впроваджена в навчальну та наукову практику робота мікробіологічної лабораторії кафедри, що складається із
відділу мікробіологічних досліджень
та відділу молекулярно-генетичних
досліджень.
Відділ мікробіологічних досліджень
забезпечує проведення бактеріологічних досліджень біологічного матеріалу, вивчення протимікробної
активності синтезованих хімічних
речовин з використанням штамів
мікроорганізмів E. coli, S. aureus,
C. albicans, P. aeruginosa, проведення
внутрішнього контролю якості мікробіологічних досліджень. Відділ оснащено стандартними контрольними
матеріалами промислового виробництва (стандартні титри для контролю
вимірювання рН, стандартні калібровочні розчини визначення оптичної
щільності бактеріальної суспензії в
одиницях мутності по МакФарленду), музейними культурами мікроорганізмів для контролю якості поживних середовищ. За період з листопада
2015 року по червень 2017 року
в мікробіологічній лабораторії проведено вивчення протимікробної активності 403 новосинтезованих хімічних
речовин з використанням еталонних
тест-штамів мікроорганізмів E. coli,
S. aureus, C. albicans, P. aeruginosa,
а також 2 хімічних речовин — доклінічних штаммів E. coli, S. aureus,
C. albicans, P. aeruginosa (1624 дослідження).
Відділ молекулярно-генетичних досліджень забезпечує діагностичні

дослідження із виявлення ДНК/РНК
мікроорганізмів, проведення фундаментальних досліджень виявлення
кількісного рівня мРНК, дослідження зв’язку поліморфізму генів (SNP)
з розвитком мультифакторіальних
хвороб людини із застосуванням методу ПЛР у реальному часі.
Відділи укомплектовані необхідним
сучасним обладнанням для проведення досліджень. За останній рік у
відділі молекулярно-генетичних досліджень проведено 424 дослідження
186 зразків тканин і крові методом
ПЛР в рамках кафедральних НДР,
докторських і кандидатських дисертацій, грантових досліджень.
Кафедра активно співпрацює з ученими Німеччини, Франції, США, бактеріологічною лабораторією ЗОДКЛ,
алергологічним відділенням дитячої
лікарні № 5 Запоріжжя, кафедрами фармацевтичного факультету
ЗДМУ.

211

Кафедра мовної підготовки та загальнотеоретичних дисциплін

Веселка,
зіткана з дружби народів
Образно порівнює свою кафедру з веселкою доцент, кандидат педагогічних
наук Катерина Іванівна Гейченко. Розташована у самому серці студентського містечка — четвертому гуртожитку ЗДМУ, кафедра мовної підготовки та
загальнотеоретичних дисциплін є активним організатором цікавого й наси-
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ченого життя іноземних студентів
з-понад 40 країн світу. Це велика
дружна родина майбутніх освічених
фахівців з медицини, яку зібрав під
своїм надійним дахом ЗДМУ.   Саме
кафедра мовної підготовки першою
серед кафедр університету зустрічає
іноземну молодь, щоб закласти мовне підґрунтя для їхнього подальшого
успішного навчання.

Історія кафедри розпочинається з
1973 року, коли в Запорізькому медичному інституті було організовано підготовчий факультет для іноземних громадян. Очолила кафедру
російської мови старший викладач
Л. Д. Гладун. Рівень викладання мови
у нашому інституті був одним з найвищих. Увагою до студентів, високою
якістю навчання навчальний заклад
заслужив міжнародне визнання. Розмаїття культур, представлене іноземними студентами з різних куточків світу, поставило перед кафедрою
ще одне складне завдання — виховувати толерантність до представників
різних культур. Іноземці з бажанням
їдуть навчатися до нас.
Колектив кафедри пройшов складний, але цікавий шлях становлення.
Зараз це три покоління виклада-
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чів-однодумців, які виховують любов до мови, активно формують у
іноземців навички та вміння спілкування у всіх сферах і, передусім — у
навчально-професійній. Тому й науково-дослідною темою кафедри є
«Комунікативний підхід до навчання
наукового дискурсу іноземних студентів».
Педагогічний колектив крокує в ногу з часом,
розуміючи, що в епоху сучасних технологій
та загальної комп’ютеризації
процес викладання має бути динамічним
та мотивувати молодь до пізнання.
Кафедра має два напрями роботи:
мовна підготовка іноземних студентів на основному етапі навчання
(І-ІІІ курси) та довузівському. Колектив великий, проте згуртований
та дружній. А про те, що цей важли-
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вий підрозділ стрімко розвивається,
свідчить реорганізація кафедри з
виділенням в її складі курсу довузівського навчання, який згодом перетворено в Центр підготовки іноземних громадян.
Тепер під керівництвом кандидата
педагогічних наук, доцента К. І. Гейченко в основному складі кафедри
працюють: кандидат педагогічних
наук, доцент Л. М. Сенік, кандидат
педагогічних наук, доцент О. А. Цупікова, кандидат педагогічних наук,
викладач Ж. М. Рагріна, кандидат філологічних наук, викладач
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О. В. Гриценко, кандидат філологічних наук, ст. викладач Л. В. Даниленко, кандидат філологічних
наук, ст. викладач Ю. В. Кравченко,
старші викладачі — Л. Ф. Богуславська, Л. М. Корбут, І. Л. Лебеденко,
викладачі — О. І. Агіна, О. Ю. Андрєєва, Ю. В. Бондар, С. А. Гнатенко, Л. К. Годицька, А. С. Головачов,
В. В. Дейнега, І. В. Дев’ятовська,
М. О. Зайцева, Н. О. Коновальчук, Л. О. Кремпова, Л. О. Ляшенко, Н. А. Полежаєва, Д. Г. Рамазанова, Г. В. Рибалко, Т. Ю. Стрілець,
О. С. Федотченко, К. І. Старостенко,
Т. Г. Якутіна.
Склад Центру підготовки іноземних громадян: завідувачка — кандидат педагогічних наук, доцент
Л. І. Васецька, доцент О. В. Соловйова, старші викладачі — Л. П. Гайдук, С. П. Турковський, викладачі —
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засіданнях гуртка «Любителі української словесності», які організовує
кафедра. Колектив кафедри підготував численні навчальні підручники
та посібники, різноманітні словники,
довідники, рекомендації, розробив
спецкурси «Переклад», «Образ лікаря в художній літературі», «Методика викладання мови як іноземної», а
також курс «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі»
для майбутніх докторів філософії у
сфері медицини, фармації й педіатрії.

І. С. Багаєва, Л. П. Бойко, Ю. В. Гринь,
Н. В. Гроссу, І. В. Давидова, Д. О. Завгородня, Т. І. Ємець, Є. В. Коношенко,
Н. Я. Куйда, Л. М. Кужельова, Г. С. Манаєва, А. М. Маринич, І. В. Молчанова, І. Г. Новікова, Л. В. Омельницька, Л. А. Савченко, О. А. Саєнко,
К. В. Чернова, Ю. В. Чорна, І. Б. Янушевська.
Серед мовного багатоголосся державна мова є пріоритетом. Мова
Кобзаря лунає всюди: в аудиторіях, коридорах, на конкурсах поезії,
мовних олімпіадах, Днях мови, наукових студентських конференціях,
Багатогранність видів і форм роботи
кафедри спрямована на виховання всебічно
розвиненої особистості, майбутнього лікаря
та фармацевта, сприяє порозумінню іноземних
студентів у полікультурному середовищі, вчить
їх брати на себе відповідальність за людство.

216

На кафедрі створено 16 нових робочих програм з дисципліни: окремо
для кожного курсу фармацевтичного та медичного факультетів, у тому
числі, й англомовної форми навчання. На їх базі підготовлені навчальні плани курсів. До кожного уроку
укладені методичні розробки.
Пошукова робота на кафедрі провадиться за такими науковими напрямами: формування комунікативної
і мовної компетенції у іноземних
студентів-нефілологів; навчання
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іноземних студентів фахової мови;
самостійна робота як засіб активізації розумової діяльності учнів при
вивченні іноземної мови; структура і
семантика сучасної медичної термінології та іншими.

За роки роботи кафедри 16 викладачів захистили кандидатські дисертації. Досвідчені викладачі працювали
у 14 країнах світу: Новій Зеландії,
Англії, Італії, Німеччині, КНДР, Камбоджі, Малі, Сирії, Афганістані,
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Монголії, Алжирі, Лаосі, Мозамбіку,
США.
Творчий колектив кафедри розробив та впровадив у освітній процес 19
дистанційних онлайн-курсів («Функції та мовленнєві інтенції художнього тексту», «Особливості художнього
дискурсу», «Формування емоційної
оцінки твору», «Професійне спілкування: лікар — хворий» тощо), з
яких майже половина спрямована
на вдосконалення навичок самостійної роботи. Окрім того, постійно готуються комплексні завдання для
тренінгу та засвоєння нового матеріалу з використанням можливостей
комп’ютерних класів та класу інтер
активних технологій. За допомогою
інтерактивного навчання колектив
кафедри активізує пізнавальну діяльність іноземних студентів, роз-
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ширює можливості перенесення набутих ними знань, вмінь і навичок в
життєві ситуації та професійну сферу, формує внутрішню мотивацію до
вивчення мови. Саме у процесі мовної
підготовки відбувається збагачення
духовного світу іноземних студентів,
вони охоче пізнають реалії та звичаї
нашої країни.
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Протягом кожного року навчальний процес насичений заходами,
які організовує кафедра: традиційні фестивалі «Нас познайомила та
здружила Україна»; творчі вечори,
зустрічі з поетами, акторами, музикантами, цікавими людьми міста, учнями освітніх закладів Запоріжжя.
Студентів захоплюють різноманітні
екскурсії — до історико-культурного комплексу «Запорозька Січ», у
музеї Василівки, Петриківки, а також конкурси, вікторини, поїздки
до Києва, Львова, Дніпра, Чернівців
тощо.
На заняттях вони із захопленням
діляться враженнями, а, приєднавшись до інтернаціональної студентської родини, за власним бажанням
беруть участь у благодійних акціях
університету.
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Нерви на короткому «повідку»
Кафедра нервових хвороб ЗДМУ освячена іменем відомого вченого, талановитого клініциста, невролога, професора Павла Генріховича Гафта. Учень
відомого невропатолога Григорія Івановича Маркелова, який працював в
Одеському медичному інституті і досліджував властивості вегетативної нервової системи, Павло Генріхович продовжував вивчати її патологію при захворюванні внутрішніх органів.
Саме з метою поглиблення цього напрямку в науці й практиці лікування хворих, професор заснував кафедру в ЗДМУ 1966-го і керував нею по 1994 рік.
Разом з професором Гафтом у розвитку кафедри брали участь його коле-
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ги й однодумці — доцент Н. М. Всеволожська, асистенти — М. І. Гуйтур, Ю. І. Кошелєв, З. І. Пшенична,
В. І. Боброва. Це був настільки плідний
і яскравий період в історії неврологічної галузі на Запоріжжі, що досвід роботи учених широко узагальнювався
серед медичної спільноти на всьому
радянському просторі. Головним науковим напрямом діяльності колективу
на той час була соматоневрологія.
Працюючи над дослідженням теми
цереброваскулярної патології, що в
сімдесяті роки була головною серед
проблем неврології, кафедра неврології аргументовано обгрунтувала
потребу створення у Запоріжжі ангіоневрологічного центру. І його відкрили саме тут, на базі шостої міської лікарні.

«Тоді це був справжній прорив у лікуванні неврологічних хворих, — говорить завідувач кафедри нервових хвороб, доктор медичних наук,
професор Олександр Анатолійович
Козьолкін. — Центр об’єднав кабінет
цереброваскулярної патології на базі
поліклініки, відділення гострих порушень мозкового кровообігу з реанімаційним блоком та відділення нейрореабілітації, бригади спеціалізованої
медичної допомоги й відділення на
базі санаторію «Великий Луг». Увесь
цей комплекс слугував не лише якісному лікуванню хворих, але й відмінній їх реабілітації та відновленню
працездатності. Недарма на початку
вісімдесятих центру присвоїли високе на той час звання «Школи передового досвіду України», ця модель
була представлена на виставці до-
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сягнень і широко впроваджена у всіх
регіонах пострадянського простору».
Тоді ж, на гребені активізації наукового пошуку на кафедрі, з благословення професора Гафта, захищають свої дисертаційні дослідження
Л. М. Теплова, М. М. Гуйтур, М. В. Сікорська, В. І. Дарій, інші науковці. Закладається міцний науковий і кадровий потенціал.
Добрі традиції наукової школи продовжилися в період, коли кафедру
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очолювала доцент, відтак професор
Л. О. Шевченко (1994-1998 роки). Вивчалися проблеми перинатальної
патології нервової системи, біоритмології у хворих з різними формами
інсультів. Людмила Олександрівна
Шевченко і зараз працює на кафедрі, де свого часу пройшла всі етапи
вченого — від асистента до професора, застосовує свій багатий науковий
досвід у клінічній практиці, рятуючи
життя людей. Вона — автор 101 наукової публікації, автор та співавтор
семи монографій, підручника «Анато-
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мія і фізіологія центральної нервової
системи. Основні синдроми уражень».
З 1998 року кафедру нервових хвороб очолює доктор медичних наук,
професор Олександр Анатолійович
Козьолкін. Він — дійсний член Європейської федерації неврологів
(EFNS), член президії правління науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів
України. Учений створив наукову
школу неврологів, підготував одного
доктора й сім кандидатів медичних
наук, сім магістрів, дев’ять клінічних
ординаторів, понад сотню лікарів-ін-

тернів по спеціальності «Неврологія».
Професор є автором і співавтором
340 публікацій, зокрема, національного підручника «Неврологія», шести
монографій, 27 патентів України на
корисну модель, 23 навчальних посібників з нервових хвороб, 60 методичних рекомендацій.
Під керівництвом професора
О. А. Козьолкіна на кафедрі працюють: доктори медичних наук, професори Л. О. Шевченко, В. І. Дарій,
кандидати медичних наук, доценти — А. В. Ревенько, М. В. Сікорська, І. В. Візір, С. О. Медвєдкова,
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А. А. Кузнєцов, кандидати медичних наук, асистенти — М. М. Гуйтур,
Т. П. Рибалко, С. В. Яркова.
Пріоритетним напрямом кафедри
залишається ангіоневрологія. З цієї
проблеми виконано три науково-дослідних роботи, захищено 3 докторських і 14 кандидатських дисертацій,
підготовлено 11 магістрів, 9 клінічних
ординаторів, понад 110 лікарів-інтернів неврологів. Учені продовжують пошукові роботи, працюючи над
двома докторськими, двома кандидатськими дослідженнями.
Під науковим керівництвом професора О. А. Козьолкіна, за участі співробітників кафедри, лікарів-практиків
здійснено реорганізацію ангіоневрологічного центру, що дозволяє якіс-
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ніше діагностувати та лікувати хворих, удосконалено систему етапної
допомоги пацієнтам з мозковими
катастрофами та проведення тромболізису. У клініці проведено більше
ста тромболізисів хворим з ішемічними інсультами. Діяльність кафедри спрямована на удосконалення
неврологічної клініки, упровадження нових принципів діагностики та
лікування хворих на всіх етапах захворювань.
«Наша кафедра є сучасним науковим
і лікувальним центром, з потужною
базою — 160 неврологічних ліжок у
шостій міській клінічній лікарні, —
розповідає професор О. А. Козьолкін, — 10 з яких є реанімаційними.
Ми вважаємо досягненням те, що
збережено модель надання етапної
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допомоги хворим з інсультами, паралельно її удосконалено відповідно до
сучасних вимог і протоколів. Розробили і упровадили в практику моделі
прогнозування перебігу й наслідків
мозкових інсультів. Упроваджуємо сучасні реабілітаційні комплекси
на всіх етапах відновлення після інсульту, сучасні методи діагностики
захворювань нервової системи. Удосконалено методику тромболізису
у пацієнтів з мозковим ішемічним
інсультом. Усі наукові розробки кафедри успішно впроваджуються у
лікувально-діагностичний процес
ангіоневрологічного центру, багатьох лікувальних закладів нашого та інших регіонів. Завдяки цьому
упродовж багатьох років смертність
від мозкових інсультів у Запоріжжі
є на третину нижчою, ніж загалом в
Україні».

Співробітники кафедри велику увагу приділяють навчанню студентів та
інтернів. Дисципліну «Нервові хвороби» викладають студентам четвертого курсу медичних факультетів зі
спеціальності «Лікувальна справа»
та «Стоматологія», бакалаврам четвертого курсу «Лабораторна діагно
стика». П’ятикурсники медичних факультетів вивчають елективний курс
«Рефлекстерапія». Студенти опановують курси за вибором — «Актуальні питання цереброваскулярної
патології» та «Актуальні проблеми
неврології».
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Лікарів-інтернів неврологів, лікарів
сімейної медицини, психіатрів навчають дисципліни «Нервові хвороби», а
«Невідкладні стани в неврології» вивчають лікарі-інтерни швидкої медичної допомоги.
Про досягнення кафедри знають не
лише в Україні, але й за кордоном.
Щороку науковці беруть участь з
20-25 доповідями у всеукраїнських,
міжнародних і європейських конгресах та симпозіумах.
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Це диво природи —

здоровий людський організм!
Яким ти маєш бути, здоровий організме? Чи рівним і спокійним є твоє дихання, чи справно і потужно б’ється твій двигун — серце? Як адаптуєшся до
всіляких чинників зовнішнього середовища? Перш, ніж мати справу з патологіями, досліджувати змінені функції хворого організму, процеси компен-
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сації, адаптації окремих функцій
при різних захворюваннях, механізми одужання і реабілітації, потрібно
досконало знати норму, тобто, організм здорової людини. Саме цим
займається кафедра нормальної
фізіології.
«Наша кафедра є базою для підготовки лікарів медичного, педіа-

тричного і стоматологічного профілю та бакалаврів з лабораторної
діагностики, а також фармацевтів та
косметологів, — розповідає завіду
вачка кафедри, доктор біологічних
наук, професор Оксана Георгіївна
Кущ. — До нас приходять студенти на другому курсі, уже вивчивши
анатомію, морфологію, гістологію,
вони готові до сприйняття розуміння
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функцій живого організму. Адже
нормальна фізіологія переважно
досліджує закономірності роботи здорового організму, його взаємодію з середовищем, механізми
стійкості і адаптації функцій до дії
всіляких чинників. Дисципліна надзвичайно цікава, вона пов’язана з
морфологічними науками, а також
широко використовує результати і
методи фізики, хімії, математики,
кібернетики. Закономірності хімічних і фізичних процесів в організмі вивчаються в тісному контакті
з біохімією, біофізикою і біонікою,
а еволюційні закономірності —
з ембріологією».
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Курс фізіології виділився в самостійну кафедру нормальної фізіології
1965 року, саме тоді її очолив І. І. Токаренко. Це була знакова постать для
Запорізького медичного навчального
закладу. Колишній фронтовик, орденоносець ( кавалер орденів Червоної
Зірки, Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани», семи бойових та
трудових медалей), Іван Іванович
1964 року заступив на найважливішу у своєму житті «вахту» — його
призначили на посаду ректора Запорізького фармацевтичного інституту. У1971 році І. І. Токаренко захистив докторську дисертацію на тему:
«Вплив сильних і тривалих акустич-
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них подразнень на рефлекторну і
біоелектричну активність головного
мозку». Наступного року науковця
затвердили в званні професора. Він є
автором понад 90 наукових робіт, п'яти раціоналізаторських пропозицій.
Підготував на кафедрі одного доктора і двох кандидатів медичних наук.
У подальшому кафедру очолював
професор Є. Є. Яремко (1973-1985
роки). Його наукові дослідження
стосувалися регуляторних механізмів всмоктувальної та секреторних
функцій кишківника. Ця тема стала
основою наукового напрямку кафедри, і за нею тривалий час наукові

співробітники виконували дослідження.
Три десятиліття (1985-2015 роки)
посаду завідувача кафедри обіймав
професор В. І. Філімонов, вчений
працював над темою «Становлення
механізму регуляції еритропоезу в
онтогенезі».
З 2015 року кафедру нормальної фізіології ЗДМУ очолила доктор біологічних наук, професор О. Г. Кущ.
Під її керівництвом на кафедрі працюють Г. І. Бессараб, В. М. Омелянчик, Н. В. Степанова, О. В. Морозова,
М. А. Тихоновська, І. Є. Сухомлінова,

Внаслідок дослідження механізмів регуляції еритропоезу сформульовано
гіпотезу про те, що селезінка є органом-посередником між системою
кровообігу і кровотворення. Із зруйнованих тромбоцитів виділяється
серотонін, який в нирках пригнічує утворення еритропоетину.
Крім того, науковці дослідили наявність в сироватці крові
певного чинника, який забезпечує мобілізацію заліза із його депо в кровообіг
і збільшує надходження заліза при інтенсифікації еритропоезу.
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кандидат сільськогосподарських
наук, старший викладач Н. П. Жернова, асистенти — О. М. Кучковський, Д. А. Путілін, Т. М. Прозорова, Т. А. Шведова, І. Ю. Бурега,
Ю. В. Чернова, Є. О. Аравіцький, викладачі-стажисти — А. В. Крашевський, К. Б. Романова.
На кафедрі вітчизняні й іноземні
студенти другого курсу медичних
факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» та
«Стоматологія» вивчають фізіологію
людини. Нормальну фізіологію викладають студентам, які попередньо
отримали освіту молодшого медичного працівника, та студентам, які
навчаються за спеціальностями «Лабораторна діагностика», «Фармація»
та «ТПКЗ». Вітчизняні студенти 4
курсу медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа»
та «Педіатрія» вивчають на кафедрі
клінічну фізіологію.
У процесі навчання викладачі широко застосовують сучасну методику
подачі матеріалу, інтерактивне навчання. Кафедра оснащена новітнім
електроенцефалографом, електрокардіографом, електроміографом,
мікроскопом, іншою сучасною апаратурою, яку університет постійно
оновлює задля якіснішого навчання
студентів.
Студенти мають змогу користуватися найкращою навчальною літературою з дисципліни. На кафедрі видано
підручник «Нормальна фізіологія» за
редакцією професора В. І. Філімонова.
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Фізіологія — це справжнє
захоплення на все життя
для допитливого розуму.
До того ж, на часі в суспільстві
гостро стоїть проблема якості
життя. Наші фахівці,
медицина в цілому
мають наближати людину
до природного, нормального
існування
Спільно з науковцями інших навчальних закладів співробітники кафедри нормальної фізіології ЗДМУ
працювали над виданням ряду підручників та посібників. Розроблені
онлайн-курси за вибором та для самостійної роботи.
Наукова робота співробітників кафедри зосереджувалася на поетапному
вивченні регуляторних механізмів

еритропоезу, механізмів регуляції
рівня заліза в сироватці крові та детоксикаційних функцій організму.
У результаті виконана докторська
дисертація (І. Ф. Бєленічев) та чотири
кандидатських дисертації (А. А. Шкапінський, Н. В. Степанова, М. М. Алу
стаз, І. Е. Сухомлінова). Співробітники кафедри отримали 5 патентів на
корисну модель, опублікували понад
200 статей.
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Рак — не вирок.
Ми це доводимо!
Щоранку співробітники кафедри онкології та онкохірургії, йдучи на роботу,
застають в коридорах обласного онкологічного диспансеру людей з печаттю
смутку на обличчях. Їх приводить сюди біда, яку людство долає десятиліттями, і, на жаль, не знайшло ще того чарівного золотого ключика, який зміг би
відкривати хворим на рак шлях до повного зцілення.
Але це не означає, що лікарі-онкологи покладаються лише на долю — наука
невпинно рухається шляхом поступу. Озброєні новими знаннями виходять на
поєдинок з раком працівники кафедри онкології та онкохірургії.
«Коли йдеться про лікування та боротьбу за життя людини, ураженої на
онкологію, ми упевнено налаштовуємо хворих та їхніх родичів на позитив,
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переконуючи, що рак – не вирок, з
ним можна і треба вступати у двобій,
це і є сенсом нашої роботи, — говорить завідувач кафедри онкології та
онкохірургії, доктор медичних наук,
професор Анатолій Іванович Шевченко. — І в жодному разі не здаватися!»
Створенню кафедри передувало
кілька етапів. Викладання онкології
як самостійної дисципліни в інституті почалося з 1974 року, коли був організований курс онкології на кафедрі госпітальної хірургії. Завідував
курсом доцент Л. М. Прилипко, з ним
в той час працювали доцент І. Д. Паламарчук, асистенти А. І. Шевченко
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та I. A. Маврина. Згодом курс онкології виділився в самостійний структурний підрозділ, а в 1993 році на
базі онкологічного диспансеру була
створена кафедра онкології з курсом нейрохірургії, що розташувався на базі відділення нейрохірургії
обласної лікарні. Завідувачем став
уже доктор медичних наук, професор І. Д. Паламарчук. Він підготу-

вав хороший кадровий потенціал —
трьох кандидатів і доктора медичних
наук.
Нині кафедру очолює доктор медичних наук, професор Анатолій Іванович Шевченко. Під його керівництвом
співробітники кафедри захистили
одну докторську і три кандидатські
дисертації. На кафедрі працюють:
доктор медичних наук, професор
О. П. Колеснік, кандидат медичних
наук, доцент М. Ф. Щуров, кандидат медичних наук, доцент О. М. Сидоренко, кандидат медичних наук
А. В. Каджоян, кандидат медичних
наук О. В. Шмикова, кандидат медичних наук О. М. Левик, кандидат
медичних наук О. О. Голобородько,
кандидат медичних наук М. С. Потапенко, старший лаборант В. О. Кузьменко, лаборант С. О. Диріна.
Співробітникам кафедри притаманний науковий пошук. Тут послідовно
й творчо плекають молоду наукову генерацію, яка прагне оволодіти
новітніми технологіями й світовими
практиками лікування онкологічних захворювань. Вони є активними учасниками міжнародних фахових товариств: European Society of
Medical Oncology (ESMO), European
Society of Thoracic Surgeons (ESTS),
European Society of Gynaecological
Oncology (ESGO).
Упродовж кількох десятиліть на кафедрі використовують передові методики навчання студентів, інтернів.
З цією метою успішно використовується навчальне телебачення з мож-
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ливістю спостереження і відеозапису
оперативних втручань з операційних онкодиспансеру. З 2006 року, за
сприяння ректорату та кафедри медичної інформатики, впроваджені
телеконсультації по інтернету з провідними фахівцями України у найбільш складних випадках.

Новітні технології
допомагають лікувати і навчати:
телеконсультації з провідними фахівцями
України у найскладніших випадках,
інтерактивні лекції
і трансляції оперативних втручань
в Іnstagram для закритих груп студентів.

239

Кафедра онкології та онкохірургії

На кафедрі вперше в Україні започатковані інтерактивні лекції з онкології для п’ятикурсників, а в 2017
році, в рамках проекту впровадження дистанційної освіти, з навчальною метою почали використовувати трансляції операцій в мережі
Instagram.
Кафедра підтримує тісні наукові
зв’язки з Національним Інститутом раку, кафедрами онкології вищих медичних навчальних закладів
України, Дніпропетровським науковим товариством онкоторакальних
хірургів та з лікарями-онкологами
Канадського протипухлинного центру ім. Алана Блеєра (м. Ріджайна,
штат Саскачеван).
Активна наукова робота, поєднана
з опануванням практичним досвідом світової онкохірургії, дозволяє
опрацьовувати й застосовувати у
лікуванні хворих методики комбінованих, розширених і суперрадикальних оперативних втручань при
раку стравоходу, пухлинах легень,
середостіння, грудної стінки, пухлинах жіночої статевої сфери. Широко
застосовуються торакоскопічні та
бронхопластичні операції при раку
легень, лапароскопічні оперативні
втручання з приводу онкогінекології.
Працівники кафедри беруть участь
у клінічних оглядах, консультаціях,
консиліумах.
Кафедра є клінічною базою, затвердженою Державним фармакологічним центром МОЗ України, для дослідження нових хіміопрепаратів.
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Сучасна онкологія —
високотехнологічна галузь медицини.
Але тільки вмілі руки
хірурга-онколога творять чудеса!
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Сто років на рівні
світових стандартів
З часу заснування в Одесі, майже сторіччя тому, кафедра органічної і біоорганічної хімії постійно розвивалась разом з університетом, завжди залишаючись його флагманом. Зараз кафедра працює на рівні світових стандартів.
Очолює колектив доктор фармацевтичних наук, академік академії наук вищої
освіти України, професор Сергій Іванович Коваленко. Під його керівництвом
працюють: доктор фармацевтичних наук, професор Б. О. Прийменко, кандидати фармацевтичних наук, доценти — К. І. Кандибей, О. Ю. Воскобойнік,
А. К. Білий, кандидати фармацевтичних наук, старші викладачі — М. С. Казу-
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нін, С. В. Холодняк, О. М. Антипенко,
асистент О. С. Коломоєць, старший
лаборант О. С. Ушата, прибиральниця Ю. В. Стельмах.
Першим завідувачем кафедри органічної хімії Одеського хіміко-фармацевтичного інституту з 1921 по 1935
рік, відтак — фармацевтичного інституту з 1935 по 1941 рік був відомий
учений-хімік, професор П. І. Петренко-Критченко. Наукова діяльність
вченого полягала у вивченні альдегідних конденсацій, швидкості кетонних реакцій і встановленні точної
характеристики циклічних сполук.
Під його керівництвом проводилися
наукові дослідження, пов’язані з синтезом похідних піперидону-4.
З 1944 року кафедрою завідував доцент О. Г. Троценко — учень П. І. Петренка-Критченка. Займаючись науковою і педагогічною діяльністю,
доцент О. Г. Троценко працював керівником Одеського хіміко-фармацевтичного інституту, що позитивно
впливало на дослідницьку роботу науковців кафедри. Упродовж післявоєнних років науковий пошук кафедра
спрямувала на вивчення нових методів синтезу піперидону-4 і камфори, похідні яких представляли інтерес для отримання нових лікарських
препаратів. З 1959 по 1960 рік вчений
обіймає посаду ректора Запорізького
державного фармацевтичного інституту, поєднуючи її із завідуванням кафедрою органічної хімії. У цей період
на кафедрі в різні роки працювали викладачі П. Е. Резник, Л. М. Гончаренко,
О. К. Багрій, А. А. Ткаченко, Г. Ф. Га-

ленко, Б. О. Прийменко, М. В. Повстяной, старші лаборанти Т. В. Согоріна,
О. П. Лукаш.
З 1969 по 1972 роки кафедрою заві
дував доцент О. К. Багрій, випускник
Одеського фармацевтичного інституту, який одночасно був і деканом
фармацевтичного факультету. Під
керівництвом умілого організатора,
прекрасного педагога і вихователя
на кафедрі працювали кандидати хімічних наук А. А. Ткаченко, Б. О. Прийменко, М. В. Повстяной, Р. І. Каткевіч,
Г. Ф. Галенко, П. Е. Резник.
У наступний період, з 1972 по 1975
рік, кафедру очолював доцент
А. А. Ткаченко, він був і деканом фармацевтичного факультету Запорізького медичного університету.
На процес становлення і розвитку кафедри органічної хімії істотно
вплинув академік Російської академії природничих наук, доктор хіміч-
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Промовисті факти — викладачами кафедри
органічної та біоорганічної хімії синтезовано
понад десять тисяч нових сполук,
відкрито ряд аномальних реакцій поміж ними.
Опубліковано понад 980 наукових робіт,
в тому числі 27 патентів, 130 авторських
свідоцтв на винахід біологічно активних
речовин. Наукові роботи кафедри публікуються
у високорейтингових міжнародних виданнях.
них наук, професор П. М. Кочергін.
За його участі в науку прийшла ціла
плеяда відомих вчених, організаторів науки, творців нових напрямів і
наукових шкіл в хімії. Це І. А. Мазур,
О. М. Красовський, Б. О. Прийменко,
А. А. Ткаченко, Є. Г. Книш, М. В. Повстяной та інші науковці, які успішно
захистили кандидатські та докторські дисертації.
У 1975-2012 роки кафедру очолював професор Б. О. Прийменко. На-
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укова діяльність кафедри у ці роки
зосереджувалася на розробці методів синтезу, дослідження реакційної
здатності та вивчення біологічної активності заміщених та конденсованих похідних імідазолу, пурину тощо.
За цей час професор Б. О. Прийменко
підготував 3 докторів (М. І. Романенко, С. М. Гармаш, К. В. Александрова)
та 15 кандидатів наук (Ю. В. Строкін, М. І. Гнатов, Н. І. Пономаренко,
І. В. Федулова, В. І. Сєріков, М. В. Коваль, О. А. Скульска, К. І. Кандибей, Т. А. Шарапова, Д. В. Свентух,
Д. А. Васильєв та М. С. Казунін).
З 2012 року робота кафедри органічної й біоорганічної хімії ЗДМУ набуває нового змісту, яскравіше розкривається потенціал науковців — цей
науково-навчальний підрозділ очолив
професор Сергій Іванович Коваленко.
Професор С. І. Коваленко, зберігаючи та примножуючи наукові традиції
та надбання кафедри, почав налагоджувати ділові, дружні взаємини
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з науковими установами в Україні та
за її межами. Кафедра широко відчиняє вікно у світ. Так, співробітництво з Національним інститутом раку
(США) в рамках міжнародної програми DTP (Development Therapeutic
Program), з Національним інститутом
алергічних та інфекційних хвороб
(США) в рамках міжнародної програми AACF (Antimicrobial Acquisition
and Coordinating Facility) дозволило здійснити тестування майже 600
сполук на наявність протиракової та
противірусної дії в умовах in vitro.
Співробітництво з Університетом
Джексона (Міссісіпі, США), Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України, Інститутом органічної хімії НАН України, «Енамін
ЛТД» та іншими провідними науковими хімічними, біологічними, фармацевтичними, фармакологічними
та іншими науковими школами сприяло підвищенню рівня досліджень

наукового колективу. Свій потужний
внесок у це співробітництво зробили,
зокрема, професори — О. В. Шишкін,
М. В. Вовк, В. П. Новіков, С. І. Оковитий, Бахтійор Расулев, Єжи Лежинський, Р. Б. Лесик, М. С. Ярмолюк,
І. Ф. Бєленічев, О. М. Камишний,
Г. І. Степанюк та інші. Нове слово в
науці стосувалося використання сучасних підходів розрахункової хімії,
впровадження методів скринінгу in
silico (молекулярний докінг, QSAR-аналіз), дослідження нових видів біологічної дії. Сфера наукових інтересів кафедри значно розширюється.
Так цільовими об’єктами препаративних досліджень, окрім заміщених
хіназоліну, стають функціоналізовані та конденсовані похідні імідазолу,
триазолу, тетразолу, триазину, піримідину тощо. Також, окрім традиційних досліджень у галузі медичної хімії, кафедра починає розробляти ряд
напрямів у галузі структурної орга-
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Нині колектив кафедри працює на світовому рівні,
відіграє значну роль у становленні хімії похідних
імідазолу, триазолу, тетразолу, триазину,
піримідину та його конденсованих аналогів.
нічної хімії, хімії комплексних сполук тощо. Працюючи у галузі синтезу нових біологічно активних сполук,
кафедра не забуває про головне призначення у фармацевтичній науці:
пошук та створення потенційних лікарських засобів і має певні здобутки.
Такі вагомі досягнення сприяли визнанню наукової школи кафедри
на міжнародному рівні. Публікації співробітників наукової групи
з’явилися у визнаних міжнародних
виданнях (Monatshefte für Chemie —
Chemical Monthly, Heterocycles, Synthetic
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communications, European Journal of Medicinal Chemistry, ChemPlusChem, Medi
cinal Chemistry Research, Journal of Physi
cal Chemistry A, Scientia Pharmaceutica,
ChemPharmBull, Archiv der Pharmazie,
Journal of Heterocyclic Chemistry, Chemi
stry of Heterocyclic Сompounds, Heterocyclic Communications, Arabian Journal of
Chemistry, Acta Chimica Slovenica, Helve
tica Chimica Acta та інші). Утвердилась
потужна наукова школа, результатами якої стали захисти 14 кандидатських дисертацій (Н. О. Нестерова,
О. В. Карпенко, В. О. Нікітін, К. П. Шабельник, О. Ю. Воскобойнік, Л. М. Антипенко, В. О. Волошина, О. В. Кривошей, А. І. Авраменко, А. К. Білий,
Н. С. Носуленко, Д. Ю. Скорина,
О. М. Антипенко, С. В. Холодняк), виконання 4 докторських — (О. Ю. Воскобойнік, К. П. Шабельник та інші) та
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4 кандидатських — (О. С. Коломоєць,
Ю. В. Мартиненко, В. В. Ставицький,
О. В. Холодняк) дисертаційних робіт,
керівником яких є професор С. І. Коваленко. Кращі представники Запорізької наукової школи працюють у
провідних хімічних компаніях, як от
О. В. Карпенко, В. О. Нікітін («Енамін
ЛТД» (Україна)), продовжують плідну наукову роботу (Л. М. Антипенко — кафедра аграрної та харчової
технології, Університет Нойбранденбурга прикладних наук (Німеччина))
та проходять стажування (О. М. Антипенко — Центр нанотоксикології,
кафедра хімії та біохімії, державний
університет Джексона (Міссісіпі,
США), кафедра покриттів та полімерних матеріалів, державний університет Північної Дакоти (США)).
За заслуги в підготовці кваліфіко-

ваних фахівців професор С. І. Коваленко має численні відзнаки
та нагороди.
Співробітники кафедри багато уваги приділяють навчальному процесу.
Студенти другого курсу фармацевтичних факультетів за фахом «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів» опановують
дисципліну «Органічна хімія». Дисципліну «Біоорганічна хімія» вивчають
студенти 1 курсу медичних факультетів за фахом «Лікувальна справа»,
«Педіатрія» і «Стоматологія», а також студенти 1 курсу міжнародного
факультету за фахом «Лікувальна
справа», навчання відбувається англійською мовою.
До послуг студентів та молодих науковців передові технології навчання,
сучасні навчальні класи, добре оснащені лабораторії.
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Таємниці вуха, горла і носа
На перший погляд, Василь Іванович Троян — суворий, жорсткий і неприступний. Лаконічними гострими фразами він дає зрозуміти, що роботи по
вінця і йому не до балачок. Це справді так, бо у вузькому коридорі третьої
міської клінічної лікарні вранці в людському потоці усе обертається довкола
професора, завідувача кафедри оториноларингології ЗДМУ.  Минає година і
професор Троян «розгрібає» це велелюддя і встановлюється струнка система — хворі йдуть на перев’язку після операцій, на процедури, огляди. Лікарі
й молодший персонал діють чітко, а всюдисущий Василь Іванович у потрібну
мить опиняється у потрібному місці. Він, як віртуозний режисер складного
оркестру, посеред хворих з проблемами оториноларингології, а простіше —
болячками горла, носа і похідними від них. Під час огляду хворого, розмови з
ним Троян кудись ховає свою жорсткість, натомість стає уважним, доброзичливим і спокійним, як людина, що чудово знається на своїй справі і любить її.
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«Простих» хворих тут майже не буває, бо до Трояна, його колег — класичної університетської династії Нікуліних, люди йдуть у випадках, як
уже «припече», або коли спеціалісти
інших клінік розводять руками в безпорадності. Часто — з онкологічними
патологіями. Так що хорошою репутацією у місті третя клінічна лікарня
значною мірою зобов’язана одній із
кафедр ЗДМУ, яка розташована на її
базі — оториноларингології.
Першим завідувачем кафедри був
професор А. А. Корнієнко, який обіймав цю посаду майже два десятиліття. Завідувала ЛОР- відділенням
Л. В. Гафт, а у штаті кафедри на той
час були доценти В. А. Скоробогатий, І. М. Нікулін, почав працювати
доцент Є. Ф. Богацький. Мотивував
свій невеликий колектив до творчих дерзань завідувач — професор
А. А. Корнієнко, який мав 78 наукових робіт, шість раціоналізаторських
пропозицій. Під його керівництвом

троє науковців — В. А. Скоробогатий,
Т. А. Третьякова, Г. Я. Міссіонжник
захистили кандидатські дисертації.
Науковим напрямом кафедри нині
є удосконалення методів діагностики
та хірургічного лікування хворих зі злоякісними
новоутвореннями верхніх дихальних шляхів.
Окрім того, співробітники кафедри постійно
надають консультативну допомогу населенню
Запоріжжя та щоденну ургентну допомогу.
У 1988 році завідувачем кафедри
за конкурсом був обраний кандидат
медичних наук, доцент І. М. Нікулін.
У вченого вища кваліфікаційна категорія з оториноларингології, він
є автором 84 наукових робіт, п’яти
раціоналізаторських пропозицій, авторського свідоцтва. Науковим напрямом на той час була актуальна
тема — вивчення запальних процесів
верхніх дихальних шляхів і профпатології ЛОР-органів. Над нею колектив працював під орудою професора
А. А. Корнієнка та доцента І. М. Ніку-
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ліна. У той час на кафедрі захистив
кандидатське наукове дослідження
асистент М. І. Нікулін, який працював
над темою «Використання фізичних
та хірургічних методів у лікуванні
вазомоторного риніту».
Кожної другої суботи місяця на кафедрі
працює науковий студентський гурток.
Студенти-гуртківці не лише вчаться проводити
дослідження, але й мають можливість
практикувати, чергуючи у відділенні.
У 2000 році естафету завідування
навчально — науковим підрозділом
прийняв доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії Василь
Іванович Троян. На той час учений
мав потужний досвід у діагностиці
та лікуванні хворих зі злоякісними
пухлинами гортанної частини глотки,
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успішно захистив на цю тему докторське дисертаційне дослідження. Під
керівництвом професора В. І. Трояна четверо колег — Н. А. Морозова, А. Н. Костровський, Є. В. Лобова,
І. А. Синайко захистили кандидатські
дисертації. Він є автором 168 наукових робіт, 12 патентів, 14 раціоналізаторських пропозицій.
Зараз під керівництвом доктора медичних наук, професора В. І. Трояна
на кафедрі працюють: кандидати медичних наук, доценти — І. М. Нікулін,
М. І. Нікулін, О. М. Костровський, кандидати медичних наук, асистенти —
О. В. Лобова, І. О. Сінайко, асистент
О. Ю. Васильчишин. Надійними колегами співробітників кафедри у всі часи
були кваліфіковані організатори лікувального процесу, завідувачі відділень

III медичний факультет

Цікаво організований навчальний
процес студентів, інтернів. Вони під
керівництвом викладачів опановують не лише теорію, але є постійними учасниками лікувального процесу, присутні при оглядах хворих,
діагностиці, обранні алгоритму лікування. Під час навчання працівники
кафедри використовують сучасні
технології викладання з використанням комп’ютерних програм та тестового контролю.
клініки — Л. В. Гафт, Л. Я. Лисицина,
нині це К. Г. Назаренко.
На кафедрі широко застосовуються
сучасні методи діагностики та лікування запальних та онкологічних захворювань верхніх дихальних шляхів. Зокрема, новітня радіохвильова
апаратура. У практиці науковців та
лікарів — малоінвазивні оперативні техніки під ендоскопічним та мікроскопічним контролем в ринології,
ларингології. Співробітники кафедри
неухильно підвищують свою кваліфікацію під час стажувань, конференцій, спеціальних курсів з актуальних проблем оториноларингології.
Лікувально-діагностична і консультативна робота виконується в оториноларингологічному відділеннях КУ
«Міська клінічна лікарня № 3», КУ
«Запорізька міська багатопрофільна
дитяча лікарня № 5» та в Університетській клініці. Співробітники кафедри мають високий кваліфікаційний
рівень з практичної оториноларингології, неодноразово проходили стажування за кордоном.

За час діяльності кафедри виконано дві докторських, десять кандидатських дисертацій. Аспірантуру
закінчили чотири лікарі, клінічну
ординатуру — 32. Щороку на кафедрі навчається 4-8 лікарів-інтернів.
Доробок співробітників кафедри —
213 наукових робіт, 18 раціоналізаторських пропозицій, 14 патентів,
4 авторських свідоцтва, 2 наукових
посібники з питань викладання та
вивчення студентами оториноларингології.
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Очі — вікно у світ
і дзеркало душі
Центральний офіс ТОВ «Візус», де розташована кафедра офтальмології
ЗДМУ, нагадує втілення найсміливіших фантастів, котрі проектували його,
як лікарню прийдешніх часів. Справді, коли незряча людина, або така, що бачить світ у суцільному мороку й тумані, відкриває після операції очі й бачить
таку вишукану красу навколо, суперсучасну апаратуру й комфортні палати,
їй хочеться співати й сміятися від щастя. Але передусім тому, що їй відкривається світ у всіх його барвах. І повертають його чарівні руки офтальмологів.
Коли здорові очі, людина на піднесенні. Як тільки зір починає втрачати свою
гостроту, з’являються великі й малі проблеми. Гірше, коли доводиться роби-
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ти оперативні втручання, при цьому
дуже важливо потрапити до хороших
спеціалістів, які б поставилися до
хворих очей з усією уважністю й професіоналізмом. Запоріжцям у цьому
сенсі пощастило — у Запорізькому
державному медичному університеті під дахом кафедри офтальмології
працює ціле сузір’я вчених і практиків, які уміло поєднують наукові досягнення офтальмологічної науки з
досвідом практичної медицини.
Майже тисячу людей щороку робить
щасливими завідуюча кафедрою
офтальмології, доктор медичних

наук, професор Наталія Григорівна Завгородня, виконуючи близько
500 факоемульсифікацій катаракт,
понад 100 операцій при глаукомі і
більше 250 інших операцій на очах.
Вона — член Українського Товариства офтальмологічних хірургів,
член Української глаукомної Асоціації, член міжнародних організацій: European Vitreo Retinal Society;
Європейське товариство катарактальних і рефракційних хірургів
(ESCRS), Європейське глаукомне
товариство. Цей перелік можна продовжувати. Вирізняє професора
непересічний талант, вдумливість
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і невтомне бажання професійної довершеності. Наталія Григорівна є
автором двох цікавих монографій —
«Первинна глаукома. Новий погляд
на стару проблему» і «Сучасні методи лікування та діагностики очного
ішемічного синдрому», а також понад 300 наукових публікацій і більш
ніж 15 патентів на винаходи. Під її
керівництвом захищено дванадцять
кандидатських дисертацій, ще п’ять
виконуються.
Професор Н. Г. Завгородня очолює
кафедру з 2008 року, а заснував цей
науково-навчальний підрозділ 1960
року доктор медичних наук, професор Дмитро Федотович Іванов,
колишній фронтовик-авіатор, який
після війни присвятив себе медицині. Він розробив кілька методик лікування при різновидах патології зору.
Наступний період діяльності кафе-
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дри (1988-1992) пов’язаний з ім’ям
кандидата медичних наук, доцента
Б. С. Безуглого. Під його керівництвом у клініці на базі кафедри проведено першу в Запорізькій області
імплантацію штучного кришталика, розроблено та запропоновано до
клінічного використання новий лікарський засіб для лікування травматичних та опікових пошкоджень
ока «Пропомікс», вперше в області
впроваджено лазерну дисцизію вторинної катаракти.
У 1992-2008 роках кафедрою керувала доктор медичних наук, професор Ангеліна Федорівна Неділька.
Вона очолила наукові дослідження
щодо застосування біологічно активних речовин у офтальмології, та, у
співдружності з кафедрою технології ліків, розробила п’ять лікарських
препаратів.
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Кафедра регулярно проводить просвітницькі акції
для запоріжців «Щоб читати книги
і працювати на комп'ютері — збережи свій зір!»,
організовує вимірювання внутрішньоочного тиску
для раннього виявлення глаукоми, проводить
діагностику захворювань очей у дітей та дорослих.
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Нині під керівництвом професора
Н. Г. Завгородньої на кафедрі працюють: кандидати медичних наук,
доценти — Л. Е. Саржевська, Б. С. Безуглий, Т. Є. Цибульська, О. М. Івахненко, кандидати медичних наук,
асистенти — М. Б. Безуглий, І. О. Поплавська, К. О. Костровська, О. О. Бездєнєжна.
Кафедра розташована на кількох
клінічних базах: КУ «Запорізька
міська клінічна лікарня № 3», КУ
«Запорізька міська багатопрофільна
клінічна лікарня № 9», ТОВ «Візус»,
обласна дитяча клінічна лікарня. Кафедра офтальмології має добре осна-
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щену матеріальну базу для проведення педагогічної діяльності.
Співробітники беруть участь в роботі міжнародних і українських з’їздів,
конференцій та конгресів. За час існування кафедри співробітниками
опубліковано понад 600 статей, велику кількість пропозицій та винаходів,
побачили світ дві монографії. Підготовлено 16 кандидатів і 3 доктори
наук.

Запоріжцям пощастило — під дахом кафедри
офтальмології ЗДМУ працює ціле сузір’я вчених
і практиків, які уміло поєднують наукові
досягнення офтальмологічної науки з досвідом
практичної медицини.

Науковими напрямами діяльності
кафедри є дослідження: глаукоми
та судинної патології; нових методів
екстракції катаракти, оптимізації
хірургічного лікування катаракти,
ускладненої офтальмогіпертензією
або сублюксацією кришталика;
зменшення запальної реакції під час
хірургічної патології та запальних
захворювань методом інтравітреального введення препаратів.
Професорсько-викладацький склад
кафедри бере активну участь в лікувально-діагностичній діяльності.
Щороку за участю співробітників
кафедри в практику профільних лікувальних установ міста та області
впроваджуються нові методи діагностики та лікування патології органу зору.
Кафедра бере активну участь в підготовці і проведенні засідань Запорізького товариства офтальмологів,
клінічних конференцій, займається
підготовкою кадрів через клінічну
інтернатуру й ординатуру, аспіран
туру.

Перспективи розвитку кафедри —
удосконалення педагогічної майстерності; подальше впровадження інноваційних методів і засобів навчання
(відео- і комп’ютерні конференції,
телемедицина); випуск навчально-методичних і науково-практичних матеріалів з основних розділів
офтальмології; впровадження сучасних методів діагностики і лікування,
спеціалізація співробітників кафедри в провідних офтальмологічних
центрах країни.
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На вістрі часу
Кафедра охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи, попри більш як 50-річну історію існування, завжди перебуває на
гребені часу, бо до сфери наукових інтересів колективу входять найбільш
злободенні проблеми з організації охорони здоров’я. Зокрема, наукове обґрунтування структурної перебудови галузі, організації і управління первинною та вторинною медичною допомогою, управління якістю медичного обслуговування, визначення пріоритетних напрямків розвитку системи охорони
здоров’я та методів поліпшення її ефективності. Власне, усі ці проблеми торкаються не лише медичної сфери, але й суспільства загалом. І дуже важливо,
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щоб майбутні лікарі, фармацевти іще
на студентській лаві були обізнані
з такими аспектами галузі охорони
здоров’я.
Зараз кафедру очолює колишня випускниця ЗДМУ, лікар вищої категорії за спеціальностями «Організація
та управління охороною здоров’я» та
«Терапія», заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор
Вікторія Іванівна Клименко.
Історія свідчить, що у вересні 1966
року при Запорізькому фармацев
тичному інституті була відкрита
кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров’я з історією
медицини. Базовими установами
були друга дитяча і шоста міська лікарні м. Запоріжжя, медсанчастина заводу “Запоріжсталь”, міська СЕС.   Першим завідувачем був
професор Григорій Олександрович
Пушин — учасник Великої Вітчизняної війни, автор понад 150 наукових праць, з них 5 монографій та 5
статей в закордонних виданнях. Під
керівництвом вченого було виконано 13 планових науково-дослідних
робіт, підготовлено три кандидатських дисертації, результати яких
впроваджено в практичну охорону
здоров’я. Вивчалася, зокрема, етапність в організації медичної допомоги
хворим на гострий інфаркт міокарда.
Разом з кафедрою нервових хвороб,
яку на той час очолював професор
П. Г. Гафт, науковці розробляли питання організації медичної допомоги
хворим на гострі розлади мозкового
кровообігу на всіх етапах.

Співробітники кафедри надають
консультативні послуги лікарям з питань
лікарсько-трудової експертизи,
проводять курси тематичного удосконалення
для лікарів мережі охорони здоров’я.

261

Кафедра охорони здоров'я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи

У початковий період на кафедрі
працювали асистентами кандидати медичних наук О. І. Болгарова, Л. Д. Гальчанська, Д. В. Мазина,
Т. І. Ножкіна, В. Г. Цисс. У 1988-2009
роках кафедрою завідувала доцент
Р. С. Соколова.
З вересня 2009 року кафедру охорони здоров’я, соціальної медицини
та лікарсько-трудової експертизи
очолює доктор медичних наук, професор В. І. Клименко. Поруч з нею на
кафедрі працюють: кандидати медичних наук, доценти — В. В. Таранов, О. І. Різник, кандидат медичних
наук, асистент П. С. Варвашеня, аси
стенти — І. М. Кремсарь, І. І. Мельник, Т. Г. Шепель, старший викладач
В. П. Петрихін.

Співробітники кафедри беруть
активну участь у реформуванні
системи охорони здоров’я України.
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Студенти вивчають історію медицини, основи біоетики та біобезпеки,
біостатистику, соціальну медицину та організацію охорони здоров’я,
економіку охорони здоров’я, менедж
мент та маркетинг медичних послуг.
Колектив провадить активну видавничу діяльність. Вийшли друком
навчально-методичні посібники з
«Біостатистики», затверджені МОЗ
та МОН України, «Основні біоетичні терміни», «Правові та законодавчі
основи біоетики в Україні» та «Медико-соціальні аспекти медичної експертизи», затверджені МОЗ України.
Під керівництвом професора
В. І. Клименко захищено 3 кандидатські дисертації, виконується НДР
«Наукове обґрунтування оптимізації
системи надання медичної допомоги
різних рівнів дорослому населенню в
аспекті регіону», заплановано 3 кандидатські дисертації. Видано 8 мето-

дичних рекомендацій МОЗ України,
окремі елементи яких впроваджено в
практичну діяльність.
Активно працює студентське наукове товариство: студенти самостійно
та в співавторстві упродовж останніх років опублікували понад 20 робіт, займають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах із соціальної
медицини та організації охорони
здоров’я, а також на конференціях,
отримують призові стипендії, звання
«Студент науковець року».
Кафедра підтримує тісні наукові
зв’язки з усіма однопрофільними кафедрами медичних навчальних закладів України, а також з Інститутом
громадського здоров’я МОЗ України.
Спільно з ДУ «Інститут стратегічних досліджень» на кафедрі вперше
в Україні розроблено функції лікарської посади «Лікар-психолог».
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Точна діагностика —
ключ і надія
Однією з потужних кафедр підготовки лікарів медичного, педіатричного,
стоматологічного профілю й лабораторної діагностики є кафедра патологічної анатомії і судової медицини, яка розташована в ННМЦ «Університетська
клініка» ЗДМУ, Запорізькому обласному патологоанатомічному бюро і Запорізькому обласному бюро судово-медичної експертизи. На кафедрі опанову-
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ють патоморфологію, біопсійно-секційний курс, клінічну патогістологію,
лабораторну діагностику, цитологічну діагностику, судову медицину, а
також патологічну анатомію (інтернатура, магістратура, аспірантура,
докторантура, клінічна інтернатура,
курси тематичного удосконалення і
передатестаційні цикли патологоанатомів) та судово-медичну експертизу
(інтернатура, магістратура).

Кафедра патологічної анатомії заснована 1965 року доктором медичних наук, професором Надією
Олексіївною Левковою. Вона і перші
асистенти — М. Д. Скуба, М. Ф. Поляков, В. І. Трунов, В. М. Заталюк,
А. А. Тідір створили музей навчальних вологих макропрепаратів і мікроколекцію кафедри, а також унікальні на той час наукові лабораторії
електронної мікроскопії, кількісної
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Знання, досвід і широкі можливості
діагностичної, консультативної роботи
висококласних спеціалістів кафедри
затребувані як населенням області,
так і колегами з лікувальних закладів.
цитоспектрофотометрії, гістохімії і
патогістології. Професор Н. О. Левкова очолила наукові дослідження
з морфологічних основ серцевої недостатності в старечому віці, співробітники кафедри опанували і впровадили електронно-мікроскопічну
гістохімію, цитоспектрофотометрію клітинних нуклеїнових кислот
і ферментів, гісторадіоавтографію,
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нейроморфологічні методики, кольорову мікрофотографію. Разом зі
співробітниками професор Н. О. Лев
кова організувала і провела в 1968
році в Запорізькому медінституті
першу науково-організаційну конференцію патологоанатомів України
за участю 106 делегатів з усіх областей України. Професор Н. О. Левкова
видала 2 монографії («Роль органоантител в локализации патологического процесса» та «Морфологические
основы сердечной недостаточности в
пожилом и старческом возрасте»),
підготувала 2 докторів і 8 кандидатів
медичних наук. Подальший розвиток кафедри у 1972-1973 роках очо-
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лив доктор медичних наук, професор Андрій Пилипович Грибовод. Він
приділив значну увагу застосуванню
патоморфологічних макропрепаратів
для формування у студентів навичок
клінічної діагностики хвороб. В 19751988 роках кафедру очолював кандидат медичних наук, доцент Микола
Федорович Поляков. Співробітниками модернізоване викладання патологічної анатомії з використанням
графологічних структур і тестового
контролю знань, провадилися міжкафедральні наукові дослідження щодо
впливу шуму на центральну нервову
систему, а також щодо морфологічних змін в головному мозку при дисциркуляторних розладах. Продовжувалися електронномікроскопічні,
цитоспектрофотометричні дослідження, почалося опанування гісторадіавтографією. Під керівництвом
М. Ф. Полякова захищені 3 кандидатські дисертації.
Прокладений у науці і викладанні
шлях колективу продовжив доктор
медичних наук, професор Валерій Олексійович Туманський, академік Інтернаціональної Академії
Патології, заслужений діяч науки
і техніки України, який очолював
кафедру з 1988 по 2016 роки. За ініціативою В. О. Туманського у 1993
році Українське республіканське
товариство патологоанатомів було
реорганізовано в Асоціацію патологів України, першим президентом
якої він був обраний.
Співробітники кафедри спрямовують
наукову роботу за такими напрям-
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ками: патологія реанімації й інтенсивної терапії; патоморфологія ЦНС
при коматозних станах і розладах
мозкового кровообігу; сучасні технології ранньої патоморфологічної
пункційно-біопсійної діагностики; дослідження інвазивно-метастатичних
властивостей пухлин і їх раннє прогнозування в біоптатах хворих. На
додаток до електронної мікроскопії
на кафедрі інтенсивно розвиваються гісторадіоавтографія, електронна
радіоавтографія, ультрацитохімія,
комп’ютерна морфометрія, імуногістохімія. Це дало можливість виділити діагностичні патоморфологічні
ознаки прогностично несприятливих
і сприятливих постреанімаційних
енцефалопатій, описати морфогенез
і основні патологоанатомічні фор-

268

ми синдрому смерті мозку та роль
стовбурових структур кардіо-респіраторного центру в незворотних
ураженнях мозку. Доведено, що патоморфологічний тип ураження головного мозку при постреанімаційній
енцефалопатії залежить від рівня
невідновлення мозкового кровотоку
після клінічної смерті. Розшифровано морфогенез селективної загибелі
нейронів ЦНС при постреанімаційній енцефалопатії, отримані нові дані
про регенерацію мітохондріальної
ДНК і мітохондрій, а також про ультраструктурні особливості регенерації частково пошкоджених нейронів в постреанімаційному періоді. З
геронтологічної, постреанімаційної і
цереброваскулярної патології видано 2 монографії, захищено 11 канди-
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датських дисертацій та 3 докторські
дисертації, виконується докторська
та 2 кандидатські дисертації.
У 2003 році відкрито Інститут клінічної патології ЗДМУ, який на громадських засадах очолив В. О. Туманський, а на кафедрі створено
лабораторію імуногістохімічної діагностики, що отримала нове життя
в Університетській клініці. Значну
увагу було приділено патоморфологічно-біопсійному моніторингу
інфекційних хвороб, панкреатиту,
вірусного гепатиту та їх трансформації в цироз. Виділені 4 морфогенетичні шляхи прогресії і декомпесації
цирозу печінки різного ґенезу, вперше вивчений морфогенез перисину

соїдально-центролобулярного фіброзу печінки, клінічно ідентичного
безвузловому цирозу печінки.
Розроблені морфогенез і градація фіброзу підшлункової залози при хронічному панкреатиті. З цієї тематики
видано 2 монографії, захищені докторська дисертація та 3 кандидатські дисертації, виконується 1 кандидатська дисертація. У 1992-2015
роках доцент Т. М. Никоненко, разом
з кафедрою госпітальної хірургії, виконує поглиблені патоморфологічні
дослідження біоптатів трансплантованих нирок і печінки, які висвітлені
у двох монографіях.
На кафедрі інтенсивно розвиваються дослідження інвазивно-метастатичних властивостей пухлин і
їх раннє прогнозування в біоптатах
хворих. З 2014 року в пухлинах ведеться молекулярно-генетичний
аналіз генів та імуногістохімічної
експресії кодованих ними рецептор-
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проблеми виконані 4 кандидатські
дисертації, заплановані 3 докторські
та кандидатська дисертація. З появою комп’ютерів на кафедрі створено потужний електронний атлас навчальних макро- і мікропрепаратів
з патологічної анатомії, розроблена анімаційна навчальна програма
«Молекулярно-клеточная патология», з усіх навчальних дисциплін
створені мультимедійні презентації лекцій, з патоморфології і судової медицини запроваджені онлайн
курси, в комп’ютерному класі проводиться тестовий контроль знань
студентів.

них і адгезивних білків, регуляторів апоптозу та проліферації для
раннього прогнозування в біоптатах
агресивного перебігу раку матки,
легенів, печінки, шлунка, підшлункової залози, товстої кишки. З цієї
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У 2005 році кафедру патологічної
анатомії було об’єднано з кафедрою
судової медицини, відтоді вона працює як кафедра патологічної анатомії і судової медицини. Курс судової
медицини було відкрито в 1967 році,
до 1975 року його очолював кандидат
медичних наук Микола Миколайович
Стрілець, який в 1973 році став доктором медичних наук, професором. З
1975 по 1980 роки курсом судової медицини завідував доктор медичних
наук, професор Дмитро Якович Шабельник, з 1980 по 1984 роки — доктор медичних наук, доцент Леонід
Львович Голубович. У 1985 році до
курсу судової медицини приєднано
курс права і вони трансформовані у
кафедру судової медицини. З 1984 по
2004 роки кафедру судової медицини очолював доктор медичних наук,
професор Віталій Семенович Семенніков. На судовій медицині розроблялось два наукових напрямки:
судово-медична ідентифікація особи
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за спаленими кістковими залишками
та встановлення давності настання
смерті.
Співробітники кафедри в різні роки
поповнювали керівний склад університету: доктор медичних наук,
доцент Л. Л. Голубович — декан
іноземних студентів (1983-1987 та
1999-2000 роки); доктор медичних
наук, доцент В. О. Шаврін — декан
педіатричного факультету (19941997 роки) і декан ФПО (1998-2004
роки); доцент Ю. Ф. Полковніков —
заступник декана і декан іноземних
студентів (1993-2000 роки), а з 2010
року — декан ІІ медичного факультету; доцент М. А. Шишкін — заступник декана І медичного факультету
(2009-2015 роки), а з 2016 року — декан ІІІ медичного факультету; професор В. О. Туманський — з 2003
року проректор з наукової роботи
університету.
Професор Туманський — голова спеціалізованої вченої ради Д 17.600.04 із
захисту докторських і кандидатських
дисертацій з анатомії, патофізіології,
патанатомії; член Експертної комісії
НАМН й МОЗ України «Патологічна
анатомія»; засновник і головний редактор фахового журналу «Патологія» (з 2004 року), який індексується
багатьма міжнародними наукометричними базами та Web of Science,
член редакційної колегії фахових
журналів «Запорожского медицин
ского журнала» та «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки
та практики», а також член редакційних рад журналів «Морфология»,

«Архив патологии», «Клиническая и
экспериментальная морфология».
Співробітники кафедри організовують і проводять в університеті
Всеукраїнські науково-практичні
конференції з міжнародним представництвом: «Актуальные проблемы патологии реанимации и
интенсивной терапии» (1991), «Современные аспекты патологической
анатомии и патофизиологии центральной нервной системы» (2002),
«Критичні стани: патогенез, діагностика, сучасні методи лікування»
(2005), «Церебральна недостатність:
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ська, доцент В. О. Шаврін, асистент
А. М. Щербина. У 1972-1992 роках
асистент Л. М. Туманська працює народним засідателем Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя,
у 1977-1987 роках вона чотири рази
обирається депутатом Запорізької
міської ради і в 1985-1987 роках очолює депутатську комісію з охорони
здоров’я та соціального забезпечення, яка контролює якість надання медичної допомоги жителям Запоріжжя. За ініціативою кафедри у 1994
році у МСЧ «Запоріжсталь» створений міський діагностичний центр
«Патолог»; у 2001 році відкрите Запорізьке обласне патологоанатомічне
бюро, першим начальником якого був
асистент А. М. Щербина.

морфогенез, нейропротекція та інтенсивна терапія» (2010), «Актуальні
проблеми сучасної патоморфології та
патофізіології» (2015).
З дня заснування кафедра бере активну участь в удосконаленні охорони здоров’я та патологоанатомічної
служби міста і області. Головними
позаштатними патологоанатомами
Запорізької області були: з 1965 по
1972 роки — професор Н. О. Левкова, з 1993 по 2015 роки — професор
В. О. Туманський. З 1976 по 2000 роки
головними позаштатними патологоанатомами відділу охорони здоров’я
м. Запоріжжя послідовно працюють співробітники кафедри: доцент
М. Ф. Поляков, асистент Л. М. Туман-
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Всього за час існування кафедри підготовлено 11 докторів і 38 кандидатів
медичних наук, співробітниками отримано понад 20 патентів, опубліковано 11 монографій і понад 720 наукових
статей; видано національний підручник «Патоморфологія» (2015); підручник «Судова медицина» (три видання:
1999, 2003, 2008) та 4 навчальних посібники з грифом МОЗ і МОН України, розроблено більше 10 типових
навчальних програм з патологічної
анатомії, біопсійно-секційного курсу,
патоморфології, лабораторної та цитологічної діагностики, затверджених МОЗ України; через МОЗ України видані методичні рекомендації з
патоморфологічної діагностики ішемічних уражень мозку і геморагічних
інсультів, постреанімаційних енцефалопатій, патології ниркових транс
плантатів, аутоімунного тиреоїдиту
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і раку щитоподібної залози, гострих
розладів мозкового кровообігу та з посмертної імунохроматографічної експрес-діагностики ВІЛ-інфекції і вірус
них гепатитів, з імуногістохімічної
діагностики атипової гіперплазії ендометрію та аденокарциноми матки.
З 2016 року кафедрою патологічної
анатомії і судової медицини завідує
доктор медичних наук, професор
Сергій Ігорович Тертишний. В 2018
році на кафедрі працюють: заслужений діяч науки і техніки України,

академік Інтернаціональної Академії Патології, професор В. О. Туманський, доктор медичних наук, доцент
Л. Л. Голубович, доктор медичних
наук, доцент В. О. Шаврін, кандидати медичних наук, доценти —
М. М. Баударбекова, Л. М. Туманська,
Ю. Ф. Полковніков, М. Ф. Поляков,
М. А. Шишкін, кандидати медичних наук, асистенти — В. Є. Вотєва,
М. Д. Зубко, І. С. Коваленко, О. І. Сиротін, Т. В. Шулятникова, асистенти —
Ю. М. Авраменко, О. О. Волошанська,
З. О. Пирогова, А. Ф. Фащенко.
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Шляхом наукового поступу
Коли у Запорізький державний медичний університет приїздять гості з віт
чизняних і зарубіжних медичних навчальних закладів, вони обов’язково просяться побувати на кафедрі патологічної фізіології. Інтерес не випадковий —
патофізіологічна школа ЗДМУ визнана в Україні і за кордоном, а кафедра є
опорною для усіх медичних навчальних закладів України. І це зовсім не формальна роль: не часто в такому навчальному підрозділі працює три доктори
наук, до того ж, виховані цим колективом, добрий десяток докторів наук, які
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тут змужніли професійно, очолюють
провідні кафедри нашого університету та інших навчальних закладів.
Професор Юрій Михайлович Колесник, доктор медичних наук,
заслужений діяч науки і техніки
України, відомий вчений у галузі патологічної фізіології, засновник визнаної в Україні та за кордоном патофізіологічної школи, член Президії
правління Всеукраїнського товариства патофізіологів, Міжнародного
товариства нейроендокринологів,
вклав у кафедру частку своєї душі,
свій розум та енергію. Він формував
її з любов’ю і на кращих наукових
світових зразках упродовж років.
«Сталося все несподівано, — згадує
Юрій Михайлович. — Після відповідних кадрових перестановок мене
запросив ректор Анатолій Дмитрович Візір і повідомив, що я приступаю до завідування. Це був 1995
рік, я на той час був проректором
університету. Фактично з того часу
у мене була можливість самостійних
дій.

Патофізіологія — наука фундаментальна.
Учені, які тут працюють,
всебічно освічені і добре розуміються
на проблемах будь-якої іншої спеціальності.
Тому ми на правильному шляху —
талановиту здібну молодь будемо усіляко
підтримувати і досягати нових результатів.

Заснована 1965 року, коли у тодішньому Запорізькому фармацевтичному інституті відкрився медичний
факультет, кафедра мала цікаві напрацювання, зокрема, у вивченні гіпоталамічних механізмів, що лежать
в основі процесів адаптації організму
до дії гіпоксії, інші. Але на якомусь
етапі застигла у своєму розвитку, потребувала генерації нових ідей, свіжих думок.
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Але передусім ми почали поступово
змінювати її зовнішній вигляд. Адже,
коли студент приходить на кафедру,
для нього вона має бути храмом науки і відповідати високим стандартам. Це несумісно ні з брудом, ні з
потрощеними меблями тощо. У нас
там висіла картина «Погляд у майбутнє», де був зображений лікар зі
стерилізатором, — така собі проекція майбутнього, де інструменти
стерилізуватимуть у такий спосіб (!)
Ми довго зберігали її, як своєрідний погляд у минуле, який викликав
усмішку».
Колектив формувався на засадах
спільних наукових інтересів, на бажанні досягти результату і сказати
нове слово в медицині.

«Мені легко було починати, бо вже
був доктором наук, мав сформований
науковий напрям, цікавий, до речі,
не лише в Україні, але й за її межами, — продовжує професор Ю. М. Колесник. — На цій кафедрі я працював зі студентських років, вона була
рідною, тут було проведено безліч
досліджень, написано багато статей.
У цій роботі допомагав Андрій Володимирович Абрамов, ми з ним готували багато спільних проектів. З 1993
по 1999 роки співробітники кафедри
були стипендіатами наукового фонду
Джорджа Сороса. Отримали перших
два гранти, на які засновник виділив
по 500 доларів, — це винагорода за
статті, які були процитовані в певній науковій базі. На той час це була
істотна підтримка, хороший старт.
Потім були ще гранти від інших міжнародних фондів, урядове фінансування».
Тим часом на кафедрі потужно розвивалася наука. Її результати були
вражаючими. Відкривалися не менш
принадні перспективи.
«Дуже позитивно, що академік Візір
добре розумів — без розвитку фундаментальних досліджень перспектив у медичного навчального закладу
немає. Маючи підтримку керівництва, ми розвивалися. І тоді пішла
молодь! — зі світлою посмішкою
згадує Юрій Михайлович. — Адже
це природно — молодь йде туди, де
цікаво. Це стало традицією, у нас і
зараз багато студентів займається
у гуртку науковою роботою. Пішли студенти, гуртківці, випускники.
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Анатолій Дмитрович Візір тоді мені
сказав: «Вибирай кадри з молоді». У
той час до нас прийшли Ольга Мельникова, Ольга Ганчева, Тетяна Грекова, інші здібні науковці. Природно,
що залишалися працювати не всі,
лише віддані справі, це особливості
людського фактора».
Працювала команда однодумців,
тому їм підвладні були найсміливіші задуми і шляхи їх реалізації. За
ініціативи професора Ю. М. Колесника на кафедрі був сформований
новий науковий напрямок, який полягає у вивченні нейроендокринних
гіпоталамічних механізмів регуляції ендокринної функції підшлунко-

вої залози при експериментальному
цукровому діабеті і ролі дозованих
гіпоксичних тренувань як способу
немедикаментозної корекції інсулінової недостатності. Були відкриті
нові наукові факти впливу гіпоталамічних нейропептидів на синтез і
секрецію інсуліну при експериментальному цукровому діабеті (професор А. В. Абрамов), розкрита роль
гіпоталамічних центрів харчової
поведінки (доцент Г. В. Василенко) і стовбурових структур (доцент
О. В. Мельникова) у регуляції секреторної активності інсулярного апарату підшлункової залози при діабеті різного ступеня важкості, описані
особливості ремоделювання панкре-
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атичних острівців при стрептозотоциновому діабеті (кандидат медичних наук Т. В. Іваненко), у тварин з
хронічною пренатальною гіперглікемією (професор О. В. Ганчева) і при
спадковій артеріальній гіпертензії
у щурів лінії SHR (кандидат медичних наук Т. А. Грекова). Дослідження
у даній галузі не мають аналогів не
лише в Україні, але й за кордоном.
«Зовсім новим напрямом було дослідження цукрового діабету, як моделі,
тобто, вивчення усіх багатогранних
процесів, пов’язаних із захворюванням, — говорить Юрій Михайлович. — Модель просто ідеальна, адже
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цукровий діабет — це метаболічний
стрес, який уражує все — судини,
мозок, серце, нирки. Відбувається
надпотужна гормональна перебудова, не лише пов’язана з інсулінами,
іншими гормонами підшлункової залози. Довкола цього ми почали працювати. Тим більше, усе, що було
пов’язане з мозковими гормонами —
нейропептидами, виявилося дуже
перспективним сучасним напрямом.
Як підтверджено часом, проблема
актуальна й досі. Коли ми отримали
великий Соросівський грант, змогли
придбати синтетичні нейропептиди, вони коштували просто шалених
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грошей. Зате ми могли їх вводити
тваринам і моделювати різноманітні їхні стани, аж до лікування цукрового діабету за допомогою цих
пептидів.
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Наш науковий напрям був настільки
актуальним на тлі світової науки, що
дав окремим нашим вихованцям уже
тоді можливість працювати у столиці
й за кордоном. У нас були дуже цікаві затребувані публікації, отримували багато позитивних відгуків, мали
передруки статей у зарубіжних виданнях. Після Соросівського гранту
ми почали співпрацювати з проектом Європейського Співтовариства
з науки INTAS. Вони пропонували
проекти, де мали брати участь дві
країни Євросоюзу — обов’язково, і
дві групи з України. Ми тоді напрацювали спільний проект з Іспанією,
Францією. На жаль, обставини склалися так, що нам не вдалося отримати його для втілення, на заваді стала
незрозуміла позиція… українських
експертів».
Донині наукові дослідження кафед
ри патофізіології складають основу
фундаментальних науково-дослідницьких робіт, що визначені пріоритетними в галузі теоретичної і
практичної медицини. У 2003 році
професор Ю. М. Колесник та професор А. В. Абрамов стали лауреатами премії Академії медичних наук
України в галузі фундаментальних
наук. «Успіх кафедри, її лідируюче місце серед споріднених науково-навчальних підрозділів в Україні
значною мірою пов’язані з широким
співробітництвом із провідними науковими установами, закладами, а
також з ученими зі світовими іменами, — переконаний професор
Юрій Михайлович Колесник. — Серед них — О. Г. Резников, М. М. Се-

реденко, Г. М. Бутенко, О. О. Мойбенко, П. Г. Костюк, О. А. Кришталь,
Г. В. Дзяк, В. М. Запорожан,
В. Й. Кресюн, М. Д. Тронько. Кафедра
підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами Києва (Інститут фізіології НАН України
ім. О. О. Богомольця), Харкова (Інститут ендокринної патології), а також
вченими США та Німеччини».
Усі кращі напрацювання послужили
міцним фундаментом на прийдешні
часи. «Зараз кафедра велика, складна, цілком сформована, — констатує
професор Ю. М. Колесник. — Патологічну фізіологію вивчають медичні,
фармацевтичні факультети. До речі,
майбутні фармацевти особливо ретельно її пізнають, бо без розуміння
природи механізмів, які відбуваються в організмі людини, неможливо

281

Кафедра патологічної фізіології

грамотно обрати препарат для лікування хворого.
У нас багато молоді, розмаїття напрямів досліджень, виконується
широкий спектр дисертаційних пошуків. Потужно упроваджуються
новітні методи навчання, зокрема,
інтерактивне. Зараз популярні семінарські заняття, коли студент
вивчений матеріал подає у вигляді
презентацій. Для цього є усі технічні можливості — комп’ютери, великі
панелі, де можна яскраво розкрити
тему. Ми, до речі, першими в університеті обладнали справжній комп’ютерний клас зі своєю висококласною
програмою тестування. І у нас вперше відбувся комп’ютерний іспит, зараз цим нікого не здивуєш, а тоді це
було новинкою. Тут і нині панує атмосфера творчості, пошуку новизни».
Вісімнадцять років поспіль кафедра є базою для клінічної апробації
медичної апаратури, що розробляється спільно з Харківським національним аерокосмічним університетом. Кафедра патофізіології — один
з провідних центрів підготовки ди
сертаційних робіт для співробітників медичного університету загалом.
Завдяки унікальному обладнанню,
яким забезпечено підрозділ, і розробленим під керівництвом професора
А. В. Абрамова сучасним комп’ютерним програмам для аналізу відео
зображень, здійснюються спільні
дослідження з іншими кафедрами
медичних та фармацевтичних факультетів ЗДМУ та інших вишів
України.
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За ініціативи професора Ю. М. Колесника, Центральна науково-дослідницька лабораторія університету
була оснащена високотехнологічним
сучасним обладнанням для проведення фундаментальних і прикладних медичних та фармацевтичних
досліджень і реорганізована в навчальний медико-лабораторний
Центр, який очолив професор кафед
ри А. В. Абрамов.
Упродовж усіх років діяльності кафедра мала трьох завідувачів: доктор
медичних наук, професор Ю. М. Орестенко (1965-1995 роки), доктор медичних наук, професор Ю. М. Колес-
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В. А. Жулинський, Г. В. Василенко,
О. В. Мельникова, старші викладачі, кандидати медичних наук —
Т. А. Грекова, Т. В. Іваненко, С. В. Каджарян, асистент С. В. Тищенко,
викладачі-стажисти — М. І. Федотова, М. В. Данукало.

ник (1995-2016 роки). Зараз на чолі
наукового колективу — доктор медичних наук, професор О. В. Ганчева.
Ольга Вікторівна — вихованка Запорізького державного медичного університету, кафедри патофізіології.
Професор Ю. М. Колесник вирізняє
у неї поєднання чудових якостей медика й педагога, зазначаючи, що вона
дуже любить людей, цілеспрямовано
працює з ними і хоче зробити їх кращими. Тепер на кафедрі працюють:
професори — доктор медичних наук
Ю. М. Колесник, доктор медичних
наук А. В. Абрамов, доктор медичних
наук О. В. Ганчева; доценти, кандидати медичних наук — М. М. Ковальов,

На кафедрі усіляко заохочується
науковий пошук. Зараз за міжнародними стандартами до наукових
досліджень ставлять дуже високі
вимоги, тому їх проведення вимагає сучасної високоточної апаратури. Науковці-патофізіологи ЗДМУ,
на відміну від колег інших медичних
вишів, мають змогу працювати на
найсучаснішому обладнанні в умовах лабораторій кращих зразків з
усіма потрібними реактивами. Особливо уважне ставлення до молодих
учених. Разом із преференціями та
«зеленою вулицею» в науку, до майбутніх співробітників досвідчені наставники висувають досить жорсткі
умови — вони мають бездоганно володіти англійською мовою, IT-технологіями, при цьому на перший план
виступають принципи порядності
й доброчесності. І такий гарт, безумовно, себе виправдовує: лише за
останні роки молоді вчені, вихованці
кафедри, за рахунок грантів Європейських наукових товариств відвідали престижні конгреси в Римі,
Барселоні, отримали запрошення у
Відень.
Затвердили теми двох кандидатських дисертаційних досліджень
молодих колег — аспірантки Юрія
Михайловича Марії Федотової і ви-
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хованця Ольги Вікторівни Максима
Данукала. На підході молодь, яка зараз закінчує університет, збирається
в аспірантуру. Робота триває активно й послідовно. Вагомі її результати: підготовано 6 докторів медичних
наук і 8 кандидатів. З 1991 року співробітники кафедри опублікували 505
наукових робіт, 5 монографій, видали
10 підручників, 15 навчально-методичних рекомендацій, отримали 38
патентів. Учні професора Ю. М. Колесника нині очолюють кафедри в
Запорізькому державному медичному університеті та інших вишах
України, це професори — О. В. Рябоконь, Г. В. Бачурін, О. М. Камишний,
С. Д. Тржецинський, А. В. Траілін та
інші.
«Взагалі, процес у науці розвивається по спіралі, — певен професор
Ю. М. Колесник. — Свого часу ми
активно вивчали мозкові нейропептиди, зараз дослідників цікавить,
наприклад, міокард на тлі цукрового
діабету. Тепер вивчається поєднана
патологія, або коморбідна — гіпертонічна хвороба на тлі бронхіту, гепатиту, або гіпертонічна хвороба на тлі
діабету. Але одне з найголовніших
завдань — досліджувати механізми
стійкості, опірності несприятливим
факторам. Тобто, вивчаючи патологію, прагнемо все ж дійти до механізмів стійкості. А про те, що ми послідовні в науковому пошуку, свідчить
хоча б такий факт. Зараз модними є
біомаркери в медицині, які можуть
сприяти діагностиці різноманітних
захворювань, дозволяють оцінити
ступінь ураження певних органів.
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Про них говорять як про недавнє відкриття, а ми цим займалися ще на
початку дев’яностих років! Молоді
науковці нашої кафедри нині втілюють мою ще студентську мрію про
кардіологію — виконують багато досліджень, пов’язаних з вивченням
міокарда».
Співробітники кафедри займаються й клінічною роботою, — виконано
кілька дисертаційних робіт у клініці,
де застосовували гіпоксичні тренування у хворих на цукровий діабет,
гіпертонічну хворобу, — і отримали
дуже хороші результати. Провадили
дослідження анемій у жінок в певні
періоди життя і з певними захворюваннями. Є патенти. Зараз тут виношують ідею придбати апарат для
автоматичного створення стану гіпоксії, щоб на базі клініки успішніше
розвивати цей напрям.
До проведення наукових досліджень
на кафедрі активно залучають талановитих студентів. Члени наукового студентського гуртка навчаються
збирати, опрацьовувати й аналізувати експериментальний матеріал,
а результати доповідають на щорічній студентській конференції, і,
зазвичай, посідають призові місця.
Найкращі студенти-гуртківці після
закінчення університету отримують направлення на наукову роботу
і поповнюють ряди співробітників
кафедри. Зараз під керівництвом
професорів кафедри патофізіології
заплановані і успішно виконуються
дві докторські і шість кандидатських
дисертацій.
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Спільна робота кафедри патофізіології
з кафедрами фармацевтичної хімії і фармакології
та медичної рецептури з розробки вітчизняних
лікарських препаратів відзначена у 2017 році
премією Кабінету Міністрів України.
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Навчати особистим прикладом
На кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб із загальним доглядом за хворими, що на базі КУ «Міська клінічна лікарня № 6» — портрет Анатолія
Дмитровича Візіра. Не тільки світлиною присутній тут відомий вчений-кардіолог, академік НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор.
Тут у всьому про нього пам’ять, головне — в послідовній науковій діяльності колективу, бо 15 років поспіль завідує кафедрою талановитий учень
Анатолія Дмитровича, доктор медичних наук, професор Віталій Вікторович
Сиволап.
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Створюючи кафедру 1966 року,
А. Д. Візір втілював свою мрію про
фундацію терапевтичної школи, де
передбачалося разом з навчальною
роботою поєднувати дослідницьку. З
цією кафедрою були пов’язані кращі роки в науці й самого Анатолія
Дмитровича. У 1967 році він захистив
докторську дисертацію — його науковим консультантом була легенда
Харківської терапевтичної школи,
академік Л. Т. Мала. На зорі дев’яностих років вченого обирають членом-кореспондентом АН зі спеціальності «терапія», 1992 року він стає
академіком Національної Академії
Наук зі спеціальності «клінічна медицина», а 1993-го — дійсним членом
АМН України. Таке визнання в наукових колах держави здобуте кропіткою багаторічною працею. А. Д. Візір створив свою оригінальну школу
терапевтів, де було підготовлено 18

Окрім фундаментальних знань, дуже
важливим є приклад наставника. Тому однією
з кращих традицій кафедри є правило:
учитель повинен розвиватися зі своїми учнями.
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кандидатів і 19 докторів медичних
наук, він автор більш як 500 наукових робіт, кількох монографій та навчальних посібників.
На первинному етапі засновник кафедри визначив головним напрямом
діяльності навчально-наукового підрозділу вивчення ролі біологічно активних речовин (гормонів, ферментів, серотоніну, кінінової системи) в
патогенезі гіпертонічної хвороби і коронарного атеросклерозу, що згодом
перетворилося в фундаментальне
дослідження даної проблеми. Згодом,
поряд з вивченням серцево-судинної
патології, кафедра під керівництвом
А. Д. Візіра почала досліджувати
проблеми органів травлення й дихання.
Перебуваючи 28 років на посаді ректора Запорізького державного медичного інституту, який при ньому
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здобув статус університету, Анатолій Дмитрович завжди цікавився
своїм дітищем — кафедрою, здобутками молодих колег. Налаштовував їх на невтомний творчий пошук.
Його лікарським кредо було уважне
ставлення до хворого, висока відповідальність, про яку він постійно наголошував і студентам.
«Мені пощастило на учителів, які у
студентські роки навчали нас медицини, багато взяв від Анатолія Дмитровича, — зазначає завідувач кафедри професор Віталій Вікторович
Сиволап. — Окрім фундаментальних
знань, дуже важливим є приклад
наставника. Тому однією з кращих
традицій кафедри є правило: учитель повинен розвиватися зі своїми
учнями».
Тепер на кафедрі працюють: два
доктори медичних наук — професор
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В. В. Сиволап і доцент Л. В. Лукашенко, дев’ять кандидатів медичних наук — доценти О. І.   Олійник і
І. В. Лихасенко, асистенти — Н. Ф. Авраменко, М. П. Герасько, Л.О.   Курілець, Т. В. Кравченко, К. О. Поз
нанська, С. В. Полівода, асистент
С. П. Жеманюк.
Під керівництвом професора В. В. Сиволапа співробітники кафедри
пропедевтики внутрішніх хвороб
продовжують розвивати напрямки наукових досліджень, засновані
академіком А. Д. Візіром. У фокусі наукових інтересів перебувають
проблеми кардіології, пульмонології,
гастроентерології. На кафедрі активно вивчаються питання тромбоцитарного гомеостазу при різноманітній патології внутрішніх органів:
гіпертонічній хворобі, ішемічній хворобі серця, хронічній серцевій недостатності, цукровому діабеті, пневмоніях, інсультах. Науковці кафедри
проводять дослідження на межі двох
суміжних спеціальностей — кардіології й неврології. Під керівництвом
В. В. Сиволапа 2006 року сумісно з
неврологами успішно виконано перший тромболізис при ішемічному
тромботичному інсульті, а за 10 років накопичено досвід проведення
понад сотні тромболізисів при цій
патології.
Упродовж десяти років — з 2004 по
2013, професор В. В. Сиволап поєднував завідування кафедрою з діяльністю в обласному департаменті
охорони здоров’я у якості головного
позаштатного обласного кардіолога.

Він є дійсним членом Європейського кардіологічного товариства (ESC)
і членом Європейського товариства
превентивної кардіології (ESPS),
відповідальним секретарем науково-практичного журналу ЗДМУ «Запорожский медицинский журнал».
Під керівництвом професора В. В. Сиволапа захищена одна докторська і
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орденом «За розвиток Запорізького
краю» третього ступеня, йому присвоєне звання «Кращий лікар» в номінації топ-100 кращих лікарів України.
Навчально-науковому підрозділу
притаманне мудре й уважне ставлення до студентів, очних аспірантів,
клінічних ординаторів, інтернів, які
навчаються на кафедрі. Щороку на
кафедрі отримують знання більше
тисячі студентів ЗДМУ.  Другокурс
ники з фаху «Лікувальна справа» і
«Педіатрія» опановують дисципліну
«Догляд за хворими», студенти третього курсу — «Пропедевтику внутрішньої медицини» й «Сестринську
справу». На кафедрі навчаються англійською мовою студенти ІІ міжнародного факультету.

сім кандидатських дисертацій, виконуються дві докторських і п’ять
кандидатських. Викладачі кафедри
опублікували понад 500 статей, видали одну монографію, отримали вісім
патентів.
Внесок професора В. В. Сиволапа в
розвиток медичної науки і галузь
практичної охорони здоров’я гідно
поцінований — він нагороджений
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«Не може бути лікаря, який вивчив
медицину на 50%! Завжди сподіваюся, що наші студенти усвідомлено
вибрали ЗДМУ, і ми з ними подолаємо усі труднощі, допоможемо стати
хорошими лікарями. А для успішного
навчання, в першу чергу, слід навчитися керувати своїм часом, бути організованим і цілеспрямованим», —
підсумовує професор Сиволап.
Клінічною базою кафедри є відділення КУ «Міська клінічна лікарня
№ 6»: гастроентерологічне, кардіологічне й пульмонологічне. Співробітники кафедри надають консультативну допомогу і у відділеннях
неврології і реанімації лікарні, а також в обласному перинатальному
центрі.

I медичний факультет

ІІ міжнародний деонтологічний
конгрес у Парижі (1967 р.)
додав до Клятви Гіпократа
один принцип —
«Клянуся навчатися усе своє життя».
Це обов’язок лікаря,
і вчитися навчатися треба починати
з першого дня в університеті.

Кафедра підтримує тісні наукові
зв’язки з науково-дослідними інститутами Києва — ДУ «Національний
науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України, Національним Інститутом серцево-судинної хірургії
ім. М. М. Амосова, Національним медичним університетом ім. О. О. Бого-

мольця, Національною академією післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
Молоді вчені, співробітники кафедри,
представляють результати своїх наукових досліджень на національних
та європейських конгресах, симпозіумах, з’їздах, науково-практичних
конференціях.
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З любов’ю до дітей
Лекції професора Олега Григоровича Іванька студенти люблять. Трапляється, навіть завершують навчальну пару оплесками. Він відповідає їм взаємністю, розуміючи, що пора молодості швидко минає, і це покоління, яке сьогодні
стоїть на плечах своїх учителів, має взяти у свою життєву дорогу якомога
більше знань і досвіду. Від мудрих наставників, з добрих рук. До то ж, вони
іще юні, діти в пору дорослості, а до дітей у професора особливо трепетне
ставлення. Так само налаштовані і співробітники кафедри пропедевтики дитячих хвороб, яку з 2004 року очолює доктор медичних наук, професор Олег
Григорович Іванько.
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Під його керівництвом на кафедрі працюють: кандидати медичних наук, доценти — А. О. Шульга,
О. С. Круть, Н. В. Кизима, В. Я. Підкова, М. В. Пацера, І. В. Пащенко,
кандидати медичних наук, асистенти — О. А. Радутна, Є. В. Недельська,
асистенти — О. В. Соляник, А. В. Товма, Я. С. Скрипникова.
Завідувач кафедри — випускник
Запорізького медичного інституту, навчався в аспірантурі на кафе-

дрі педіатрії у відомого професора О. М. Сафронової. Кандидатська
дисертація присвячувалася клініко-математичному прогнозуванню
тривалості ремісії та віддалених результатів бронхіальної астми у дітей.
Із цією кафедрою пов’язане і подальше професійне зростання вченого:
він закінчив докторантуру й захистив докторську дисертацію на тему
«Атопічна передастма у дітей як взаємозв’язок середовищних і конституційних етіопатогенетичних чинників
і шляхи профілактики бронхіальної
астми».
З 1992 по 1997 роки професор очолював кафедру факультетської педіатрії ЗДМІ.  Шість років працював за
контрактом лікарем-педіатром в Лівійській Джамахірії. О. Г. Іванько —
науковий керівник шести кандидатських робіт, науковий консультант докторської дисертації. Автор
233 наукових публікацій, лікар вищої
категорії.
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Любимо свою роботу, студентів,
у нас завжди багато ідей, сприймаємо навіть
нереальні, відшукуючи в них раціональне зерно.
«Наша кафедра вирізняється безконфліктністю, — розповідає Олег
Григорович, — спокійні порядні співробітники, якими й мають бути педіатри. Красиві жінки, мужні чоловіки.
Ми любимо свою роботу, студентів,
у нас завжди багато ідей, сприймаємо навіть нереальні, відшукуючи
в них раціональне зерно. Віддаємо
належну шану тим, хто займався
педіатрією до нас — засновникам ка-
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федри, готуємо молоду когорту собі
на зміну».
Коли Олег Григорович говорить про
фундаторів кафедри, має на увазі
передусім доцента Анатолія Олександровича Шульгу, який 1983 року,
у зв’язку з відкриттям педіатричного
факультету, спершу завідував курсом пропедевтики дитячих хвороб,
відтак — з 1995 по 2004 роки — ка-
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федрою. Анатолій Олександрович і
зараз трудиться на своїй кафедрі,
передає молоді багатющий досвід.
Відомого педіатра торік нагородили
медаллю з нагоди 50-річчя роботи в
ЗДМУ.
З часу заснування курсу і кафедри
клінічної базою була дитяча клінічна
лікарня № 2, яка після реорганізації
стала дитячим відділенням у складі
міської клінічної лікарні № 6. Базами
кафедри були також міський алергопульмоцентр, обласний психоневрологічний, міський гастроентерологічний санаторії, обласний дитячий
багатопрофільний санаторій, Запорізький обласний центр соціальної
реабілітації дітей з інвалідністю.
Головним науковим спрямуванням,
над яким працюють співробітники
кафедри, є вивчення поширеності
артеріальної гіпертензії та чинників
її розвитку у дітей та підлітків. «Ми,

на підґрунті аналізу стану здоров’я
наших студентів, які розпочинають
навчання і часто зазнають стресових
ситуацій, зрозуміли, що багатьом
шістнадцяти-, сімнадцятирічним
дітям потрібна допомога в корекції артеріального тиску, — коментує О. Г. Іванько. — Звичайно, така
корекція має бути спочатку безмедикаментозною, молодий організм
за відповідних умов та дозованих
фізичних навантажень має сам відмінно справитися й відлагодити артеріальний тиск без вживання ліків.
Тому, взявши на озброєння науку,
ми на кафедрі розробили оздоровчі
технології лікування й профілактики
первинної артеріальної гіпертензії у
підлітків і молодих людей віком до 18
років. І активно допомагаємо нашим
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студентам. Звідси іще один напрям
досліджень, що стосується розробки
нових сучасних підходів медичної допомоги підліткам та особам молодого
віку з артеріальною гіпертензією в
умовах вищого навчального закладу.
Далі — формування здорового способу життя в учнівській, студентській
Ми на кафедрі розробили оздоровчі
технології лікування й профілактики
первинної артеріальної гіпертензії у підлітків
і молодих людей віком до 18 років.
І активно допомагаємо нашим студентам.
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спільноті. Це дуже перспективні сучасні напрями, тому наші молоді колеги, співробітники кафедри, охоче і
з задоволенням їх досліджують».
На кафедрі також виконується наукове дослідження з діагностики та
корекції прихованих вітамін-К дефіцитних розладів синтезу протромбіну у малюків. Успішно закінчена НДР
та захищені кандидатські дисертації,
присвячені діагностиці, профілактиці
та лікуванню нозокоміальної кишкової Clostridium difficile-інфекції та
інших антибіотико-асоційованих діа-
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рей у дітей. Науковці вивчають стан
вітамінної забезпеченості школярів
Запоріжжя і області, вагітних жінок,
матерів, які годують груддю, та немовлят. Розроблено профілактичні
рекомендації щодо запобігання вітамін-дефіцитним станам.
Велика увага приділяється навчальному процесу. Третьокурсники медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа»,
«Педіатрія», «Лабораторна діагно
стика» вивчають на кафедрі пропедевтичну педіатрію. Студенти 2, 3,
5 курсу медичних і ІІ міжнародного
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» проходять виробничу практику на базах
денного стаціонару, філіалів поліклінічного відділення (молодший медичний працівник, медична сестра
дитячого відділення, дільничний
лікар-педіатр).
Для студентів видані навчальні посібники з клінічного обстеження
хворого, написання історії хвороби,
фізичного розвитку дитини, медсестринських маніпуляцій, а також вигодовування немовлят.
Усі співробітники кафедри проводять діагностичну та консультативну роботу у педіатричних
відділеннях клінічної лікарні № 6
м. Запоріжжя, навчально-науковому
медичному центрі «Університетська
клініка» ЗДМУ, Обласному опіковому центрі, ЦПМСД № 10, у обласному центрі допомоги дітям з інвалідністю.
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Якість життя і здорові зуби
Добре, коли людина щаслива, відкрита світові, друзям. Однією із складових
успішної комунікації з зовнішнім світом є гарна посмішка та здоровий вигляд.
Посміхатися та гарно виглядати кожен хоче у будь-якому віці. Щоб задовольнити зростаючі потреби пацієнта, необхідні професіонали високого рівня.
Підготовка лікарів-стоматологів у Запорізькому державному медичному
університеті розпочалася у 2007 році, з відкриття курсу стоматології за ініціативи легенди вітчизняної стоматології Ігоря Васильовича Бердюка. Ім’я
цього вченого і практика вже більше 50 років прикрашає зарубіжні видан-
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ня, його оперативні технології використовують у своїй практиці вітчизняні та іноземні пластичні хірурги.
Ігор Васильович з колегами і послідовниками розробив надскладні
технології щелепно-лицьових оперативних втручань, зокрема, з приводу вроджених щілин губи і піднебіння. Тож, коли у ЗДМУ відкрили
стоматологічну спеціальність, до
медичного університету істотно зріс
інтерес молоді нашого й сусідніх регіонів, яка бажала здобути цю вкрай
потрібну суспільству професію.
Для оптимізації навчального, виховного, педагогічного і наукового процесів, а також для вдосконалення
підготовки студентів за фахом «Стоматологія» у вересні 2011 року було
створено дві кафедри: «Загальної та
спеціальної стоматології» та «Оториноларингології і пропедевтичної стоматології». У 2012 році університет
випустив перших 29 лікарів-стоматологів. У жовтні 2013 року, з метою
поліпшення навчального процесу,
була проведена реорганізація, в результаті якої створені дві кафедри:
кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології і кафедра
хірургічної та пропедевтичної стоматології.

на тему: «Розробка та обґрунтування
одноетапної субперіостальної дентальної імплантації на верхній щелепі». С. О. Чертов спеціалізується у
галузі щелепно-лицьової хірургії та
дентальної імплантації.

Першим завідувачем кафедри хірургічної та пропедевтичної стоматології став кандидат медичних наук, доцент Сергій Олександрович Чертов,
випускник Української медичної
стоматологічної академії, який 2009
року на базі того ж закладу успішно
захистив кандидатську дисертацію
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Нині на кафедрі хірургічної та пропедевтичної стоматології працює
18 науково-педагогічних працівників: доктор медичних наук, професор І. В. Бердюк, кандидати медичних наук, доценти — С. О. Чертов,
І. В. Возна, Ю. О. Бурега, О. М. Міщенко, О. І. Скаковська, кандидати медичних наук, асистенти — М. М. Карнаух, І. М. Маслова, О. М. Єгоров, а
також асистенти — О. А. Варакута,
С. О. Сапальов, К. С. Ганчев, О. С. Щербаков, Д. П. Гладкий, Д. М. Семенов,
О. А. Ясногор, А. М. Нікулін, В. В. Дац.
Щорічний «Хортицький стоматологічний
форум» виріс з науково-практичної конференції
до найпотужнішого і найавторитетнішого
комплексного заходу в Південно-Східному
регіоні України.

Кафедра хірургічної та пропедев
тичної стоматології має потужну
навчальну і лікувальну бази. Вона
розташована на території шести
лікувальних закладів: в обласній
дитячій клінічній лікарні, щелепно-лицьовому відділенні обласного
центру екстремальної та швидкої
медичної допомоги, обласному спеціалізованому будинку дитини «Сонечко», багатопрофільній лікарні
«Віта Центр», стоматологічній клініці
«Світ» та в Університетській клініці.
До послуг кафедри — університетський тренінговий стоматологічний
центр, а також приміщення у гуртожитках № 2 і № 3.
Майбутні стоматологи на початку
навчання опановують, разом із загальними медичними спеціально
стями, спеціальності стоматологічні:
пропедевтика терапевтичної стоматології, пропедевтика ортопедичної
стоматології, пропедевтика дитячої
терапевтичної стоматології, профілактика стоматологічних захворювань. У подальшому студенти на
старших курсах поглиблено вивчають дитячу хірургічну стоматологію,
хірургічну стоматологію та щелепно-лицьову хірургію, дентальну ім
плантологію.
Зміст і організація навчально-виховного процесу на кафедрі, його методичне та інформаційне забезпечення
орієнтовані на кінцеву мету — професійну лікарську діяльність.
Наукова робота співробітників кафедри спрямована на комплексну
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реабілітацію стоматологічних пацієнтів з частковою та повною адентією за допомогою стоматологічних
імплантатів, лікування деформацій
та вроджених аномалій щелепно-лицевої ділянки у дорослих та дітей,
лікування травм щелепно-лицевої ділянки, захворювання скронево-нижньощелепного суглоба.
На кафедрі запланована та виконується науково-дослідницька робота
на тему «Динамічні зміни морфологічних та біомеханічних властивостей
тканин щелепно-лицевої ділянки при
реабілітації пацієнтів з адентією».
Кафедра підтримує тісні наукові
зв’язки з науково-дослідницькими

інститутами Києва, Полтави, Одеси, Харкова, Дніпра, Сум, Литви та
Польщі. Це дає змогу щороку організовувати на високому рівні авторитетний «Хортицький стоматологічний форум» — науково-практичну
конференцію з міжнародною уча
стю, — у рамках якого відбуваються
семінари, майстер-класи та національна виставка медичних компаній.
Студенти, інтерни, молоді науковці,
співробітники кафедри та практикуючі лікарі мають змогу не тільки бути
слухачами, брати участь в дискусії
та обговоренні актуальних тем в галузі стоматології, але й опановувати
та відпрацьовувати техніки стоматологічного лікування на майстеркласах.
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Співробітники кафедри ведуть консультативний прийом на базах кафедри, впроваджують у практичну
діяльність нові методики діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань, надають
висококваліфіковану стоматологічну
допомогу населенню регіону.
Важливою складовою діяльності
кафедри є волонтерство, особливо
соціально важлива акція, яку лікарі-інтерни постійно проводять під

керівництвом доцента Ю. О. Буреги
та асистентів кафедри О. М. Єгорова,
К. С. Ганчева, Д. С. Гладкого, Д. М. Семенова, С. О. Сапальова — санація
ротової порожнини пацієнтам психо-неврологічного диспансеру. Надихають своїм прикладом завідувач кафедри С. О. Чертов та доцент
О. М. Міщенко, які консультують
учасників АТО, що лікуються у військових шпиталях Запоріжжя і Дніпра, а також надають, як благодійну
допомогу, стоматологічні імплантати
і комплекти для остеосинтезу щелеп
хворим, котрі постраждали в зоні бойових дій.
Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі профільних стоматологічних асоціацій, а завідувач
кафедри С. О. Чертов є головою осередку Асоціації імплантологів України в Запорізькій області.
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«Ми допомагаємо зберегти
психічне здоров’я!»
Такими словами визначив пріоритет діяльності кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології ЗДМУ її
завідувач, доктор медичних наук, професор Вадим Віталійович Чугунов.
«Наша справа відповідальна та важлива, тому що вона полегшує душевні
страждання й повертає хворих у соціум, до звичайного життя, — зазначає
професор. — Але ще більш значущим є те, що ми допомагаємо зберегти психічне здоров’я, а іноді й стати більш емоційно стійким, врівноваженим, навіть щасливим. Відомо, що будь-яке захворювання легше попередити, ніж вилікува-
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ти. Не менш важливим є те, що наша
діяльність запобігає суспільно небезпечній поведінці психічно хворих».
Вадим Віталійович зазначає, що колектив кафедри є високопрофесійним, всебічно освіченим, дружним та
доброзичливим. Кожен день наповнений працею — заняттями зі студентами, курсантами, науково-дослідною роботою, зокрема, виконанням
докторських і кандидатських досліджень, безперервною клінічною роботою, що складається з консиліумів,
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клінічних розборів і конференцій,
участі у засіданнях судово-психіатричних експертиз.
На кафедрі працюють: завідувач —
доктор медичних наук, професор
В. В. Чугунов, доктор медичних наук,
професор В. О. Курило, доктор медичних наук доцент В. Л. Підлубний, кандидати медичних наук, доценти —
О. М. Чулков, С. Н. Саржевський,
М. Д. Іванов, М. Є. Хоміцький, кандидати медичних наук, асистенти — А. З. Григорян, А. М. Столяренко, Н. В. Данілевська, Д. М. Сафонов,
К. А. Сінча, старші лаборанти —
І. С. Дьома, В. А. Плєхов, В. С. Макоїд,
С. О. Авдієнко, Н. В. Криванкова, аспіранти — А. Д. Городокін, В. В. Колоколова, клінічний ординатор Г. В. Гук.
В останні роки на кафедрі працюють
як сумісники відомі вітчизняні вчені: доктори медичних наук, професори В. П. Самохвалов, І. В. Лінський,
Б. В. Михайлов, Ю. І. Засєда.
Кафедра розташована на клінічних базах: КУ «Обласний клінічний
наркологічний диспансер» ЗОР та
КУ «Обласна клінічна психіатрична
лікарня» ЗОР.   Їй уже півстоліття.
Першим завідувачем був доктор медичних наук, професор М. З. Чулков
(1968-1979 роки). У той час на кафед
рі вивчалися проблеми нейрогуморальних механізмів при шизофренії. Тридцять років (1979-2009 роки)
кафедру очолював доктор медичних
наук, професор О. З. Голубков. Основним напрямом на той час було
дослідження проблем епілептології.
Деякий час науково-навчальний під-
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Колектив кафедри опрацьовує ряд актуальних для суспільства наукових напрямів:
проблеми норми в психіатрії, шизофренології, патоморфозу психічних захворювань,
афективної патології, клініки та терапії полінаркоманій, психосоматики,
психотерапії, медичної психології та сексології, коморбідності психічної
та іншої патології, структурно-динамічних особливостей психічних розладів
у військових, асоційованих з бойовими діями тощо.

розділ існував у вигляді курсу психіатрії, наркології та медичної психології при кафедрі нервових хвороб,
який очолював доцент — О. М. Чулков. З 2011 року кафедра працює в
нинішньому вигляді під керівництвом професора В. В. Чугунова.
Професор В. В. Чугунов розробив
дисциплінарну атрибутику психотерапії: її нормальну та клінічну психофеноменологію, психотерапевтичний
діагноз, психометодологію, клініко-психофеноменологічний метод.
Ним було розроблено поняття норми
у психіатрії, концепцію патоморфозу
психічної патології, проведено клініко-еволюційно-дисциплінарний аналіз психодисциплін. Це відображено
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у науково-дослідній роботі кафедри,
зокрема, у вивченні особливостей патоморфозу психічних захворювань.
Викладачі кафедри працюють над
створенням підручників і навчальних
посібників з психіатрії, психотерапії,
медичної психології. Приклад колегам подає завідувач, який є автором
більше 200 наукових праць, у тому
числі першого підручника «Психотерапія» й посібника «Діагностика в
психотерапії та психотерапевтичний діагноз». Серед його праць — 10
монографій, зокрема, «Клініка і дисциплінарна еволюція сексології»,
«Клініка і дисциплінарна історія
Наша справа відповідальна та важлива,
тому що вона полегшує душевні страждання
й повертає хворих у соціум, до звичайного
життя. Але ще більш значущим є те, що ми
допомогаємо зберегти психічне здоров’я.
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психотерапії», «Психотерапевтичний діагноз», «Поняття норми у психіатричному вимірі», 12 монографій
та посібників у співавторстві, науково-популярні видання, клінічні шкали, програмні статті, патенти.
Під керівництвом професора
В. В. Чугунова захищені 7 докторських та 9 кандидатських дисертацій, виконуються 4 докторських та 7
кандидатських дисертацій. До досліджень активно залучається студентська молодь.
Важливою складовою діяльності кафедри є навчальна робота. Студенти четвертого курсу спеціальностей
«Лікувальна справа», «Педіатрія»,
«Стоматологія» вивчають дисципліни «Психіатрія та наркологія» і
«Медична психологія», магістри за
спеціальністю «Лабораторна діагно
стика» — «Основи психології», бака-
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лаври — «Психологію захворювань».
Популярними є засідання наукового
гуртка, які проводяться на кафедрі
щосереди. На кафедрі у рамках післядипломної освіти діють інтернатура, аспірантура, клінічна ординатура
з фаху «Психіатрія», цикли спеціалізації, стажування, передатестаційні
та тематичного удосконалення з титульних спеціальностей.
Співробітники кафедри виконують діагностичну, лікувальну та консультативну роботу у КУ «Обласний клінічний наркологічний диспансер» ЗОР,
КУ «Обласна клінічна психіатрична
лікарня» ЗОР, «Університетська клініка» ЗДМУ, Запорізькому військовому госпіталі, а також в інших медичних установах регіону. Працює
«Запорізьке товариство психіатрів,
психотерапевтів, психологів, наркологів і сексологів», очолюване професором В. В. Чугуновим.

309

Кафедра сімейної медицини, терапії і кардіології

Наука поєднана з практикою —
завжди успіх
— Чим унікальна наша кафедра? — замислюється Віталій Іванович Кривенко, доктор медичних наук, професор, директор Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка». — Насправді унікальна, таких більше нема. Тільки подумайте: у нас на кафедрі працює п’ятеро докторів наук!
Відносно молода кафедра, а з таким величезним науковим потенціалом. Це
не випадково: ми взяли курс на активну інтеграцію в міжнародну наукову діяльність, наші науковці щорічно не просто беруть участь, а й представляють
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свої доповіді як мінімум на 15 провідних світових конгресах, симпозіумах,
знайомляться з найновішими досягненнями і прагнуть впровадити їх у
нашу роботу.
Кафедра є основоположною для цілої клініки — це ще одна унікальна
і визначальна риса. Як і те, що практично усі молоді науково-педагогічні
кадри з інших кафедр отримують у
нас перший досвід професійної підготовки.

Першою серед інших в Запорізькому
державному медичному університеті
кафедра сімейної медицини, терапії
та кардіології ФПО почала готувати фахівців на етапі післядипломної
освіти. У рік створення — 2002, —
вона носила назву кафедра післядипломної підготовки по терапії для
інтернів, резидентів та сімейних лікарів. Завідувачем кафедри тоді обрали професора В. І. Кривенка, який
обіймає цю посаду шістнадцять років
поспіль.
На початку діяльності кафедра базувалася у Центральній клінічній
районній лікарні № 4 м. Запоріжжя,
відтак — у Запорізькій басейновій
лікарні, яка у 2008 році була реорганізована в ННМЦ «Університетська
клініка».
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Справа не лише у званнях, а в тому, що це
справді цвіт медичної галузі, талановиті
науковці, які жодним чином не відірвані
від практики, а щодня працюють з хворими.
— Була лікарня з гарною репута
цією, ми її істотно помножили. Тепер це оснащений за останнім словом
заклад дорослої та дитячої мережі,
де на європейському рівні пацієнтам надають висококваліфіковану спеціалізовану консультативну,
діагностичну, лікувальну медичну
допомогу, яка підсилена супроводом
професорів, доцентів медичного університету, — додає професор Кривенко.
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У вересні 2014 року навчально-науковий підрозділ перейменовано на
кафедру сімейної медицини, терапії
та кардіології факультету післядипломної освіти.
У першому складі кафедри працювали: доцент, кандидат медичних наук
В. Г. Єремеєв, асистенти, кандидати медичних наук — Н. В. Берлімова, С. П. Пахомова, О. П. Федорова,
старші лаборанти — Ж. В. Домашева,
В. С. Яхніна.
Тепер під керівництвом професора
В. І. Кривенка на кафедрі працюють:
доктор медичних наук, заслужений
діяч науки і техніки України, про-
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фесор В. Г. Дейнега, доценти: доктори медичних наук — І. М. Волошина,
М. Ю. Колесник, А. В. Демченко, кандидати медичних наук — С. П. Пахомова, О. П. Федорова, А. В. Ревенько,
О. А. Руденко, І. С. Качан; асистенти,
кандидати медичних наук — І. В. Непрядкіна, Т. Ю. Радомська, аспіранти — О. І. Бородавко, М. В. Соколова,
заочний аспірант О. А. Світлицька,
клінічні ординатори — Д. С. Борота,
С. В. Садовська, Я. Ю. Майстровіч,
старші лаборанти — О. М. Лічката,
А. О. Кулик, Я. М. Михайловський.
Кафедра оснащена сучасним обладнанням для проведення лабораторно-інструментальних досліджень.
За час існування кафедри тут підготовлено 240 лікарів-інтернів за фахом «Внутрішні хвороби», 238 — за
фахом «Загальна практика — сімейна медицина», 19 лікарів-інтернів
закінчили магістратуру. З 2014 року
цикли тематичного удосконалення
пройшли 190 лікарів.
На кафедрі проходять спеціалізацію (інтернатуру) випускники вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV
рівня акредитації з фаху «Загальна
практика — сімейна медицина» та
за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Організовано цикли тематичного
вдосконалення для лікарів: «Організаційно-методичні засади підготовки
лікарів-інтернів на базах стажування (для керівників баз стажування)»,
«Сучасні аспекти діагностики та лікування патології вегетативної нервової системи», «Актуальні питання

313

Кафедра сімейної медицини, терапії і кардіології

Наші науковці приносять сюди кращі набутки
світової практики, якими опановують
під час вітчизняних і зарубіжних конференцій,
конгресів, стажувань, де обмінюються досвідом
та виступають з доповідями.
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рії і поліклініки, де вони самостійно
проводять курацію хворих, ведуть
прийом в поліклініці і сімейній амбулаторії. Лікарі-інтерни навіч бачать
унікальне оснащення клініки, блискуче його застосування на практиці.

У нас практикує талановита молодь уже
нового покоління вчених. До них хворі стають
у чергу. Це — показник нашого розвитку!
первинної профілактики в професійній діяльності лікаря», «Практичні
аспекти медичної експертизи працездатності та реабілітації в діяльності лікарів».
Лікарі-інтерни за фахом «Внутрішні
хвороби» вивчають на кафедрі терапію та нервові хвороби; лікарі-інтерни за фахом «Загальна практика — сімейна медицина» опановують
терапію, нервові хвороби, офтальмологію, отоларингологію, травматологію. Заняття з лікарями-інтернами
проводяться як в умовах стаціонару,
так і в умовах сімейної амбулато-
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З метою якіснішого забезпечення
навчального процесу та самостійної
підготовки лікарів-інтернів, на кафедрі створені методичні розробки
та навчальні посібники. За час існування кафедри підготовлено понад 60 різновидів навчальної книги. Останніми роками впроваджене
дистанційне навчання. Всебічному
становленню лікарів-інтернів як спеціалістів сприяє їх активна участь у
науково-дослідній роботі кафедри
і підготовці науково-практичних та
клініко-патологоанатомічних конференцій.
Науковий пошук співробітників кафедри нині зосереджено на проблемах діагностики, лікування та профілактики коморбідної патології
внутрішніх органів в умовах промислового регіону.
Співробітниками кафедри захищено
дві докторських та чотири кандидатських дисертації, дев’ять магістерських робіт. У 2017 році на кафедрі
аспірантами виконувалось три кандидатських дисертації.
За період існування кафедри опубліковано понад 400 робіт в матеріалах
з’їздів, конференцій, симпозіумів,
170 статей, отримано 14 патентів,
4 авторських свідоцтва. Результати
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наукових досліджень впроваджено в
практично-лікарську діяльність медичних установ та навчальний процес кафедр терапевтичного профілю
медичних вищих навчальних закладів багатьох міст України.
Кафедра є базовою для Навчально-наукового медичного центру
«Університетська клініка», тому її
співробітники здійснюють потужну лікувально-діагностичну роботу.
Професор, доктор медичних наук
В. І. Кривенко та доцент, доктор ме-

дичних наук М. Ю. Колесник, доценти, кандидати медичних наук
С. П. Пахомова, А. В. Ревенько приймають хворих у консультативному
лікувально-діагностичному центрі
університету при ННМЦ, проводять
огляди пацієнтів у стаціонарних відділеннях клініки. Доцент, доктор медичних наук М. Ю. Колесник є куратором кардіологічного відділення, а
також очолює службу ультразвукової діагностики клініки; доцент, доктор медичних наук А. В. Демченко
консультує хворих неврологічного
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профілю, є керівником Центру вегетативних розладів. Доцент, кандидат медичних наук О. П. Федорова
є керівником Центру метаболічних
розладів, консультує хворих у терапевтичному відділенні; доцент, кандидат медичних наук І. С. Качан —
куратор кардіологічного відділення,
займається ультразвуковою діагно
стикою, проводить заняття школи
для пацієнтів з гіпертонічною хворобою та з фібриляцією передсердь.
Асистенти, кандидати медичних
наук І. В. Непрядкіна та Т. Ю. Радомська ведуть хворих у терапевтичному відділенні. Т. Ю. Радомська
— куратор діагностичного центру
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«Здоров’я». Доцент, доктор медичних
наук І. М. Волошина консультує хворих на базі ПрАТ «Приазовкурорт».
Упродовж року кафедра консультує
загалом 6500 пацієнтів. Під керівництвом науковців кафедри у клініці щомісяця проходять тематичні
науково-практичні конференції, де
обговорюються актуальні проблеми сучасної медицини, відбувається
аналіз цікавих клінічних випадків.
Вчені діляться з лікарями-практиками найновішими світовими досягненнями і це дає позитивні результати:
«Університетська клініка» стає все
більш популярною серед пацієнтів
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не лише із Запоріжжя, але й з усіх
районів області. Адже тут вони отримують огляд висококваліфікованими
спеціалістами з різних галузей, лабораторне, інструментальне обстеження на сучасному діагностичному
обладнанні світових брендів, а також
інтерпретацію результатів фахівцями разом з науковцями, консультації
у провідних вчених, з розробленням
індивідуальних програм лікування.

— Отже, — констатує В. І. Кривенко, — створено замкнутий цикл надання найширшого виду послуг,
усе під одним дахом, з максимальними вигодами для відвідувачів.
Людині, яка приїхала, скажімо, із
області, не потрібно гаяти час на очікування процедур та їхніх результатів, а також шукати фахівців,
які їх прокоментують та нададуть
рекомендації.
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Пізнати глибину
людської особистості
Кафедра суспільних дисциплін ЗДМУ має поважну історію, яку складають
кілька поколінь наставників молоді, що люблять свою справу. Суспільні науки
завжди віддзеркалювали ідеологію держави, в якій розвивалися. Упродовж
майже півстолітнього відрізку часу, відколи існує кафедра, її очолювали: доценти М. Р. Деряпа, В. Г. Кравченко, Г. Д. Тригуб, В. Н. Пономарєв, В. Г. Федоренко, П. О. Бідзіля, професор В. А. Жадько.
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З 2015 року завідує кафедрою суспільних дисциплін доктор філософських наук, професор Ірина Геннадіївна Утюж.
На кафедрі склався згуртований
колектив, в якому поєднується мудрість старшого покоління, котре
стимулює, дисциплінує та надихає,
й ентузіазм молодших колег, сповнених творчих ідей. Тут працюють:
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри Ірина Геннадіївна Утюж, доктор філософських
наук, професор Віталій Андрійович
Жадько, кандидат історичних наук,
доцент Петро Омелянович Бідзіля,
кандидат філософських наук, доцент
Дмитро Петрович Сепетий, кандидат філософських наук, доцент Наталя Валеріївна Спиця, кандидат
філософських наук, доцент Марія
Олексіївна Мегрелішвілі, кандидат
філософських наук, старший викладач Світлана Василівна Сидоренко,
кандидат історичних наук, старший
викладач Сергій Сергійович Дідик.
Допомагають їм старші лаборанти —
Олена Григорівна Журавчак і Катерина Андріївна Касаткіна.

Чим складніше філософське питання,
тим цікавіше шукати на нього відповідь.
І знайти!

Колектив кафедри формує світоглядну культуру студентів-медиків
та підвищує їхню обізнаність щодо
тенденцій розвитку сучасного світу
та місця людини в ньому, виховує у
студентів дбайливе ставлення до історико-культурної спадщини країни.
Викладачі кафедри усвідомлюють, що живуть в час, коли філософія як університетська дисципліна
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кардинально змінюється, і має стати
модним трендом для молоді, повинна бути такою ж динамічною, гнучкою та цікавою, як і сама сучасна молодь, котра її вивчає. Саме тому для
наскрізного наукового дослідження
колектив кафедри обрав тему — «Гуманітарні виміри вищої медичної
освіти в сучасному українському суспільстві: соціально-філософський
аспект».
Щоб зацікавити студентів та залучити до якіснішого опанування
дисциплінами гуманітарного спрямування, співробітники кафедри
розробили цілу низку курсів за вибором, які можна вивчати в онлайн
режимі на платформі EdX: «Філософія медицини», «Логіка. Формальна
логіка», «Деонтологія в медицині»,
«Естетика», «Етичні проблеми медицини», «Теорія пізнання та меди-
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цина», «Соціологія та медична соціо
логія», «Етика», «Краєзнавство»,
«Релігієзнавство», «Світова цивілізація». Даний проект матеріалізує
стратегеми розвитку сучасної освіти
на найближчі 20 років. Із впевненістю можна сказати, що у такий спосіб наш університет почав реалізацію
глобального проекту «Університет
для мільярдів», який заплановано
здійснити у 2024-2027 роках.
Особлива увага викладанню філософії для майбутніх докторів філософії — PhD у сфері медицини. Професор І. Г. Утюж, доцент Н. В. Спиця,
доцент Д. М. Сепетий розробили навчально-методичний комплекс з дисципліни «Філософія науки. Етика та
методологія наукового дослідження».

Вперше за 50 років
кафедра суспільних дисциплін
адаптувала філософію з маргінального
до прикладного професійного рівня.
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Вісім років поспіль при кафедрі діє
філософський дискусійний клуб
«Логос», в його україномовній та англомовній секціях відбуваються цікаві зустрічі студентів та викладачів.
Студенти, вислухавши точку зору
наставників, самостійно представляють доповіді на різноманітні філософсько-історичні теми. Такі зустрічі
допомагають молоді глибше пізнати
сенс історико-філософського дискурсу та глибину людської особистості — якості, необхідні майбутньому
медику.
На кафедрі проводиться активна наукова робота зі студентами, заохочується написання наукових статей
з філософії медицини, проведення міжуніверситетських та міжка
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федральних інтегрованих семінарів,
участь у конференціях та симпозіумах міжнародного, державного та
регіонального рівнів. Усе це вселяє
надію, що наука для студентської молоді є пріоритетом.
Кафедра суспільних дисциплін веде
активну патріотично-виховну роботу. Адже декілька її представників
є членами Ради з гуманітарної освіти та виховної роботи, а головує в ній
доцент П. О. Бідзіля.
Така діяльність, спрямована на виконання суспільно-громадських проектів у молодіжному середовищі,
допомагає молоді реалізуватися патріотично налаштованими свідомими
громадянами України.
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Відповідаємо за усмішку!
Дорослі стоматологічні проблеми здебільшого починаються у дитинстві. Причин багато — батьківський недогляд, страх потрапити до неуважного лікаря,
а то й просто хибне переконання, що лікувати «молочні» зуби не варто, самі
зміняться здоровими.
Співробітники кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології
ЗДМУ цю ситуацію знають, як таблицю множення, тому намагаються її переломити на користь дитячої усмішки. Щоб менше проблем було із зубами у
дорослому віці.
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Кафедра проводить чи не найбільше
благодійних проектів у Запоріжжі
й області, що стосуються профілактики й лікування захворювань зубів у дітей. Співробітники кафедри
влаштовують профілактичні акції у
школах, дитячих садках, найчастіше — у дитячих сиротинцях, будинку дитини «Сонечко», інтернатах,
адже зуби у діток, які тут перебувають, зазвичай хворі, недоглянуті.
Генератором усіх благодійних проектів кафедри є її завідувач, доктор
медичних наук, доцент Олександр
Вікторович Возний.
«Щоразу, коли ми відвідуємо з благодійною метою дитячі заклади, отримуємо декілька позитивних моментів, — переконаний Олександр
Вікторович, — передусім, це добра
практика навчання студентів та інтернів, спілкування з маленькими
пацієнтами. Наступним, і дуже важливим, фактором є прищеплення
дітям різного віку навичок догляду
за ротовою порожниною. Також фахівці виявляють недоліки санації
порожнини рота. І, звісно, приємно,
що можемо проявити увагу і бути корисними дітям, які позбавлені батьківського тепла та турботи».
Кафедра має хороші давні традиції.
Підготовка лікарів-стоматологів в
Запорізькому державному медичному університеті розпочалася 2007
року, тоді ж було засновано курс стоматології під керівництвом професора Ігоря Васильовича Бердюка, який
з першими кандидатами медичних
наук О. О. Кокарь, О. І. Гребенчен-

За роки, що минули з першого набору
студентів-стоматологів, курс стоматології,
заснований під керівництвом професора
І. В. Бердюка, «виріс» до окремих кафедр,
а з 2015 р. стоматологів готує окремий
факультет — ІІІ медичний. За цей час
університет закінчила ціла плеяда високо
кваліфікованих спеціалістів, зараз нове
покоління майбутніх стоматологів отримує
знання і шліфує майстерність на сучасному
високотехнологічному оснащенні у справжніх
професіоналів.
ко та асистентом Г. В. Бороменським
розпочали підготовку лікарів стоматологічного профілю. З березня 2011
року завідувачем кафедри призначено доктора медичних наук, доцента
О. В. Возного.
Оптимізація навчального, виховного,
педагогічного і наукового процесів,
вдосконалення підготовки студентів
за фахом «Стоматологія» вимагали
значної структурної перебудови і
розвитку. Нині під керівництвом за-
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відувача, доктора медичних наук,
доцента О. В. Возного тут працюють
23 науково-педагогічних працівники: три доценти, кандидати медичних наук — О. О. Кокарь, І. В. Возна,
М. А. Гавриленко, 17 асистентів —
Ю. І. Вородєєва, кандидат медичних
наук А. Л. Мельник, Я. В. Максимов,
А. Ю. Сидоренко, О. О. Сидоренко,
М. В. Березій, Ю. В. Стрюк, Т. Р. Любомирська, В. В. Чернявський,
Н. Ю. Кравцова, Т. П. Зінченко,
А. Ю. Лукаш, Р. В. Цінкуш, Ю. В. Самарська, О. О. Шкарупіло, В. М. Романюк, Д. П. Пархоменко.
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На численних базах кафедри проходять клінічну та теоретичну підготовку студенти 3, 4, 5 курсів, інтерни, ординатори, аспіранти, тут
проводяться передатестаційні цикли
та цикли тематичного удосконалення
лікарів-стоматологів з терапевтичної та ортопедичної стоматології. Їх
навчають таким дисциплінам: терапевтична стоматологія, ортопедична
стоматологія, дитяча терапевтична
стоматологія, ортодонтія.
Однією з найважливіших баз кафедри є військовий шпиталь. Університетська молодь здобуває тут
професійні знання, не менш важ-

Десятиріччю відкриття
у Запорізькому державному медичному
університеті спеціальності стоматологія
у 2017 році був приурочений третій
Хортицький стоматологічний форум,
під час якого відбулися сесійні
та пленарні засідання, науково-практична
конференція і майстер-класи.
ливими є й уроки добра, людяності
й патріотизму. Адже у шпиталі не з
доброї волі опиняються на лікуванні
молоді бійці, ровесники і ледь старші від студентів-медиків: за плечима
у них — війна, куди вони потрапили, захищаючи Україну. Багатьох у
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шпиталь доправляють пораненими,
контуженими, і, звісно ж, практично
кожен має проблеми з хворими зубами. Студенти, в тому числі й іноземні,
перейнявшись проблемами військових, охоче долучаються до волонтерського руху, адже кожен на своєму
місці має щось корисне робити для
перемоги. Упродовж 2017 року понад триста бійців АТО виписались
із шпиталю з «відремонтованими»
зубами.
Для забезпечення навчального процесу співробітники кафедри розробили та видали 30 навчальних посібників, чотири з них затверджено
МОЗ України, шість — Вченою радою ЗДМУ.  Упроваджуються сучасні
освітні технології: створення on-line
курсів, навчальних фільмів, мультимедійних презентацій, електронних
посібників, проведення дистанційних
лекцій.
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Основним напрямком наукових досліджень кафедри є розробка комплекс
ної профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань
у населення промислового регіону.
На базах кафедри впроваджуються
комплексні методи діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань з використанням
новітніх технологій, сучасних оптичних систем, абразивної та ультразвукової техніки.
На кафедрі захищено три кандидатських дисертації, заплановані та виконуються дві докторських дисертації,
шість кандидатських. Співробітники
кафедри проводять Всеукраїнські науково-практичні конференції з міжнародною участю та майстер-класи з актуальних питань стоматології, беруть
активну участь у міжнародних конгресах, симпозіумах, науково-практичних конференціях, виставках.
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Дивовижна таїна
технології ліків
Доторкнутися до таємниці аптечної та промислової технології ліків, виробництва парфумерно-косметичних виробів, опанувати аромологію, гомеопатію і
багато інших премудростей випадає студентам 3-5 курсів фармацевтичних
факультетів, які навчаються за спеціальностями «Загальна фармація» та
«Технології парфумерно-косметичних засобів», коли вони потрапляють на
кафедру технології ліків.
Технологія ліків є однією з основних професійно-орієнтованих дисциплін у підготовці фармацевта. Вона вивчає теоретичні основи та виробничі
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процеси виготовлення лікарських
засобів в аптечних умовах (так званих екстемпоральних ліків), а також
виробництва готових лікарських та
парафармацевтичних засобів в умовах підприємств хіміко-фармацев
тичої галузі.
Разом з іншими фармацевтичними
дисциплінами та суспільними науками відіграє важливу роль у формуванні світогляду фармацевтів і в
забезпеченні їх спеціальної технологічної підготовки для здійснення
професійної діяльності. Саме тому

кафедра відігравала важливу роль
в комплексній підготовці провізорів
іще на зорі створення. Першим завідувачем кафедри технології ліків
був доцент С. С. Ляшенко. Відтак, з
1967 по 1970 рік, кафедрою керувала доцент Л. А. Андрєєва, у 1970-1975
роках — кандидат фармацевтичних
наук, доцент Б. В. Курмаз. Упродовж
32 років (1975-2007) підрозділ очолював доктор фармацевтичних наук,
професор В. О. Головкін, завдяки
його активному сприянню на кафедрі
технології ліків з 1975 року відкрито
аспірантуру.
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З 2008 року кафедру очолює доктор фармацевтичних наук, професор Віталій Валентинович Гладишев. На кафедрі працюють:
кандидати фармацевтичних наук,
доценти — І. О. Пухальська, І. А. Бірюк, Т. М. Литвиненко, В. В. Нагорний, Л. О. Пучкан, Б. С. Бурлака,
кандидати фармацевтичних наук,
старші викладачі — М. М. Малецький, А. В. Курінний, Г. П. Лисянська,
кандидати фармацевтичних наук,
асистенти — В. І. Сєриков, С. А. Гладишева, Ал Зедан Фаді, Д. М. Романіна.
За редакцією професора В. В. Гладишева протягом 2015-2017 років видано 3 міжвузівські підручники для
студентів фармацевтичних вищих
навчальних закладів і факультетів за фармацевтичною технологією
екстемпоральних лікарських засобів, біофармацією і аромологією, з
грифом МОН України.
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Наукова робота співробітників кафедри включає в себе розробку
теоретичних основ технології виготовлення нових ректальних і вагінальних лікарських засобів, м’яких
лікарських та парафармацевтичних форм з біологічно активними
речовинами різної фармакологічної
дії.
Практично всі розробки кафедри
впроваджені у промислове виробництво чи в аптечну практику. Розроб
лено нормативну документацію та
зареєстровано в МОЗ України оригінальні лікарські засоби — офтальмологічні плівки «Апілак», бальзам
«Вітагрен», мазь мебетизолова 5%,
настоянки складні «Апівіт», «Гепафітол» та «Фітовіт», креми «Фітапімаст», «Діал», «Сінаполіс», «Фітапіол», гранули «Фітапіброн»,
«Фітапігаст», «Фітофіл», «Фітапілайф», «Панкреофіл», водний розчин
«Біоцид» та інші.

З 1992 року на базі кафедри технології ліків
функціонує акредитована
Держспоживстандартом України
сертифікаційна випробувальна лабораторія
товарів побутової хімії
і парфумерно-косметичних товарів.
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У промислове виробництво не лише в Україні
впроваджені наукові розробки кафедри:
три ветеринарні препарати і більше сотні
парафармацевтичних і нутріцевтичних
засобів, товарів побутової хімії.
Розроблені рецептури, методи стандартизації, технологія виготовлення,
нормативна документація і впроваджено в промислове виробництво 3
ветеринарні препарати (крем «Сана-
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маст», супозиторії «Бетизоль», порошок для перорального застосування
«Бефан») і більше сотні парафармацевтичних і нутріцевтичних засобів,
товарів побутової хімії, виробництво
яких впроваджено на підприємствах
різної форми власності України,
Латвії, Таджикистану, інших країн.
За результатами отриманих наукових досліджень під керівництвом завідувача кафедри, доктора
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фармацевтичних наук, професора
В. В. Гладишева захищено 15 кандидатських дисертацій, виконується 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій, видано більше 10
наукових монографій, серед яких і
такі, що не мають аналогів в Україні і СНД — «Биофармацевтические,
фармакокинетические и технологические аспекты создания мягких
лекарственных форм (ректальные
препараты)» і «Полная книга ароматерапии», яка витримала вже п’ять
видань і зараз готується шосте, зокрема, на прохання видавця, для
зарубіжного читача — англійською
мовою.

них науково-дослідних тем, а за результатами своїх наукових досліджень під керівництвом кураторів
оформлюють дипломну роботу. Попереднє прослуховування дипломних робіт відбувається на кафедрі, а
вже публічний захист — перед членами держкомісії під час державного
іспиту.
Студентські роботи гуртківців кафедри технології ліків неодноразово посідали призові місця всеукраїнських
наукових конкурсів МОН і МОЗ
України.

Упродовж тривалих років кафедра
співпрацювала з такими флагманами
хіміко-фармацевтичної промислово
сті, як ВАТ «Лубнифарм», АТ «Лугофарм», цех медичних препаратів АТ
«Конотопм’ясо», Дніпропетровська
фармацевтична фабрика, Далекосхідна фармацевтична фабрика (м. Владивосток), АТ «Червоні Вітрила» (м. Миколаїв), АТ «Дзінтарс» (Латвія), АТ
«Кримська Троянда», ТОВ «Царство
Ароматів» (м. Судак), Сімферопольський завод побутової хімії, що дозволяло перебувати на гребені сучасних
потреб підприємств і реалізовувати
науковий потенціал учених кафедри
шляхом безпосереднього впровадження розробок у виробництво.
На кафедрі працює секція студентського наукового товариства «Технологія ліків, парафармацевтики і
біофармація». Студенти-гуртківці
беруть участь в розробці кафедраль-
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Поезія у формулах
«Хімій багато не буває», — жартують викладачі, котрі навчають студентів
фармації. Справді, ця багатогранна наука відкриває свої таємниці закоханим
у неї, пристрасним людям. Одним із цікавих і сучасних навчально-наукових
підрозділів ЗДМУ є кафедра токсикологічної та неорганічної хімії. Студенти-медики та майбутні провізори тут вивчають загальну та неорганічну хімію, вступ у фармацію, етику та деонтологію в фармації, токсикологічну хімію, патентознавство, охорону праці.

338

II міжнародний факультет

На цій кафедрі приємно працювати, відчуваючи ритм часу — оригінальні лекції читаються виключно
з використанням мультимедійних
технологій. На практичних заняттях матеріал подається у вигляді
презентацій та навчальних фільмів.
Навчальні класи, кабінети відповідають сучасним вимогам. А креативний
сайт кафедри вичерпно знайомить з
навчальним процесом і життям цього
дружного колективу: на головній сторінці http://www.toxchem.zp.ua розповідають про основні наукові здобутки свого колективу і запрошують
у 3D-тур усіма кабінетами, лабораторіями і навчальними аудиторіями
кафедри, знайомлять зі співробітниками, оснащенням і приладами.
Для студентів підготували цілу електронну бібліотеку підручників, посібників, методичних рекомендацій
не лише з різних розділів хімії, а й з
охорони праці, патентознавства, історії фармації, медицини та косметології, етики та деонтології. Всі матеріали можна завантажити, крім
цього, за кожним розділом створена
база тестів, і студенти можуть відразу протестуватися. Більше того, через сайт кафедри студенти можуть
навіть відпрацювати пропущені заняття, для цього створена спеціальна форма, яка вимагає від студента
після реєстрації завантажити відповідні супровідні документи, а сформований запит надійде до викладача,
котрий перевірить правильність відпрацювання.

Значною мірою така висока планка
роботи кафедри є заслугою її завідувача, доктора фармацевтичних наук,
професора Олександра Івановича
Панасенка, який очолює її з 2009
року, створивши за цей час вітчизняну школу хіміків з синтезу та вивчення фармакологічної активності
похідних 1,2,4-тріазолу.
Кафедра токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного
медичного університету має поважну історію. Архівні дані свідчать, що
з 1916 року почала існувати кафедра судової хімії при Вищих жіночих курсах у м. Одесі. З вересня 1921
року на базі хіміко-фармацевтичного
відділення Вищих жіночих медичних
курсів був створений Одеський хіміко-фармацевтичний інститут, а у
ньому — кафедра неорганічної хімії,
завідувачем якої був призначений
професор І. Т. Шеттлє. Одночасно на
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цій кафедрі працювали ще два професори — П. І. Павлов, П. І. Петренко. Після переїзду фармацевтичного
інституту до Запоріжжя кафедрою
керували доценти — Ю. І. Колісниченко, І. А. Маренич, В. В. Міхно,
Доклінічна апробація похідних 1,2,4-тріазолу
проводиться на базі медичних закладів
Полтави, Дніпра, Львова, Києва, а методики
судово-хімічного дослідження нестероїдних
протизапальних препаратів, розроблені нашим
колективом, апробуються на базі відділення
судово-медичної токсикології Запорізького
обласного бюро судово-медичної експертизи.
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К. М. Скібіна. На вищому щаблі розвитку — професори: О. М. Красовський, О. О. Мартиновський, В. П. Буряк.
Нині разом із завідувачем кафедри,
доктором фармацевтичних наук, професором О. І. Панасенком на кафедрі
працюють: доктори фармацевтичних наук, професори — В. П. Буряк,
В. В. Парченко, кандидати фармацев
тичних наук, доценти — О. А. Кремзер, І. В. Мельник, С. М. Куліш,
А. С. Гоцуля, Р. О. Щербина, кандидати медичних наук, старші викладачі — Н. А. Постол, А. А. Сафонов.
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«Хімія йде попереду часу! — жартує завідувач кафедри професор
Олександр Іванович Панасенко. — А
якщо серйозно: ми можемо пишатися своїми здобутками. Наприклад,
за час роботи кафедри захищено 6
докторських та 26 кандидатських
дисертацій. Співробітники кафедри працюють над двома ініціативними науковими темами та над
науковою темою, що фінансується з державного бюджету України.
Проводиться доклінічний скринінг
сполук похідних 1,2,4-тріазолу на
базі медичних закладів Полтави,
Дніпра, Львова, Києва. Методики
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судово-хімічного дослідження нестероїдних протизапальних препаратів, розроблені нашим колективом,
апробуються на базі відділення судово-медичної токсикології Запорізького обласного бюро судово-медичної
експертизи.
Та найбільша наша гордість — медичні препарати: «Авестим», «Трифузол». У 2016 році промисловий
випуск препарату «Авестим» розпочала німецько-українська спільна
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НВФ «БРОВАФАРМА». Препарат
призначений для застосування у ветеринарній медицині, в оптимальних дозах активізує окремі біохімічні процеси в клітинах, проявляє
антиоксидантну, імуномодулюючу,
протизапальну, гепатопротекторну
та детоксикаційну дії, нормалізує
обмін речовин. Препарат посилює
специфічну імунну відповідь на введення вакцин, підвищує резистентність організму до хвороб вірусної
етіології.

II міжнародний факультет

Того ж року промисловий випуск
препарату «Трифузол» розпочала
Харківська державна біологічна фаб
рика. Препарат призначений для застосування у ветеринарній медицині,
механізм його дії полягає в активізації біохімічних процесів у клітинах
тканин, він має також антиоксидантну, імуномодулюючу, протизапальну, гепатопротекторну та детоксикаційну дії, нормалізує обмін речовин,
посилює специфічну імунну відповідь на введення вакцин, підвищує
резистентність організму, сприяє
відновленню показників специфічної
та неспецифічної резистентності.
Звісно, ми не могли б нічого цього досягти, якби не мали найновітнішої
апаратури, — продовжує професор
Олександр Іванович Панасенко. —
Тільки за останній рік для кафедри
придбали найсучасніше обладнання:
газовий хроматограф з масдетектором вартістю майже вісім мільйонів
гривень, систему микрохвильового
синтезу Milestone Flexi Wave — ще
понад півтора мільйона гривень.
Всього за рік придбано обладнання — вдумайтеся! — більш як на
дев’ять з половиною мільйонів гривень! І це обладнання послужить не
лише науковцям кафедри, а й усього
університету.
А наші студенти мають можливість
користуватися на заняттях інтерактивною панеллю з діагоналлю
70 дюймів, що поєднує функції інтерактивного дисплея з вбудованою
Windows системою».

Науковий пошук, наполеглива праця
і молодіжний ентузіазм працівників
кафедри — запорука нових досягнень,
нових ідей і нових ефективних препаратів.
Під керівництвом професора О. І. Панасенка науковці А. Г. Каплаушенко і
В. В. Парченко захистили докторські
дисертації, їхні колеги С. М. Куліш,
А. С. Гоцуля, Т. С. Британова, А. А. Сафонов, Р. О. Щербина, О. А. Бігдан, В. О. Саліонов — кандидатські.
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Олександр Іванович консультує
у роботі над докторськими дисертаційними дослідженнями доцентів — В. М. Одинцову, А. С. Гоцулю,
Р. О. Щербину та Є. С. Пругла. На
здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук виконують кандидатські роботи І. І. Аксьонова, О. А. Сугак, Д. М. Данільченко,
Т. В. Кравченко.
До кафедрального наукового студентського товариства приймають
найбільш обдарованих студентів 3-5
курсів фармацевтичного факульте-
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ту. Підсумком такої наукової діяльності є успішний захист дипломних
робіт.
На кафедрі інтенсивно проводиться і навчально-методична робота,
за результатами якої опубліковано 36 підручників та посібників з
грифами МОН та МОЗ України.
Співробітниками кафедри видано
підручник «Неорганічна хімія», затверджений МОЗ України, опубліковано 949 наукових статей, отримано 69 патентів України, в тому числі
на винахід.

II міжнародний факультет
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Запорізькі травматологи
дивують світ
Щоб відчути значущість кафедри травматології і ортопедії ЗДМУ, варто побувати бодай на одному симпозіумі, що їх проводять науковці з фахівцями
практичної охорони здоров’я. Один з таких, VI Міжнародний українсько-австрійський симпозіум «Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології», організований медичним університетом та клінікою АТ «Мотор Січ»,
зібрав спеціалістів галузі міста Запоріжжя та інших регіонів України. «Родзинкою» заходу стала участь у ньому світил з Австрії — професорів Веніаміна Орлянського, Карла Петера Бенедетто, Герда Петьє. Це свідчення того,
що співпраця ЗДМУ й клініки «Мотор Січ» вийшла на новий рівень.
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Набувати цінний досвід, безперечно,
потрібно. А він таким і є у співробітників кафедри. Тут працюють не для
показу — для людей. Відповідно до
найвищих вимог сучасної травматології й ортопедії. Сміливо й якісно. У
наш час, коли все більше населення має проблеми з ходою, поставою,
хворими суглобами, саме такі риси
і мають бути притаманні травматологам. Плюс наукова думка на поміч
практикам. Такою є школа, яка розвивалася на кафедрі з часу її заснування — 1969 року.
Саме тоді було створено самостійний курс травматології, ортопедії та
військово-польової хірургії, який через рік було перетворено у кафедру.
Спочатку кафедра розташовувалась
на базі ортопедо-травматологічного
відділення колишньої Запорізької

обласної лікарні. У 1976 році кафедра
перемістилася в нову обласну клінічну лікарню, де відділення травматології та ортопедії мало 60 ліжок.
У різний час базами кафедри були
опікове відділення центру екстремальної медицини і швидкої допомоги (70 ліжок), поліклінічне відділення
медико-санітарної частини підприємств «Запоріжсталь» і «Дніпроспецсталь». Нині клінічними базами
кафедри є: відділення травматології
(30 ліжок) та відділення ортопедії,
артрології і спортивної травми (23
ліжка) в обласній клінічній лікарні,
відділення травматології з ліжками
політравми (70 ліжок) та травмпункт
у «Запорізькій міській клінічній лікарні екстреної та швидкої медичної
допомоги», ортопедо-травматологічне відділення клініки «Мотор-Січ»
(20 ліжок).
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Становлення кафедри відбувалося
під керівництвом відомого вченого,
доктора медичних наук, професора Вадима Івановича Іванова, який
очолював підрозділ з 1970 по 1990
рік. Під його керівництвом науковці
захистили 7 кандидатських дисертацій. У період становлення кафедри
тут працювали доценти — Д. Г. Корчиков та М. А. Полівода, асистенти —
В. Я. Гамал, Г. І. Герцен, В. А. Живиця.
У 1990 році кафедру очолив учень
професора В. І. Іванова доцент
А. Й. Чемірис, який обіймав цю посаду до 2011 року. Під керівництвом
Анатолія Йосиповича Чеміриса продовжилося вивчення багатьох напрямків і актуальних проблем орто-
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педії та травматології, але особлива
увага приділяється питанням ортопедичної артрології та спортивної
травми, — цим дослідженням присвячено понад 140 наукових робіт,
6 авторських свідоцтв, 4 інформаційних листи, понад 25 винаходів і
раціоналізаторських пропозицій. У
цей час під керівництвом завідувача кафедри науковці К. В. Міренков,
В. М. Чорний, І. В. Шишка захистили
свої дисертаційні дослідження.
З 2011 року кафедру очолює доктор
медичних наук, професор Максим
Леонідович Головаха. Був доцентом
цієї кафедри, тут виконав і захистив докторську дисертацію. Автор
388 наукових робіт, 20 винаходів. Він
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першим в клініці освоїв артроскопічну хірургію. Виконує всі види артроскопічних операцій на плечовому,
ліктьовому, кульшовому, колінному і
гомілковостопному суглобах. На кафедрі працюють: доктор медичних
наук, професор Д. В. Івченко, кандидати медичних наук, доценти —
А. В. Кудієвський, О. П. Москальков,
В. М. Чорний, кандидат медичних
наук, асистент С. М. Краснопьоров,
асистент М. О. Кожем’яка.
Співробітники кафедри з усією відповідальністю ставляться до навчання студентів. Кафедра має широку
палітру сучасних ілюстративних
матеріалів, новітню мультимедійну апаратуру, комп'ютерну техніку.
Тут проходять професійний вишкіл
п’ятикурсники першого і другого
медичних факультетів, англомовні
студенти міжнародного факультету,
лікарі-інтерни, клінічні ординатори,
аспіранти.

У студентському науковому гуртку
кафедри постійно працюють 10-12
студентів, більшість з них виступають з доповідями на студентських
наукових конференціях, кращі роботи представляють на студентських
конференціях інших навчальних закладів України та СНД.
Наукова і практична діяльність кафедри реалізувалася в захисті 13
кандидатських та 2 докторських
дисертацій. Співробітники кафедри
отримали понад 50 авторських свідоцтв та патентів, опублікували понад 1000 наукових робіт. Науковим
напрямком кафедри є вдосконалення відомих і розробка нових методів
діагностики, лікування і реабілітації
при свіжих і застарілих пошкодженнях сумочно-зв’язкового апарату
великих суглобів; консервативного і
оперативного методів лікування дегенеративно-дистрофічних уражень
суглобів; догоспітальна і госпітальна
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(кваліфікована і спеціалізована) допомога при множинних і поєднаних
травмах суглобів, ендопротезування
суглобів.
Процес відновлення функцій після
оперативних втручань має велике
значення для пацієнта. На кафедрі
створили власні фіксатори і апарати (апарат Фіщенко-Іванова), розробили ряд оперативних методик.
Зокрема, використання універсальних нош для транспортування потерпілих під час ДТП в легковому
автомобілі.
У полі зору науковців кафедри — дослідження можливостей лікувального застосування механічних коливань низькочастотного електричного
струму, що знайшло практичне використання в конструюванні регіонального апарату для дозованої локальної
вібрації. Застосування цього методу і
електростимуляції м'язів дозволили
Активно впроваджені в практику операції
із заміни пошкоджених суглобів на штучні
(ендопротезування) із застосуванням
сучасних високотехнологічних імплантатів.
поліпшити результати реабілітацій
ного лікування, а також відкрили
нові можливості в комплексному лікуванні виразкової хвороби шлунка. Вивчення автодорожнього травматизму, розробка, впровадження
низки організаційних і лікувальних
заходів вивели кафедру на передові позиції і в цій галузі, долучивши
до вирішення проблеми на держав-

350

I медичний факультет

ному рівні. Іще одним важливим
пріоритетним науково-практичним
напрямком діяльності кафедри є вивчення травматичної і диспластичної
патології колінного і гомілковостопного суглобів. У рамках даної проблеми науковці захистили 5 кандидатських дисертацій.
Накопичений досвід в ортопедичній артрології сприяв проведенню
комплексу організаційних заходів в
системі ортопедо-травматологічної
служби Запорізького регіону: 1998
року відкрито Центр оперативної
артрології в складі відділення травматології та ортопедії КУ «ЗОКЛ»
ЗОР, а 2000 року створено відділення ортопедії, артрології і спортивної травми як окремий структурний
підрозділ. Результатом роботи спеціалізованого підрозділу є розробка
і впровадження в практику принципово нових і прогресивних підходів
до діагностики та лікування свіжих
ушкоджень сумочно-зв’язкового
апарату суглобів. Триває співпраця
кафедри із ВАТ «Мотор-Січ»: спільно розроблено перший вітчизняний
ендопротез колінного суглоба, а також різні моделі ендопротезів кульшового суглоба. Крім того, результати науково-практичної діяльності
співробітники кафедри доповідають
на Всеукраїнських та міжнародних
науково-практичних форумах з міжнародною участю з актуальних проблем спеціальності. Доброю практикою стало систематичне підвищення
кваліфікації співробітників кафедри на вітчизняних та закордонних
курсах.

Кафедра травматології і ортопедії
ЗДМУ причетна до низки непересічних заходів у Запоріжжі: міжнародної науково-практичної конференції
за участю провідних вітчизняних
і закордонних фахівців; українсько-німецького симпозіуму «Актуальні питання ортопедичної артрології». Упродовж 2008-2017 років
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проведено шість міжнародних українсько-австрійських симпозіумів
«Актуальні питання ортопедії та
спортивної травми» на базі ЗДМУ.
В 2016 та 2017 роках відбулися дві
Всеукраїнські науково-практичні
конференції на тему «Актуальні питання лікування патології суглобів та
ендопротезування».
Динамічно розвивається співробітництво з фахівцями суміжних дисциплін: дослідження з біомеханіки
і математичного моделювання диспластичних процесів в колінних і
надп’ятково-гомілкових суглобах
проходять в тісній співпраці з науковцями Запорізького національного технічного університету, При
дніпровської державної академії
будівництва та архітектури.
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Співробітники кафедри щороку
консультують понад 3000 хворих та виконують
більш як 800 оперативних втручань.
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Навчаємо
управляти фармацією
У доктора фармацевтичних наук, професора Євгена Григоровича Книша за
довгу трудову біографію зібралося багато відзнак і нагород. Але чи не найбільше він дорожить подякою ректорату за багаторічну, — понад 50 років, —
сумлінну працю в ЗДМУ.  Це його рідний, дорожчого не буває, Університет!
«За фахом я фармацевт і цим пишаюсь, — розповідає завідувач кафедри
управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного право
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знавства. — Як надзвичайно пишаюсь і тим, що закінчив Запорізький
фармацевтичний інститут. Згодом
він став медичним, і моя доля з 1967
року пов’язана з ним назавжди, у
трудовій книжці маю один-єдиний
запис. Зо два десятки років завідую
кафедрою. На моїх очах відбувалися
усі зміни, які переживали медична
й фармацевтична галузі. Це не прості трансформації, а відображення суспільних процесів. Ми готуємо
управлінців для аптечних організацій виробничої, оптової та роздрібної
ланки. Це можуть бути маркетологи,
менеджери, завідувачі. Навчаємо їх
управляти фармацією.
Викладаємо їм також основи медично-фармацевтичного законодавства.
Дисципліна, на мою думку, обов’язкова й важлива, адже живемо в такий час, коли необізнаність з основами права може обернутися для
спеціаліста серйозними проблемами. Саме тому ми зміцнюємо кафе-

дру висококваліфікованими спеціалістами цього напрямку. Так, у нас
працюють три фахівці цієї галузі.
Цікаво, що у часи мого студентства
ми й близько не уявляли, що таке менеджмент. І законодавство не містило стільки підводних рифів. А зараз
наше завдання — добре озброїти наших студентів такими знаннями».
Історія кафедри сягає в далекий
1959 рік. Першим завідувачем був
Т. П. Горбів. Після нього кафедрою
керувала Л. П. Морозова. З 1961 по
1967 рік кафедру очолювала доцент Н. А. Калошина, з 1968 по 1988
рік — доцент Ю. В. Бартоломєєв, у
1988-1989 роках — доцент М. І. Владова, з 1989 по 1997 рік — професор

355

Кафедра управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства

Т. А. Грошовий. У 1998 році естафету завідування прийняв професор
Є. Г. Книш.

Лише впродовж 2017 року колектив кафедри
у співавторстві з колегами інших кафедр видав
монографію «Сучасні аспекти фармацевтичної
практики в Україні», опублікував 42 статті,
8 з них — у закордонних виданнях.
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Зараз під керівництвом доктора
фармацевтичних наук, професора Є. Г. Книша на кафедрі працюють: кандидати фармацевтичних
наук, доценти — І. М. Алєксєєва,
О. Г. Алєксєєв, Н. І. Сінча, Н. О. Ткаченко, В. О. Демченко, Т. П. Зарічна, О. В. Литвиненко, Г. П. Суховий,
Н. О. Ткаченко, Н. М. Червоненко,
кандидат юридичних наук, доцент
Н. Я. Дондик, кандидати фармацев
тичних наук, асистенти — В. О. Демченко, Т. С. Британова, кандидат
юридичних наук, асистент М. А. Аніщенко, кандидат фармацевтичних
наук, старший викладач А. В. Самко,
асистент Т. В. Кравченко.
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Кафедра є навчальною базою для
підготовки провізорів та бакалаврів
фармацевтичного профілю зі спеціальностей «Фармація», «Технології
парфумерно-косметичних засобів»,
медичного профілю — зі спеціально
стей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Лабораторна діагностика».
Студенти 3, 4, 5 курсів фармацев
тичного факультету за спеціальністю «Фармація» денної та заочної
форм навчання вивчають на кафедрі
організацію і економіку фармації,
менеджмент та маркетинг у фармації, фармацевтичне правознавство,
належні фармацевтичні практики,
медичне і фармацевтичне товаро
знавство, спеціалізацію за вибором,
фармакоекономіку, фармацевтичне
правознавство.
Студенти 3, 4, 5 курсів фармацевтичного факультету за спеціальністю
«Технології парфумерно-косметичних засобів» денної та заочної форм
навчання опановують організацію і
економіку у фармації та парфумерно-косметичній галузі, а також менеджмент та маркетинг, управління
якістю, фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство,
фармакоекономіку, фармацевтичне
правознавство.
Студенти 4 курсу медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Лабораторна діагностика»
вивчають медичне правознавство.
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На кафедрі створено всі умови для
якісного навчання студентів, активно запроваджуються новітні сучасні
інноваційні технології — створено 6
онлайн курсів: «Дослідження фармацевтичного ринку», «Організація
діяльності підприємств», «Підприємництво у фармації», «Правознавство»,
«Страхова медицина і фармакоекономіка», «ТПКЗ Підготовка фармпредставника». Триває робота над онлайн
курсами із самостійної роботи студентів за кожною дисципліною.
При студентському науковому товаристві, яке діє на кафедрі, створена школа молодого дослідника,

358

у якій майбутніх науковців вчать
збирати, опрацьовувати, аналізувати і реферувати інформацію для
науково-дослідної роботи, працювати з електронними джерелами, готувати і проводити дослідження. Не
менш важливим є навчити студентів
узагальнювати результати досліджень, готувати наукові статті, огляди, виступи та доповіді на наукові
конференції, правильно описувати
джерела наукової інформації. І навіть якщо в майбутньому студенти
не пов’яжуть свою долю з наукою,
ці навички стануть їм у нагоді під
час оформлення дипломних робіт
для захисту.
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Живемо в час, коли необізнаність
з основами права може обернутися
для спеціаліста серйозними проблемами.
Наше завдання — добре озброїти
наших студентів такими знаннями.
Основними напрямами наукової
роботи є: організація та економіка
фармації; менеджмент та маркетинг у фармації; управління якістю; медичне і фармацевтичне правознавство. Кафедра працює над
темою «Оптимізація лікарського
забезпечення населення на регіональному рівні на основі відповідального ведення фармацевтичного
бізнесу».
Під керівництвом професора
Є. Г. Книша співробітники кафедри
захистили одну докторську і вісім
кандидатських дисертацій. Викла-

дачі кафедри отримали 45 патентів,
опублікували близько 800 дослідницьких робіт.
Завідувач кафедри, професор
Є. Г. Книш — один із співавторів низки вітчизняних оригінальних лікарських препаратів, він є головою спеціалізованої вченої ради з розгляду
та захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора і кандидата фармацевтичних наук за спеціальностями: технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація; фармацевтична хімія та фармакогнозія.
Співробітники кафедри підтримують наукові зв’язки з Національним
фармацевтичним університетом, Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика,
іншими навчальними закладами.
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Досвід, наука,
професійність
Хворі, яким потрібна допомога з делікатних проблем — урологічних, з усіх
усюд йдуть шукати допомоги «до Бачуріна». Серед них переважно чоловіки,
але це не означає, що така біда обходить жінок.
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Професор Віктор Іванович Бачурін — жива легенда вітчизняної урології. Ім’я вченого уже стало брендом,
воно внесене до енциклопедичного
словника «Діячі вітчизняної хірургії» та в «Енциклопедію Сучасної
України». Він має відзнаку ЗДМУ за
50 років сумлінної роботи в універси-

теті, про що свідчить єдиний запис у
трудовій книжці. Фундатор кафедри
урології, променевої діагностики й
терапії ЗДМУ, незмінний її керівник
до листопада 2014 року, професор і
тепер у строю, читає студентам лекції, своєю неспокійною вдачею налаштовує молодих колег на творчий
науковий пошук, консультує численних хворих в урологічному відділенні
Запорізької міської клінічної лікарні
екстреної та швидкої медичної допомоги.
Саме у цьому лікувальному закладі на початку сімдесятих років минулого століття у програмі факультетської хірургії почали навчати
урології студентів четвертого курсу.
Першим викладачем цієї дисципліни був асистент кафедри факультетської хірургії кандидат медичних
наук, доцент А. І. Тюрін. А з 1 вересня 1976 року був організований вже
самостійний курс урології під керівництвом кандидата медичних наук
Віктора Івановича Бачуріна.
На той час у лікарні було розгорнуто 60 ліжок для дорослих (1980 року
їх кількість збільшилася до 100) та
30 — дитячих. Пізніше дитяча урологія виокремилась у міську багатопрофільну клінічну дитячу лікарню № 5.
Курс урології 1986 року був реорганізований в кафедру урології з курсом
рентгенології, очолив новий структурний підрозділ вже доктор медичних наук, професор В. І. Бачурін. На
кафедрі тоді працювали кандидати
медичних наук, доценти А. І. Тюрін,
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П. А. Мілонов, кандидати медичних
наук Г. І. Садловський, П. В. Гайдук
і С. Б. Гавриленко. Студентів з третього по шостий курс лікувального
та педіатричного факультетів та лікарів-інтернів навчали дисциплінам:
урологія, рентгенологія, радіологія,
радіаційна медицина.
Співробітники кафедри надають
високоспеціалізовану ендоурологічну допомогу:
виконують лапароскопічні та ендоскопічні
операції, а також традиційні операції.
Якість лікування відповідає
сучасним європейським стандартам.
Співробітники кафедри, окрім навчального процесу, виконують й
іншу важливу місію: організовують
цілодобову ургентну допомогу урологічним хворим міста Запоріжжя
та області. Це добра традиція з са-
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мого початку заснування кафедри
і стосується практично усього арсеналу спеціалізованої урологічної допомоги хворим на сечокам’яну хворобу, онкологічні ураження,
травми органів сечостатевої системи, неспецифічні запальні процеси
тощо.
На кафедрі акумулюють новітні досягнення урології. Істотно поліпшило
результати лікування сечокам’яної
хвороби застосування методу літотрипсії на встановленому для цього
обладнанні, а впровадження сучасних технологій дозволило змінити та
покращити якість лікування хворих
з гіперплазією передміхурової залози, злоякісними утвореннями сечового міхура та передміхурової залози. Донині ці методики не перестають
бути актуальними й рятують життя
сотням хворих.
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Науковці налагодили систематичне
консультування хворих за межами
обласного центру — у Вільнянському, Токмацькому, Більмацькому,
Розівському, Оріхівському районах.
Населенню прислужилася добра
практика виїздів професорів і доцентів у сільську глибинку.
Наукова діяльність кафедри спрямована на вивчення обструктивних
запальних та пухлиноподібних захворювань сечостатевої системи.
На цих дослідженнях захищено три
докторські, дванадцять кандидатських дисертацій. Серед здобувачів
три іноземних клінічних ординатори: Єйта Тахер Салех (професор, за-
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відувач кафедри урології в м. Сана,
Йемен), Хаджихіє Фардін (Кувейт),
Ваєль Аль Аламі (Ліван). Випускники кафедри працюють лікарями в
країнах СНД, Ірані, Йорданії, Лівані,
Марокко, Алжирі.
Професор Віктор Іванович Бачурін
разом з колегами виховав не одне
покоління лікарів-урологів, свою
любов до справи свого життя передав і синові: з листопада 2014 року
кафедру очолює доктор медичних
наук, доцент Георгій Вікторович
Бачурін. Під його керівництвом на
кафедрі працюють три доктори медичних наук, два професори, чотири
доценти та одинадцять асистентів:
доктор медичних наук, професор
В. І. Бачурін, доктор медичних наук,

професор М. А. Довбиш, кандидат
медичних наук, доцент А. О. Губарь, кандидат медичних наук, доцент Н. В. Туманська, кандидати
медичних наук, доцент С. О. Мягков,
кандидат медичних наук, асистент
Б. С. Гавриленко, асистенти О. Г. Нордіо, К. С. Барська, К. М. Єременко,
О. Б. Унгурян, І. М. Довбиш, Т. М. Кічангіна, А. Ю. Ніжечик, Д. Ю. Руденко, О. І. Литвиненко, С. В. Скринченко, старші лаборанти А. В. Крупій,
С. С. Ломака, лаборант І. М. Литвиненко.
Викладачі кафедри володіють 18 патентами на корисну модель, вони є
авторами п’яти інформаційних листів та більш як півтисячі наукових
статей.
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Девіз нашої кафедри —
розум, мудрість і чесність в роботі!
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Від нуля до повноліття.
У супроводі професіоналів
Кафедра факультетської педіатрії подає студентам класичний перебіг найчастіше поширених дитячих хвороб. Саме так, у чистому вигляді, від немовляти, яке одразу після народження може потрапити в реанімацію, до підлітка
перед майбутніми лікарями проходить палітра захворювань, що чатують на
дитину упродовж її зростання.
«Показуємо, розповідаємо, аналізуємо, навчаємо, — лаконічно формулює
процес діяльності колективу кафедри її завідувачка, доктор медичних наук,
професор Світлана Миколаївна Недєльська. — У нас студенти фактично
вперше знайомляться з дитячим організмом й усіма проявами можливих захворювань. А наскрізною темою досліджень співробітників кафедри упродовж десятиліть є проблеми алергічних захворювань».
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Це безмежне поле наукового пошуку залишила послідовникам у спадок
колишня завідувачка кафедри, професор О. М. Сафронова, подвижниця,
яка, передбачаючи страшну пошесть
алергічних захворювань у запорі
зькому промисловому регіоні, створила тут перше в Україні відділення
з лікування алергій.
Упродовж діяльності кафедри, а
створена вона була 1966 року, її очолювали: доцент Н. Ф. Бріжаненко
(1966-1969), професор О. М. Сафронова (1969-1993), професор О. Г. Іванько (1993-1997), доцент Л. М. Боярська
(1997-2004).
З вересня 2004 року кафедрою завідує
доктор медичних наук, професор
С. М. Недєльська — член міжнародної асоціації Європейського респіраторного товариства («Gold» member
of European Respiratory Society);
член Європейської Академії алергології та клінічної імунології (European
Academy of Allergy and Clinical Immu
nology); лауреат премії міжнародного
комітету інтелектуальної власності
України, член міжнародної групи
ЮНЕСКО із складання протоколів
лікування, віце-президент асоціації
алергологів України.
Світлана Миколаївна — кращий
спеціаліст галузі в Україні, та й далеко за її межами. Про це красномовно свідчить хоча б той факт, що
вона є учасником ста вісімнадцяти
наукових конференцій, міжнародних, національних з’їздів педіатрів
і алергологів України, на яких зро-
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била понад шістдесят доповідей.
Лондон, Барселона, Рим, Страсбург,
Тель-Авів — далеко не всі маршрути наукових поїздок вченої. Звідти
вона привозить у Запоріжжя й на
За висококваліфікованою консультативною
та лікувальною допомогою до алергоцентру,
який діє на базі кафедри факультетської
педіатрії, звертаються пацієнти не лише
з Запоріжжя і області, а й з усієї України.
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свою кафедру безцінний досвід лікування алергій.
Недарма до професора такі черги
батьків з дітьми. Їдуть у Київ, а звідти їх направляють… до Недєльської.
До кожної дитини вона ставиться, як
до власної, і такого ставлення навчає
молодших колег.
«Алергію ми лікуємо не завжди медикаментозно, — констатує про-
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фесор. — Радше, менше вдаємось
до препаратів. Оскільки живемо на
екологічно несприятливій території, доречно прискіпливіше вникати, що споживаємо, яку воду п’ємо.
Правильно обраний алгоритм життя й ставлення до середовища може
багато дечого змінити в перебігу захворювань».
В українській медичній спільноті визнано, що саме на кафедрі факультетської педіатрії ЗДМУ готують
кращих алергологів в Україні. Очільник кафедри сама є зразком працелюбності. Вона прорецензувала 28
авторефератів дисертаційних робіт,
7 методичних посібників, опонувала
на захисті 12 кандидатських та 3 докторських дисертацій.
Під керівництвом професора С. М. Не
дєльської захищено 10 кандидатських та одна докторська дисерта-

ції, виконуються одна докторська та
п’ять кандидатських дисертацій. За
період діяльності кафедри загалом
виконано 42 дисертаційні роботи з
проблем алергічних захворювань у
дітей, в тому числі п’ять докторських
дисертацій.
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Педіатрія, без перебільшення, найважливіша
наука в медицині. Перед нею хочеться
«скинути капелюха»!
На кафедрі під керівництвом професора С. М. Недєльської працюють: доктор медичних наук, доцент
Т. Є. Шумна, доценти В. І. Маз ур
і О. П. Пахольчук, асистенти —
О. Д. Кузнєцова, І. О. Жиленко,
Т. Г. Бессікало, О. Ю. Акулова, Т. В. Тарасевич, Л. І. Кляцька, Н. М. Таран,
Д. О. Ярцева, К. О. Раскіна, старший
лаборант Т. В. Разносіліна.
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Навчальною базою, де майбутні лікарі на практиці опановують професію,
є клінічна багатопрофільна дитяча
міська лікарня № 5. Студенти 4 та 6
курсів медичних факультетів за спеціальностями «Лікувальна справа»
та «Педіатрія» вивчають на кафедрі
педіатрію.
Основним напрямом наукової роботи
співробітників кафедри є вивчення
проблем ранньої діагностики, формування, особливості клініки та факторів ризику алергічних захворювань у дітей в умовах промислового
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міста. Багаторічна праця колективу
підпорядкована пошуку ефективних
програм лікування та профілактики
цих захворювань, зокрема, основних
функціональних розладів, соматичної патології у дітей різних вікових
груп. На перший план у цьому ряду
виступає бронхіальна астма. Як результат — розроблена і впроваджена у практику чітка система надання
госпітальної цілодобової невідкладної допомоги дітям з алергією рослинного походження — створений
центр з профілактики і лікування
такого захворювання. Співробітники
кафедри вивчають також ефективність алергенспецифічної імунотерапіі.
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За сприяння керівництва ЗДМУ кафедра має унікальне сучасне обладнання: ультразвуковий апарат ESAOTE (Італія), кардіограф
«Кардіолаб», спірограф «Спіроком»
(Україна). За допомогою портативного апарату Gastrolyzer виконується
дихальний водневий тест, який дозволяє діагностувати сахаридазну недостатність, псевдоалергію та істинну алергію, синдром надлишкового
бактеріального росту, екзокринну
недостатність підшлункової залози,
синдром мальабсорбції.
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Упродовж останніх трьох років співробітники кафедри отримали 12 патентів України, впровадили 10 інформаційних листів. Вони постійно
вдосконалюють свій професійний
рівень: організовують науково-практичні конференції, беруть участь
у міжнародних конгресах. Лише за
останні роки кількість виступів на
таких форумах перевищила сотню.
Науковці систематично проводять
навчання з проблемних питань дитячої патології і для лікарів-практиків.
З 2011 року клінічна база кафедри
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включена до міжнародного реєстру з
діагностики та лікування спадкового
ангіонабряку.
Кафедра єдина в Україні веде аеропалінологічний моніторинг довкілля регіону, а також чотири роки поспіль цілорічно досліджує пилок та
спори грибків в атмосферному по-

вітрі міста Запоріжжя. Проведено
дві Трансукраїнські палінологічні
експедиції, дані яких включені до
Європейської аеропалінологічної
мережі. Проводяться епідеміологічні дослідження. Кафедра проводить
спільну наукову роботу з ученими
Інституту педіатрії, акушерства та
гінекології НАН України.
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Під знаком
високої відповідальності
Історія заснування кафедри факультетської хірургії ЗДМУ пов’язана з
ім’ям відомого в Україні хірурга, вченого Степана Митрофановича Луценка, який, створивши цей підрозділ, очолював його майже чверть століття
(1964–1988). Саме тоді сформувалося потужне підґрунтя науково-дослідної
роботи, яка базувалась на проведенні широкого спектра різноманітних оперативних втручань — на серці, легенях, стравоході, шлунку, печінці, жовчних
шляхах.
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Рокам подальшої діяльності кафедри
під керівництвом професора Сергія
Олександровича Пишкіна (1988–
1994) було притаманне поглиблене
вивчення проблем невідкладної хірургії органів шлунково-кишкового тракту, позапечінкових жовчних
шляхів. В цей час провадились ґрунтовні дослідження регенераторних
процесів при цирозі печінки, виконувались оригінальні оперативні втручання на основі цих напрацювань.
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З 1995 року кафедру факультетської хірургії очолює доктор медичних наук, лауреат Державної премії
України, професор Володимир Микитович Клименко, учень відомого
хірурга, академіка Олександра Семеновича Никоненка. Саме на рубежі
ХХІ сторіччя прискорено розвиваються медичні технології, відкриваються новітні можливості діагностики
та оперативних втручань, що істотно
розширило горизонти діяльності факультетської хірургічної клініки.

Рішення стати хірургом викристалізовується
у студентів, як правило, на основі випробування
себе в процесі вивчення різних клінічних
дисциплін. Це дуже відповідальне рішення!

Одними з перших в Україні хірурги кафедри факультетської хірургії
ЗДМУ почали сміливо практикувати мінімально інвазивні оперативні
втручання. Спершу це був мінімальний лапаротомний доступ при видаленні жовчного міхура, далі —
перехід до виконання переважно
лапароскопічних операцій як при гострих захворюваннях органів черевної порожнини, так і при нозологіях,
що потребують планових оперативних втручань: гострий апендицит,
холецистит, панкреатит, перфоративна виразка, резекція шлунка, право- та лівобічні геміколектомії, резекція прямої кишки, видалення нирки,
наднирника, пахвинної грижі та інші.
Значних успіхів було досягнуто в хірургічному лікуванні захворювань
підшлункової залози. Розроблена
професором В. М. Клименком паренхімозберігаюча операція при хронічному панкреатиті з протоковою
гіпертензією здобула європейське
та світове визнання, представлена в
Україні і на міжнародних хірургіч-

378

II медичний факультет

них конгресах в США, Німеччині,
Англії, Франції, Росії, Японії. Одна
з найскладніших операцій в гепатопанкреатобіліарній хірургії — панкреатодуоденальна резекція, виконується в факультетській клініці і
лапароскопічним способом. При захворюваннях печінки проводяться
право-, лівобічні гемігепатектомії,
розширені гемігепатектомії тощо.
На таких кращих зразках наукових
та практичних хірургічних здобутків на кафедрі навчають студентів

університету, клінічних ординаторів, очних та заочних аспірантів.
Клінічні бази розташовані у багатопрофільній лікарні «Віта Центр»,
міській лікарні № 1, у навчально-науковому медичному центрі «Університетська клініка».
Усі співробітники кафедри факультетської хірургії мають наукові
ступені докторів і кандидатів медичних наук: професори — В. М. Клименко, А. В. Клименко, доценти —
В. В. Вакуленко, О. С. Черковська,
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Кафедра має
у своєму арсеналі
сучасне
ендоскопічне та
ультразвукове
обладнання,
яке дозволяє
провести
повноцінне
і цілеспрямоване
обстеження,
виявити
захворювання
на ранній стадії
і провести
адекватне
лікування
з мінімальною
травмою
для пацієнта.
асистенти — О. В. Захарчук, А. С. Тугу
шев, А. О. Стешенко, С. М. Кравченко,
М. М. Софілканич, А. І. Білай. Під керівництвом професора В. М. Клименка захищено дев’ять кандидатських
дисертацій, виконуються три дисертаційні роботи.
Наукові дослідження, покладені в
основу дисертацій співробітників кафедри, широко використовуються
в українській хірургічній практиці.
Серед головних напрямів, над якими кафедра працює нині: впровадження патогенетично обґрунтованих паренхімозберігаючих операцій
при хронічному фіброзно-дегенеративному панкреатиті з протоковою
гіпертензією; застосування лапароскопічних методів хірургічного лі-
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кування захворювань стравоходу,
органів шлунково-кишкового тракту
та гепатопанкреатобіліарної ділянки,
при грижах черева; ендоваскулярні
оперативні втручання при оклюзійно-стенотичних ураженнях судин
нижніх кінцівок; сучасні методи обстеження, прогнозу та хірургічного
лікування хворих на цироз печінки.
Упродовж останніх років науковцями кафедри надруковано понад 300
наукових публікацій, видано три навчальних посібники з грифом МОЗ
України, дві методичні рекомендації,
зокрема — англійською мовою.
З 2018 року кафедру очолює доктор
медичних наук, професор А.В. Клименко.
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Краса рослин — невповторна!
«Краса врятує світ» — цей вислів дуже влучно підходить лише для однієї
фармацевтичної кафедри ЗДМУ — кафедри фармакогнозії, фармакології та
ботаніки, основними об’єктами вивчення якої є лікарські рослини, а також сировина рослинного й тваринного походження. Рослини, з якими стикаємося
щодня у повсякденному житті. Краса рослин здатна обновити відчуття, надихнути людину на нові звершення та подарувати низку приємних вражень
та емоцій.
Кафедра фармакогнозії Запорізького державного медичного університету
бере початок з Одеського хіміко-фармацевтичного інституту, який 1959 року
переїхав до Запоріжжя. У 1926-1927 роках було затверджено навчальний
план Одеського хіміко-фармацевтичного інституту, в якому вивченню фар-
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макогнозії та ботаніки приділялася
велика увага. Так, на першому курсі студенти вивчали ботаніку з основами морфології, систематики та
анатомії рослин, на другому — фармакогнозію та фармацевтичне дослідження лікарських рослин і порошків з них. Культуру та заготівлю
лікарських рослин викладали на четвертому курсі. Кафедрою керувала
професор В. Ф. Пастернацька.
З 1961 року ректором був фармакогност Петро Євдокимович Кривенчук, учень фармакогноста Юліана
Галактіоновича Борисюка, який у повоєнні роки працював ректором Харківського фармацевтичного інституту.

Василь Михайлович Шелудько завідував кафедрою фармакогнозії з
1959 по 1968 рік. У той час на кафедрі
працювала фармакогност Н. О. Калошина, яка згодом завідувала кафед
рою економіки й організації фармації
ЗДМУ, була проректором з навчальної роботи Запорізького медичного
інституту.
З 1968 по 1974 рік кафедру фармакогнозії очолювала доцент Клавдія
Євгенівна Корещук (1909-1998). За її
ініціативи на кафедрі були започатковані роботи з дослідження таких
видів родин: валеріанові, жовтецеві, ясноткові. Вчена ініціювала інтенсивне проведення геоботанічних
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Дарницькому хіміко-фармацевтичному заводі.
З 1992 року на чолі кафедри працював професор В. С. Доля. Вчений встановив закономірність між складом
жирних кислот, олій і положенням
таксонів у представниках родин —
валеріанові, розоцвіті, бурачникові,
капустяні, протейні. Виявив вплив
жирокислотного складу супозиторної основи твердих жирів на кінетику
вивільнення водо- та жиророзчинних
лікарських речовин.

Надбанням кафедри є унікальна база гербаріїв
і сировини лікарських рослин з усіх тем,
які вивчають студенти, та дослідна ділянка
лікарських рослин.
досліджень, особливо флори острова
Хортиця.
З 1974 по 1992 рік кафедрою керувала Надія Олександрівна Калошина, яка розробила раціональну
технологію отримання препаратів,
що були дозволені до промислового
випуску Міністерством охорони здоров’я СРСР: «патулетин» — з противиразковою дією, «холерект» —
жовчогінний засіб, «тагерол» — для
лікування хронічних гнійних отитів.
Н. О. Калошина виділила флавоноїдний комплекс, що містив патулетин,
патулетрин, кверцетагенін, кверцетин, рутин, каротиноїди та склад
амінокислот. Препарати впроваджувалися до промислового випуску на
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З 2000 року на посаді доцента кафедри фармакогнозії з курсом ботаніки
працював О. В. Мазулін, який у 2003
році був обраний на посаду професора цієї кафедри. Під керівництвом
О. В. Мазуліна виконувалася наукова робота з питань вивчення морфолого-анатомічних і фітохімічних
властивостей лікарських рослин
флори України родин Asteraceae,
Lamiaceae, Polygonaceae, у цей період кандидатські дисертації захистили співробітники кафедри
О. В. Гречана, В. М. Одинцова.
Зараз кафедра носить назву «Фармакогнозії, фармакології та ботаніки»,
її очолює доктор біологічних наук,
доцент Сергій Дмитрович Трже
цинський. Під його керівництвом
працюють: кандидати фармацевтичних наук, доценти — В. І. Мозуль,
Ю. І. Корнієвський, О. М. Денисенко, В. В. Головкін, В. Г. Корнієвська,
В. М. Одинцова, О. В. Гречана; кандидати фармацевтичних наук, аси
стенти — І. М. Шевченко, Г. В. Мазу-
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лін, С. В. Панченко, І. С. Носуленко,
Р. Л. Кулинич, Т. О. Цикало, А. О. Кініченко. Під керівництвом С. Д. Трже
цинського захищена кандидатська
дисертація В. С. Клєвановою, виконуються наукові дослідження і заплановані кандидатські дисертації
асистентами кафедри А. О. Кініченко
та Т. О. Цикало.
Студенти фармацевтичних факультетів різних спеціальностей вивчають
на кафедрі ботаніку, фармакологію,
фармакогнозію, ресурсознавство, а
також методи кількісного та якісного
контролю біологічно активних речовин.
Протягом останніх років кафедра
підготувала і видала з грифом МОЗ
України дев’ять навчальних та навчально-методичних посібників. Видано методичні рекомендації для

викладачів, студентів, а також для
самостійної роботи студентів. Розроблено електронні посібники для студентів. Постійно вдосконалюється навчально-методична робота кафедри,
впроваджуються нові методи навчання та контролю знань студентів,
створено і триває створення онлайн
курсів за вибором та з самостійної
роботи студентів з усіх дисциплін,
які вивчаються на кафедрі. Співробітники кафедри беруть участь у методичних та наукових конференціях
регіонального, всеукраїнського і міжнародного рівнів.
З усіх навчальних дисциплін віт
чизняні й іноземні студенти денної
форми навчання фармацевтичного
факультету мають методичні рекомендації для практичних занять,
журнали і навчальні посібники. Є уся
необхідна література й для практичних занять з фармакогнозії, фарма-
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кології, ресурсознавства та ботаніки
для англомовних студентів ІІ міжнародного факультету. Для студентів
заочної форми навчання також видано методичні рекомендації, журнали
для самостійної роботи.
Надбанням кафедри є унікальна база
гербаріїв і сировини лікарських рослин з усіх тем, які вивчають студенти.
Дослідна ділянка лікарських рослин,
де руками співробітників кафедри з
допомогою студентів та за підтримки
деканату і ректорату вирощуються
лікарські рослини — як офіцинальні, так і ті, що застосовуються у народній медицині різних країн світу.
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У процесі пізнання багатства лікарських
рослин майбутні фармацевтичні працівники
переконуються, якою цікавою є наука,
що займається дослідженням різноманітного
матеріалу для виготовлення різних видів
біологічно активних речовин, лікарських форм
та препаратів рослинного походження.
Ця ділянка дуже допомагає під час
проведення занять і проходження
практики студентами при вивченні
курсу ботаніки, фармакогнозії, ресурсознавства. Вирощенні рослини
застосовуються для виготовлення
гербаріїв, заготівлі сировини. У про-
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цесі пізнання цього багатства майбутні фармацевтичні працівники переконуються, якою цікавою є наука,
що займається дослідженням різноманітного матеріалу для виготовлення різних видів біологічно активних
речовин, лікарських форм та препаратів рослинного походження.
Співробітники кафедри зосереджують наукову роботу на таких напрямах: експериментальне виявлення
речовин синтетичного і природного
походження, що мають гіпоглікемічну, ліпідемічну, гепатопротекторну, нейропротекторну, депримуючу,
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антиоксидантну, протизапальну та
сечогінну активність; раціональне
використання флори України, збереження зникаючих видів рослин;
інтродукція і культивування нових
видів лікарських рослин; дослідження гіпоглікемічної, гіполіпідемічної та
антиоксидантної активності рослин
флори України і похідних хінозоліну
та їх конденсованих аналогів в умовах інсулінорезистентності.
На підставі досліджень науковці
опублікували близько 1600 наукових
робіт у вітчизняних і закордонних
виданнях, отримали 32 авторських
свідоцтва і патенти, 18 інформаційних листів, видали 29 монографій і
посібників. За час існування кафедри
захищено 3 докторські і 22 кандидатські дисертації.
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Лікарські рослини
під мікроскопом науковців
Гордістю кафедри фармакогнозії, фармхімії і технології ліків є фітохімічна лабораторія. Тут на сучасному високотехнологічному обладнанні провізори-інтерни під керівництвом викладачів проводять практичні заняття з
аналізу лікарської рослинної сировини. Працювати цікаво з новітніми технологіями, особливо тим спеціалістам, які вже пізнали смак фармацевтичної
справи.
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Кафедра є відносно молодою. У 2004
році вона почала існувати як кафедра фармації ФПО.  Першочерговим
завданням було навчання провізорів-інтернів, провізорів та фармацев
тів аптек та фармацевтичних
закладів України з дисциплін: організація та управління фармацією;
фармацевтична технологія, фармакотерапія; фармацевтичний аналіз
ліків; фармакогнозія. У 2007 році кафедру було структурно реформовано

в кафедру фармакогнозії, фармхімії
і технології ліків ФПО, а в подальшому перейменовано у кафедру фармакогнозії, фармхімії і технології
ліків.
«Наша кафедра є унікальною науковою та педагогічною базою для
підготовки: провізорів-інтернів зі
спеціальності «Загальна фармація»,
провізорів спеціальностей «Загальна
фармація», «Організація і управління фармацією», «Аналітично-контрольна фармація», фармацевтів
спеціальності «Фармація», — розповідає завідувач кафедри, доктор
фармацевтичних наук, професор
Олександр Владиленович Мазулін.
Провізори-інтерни зі спеціальності
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«Загальна фармація» вивчають фармакогнозію, фармацевтичний аналіз
лікарських засобів та фармацевтичну технологію. Ці ж дисципліни, а
ще — стандартизацію та сертифікацію ліків, актуальні питання фітотерапії ми викладаємо курсантам передатестаційних курсів підвищення
кваліфікації широкого спектра спеціальностей. Для підготовки кадрів
фармацевтичного профілю постійно
діє аспірантура.
На кафедрі створено всі умови для
наукової роботи. За період існування науково-навчального підрозділу фахівці кафедри захистили одну
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докторську, 11 кандидатських дисертацій, 8 магістерських та 3 дипломні
роботи. Заплановано та виконуються 4 кандидатські дисертації. Опубліковано 7 навчально-методичних
посібників з грифом МОН та МОЗ,
6 монографій, 8 робіт в журналах,
що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science,
5 — у фахових виданнях іноземних
держав, 10 — у цитованих збірниках,
70 — у фахових виданнях України.
Отримано 14 патентів, впроваджено
в фармацевтичну практику України
25 інформаційних листів. Ці наукові надбання ми примножуватимемо
надалі».
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Під керівництвом доктора фармацев
тичних наук, професора О. В. Мазуліна на кафедрі працюють: доктор
фармацевтичних наук, професор
С. С. Артемченко, кандидати фармацевтичних наук, доценти — Г. Т. Андрєєва, Г. П. Смойловська, Г. Г. Берест, кандидати фармацевтичних
наук, старші викладачі — О. А. Бігдан, Т. В. Хортецька, Л. А. Фуклева,
кандидати фармацевтичних наук,
асистенти — О. К. Єренко, І. А. Лукіна, І. М. Кейтлін, О. О. Малюгіна, аси
стент І. Ф. Дуюн.
На кафедрі постійно вдосконалюється навчально-методична, нау-

кова та організаційна робота з провізорами-інтернами, провізорами
та фармацевтами аптек та фармацевтичних закладів України. «Родзинкою» кафедри є постійне вдосконалення навчального процесу на
виїзних навчальних циклах з метою підвищення кваліфікації пра-
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цівників фармацевтичних закладів
України. Упродовж 2004-2017 років
багаторазово такі виїзні цикли проведено в містах — Дніпрі, Херсоні,
Миколаєві, Одесі, Кропивницькому,
Черкасах. Географія регіонів, де затребувані фахівці кафедри, дедалі
розширюється. Така освітня діяльність особливо активізувалася останніми роками, позначеними упровадженням дистанційної форми
навчання, широкою практикою самостійної роботи провізорів-інтернів
спеціальності «Загальна фармація».
Більшість тем на допомогу слухачам курсів підвищення кваліфікації
розміщені на електронних інфор-
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маційних ресурсах університету,
тут в режимі доступу відео-лекції,
завдання для самостійної роботи,
практичні.
У колективі кафедри постійно вдосконалюється наукова робота. Виконується кафедральна НДР за темою
«Фармакогностичне й екологічне
дослідження перспективних видів
родин флори України з метою стандартизації рослинної сировини та
одержання лікарських засобів».
Вивчається екологічна безпечність
лікарської рослинної сировини, її забруднення важкими металами, нітра-
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тами, нітрозамінами. Розробляються
нові перспективні способи отримання ефективних лікарських засобів з
кровоспинною, протизапальною та
діуретичною дією, методики якісного
та кількісного аналізу лікарської рослинної сировини флори України.
Досягнення кафедри не залишаються непоміченими у державі. Скажімо,
у 2015 році корисна модель «Противиразковий та протизапальний засіб» (патент № 78749), розроблена
науковцями кафедри фармакогнозії,
фармхімії і технології ліків спільно з
колегами з інших кафедр ЗДМУ, перемогла у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Винахід року», який
проводить Державна служба інтелектуальної власності України. Метою цього конкурсу є популяризація
винахідницької та інноваційної діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості, заохочення роботодавців до впровадження
у виробництво результатів інтелектуальної праці, виявлення найбільш
талановитих і перспективних розробок. Тим приємніша перемога наших
науковців — професорів О. В. Мазуліна, А. В. Абрамова, І. Ф. Бєленічева,
доцентів Г. П. Смойловської, О. В. Гречаної, Н. В. Бухтіярової, асистентів
О. К. Єренко, Г. В. Мазуліна.
Співробітники кафедри постійно
беруть участь в наукових та науково-практичних з’їздах, конференціях та семінарах в Україні та за її
межами, активно співпрацюють з
фахівцями інших вищих навчальних
закладів України та світу.

395

Кафедра фармакології та медичної рецептури

Кафедра, де зароджуються ліки
Характеризуючи кафедру фармакології та медичної рецептури Запорізького
державного медичного університету, образно висловився її завідувач, доктор біологічних наук, голова регіонального відділення Асоціації фармакологів
України, професор Ігор Федорович Бєленічев: «У нас на кафедрі зароджуються ліки. Ми даємо лікареві інструмент на зразок скальпеля. Ліки — той
самий скальпель, лише хімічний. Навчаємо користуватися цим «скальпелем»,
щоб не нашкодити хворому. Таке наше, у підсумку, завдання».
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Поруч із завідувачем кафедри працюють: доктор медичних наук,
професор В. Р. Стець, кандидати
медичних наук, доценти — Н. В. Бухтіярова, І. Б. Самура, О. В. Тихоновський, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи,
кандидат біологічних наук, доцент
С. А. Моргунцова, кандидат медичних
наук, старший викладач А. А. Єгоров,
асистенти — Т. В. Кучер, Ю. В. Біла,
О. С. Литвиненко, заочний аспірант
І. В. Павлюк.
Кафедра має понад столітню історію, яка бере початок ще з Київського фармацевтичного інституту,
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школи фармакологів, він започаткував дослідження в галузі нейро- і
психофармакології. Було створено
сучасну, як на ті часи, електрофізіологічну лабораторію з дослідженням
препаратів, котрі впливають на центральну нервову систему.

Кафедрі фармакології та медичної рецептури
ЗДМУ випала велика честь — брати участь
у проведенні V з’їзду фармакологів СРСР (1985 р.)
та V Національного з’їзду фармакологів України
(2017 р.), які з успіхом організовував університет.
продовжилася в Одеському фармацевтичному і потужно розвинулася
в Запоріжжі. У Запорізькому фармацевтичному інституті з 1959 по
1960 рік кафедру очолював доцент
І. С. Самойленко, з 1960 по 1961 рік —
доцент А. В. Соколов. У подальшому
періоді з 1961 по 1964 рік функціонувала об’єднана кафедра анатомії, фізіології, фармакології, яку очолював
доцент М. М. Прокопович. З вересня
1965 року її реорганізовано в кафедру фармакології. З 1967 по 1981 рік
завідувачем кафедри був кандидат
медичних наук, доцент В. І. Ліненко. Представник дніпропетровської
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Новий етап діяльності кафедри почався з 1981 року, коли її очолив
доктор медичних наук, професор
В. В. Дунаєв. Все своє життя Віктор
Володимирович віддав служінню
Науці. Він був невтомним і талановитим дослідником, збагатив медичну науку працями унікального
значення і створив оригінальну фармакологічну школу. Спрямував науково-дослідницьку роботу колективу на вивчення фармакокінетичних
і фармакодинамічних властивостей
різних груп лікарських засобів в
умовах моделювання таких патологічних процесів, як інкорпорована
променева хвороба, пухлинний процес, ендокринна патологія, вплив
на організм ультрафіолетового, гелій-неонового випромінювання і магнітного поля. Професор В. В. Дунаєв
формує науковий напрям з розробки і створення нових високоефективних кардіопротективних, нейропротективних, протиішемічних,
антиоксидантних і метаболітотропних препаратів. За ініціативи Віктора Володимировича і його активної
участі в університеті була організована Центральна науково-дослідна
лабораторія, в якій проводяться роботи зі створення нових лікарських
препаратів. Найважливішою рисою
наукової діяльності В. В. Дунаева
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була постійна і тісна співпраця з клініцистами, вдосконалення та розробка сучасних етіопатогенетичних
схем лікування судинної патології.
З вересня 2005 року кафедрою завідує доктор біологічних наук, професор Ігор Федорович Бєленічев —
випускник Запорізького державного
медичного інституту, учень професорів В. В. Дунаєва та І. А. Мазура.
Основний напрямок науково-дослідницької роботи І. Ф. Бєленічева
присвячено вивченню молекулярнобіохімічних механізмів ішемічного
ураження головного мозку і розробленню високоефективних нейропротекторних препаратів. Завідувач
кафедри сформував і очолив науковий напрям із розробки і створення
нових високоефективних нейропротективних засобів, механізм дії яких

спрямовано на збереження функціональної активності мітохондрій
і зменшення енергодефіциту, регуляцію експресії факторів ендогенної нейропротекції (HSP70, HIF-1a),
нормалізацію сполученої системи
NO/відновлені тіоли, інгібування
нейроапотозу, що сприяє зменшенню летальності і зниженню неврологічного та когнітивного дефіцитів
при цереброваскулярній патологіі.
Професор І. Ф. Бєленічев брав участь
у створенні оригінальних препаратів
Тіотриазолін, Тіотриазолін-форте,
Тіоцетам, Тіоцетам-форте, Тіодарон,
Карботрил. Ця робота високо відзначена державою — І. Ф. Бєленічев разом з колективом авторів став у 2017
році лауреатом премії Кабінету Міністрів України за розробку і впровадження інноваційних технологій.
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пертензивного препарату з NO-міметичної дією.
Завідувач кафедри опублікував 732
наукових статті, видав 50 навчально-методичних посібників, 11 монографій, має 182 авторських свідоцтва та патенти на винахід. Під його
керівництвом захистили дослідження 2 доктори та 10 кандидатів наук,
заплановано 2 докторських та 5
кандидатських дисертацій. Загалом
на кафедрі підготовлено 14 докторів
і 112 кандитатів наук. У різний час
на кафедрі працювали й проводили
наукові дослідження професори —
Б. А. Самура, В. С. Тишкін, О. М. Макаренко, І. М. Білай, О. В. Крайдашенко, О. Г. Берегова, І. М. Башкин,
І. Л. Кечін, О. Є. Березін, С. В. Павлов,
С. В. Горбачева, С. Д. Тржецинський;
доценти — С. Ф. Сливко, Н. П. Мілонова, Є. І. Євдокимов, В. М. Фаворитов, О. В. Карпенко, М. П. Красько та
інші.

Разом з вченими ЗДМУ, НВО «Фарматрон», НМУ ім. О. О. Богомольця
і Дніпропетровської державної медичної академії працює над створенням оригінального протиішемічного й
антиоксидантного препарату з вираженим впливом на ендотелій судин
міокарда та головного мозку, а також
оригінального антиангінального й гі-
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Однією з головних складових діяльності співробітників кафедри є
навчання студентів. Вони тут опановують фармакологію з основами
медичної рецептури, основи фармакології, вивчають побічні дії ліків, основи біоетики та біобезпеки,
моніторинг лікувальних препаратів.
У навчальних класах, лабораторіях
кафедри під керівництвом викладачів працюють студенти медичних
факультетів за спеціальностями
«Лікувальна справа» та «Педіатрія»,
вітчизняні студенти за спеціальністю
«Стоматологія», «Лабораторна діагностика», магістри за спеціальностю
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«Лабораторна діагностика», студенти очної та заочної форми навчання
спеціальності «Фармація».
На кафедрі систематизовано й послідовно ведеться науково-дослідницька робота. Зокрема, триває
вивчення кардіо-, церебропротективної, антиоксидантної, ноотропної, протисудомної, протиішемічної
активності речовин різної хімічної
структури. За рішенням ДЕЦ МОЗ
України, проводиться доклінічна
фармако-токсикологічна експертиза
потенційних лікарських препаратів.
Отримані результати співробітники
кафедри опублікували у понад 800
наукових статях, 15 монографіях.
Отримали понад 450 патентів та винаходів. Кілька тем виконується науковцями у рамках держбюджетного

фінансування: «Вивчення механізмів
нейропротективної активності та її
взаємозв’язку з параметрами молекулярної будови у ряді похідних N та
S-замісних азогетероциклів у дослідах in vitro та в умовах моделювання ішемічних пошкоджень головного
мозку», «Молекулярно-біохімічні механізми формування мітохондріальної дисфункції нейронів головного
мозку в умовах гострої церебральної
ішемії: нові мішені нейропротекції»
та «HSP70/HIF-1a-опосередковані
механізми ендогенної нейропротекції: розробка підходів до її фармакологічної регуляції».
За плідну наукову та навчально-виховну роботу співробітники кафедри
відзначені численними грамотами
МОН, МОЗ, НАН та АМН України.
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Від наукових знань
до оригінальних лікарських
засобів на аптечній полиці
Кафедру фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету знають далеко за межами України. Один лише факт — тут, у фармацевтичній «колисці» ЗДМУ був розроблений та впроваджений у медичну
практику перший оригінальний український лікарський засіб «Тіотриазолін», яким пишається не лише колектив університету, але й уся фармацев
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тична спільнота нашої держави. Препарати «Тіотриазоліну» входять у
ТОП-10 ліків за обсягами реалізації
на фармацевтичному ринку України.
І подібних професійних досягнень у
колективу ще багато.
А з чого ж усе починалося? Кафедра
фармацевтичної хімії «народилася»
1959 року після переїзду Одеського
фармацевтичного інституту до Запоріжжя. Першим завідувачем навчально-наукового підрозділу став
професор Анжель Йосипович Портнов. На цій посаді його змінив професор Василь Іванович Близнюков,
згодом — доцент Надія Василівна
Курінна.
У період з 1969 по 2012 роки кафед
рою керував кандидат хімічних наук,
доктор фармацевтичних наук, професор Іван Антонович Мазур. Саме
під його керівництвом пройшли роки
становлення та розбудови кафедри.
Завдяки професійним та організаторським здібностям професора
І. А. Мазура кафедра фармацевтичної хімії ЗДМУ стає флагманом віт
чизняної вищої освіти із підготовки
висококваліфікованих фахівців для
фармацевтичної галузі, а її наукова діяльність зосереджується на досягненні головної мети — розробці
нових, оригінальних, високоефективних та конкурентоспроможних
лікарських засобів.
Вражає титанічна праця, здійснена
колективом кафедри із пошуку нових біологічно активних речовин. Під
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керівництвом І. А. Мазура розроблені
та апробовані методики синтезу понад двадцяти класів органічних речовин. Вперше вивчено аномальний
перебіг ряду хімічних реакцій органічного синтезу, що має як теоретичну цінність, так і значне прикладне
значення для формування нових
напрямків синтетичних досліджень.
Синтезовано понад дві тисячі нових,
раніше неописаних у літературі, хімічних сполук гетероциклічної будови, які є носіями різноманітних видів
біологічної активності.
Початковим етапом впровадження
результатів науково-дослідної роботи співробітників кафедри став промисловий випуск лікарських препаратів для ветеринарії та сільського
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господарства — Імзауф, Вірутрицид,
Віразол, Вітурол, Азокаптрин, Трикаптол, Тіопротектин.
У 80-ті роки ХХ століття наукова
інтуїція професора І. А. Мазура підказала доцільність проведення поглибленого вивчення властивостей
речовини із лабораторним шифром
Е-8252 (у подальшому — «Тіотриазолін»). У 1993 році Фармакологічний
комітет України дозволяє проведення першої та другої фаз клінічних
випробувань препарату. Результатом наполегливої праці стає у 1994

році дозвіл на клінічне використання
«Тіотриазоліну» — першого оригінального українського лікарського
засобу. «Тіотриазолін» успішно пішов у люди, — розповідає Іван Антонович, — і фахівці розширюють
можливості його застосування у кардіології, неврології, офтальмології,
гінекології, травматології, імунології, а також педіатрії. Лікарі переконалися у дієвості «Тіотриазоліну» в
терапії хворих на інфаркт міокарда,
недостатність мозкового кровообігу,
хронічний гепатит, ниркові патології,
травми та опікові ураження очного
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мазь та супозиторії з тіотриазоліном, а також комплексні препарати
на основі тіотриазоліну («Тіоцетам»,
«Тіоцетам форте», «Тіодарон», «Індотрил»), які широко використовуються в медичній практиці. Вважаю,
що надалі можливості застосування
Тіотриазоліну будуть ще відкриватися і відкриватися. Особливо це
стосується його комбінованих лікарських форм».
Професор Іван Антонович Мазур є
членом редакційних колегій багатьох наукових видань. Прикметно,
що саме він стояв біля витоків заснування у ЗДМУ фахового наукового журналу «Актуальні питання
фармацевтичної і медичної науки та
практики», і став його першим головним редактором. Чималих зусиль доклав Іван Антонович для відкриття у
ЗДМУ Спеціалізованої вченої ради із
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата
фармацевтичних наук, тривалий час
був її головою. Професор І. А. Мазур
— фундатор Фармацевтичної асоціації України та її регіонального Запорізького осередку. Він брав активну
яблука, а також трофічні виразки, кишкові ерозії, ерозії шийки матки
та при інших запальних
процесах. Зараз фармацевтична промисловість
України випускає розроблені співробітниками
нашої кафедри 1,0 і 2,5%
розчини тіотриазоліну
для ін’єкцій, очні краплі,
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участь у створенні Державної Фармакопеї України, а також галузевих
стандартів вищої фармацевтичної
освіти. Така активна діяльність та небайдужість професора Івана Мазура
позначена низкою почесних титулів і
звань: він є заслуженим діячем науки і техніки, академіком АНТК України, відмінником охорони здоров’я,
заслуженим винахідником, довічним
стипендіатом Президента України, лауреатом премії Кабінету Мі-

ністрів України, а також володарем
медалі «За розвиток Запорізького
краю».
«У мене більше сорока докторів і
кандидатів наук в різних вишах
України, — розповідає Іван Антонович. — Нині кожен третій-четвертий
провізор в Україні — мій колишній
студент. Я слідкую за їхніми доробками і радію успіхам, бо вони примножують досягнення вітчизняної
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О. О. Портна, З. Б. Моряк, К. П. Шабельник, О. В. Кривошей, О. В. Хромильова; кандидати фармацевтичних
наук, старші викладачі — Г. І. Ткаченко, Д. Ю. Скорина, Н. В. Парнюк;
асистенти — кандидат фармацевтичних наук О. С. Бідненко, Г. Р. Німенко,
С. О. Борсук.
«Мені дуже приємно, — каже професор Людмила Кучеренко, — що за
шість років, упродовж яких я обіймаю посаду завідувачки, наша кафедра не лише втримала високу планку, встановлену Іваном Антоновичем
Мазуром, а й примножила свої здобутки у науковій та освітній сферах».

фармації. Я добре обізнаний з тим,
як працюють зарубіжні вчені. Зокрема, відвідував Канаду, де по-доброму
заздрив раціональності роботи, оснащенню лабораторій. Але, до честі нашого університету, зараз матеріально-технічна база настільки якісно
зросла, що є простір і всі умови для
молодих учених робити нові відкриття. А світлі голови у нашої молоді є!».
З 2012 року кафедру очолює лауреат премії Кабінету Міністрів
України, доктор фармацевтичних
наук, професор Людмила Іванівна Кучеренко. Під її керівництвом
на кафедрі працює злагоджена команда професіоналів: доктор фармацевтичних наук, професор І. А. Мазур; кандидати фармацевтичних
наук, доценти — перший проректор
М. О. Авраменко, Л. Г. Черковська,
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І це насправді так, бо кафедра фармацевтичної хімії робить значний
внесок у пошук нових біологічно
активних сполук на основі азагетероциклічних систем, а також стандартизацію оригінальних фармацев
тичних субстанцій та лікарських
засобів. Співробітники кафедри
беруть участь в розробці методик
контролю якості на лікарські засоби
та напівпродукти синтезу, а також
промислових регламентів і матеріалів реєстраційних досьє створених лікарських препаратів. Вагомим здобутком науковців кафедри у
сфері забезпечення якості вітчизняних ліків є включення до Державної

Фармакопеї України монографії на
субстанцію «Морфолінію тіазотат»
(тіотриазолін), а також її лікарські
форми (таблетки, розчин для ін’єкцій).
«Нам дійсно є чим пишатися, — продовжує завідувачка кафедри, професор Л. І. Кучеренко. — За цей порівняно короткий проміжок часу
співробітниками кафедри захищено
чотири кандидатські дисертації, а
також виконуються за планом дві
докторські та дві кандидатські ди
сертації. Результатом плідної праці
колективу кафедри є розробка нових оригінальних вітчизняних лі-
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які захищають наукові розробки від
несанкціонованого використання і,
звісно ж, підтверджують їх новизну.
Розроблені на кафедрі лікарські засоби запатентовані та використовуються за кордоном (Білорусь, Молдова, Грузія, Росія, Азербайджан,
Казахстан, Узбекистан, Таджики
стан, Китай, Корея). Для узагальнення досвіду використання в медицині лікарських засобів, створених за
участі співробітників кафедри фармацевтичної хімії ЗДМУ, а також
окреслення подальших перспектив
колективом кафедри було проведено три Міжнародних науково-практичних конференції та видано понад
двадцять монографій.

карських засобів та створення фіксованих комбінацій ліків. Важливо,
що на стадії впровадження вже перебувають препарати під запатентованими назвами «Кардіотрил», «Гіпертрил», «Ангіолін», «Тіотриазид»,
«Карботрил» та «Аргітрил». Усе це
підтверджує актуальність та перспективність даного напрямку фармацевтичних розробок».
За результатами роботи кафедри отримано понад 300 патентів України,
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Держава високо оцінила працю науковців кафедри фармацевтичної хімії
ЗДМУ на терені вітчизняної фармації: професору І. А. Мазуру та професору Л. І. Кучеренко у 2017 році присуджено Премію Кабінету Міністрів
України за роботу «Створення та
впровадження у виробництво лікарських засобів на основі Тіотриазоліну
для лікування серцево-судинних та
офтальмологічних захворювань і підвищення імунітету організму».
Співробітники кафедри фармацев
тичної хімії роблять значний внесок
у формування науково-педагогічного потенціалу ЗДМУ: за роки існування підготовано 49 кандидатів та
15 докторів наук. «На кафедрі створені всі умови для розвитку талантів
молодих вчених, — розповідає Людмила Іванівна. — Свої наукові дослідження вони успішно проводять у
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новітній лабораторії із розробки та
стандартизації лікарських засобів.
Завдяки зусиллям ректорату ЗДМУ
та особисто професора Ю. М. Колесника, вона оснащена найсучаснішим
обладнанням для проведення наукових досліджень зі створення нових
оригінальних лікарських засобів».
Викладачі кафедри приділяють
значну увагу навчально-методичній
роботі. Підготовка студентів здійснюється за принципами Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.
На кафедрі фармацевтичної хімії
було розроблено належне методичне забезпечення вивчення всіх дис-

циплін. За участі співробітників
кафедри створено дев’ять навчально-методичних посібників із грифом
Міністерства освіти та науки, а також Міністерства охорони здоров’я
України.
На кафедрі активно впроваджуються у навчальний процес сучасні педагогічні технології: розроблено п’ять
online-курсів для дистанційного навчання, усі лекції читаються виключно із мультимедійним супроводом,
створюються відеолекції, функціо
нує кафедральний комп’ютерний
клас, навчальний контент розміщується на Internet-порталі кафедри та
у репозитарії ЗДМУ.
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О спорт, ти кращий друг
студентства!
Фізичній реабілітації та спортивній медицині в Запорізькому державному
медичному університеті — зелена вулиця. Адже з ними пов’язане найдорожче, чим Бог наділив людину — здоров’я. Тим більше, що з 2017-2018 навчального року відкрито нову спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» і кафедра отримала статус випускової. Керівництво навчального закладу не шкодує
коштів для зміцнення матеріальної бази, залучає до роботи зі студентською
молоддю кращі професійні кадри з числа видатних особистостей, які прославили Запорізький край спортивними досягненнями.
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Історія кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного
виховання і здоров’я бере початок
1959 року. Спочатку це була кафедра фізичного виховання і здоров’я.
Її першим завідувачем був кандидат
медичних наук О. П. Копецький. Подальший період діяльності кафедри
(1965-1968 і 1973-1975 роки) пов’язаний з постаттю О. Д. Тимофєєва, який
згуртував довкола кафедри кращих
тренерів Запоріжжя з легкої атлетики, баскетболу, волейболу, класичної
боротьби, чемпіонів СРСР, майстрів

спорту. О. Д. Тимофєєв був неодноразовим рекордсменом області з легкої
атлетики, великим любителем гри
в шахи. Вшановуючи пам’ять про
Олександра Денисовича, в університеті ось уже сорок років поспіль проводять традиційний шаховий турнір.
З 1968 по 1973 роки кафедру очолював К. Г. Максимов, а з 1975 до 2008
року — В. І. Лозовий.
Коли фармацевтичний інститут почав працювати в статусі медичного, при кафедрі фізичного вихован-
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ня було створено курс лікарського
контролю та лікувальної фізкультури. Першими асистентами цього
курсу 1967 року були Е. С. Капліна і
Л. О. Целуйко. В 1970 році курс очолив і завідував до 1982 року кандидат медичних наук, майстер спорту
СРСР, чемпіон I Спартакіади народів СРСР з веслування на байдарці
І. П. Оніщенко. Далі цю посаду обій
мав з 1982 року асистент В. М. Сокол.
У 1990 році на курсі почав працювати кандидат медичних наук, майстер
спорту СРСР, неодноразовий чемпіон України, призер багатьох міжнародних і всесоюзних змагань з легкої
атлетики Є. Л. Михалюк. Євген Леонідович закінчив Запорізький медич-
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ний інститут у 1972 році, працював
лікарем на спортивних базах міста,
збірної команди СРСР з легкоатлетичних метань, головним лікарем медико-відновлювального центру СК
«Металург», завідувачем відділення
спортивної медицини обласного лікарсько-фізкультурного диспансе-

ру. Є. Л. Михалюк виконав актуальні теми дисертаційних досліджень:
кандидатського — «Стан центральної та регіонарної гемодинаміки у
легкоатлетів-метальників у річному
циклі тренувального процесу», і докторського — «Діагностика граничних
і патологічних станів при крайніх
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фізичних навантаженнях в олімпійському та професійному спорті».
Коли в 2008 році кафедру фізичного
виховання і здоров’я з курсом спортивної медицини та лікувальної фізичної культури було реорганізовано в кафедру фізичної реабілітації,
спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я, Євген Леонідович
очолив її.
Авторству професора Є. Л. Михалюка належать 535 наукових та
навчально-методичних робіт, монографій, свідоцтв, патентів, інформаційних листів. Професор Є. Л. Михалюк понад 20 років очолював
федерацію спортивної медицини Запорізької області, а з 2002 року є головою правління асоціації фахівців з
ЛФК і спортивної медицини, членом
спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій зі спеціальності «лікувальна фізкультура та спортивна
медицина» в Дніпровській медичній
академії. За сумлінну працю завідувач кафедри має відзнаки й нагороди: Почесну грамоту МОЗ України,
подяку Національного олімпійського
комітету України, почесну відзнаку
Міністерства України у справах сім`ї,
молоді та спорту, орден «За заслуги
перед Запорізьким краєм».
Нині на кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного
виховання і здоров’я працюють: завідувач курсу фізичного виховання
і здоров’я, доктор наук з фізичного
виховання, доцент Е. Ю. Дорошенко, кандидат педагогічних наук, доцент М. С. Бессарабов, заступник

декана першого медичного факультету, кандидат медичних наук, доцент С. М. Малахова, кандидат наук
з фізичного виховання та спорту,
майстер спорту СРСР, старший
викладач А. М. Гурєєва, кандидат
медичних наук, асистент О. О. Че-
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Спорт і наука зібрали на кафедрі цілу плеяду
викладачів, закоханих у свою справу,
які гартують молодь, спонукають
до спортивних перемог, прищеплюють
навички здорового способу життя.
репок, старші викладачі — заслужений тренер України В. І. Глухих,
майстри спорту міжнародного класу
М. М. Сиром’ятников, І. О. Сазанова, викладачі та асистенти — майстер спорту міжнародного класу
Т. С. Світлична, заслужений тренер
України С. Г. Польський, М. О. Олійник, І. В. Ткаліч, Н. Г. Волох.
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Майбутні лікарі, педіатри та стоматологи вивчають на кафедрі фізичну
реабілітацію та спортивну медицину, фармацевти — валеологію. Для
студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» навчальні
дисципліни з фізичної реабілітації,
спортивної медицини і фізичного виховання є профільними. Впродовж
першого та другого курсу усі студенти ЗДМУ опановують на кафедрі дисципліну «фізичне виховання
і здоров’я», крім цього, мають змогу
вдосконалювати свої практичні вміння і навички з фізичного виховання
та спорту на заняттях з курсу за ви-
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бором. Поряд із проведенням занять
в основній, підготовчій, спеціальній
медичних групах і групах лікувальної фізичної культури, діє широка
мережа спортивних секцій.
Співробітники кафедри послідовно
займаються науково-дослідною роботою. З кафедрою пропедевтики
дитячих хвороб співпрацювали над
дослідженням «Розробка оздоровчих
технологій в лікуванні та профілактиці первинної артеріальної гіпер-

тензіїї у підлітків і молодих людей
до 18 років», а з кафедрою медичної
та фармацевтичної інформатики
і новітніх технологій — над темою
«Методологічне та організаційне забезпечення системи післядипломної
підготовки провізорів на основі інформаційних технологій». Запланована НДР «Оптимізація фізичного
стану студентів засобами фізичного
виховання та спорту в умовах медичного вищого навчального закладу».
Проводиться пошукова робота, що
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пов’язана з особливістю варіабельності серцевого ритму, центральної
гемодинаміки та фізичної працездатності у плавців. Вчені також вивчають проблеми спортивної кардіології,
фізичної працездатності, гендерні відмінності у спорті, питання здоров’я студентської молоді, лікування
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граничних станів студентів засобами
фізичної реабілітації.
Студентам є з кого брати приклад.
Їхні наставники — особистості з досвідом педагогічної, наукової роботи, з високими спортивними
досягненнями.
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Колектив кафедри бере активну
участь в лікувальній та діагностичній
роботі. На базі комунальної установи
«Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» співробітники надають допомогу та консультують осіб,
які займаються фізичною культурою і спортом, провідних спортсме-

нів міста, області, України, тренерів,
ветеранів спорту. На клінічній базі
комунальної установи «Запорізький
міський центр екстреної медицини і
швидкої медичної допомоги» співробітники кафедри наглядають за хворими в інфарктному та хірургічному
відділеннях.
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Працює команда —
виграє наука
Коли кафедра фізколоїдної хімії, створена 1959 року, переїздила з Одеського
фармацевтичного інституту до Запоріжжя, з викладацького складу не приїхав з нею ніхто, тому довелося формувати підрозділ з нуля. Але на поталу
одну з «хімічних королев» у Запоріжжі ніхто віддавати не збирався. Згодом
вона розквітне і займе у ЗДМУ своє горде належне місце. Пристрасні серця,
світлий розум науковців різних поколінь віддають їй майже шість десятків
літ. І цей процес нескінченний.

422

II фармацевтичний факультет

Зараз під керівництвом завідувача
кафедри, доктора фармацевтичних
наук, доцента А. Г. Каплаушенка на
кафедрі працюють: кандидати хімічних наук, доценти — О. Р. Пряхін, С. О. Похмьолкіна, Г. В. Чернега,
Б. О. Варинський, А. І. Авраменко,
кандидат фармацевтичних наук,
старший викладач М. О. Щербак,
кандидати фармацевтичних наук,
асистенти Ю. Г. Самелюк, Ю. М. Кучерявий, Ю. С. Фролова.
А в ті перші роки становлення складалося непросто. Курс лекцій з фізичної та колоїдної хімії читав запрошений з Дніпропетровського
державного університету професор
В. П. Галушко, готувала практикум
і вела практичні заняття асистент
О. А. Вдовіко, яка згодом захистила

кандидатську дисертацію, отримала
звання доцента і пропрацювала на
кафедрі до 1986 року. З 1960 по 1961
рік завідувачем кафедри був кандидат технічних наук П. І. Крижанівський, а з 1961 по 1967 — доцент
І. П. Чернобаєв. У ці ж роки на кафедру прийшли асистенти С. О. Похмьолкіна, А. І. Квашенко і Л. А. Сур.
З 1967 року кафедра фізичної та
колоїдної хімії стала самостійним
курсом, завідувала яким С. О. Похмьолкіна, яка захистила у тому ж
році кандидатську дисертацію і вже
доцентом 1972 року очолила повноцінну кафедру. У цей час було створено найбільший на факультеті лабораторний практикум, видано велику
кількість навчально-методичного матеріалу, що і нині є актуальними.
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1959-1973 роки позначені великою
плинністю кадрів, водночас — створенням матеріальної бази кафедри,
активною роботою над методичним
забезпеченням, удосконаленням педагогічного процесу і кадровим поповненням. На кафедру прийшли
О. Р. Пряхін, Г. В. Чернега, В. І. Ткач,
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які працювали над дисертаційними
дослідженнями і успішно їх захищали. Керівниками дисертаційних
робіт були відомі в країні і за кордоном вчені: ректор Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту
академік М. А. Лошкарьов, професор
В. П. Галушко, доктор хімічних наук,
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У 2016 році кафедра фізколоїдної хімії
презентувала свій сайт та впровадила
дистанційне відпрацювання занять,
а у 2017 році розробила
чотири відео-посібники з дисциплін,
які вивчають студенти.

професор А. В. Панфілов, доктор хімічних наук, професор А. І. Лопушанська. У цей період на кафедрі
було захищено 7 кандидатських ди
сертацій.
Напрацьований досвід роботи в галузі електрохімії визначив напря-

мок подальших наукових досліджень
кафедри за темою: «Електрохімічні
методи вивчення лікарських речовин в рослинній сировині і готових лікарських формах». За результатами
досліджень надруковано понад 250
робіт, отримано більш ніж 20 авторських свідоцтв, затверджено велику
кількість раціоналізаторських пропозицій. Доцентам С. О. Похмьолкіній, О. А. Вдовіко і О. Р. Пряхіну присвоєні почесні звання «Заслужений
винахідник СРСР». Паралельно з
цим напрямом тривали дослідження
адсорбційної здатності лікарських
речовин, поверхневої активності тимолу, ментолу, простих і складних
ефірів й ацетилсаліцилової кислоти. Вперше співробітники кафедри
визначили константи, що характеризують температурну стійкість адсорбційних плівок і вплив на них рН
середовища. Вивчення адсорбційних властивостей алкалоїдів дозволило визначити разові і добові дози
платифіліну і кодеїну фосфату. Результати доповідали на III Всесоюзному з'їзді фармацевтів у м. Кишиневі 1980 року. У ці ж роки науковці
успішно працюють над розробкою
полярографічного, амперометричного і кондуктометричного методів аналізу. Отримані авторські свідоцтва на
способи полярографічного визначення платифіліну і сенецифіліну при їх
спільній присутності, а також ксантинолу нікотинату з мефенаміновою
кислотою та її солями.
Співробітники кафедри упродовж
багатьох років провадили комплекс
ні наукові дослідження у співпра-
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ці з іншими науковими установами.
Так, протягом 1982-1985 років, під
час виконання спільного з кафедрою
аналітичної хімії комплексного дослідження на тему: «Вивчення умов,
ідентифікації та розробка чутливих
методик фармацевтичного аналізу органічних лікарських речовин»,
яка була визнана кращою, доцент
кафедри фізичної та колоїдної хімії
В. А. Вдовіко (у співавторстві) отримала диплом Міністерства вищої і
середньої спеціальної освіти та грошову премію, яку переказала в фонд
Чорнобиля.
Доцент О. Р. Пряхін плідно співпрацював з кафедрою технології ліків.
У 1975-1977 роках він брав участь у
дослідженнях полісахаридного препарату прополісу, у створенні техно-
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Кафедра активно впроваджує
інноваційні методи навчання,
так з 2015 року проводяться вебінари
для студентів заочної форми навчання,
співробітники кафедри зняли
та змонтували лабораторні роботи
для лабораторних занять з фізичної,
колоїдної та медичної хімії,
зокрема й англійською мовою.
логічного регламенту на виробництво
гелю «Капсітол». Учений спільно з
кафедрою аналітичної і фармацев
тичної хімії працював над створенням нового лікарського препарату
«Екоцид», що був зареєстрований
у фармакологічному комітеті 1993
року. Доцент О. Р. Пряхін і тепер вносить значний вклад в розвиток кафедри, а з 2004 року обіймає посаду
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декана другого фармацевтичного
факультету.
Вагомих результатів досягла співробітник кафедри, доцент Г. В. Чернега, яка спільно з кафедрою загальної
хімії Запорізької державної інженерної академії досліджувала можливість утилізації відпрацьованих
розчинів фотолітографії у виробництві напівпровідникових приладів і
займалася проблемами безвідходної
технології нафтохімічних і гальванічних виробництв. З огляду на актуальність охорони навколишнього середовища промислового Запоріжжя,
співробітники кафедри проводили
дослідження, які вирішують проблеми забруднення повітряного басейну
і стічних вод промислових гігантів
міста. Була розроблена методика визначення формальдегіду і підібрані
аніонактивні флокулянти для процесів очистки стічних вод підприємства Авто3А3.   Визначено шкідливі
домішки повітря гальванічного цеху
заводу «Радіоприлад».
Йшов час, змінювався склад кафед
ри. Прийшли нові співробітники:
кандидат хімічних наук О. Б. Роман,
доцент А. В. Верба — з досвідом дослідження в галузі синтезу біологічно активних речовин, а також аналізу електронних спектрів поглинання
в УФ області з метою встановлення
взаємозв'язку між будовою речовини
та її фармакологічною дією. У 2011
році захистила кандидатську дисертацію асистент А. І. Авраменко, яка
поєднує роботу на кафедрі з посадою
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дослідження синтетичних, фізико-хімічних і біологічних властивостей похідних 5-арил і 5-гетерил
1,2,4-тріазол-3-тіонів. Завдяки новому науковому напрямку в колектив кафедри влилися молоді кад
ри — М. О. Щербак, Ю. Г. Самелюк і
Ю. М. Кучерявий, які у 2015-2017 роках успішно захистили кандидатські
дисертації.
За підтримки ректорату університету кафедра розпочала працювати
над іще одним науковим спрямуванням: ультрависокоефективним хроматомасспектрометричним вивченням нових синтезованих речовин,
об’єктів рослинного і біологічного
походження та лікарських засобів.
Роботу з новим сучасним обладнанням веде кандидат фармацевтичних
наук, доцент Б. О. Варинський.

заступника декана другого міжнародного факультету.
У 2012 році викладацький колектив
кафедри очолив доктор фармацев
тичних наук, доцент Андрій Григорович Каплаушенко, який того ж
року започаткував новий науковий
напрям кафедри, спрямований на
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Цікавим і перспективним є нинішній
день кафедри. Для проведення наукових досліджень кафедру обладнано двома сучасними високотехнологічними лабораторіями: лабораторією
рідинної хроматомасспектрометрії
і лабораторією з синтезу біологічно
активних речовин. У рамках двох ініціативних науково-дослідних робіт
кафедри: «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних
властивостей похідних 5-арил- та
5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» і
«Розробка, валідація методик аналізу та дослідження АФІ — похідних 1,2,4-тріазолу з використанням
хроматографії та масспектрометрії»
захищено 3 кандидатські дисертації, заплановані та своєчасно вико-
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ності нових синтезованих речовин,
проводяться роботи з упровадження
в практику нового лікарського засобу «Тіометрізол», що є активним цитопротектором і може знайти своє застосування в неврології, кардіології, а
також як засіб з надання першої допомоги при гострогіпоксичних станах.

нуються одна дисертація на здобуття
наукового ступеня доктора наук та
три дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора філософії. Готуються до планування ще дві дисертаційні
роботи.
Кафедра дбає про молоду талановиту молодь. Активно працює студентський науковий гурток. Упродовж
останніх років на кафедрі захищено
більше 10 дипломних робіт, чотири
студенти-науковці стали призерами і переможцями Всеукраїнських
конкурсів студентських наукових
робіт.
Результати наукових досліджень
опубліковані в більш ніж 150 наукових статтях в Україні і за її межами.
Співробітники кафедри є авторами
близько 100 патентів та авторських
свідоцтв, а також двох монографій.
Спільно з іншими кафедрами здійснюється вивчення біологічної актив-

Викладачі кафедри готують фахівців
як фармацевтичного, так і медичного
профілю. Навчально-методична робота кафедри постійно вдосконалюється, впроваджуються сучасні методи
навчання і контролю знань студентів.
У комп’ютерному класі використовуються оригінальні контролюючі та
навчальні програми, з усіх розділів
курсу медичної і фізичної та колоїдної хімії створено банк тестів, у тому
числі англійською мовою, електрон
ні варіанти навчальних посібників,
лекцій, методичних розробок. Вперше видано авторську психолого-педагогічну гру «Хімічні перегони»
для практичних занять з «Медичної
хімії», а на вебінарах представлено
модифіковані арт-терапевтичні методики та вправи, які можна використовувати на різних етапах практичного заняття з хімії.
За останні два роки колектив кафедри підготував більше 50 навчальних
та навчально-методичних посібників,
які пройшли рецензування та рекомендовані, в тому числі, МОН і МОЗ
України. Всі лекції та лабораторно-практичні заняття проводяться
з використанням презентацій та навчальних відеофільмів, якість і перелік яких весь час оновлюється.
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Під символом білої ромашки
Взірцем поєднання наукової роботи з практичним досвідом у боротьбі
з туберкульозом є співпраця кафедри фтизіатрії і пульмонології ЗДМУ
із комунальною установою «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер», який є клінічною базою науковців.
Півстоліття тому (1967 ) при кафедрі госпітальної терапії, яку очолював професор
Борис Безбородько, організували цикл туберкульозу, вів його на той час доцент
Микола Грановський, а клінічною і навчальною базою був Комунарський протитуберкульозний диспансер. Пізніше базами циклу туберкульозу стали четверте терапевтичне і торакальне відділення Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру.
У 1974 році цикл туберкульозу набув статусу самостійного курсу, а через два
роки курс реорганізовано в кафедру, яку очолив доцент Олександр Герман.
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Із 2001 року завідує кафедрою фтизіатрії і пульмонології доктор медичних
наук, професор Олександр Самуїлович
Шальмін. Починав лікарську практику лікарем-фтизіатром протитуберкульозного санаторію «Веселянка».
Відтак працював лікарем-фтизіатром
у хірургічному відділенні Запорізького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, де одночасно
завідував ендоскопічним кабінетом. У
1982 році Олександр Шальмін захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук,
згодом - доктора медичних наук за спеціальністю «фтизіатрія». Автор і спів
автор 263 наукових робіт. Підготував
9 кандидатів та одного доктора наук.
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Упродовж півстоліття кафедра
успішно розвивається, нині цей науковий осередок організовує свою навчальну, наукову, лікувально-консультативну та діагностичну роботу
в трьох відділеннях обласного диспансеру (247 ліжок). На кафедрі також працюють: доктори медичних
наук, професори Радій Миколайович Шевченко і Олена Миколаївна Разнатовська, доцент, кандидат
медичних наук Олександр Анатолійович Растворов, асистенти, кандидати медичних наук Роман Миколайович Ясінський, Юлія Валеріївна
Мирончук, а також асистент Валентин Миколайович Хлистун.
Потенціал науковців високий, головним
чином за таким фактором, як поєднання досвіду й молодості. Так, тут працюють вчені з відомими іменами у фтизіатрії, потужним практичним і науковим
досвідом. Наприклад, Радій Миколайо-
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вич Шевченко у складні часи епідемії
минулого століття очолював боротьбу
з туберкульозом в Україні, вперше в
тодішньому Союзі стояв біля витоків
створення пульмонології, зокрема, займався кардіопульмонологією, працював з такими корифеями медицини як Микола Амосов і Платон
Шупик. Радій Миколайович п’ятнадцять років очолював цю кафедру
в ЗДМУ.
Поруч з досвідченими вченими розвивають свої здібності, успішно
прокладають дорогу в науку вже
їхні учні. Так, Олена Миколаївна
Разнатовська — вчений уже нового покоління дослідників. Вихованка ЗДМУ, професор кафедри, доктор медичних наук, доцент. Шлях
від випускного до наукового звання
доктора наук зайняв всього 16 років. Автор і співавтор 273 наукових
робіт. Під її керівництвом працює

Кафедра реалізовала проект «Оцінка
впровадження Geno Type MTBDR plus
для ранньої діагностики мультирезистентних
форм туберкульозу у Запорізькій області,
Україна» у рамках Глобальної програми
досліджень епідемії туберкульозу GABRIEL,
яку фінансує Fondation Mérieux (Франція).
над докторською дисертацією кандидат медичних наук Роман Ясінський, кандидатські дослідження
проводять очний аспірант Г. В. Худяков та асистенти Ю. В. Мирончук
і В. М. Хлистун.
За матеріалами наукових досліджень, проведених на кафедрі, захищені докторська та вісім кандидатських дисертацій, підготовлено
дванадцять клінічних ординаторів.
Тут провадяться систематизовані дослідження з широкого кола проблем,
які мають не лише теоретичну зна-
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чимість, але значною мірою взаємопов’язані з практичною медициною. Науковий напрямок кафедри
з п’ятирічним терміном виконання
формулюється так: «Дослідження
патогенетичних механізмів прогресування специфічного процесу, встановлення критеріїв неефективного
лікування та розробка своєчасної їх
корекції у хворих на туберкульоз
легень».
Професорсько-викладацький склад
кафедри удосконалює лікувально-діагностичний процес в клініках, вчені допомагають впроваджувати нові
методи лікування і діагностики. За
останні 10 років отримано 25 патентів
на корисну модель та два свідоцтва
на авторське право, опубліковано
п’ять методичних рекомендацій МОЗ
України, чотири інформаційні листи,
15 нововведень, включених до Галузевого Реєстру МОЗ України. Все це
знаходить широке упровадження в
лікувальній роботі протитуберкульозних закладів Запоріжжя та області.
Важливою складовою роботи є навчальний процес, наукова робота
зі студентами. На кафедрі постійно впроваджуються новинки, приміром, створили та впровадили 8
онлайн-курсів за вибором для студентів І-VІ курсів. Кафедра забезпечує і
післядипломну підготовку: інтернатуру за спеціальністю «Пульмонологія та фтизіатрія», клінічну ординатуру за спеціальністю «Фтизіатрія»
та PhD-аспірантуру за спеціальністю
«Медицина».
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В такому середовищі працювати
можуть тільки безстрашні і завзяті,
адже постійно доводиться мати справу
зі складними занедбаними випадками.

I медичний факультет

435

Кафедра хірургії та анестезіології

Почесна мета —
виховати гідних учнів
Хірургічна спеціалізація вимагає неухильного вдосконалення, і справжньому
професіоналу, який бажає завжди залишатися затребуваним, потрібно вчитися упродовж усього життя. У хірургів, особливо тих, які роблять у професії
перші самостійні кроки, є чудова можливість набувати нових знань на кафедрі
хірургії та анестезіології факультету післядипломної освіти ЗДМУ. Кафедра
молода, їй всього два роки. Її створили з метою якіснішої підготовки лікарів-інтернів за фахом «Хірургія» та «Анестезіологія». Очолює науково-навчальний
підрозділ високий професіонал своєї справи, доктор медичних наук, професор
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Сергій Миколайович Завгородній. Під
його керівництвом працюють: доктор
медичних наук, професор О. В. Капшитар, кандидати медичних наук,
доценти — С. І. Воротинцев, Н. О. Ярешко, кандидати медичних наук, аси
стенти — О. С. Доля, О. І. Мангуренко,
асистент М. Б. Данилюк.
На кафедрі діють інтернатура, магістратура, аспірантура (РhD) та клінічна ординатура. Лікарі-інтерни
отримують хірургічну практику у
найпрестижніших лікарняних закладах Запоріжжя, адже кафедра
має потужну навчальну базу, а саме:
перше хірургічне відділення, відділеня анестезіології та інтенсивної терапії, відділеня інтенсивної терапії та
реанімації загального профілю, відділення політравми з ліжками травматології, відділення нейрохірургії — у
КУ «МКЛЕ та ШМД м. Запоріжжя»;
хірургічне та гнійно-септичне відділення КУ «МКЛ № 2 м. Запоріжжя»;
кафедра факультетської хірургії,
хірургічне відділення, відділення інтенсивної терапії у багатопрофільній
лікарні «Віта Центр»; кафедра госпітальної хірургії, хірургічне відділення, відділення хірургії судин, відділення трансплантології, відділення
кардіохірургії — у КУ «Запорізька
обласна клінічна лікарня» ЗОР.
Молода генерація хірургів та анестезіологів ЗДМУ виховується на
кращих зразках, що їх напрацювали досвідчені колеги, відомі запорізькі хірурги у таких галузях, як
трансплантологія, абдомінальна та
торакальна хірургія, анестезіологія

Участь у щоденних клінічних конференціях,
клінічних оглядах хворих завідувачем кафедри,
лікарями хірургічного відділення,
сприяють формуванню клінічного мислення
у лікарів-інтернів.
та інтенсивна терапія, хірургічні захворювання ендокринних органів,
хірургічні захворювання судин та інших напрямах.
Випускники з фаху «Хірургія» в інтернатурі навчаються три роки, з
фаху «Анестезіологія та інтенсивна терапія» — два. Підготовка лікарів-інтернів базується на принципах
максимально можливої практичної
роботи з пацієнтом. Практичні заняття — це напружена праця у від-
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діленнях біля ліжка хворих, в операційних, ендоскопічних кабінетах та
кабінетах УЗД.  Оскільки операційні
зали оснащені сучасним відео-обладнанням, молоді лікарі спостерігають
за проведенням хірургічних втручань з конференц-зали.

Уся робота кафедри підпорядкована навчанню
і вихованню гідної плеяди молодих хірургів,
адже цей процес вимагає великого терпіння
і триває не менше доброго десятка років.
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Науковці кафедри працюють над
дослідженнями з таких напрямків:
хірургічна корекція захворювань
ендокринних залоз; дослідження,
характер і особливості етіології, патогенезу, клінічного перебігу та результатів хірургічного лікування
хворих з невідкладними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та ендокринних
органів; розробка та впровадження
персоніфікованого підходу у виборі лікування хворих з невідкладною
хірургічною патологією злоякісних
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захворювань (невідкладна онко
хірургія). Цікавими є теми щодо застосування сучасних протоколів та
алгоритмів при виконанні оперативних втручань у хворих старечого та
похилого віку, а також ті, що стосуються кровозберігаючих технологій в
хірургії, використання ультразвуку в
анестезіологічній практиці, забезпечення прохідності дихальних шляхів
за допомогою надгортанних повітроводів, периопераційне ведення пацієнтів похилого і старечого віку тощо.
Про потужність наукових досягнень
співробітників кафедри свідчать
теми дисертацій, які вони успішно захистили. Так, у професора
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С. М. Завгороднього це — «Транс
плантація кріоконсервованих, ксеногенних острівцевих клітин підшлункової залози в лікуванні хронічних
ускладнень інсулінозалежного цукрового діабету» та «Хірургічні аспекти лікування хронічної ниркової
недостатньості». Професор О. В. Капшитар працював над темами —
«Лапароскопія у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту» та
«Діагностичні та лікувальні лапароскопічні втручання при гострій хірургічній абдомінальній патології».
Доцент Н. О. Ярешко досліджувала «Клініко-діагностичне значення
мікробіологічних та імунологічних
показників при лікуванні хворих
з розлитим гнійним перитонітом»,
доцент С. І. Воротинцев — «Ентеральну оксигенацію в інтенсивній
терапії критичних станів». Асистент
О. І. Мангуренко вивчав «Відновлення біологічної стійкості організму
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при опіковій хворобі», асистент
О. С. Доля — тему «Оптимізація методу вибору хірургічного лікування
токсичного зобу». Усі напрацювання
цих дисертаційних досліджень широко використовуються у хірургічній
практиці і служать добрим зразком
молодому поколінню лікарів.
Науковий пошук на кафедрі триває:
над докторським дисертаційним дослідженням з теми «Анестезія та
периопераційна інтенсивна терапія
у хворих з ожирінням» працює доцент С. І. Воротинцев, кандидатську
дисертацію «Індівідуалізація респераторної підтримки у пацієнтів з
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помірним та високим ризиком розвитку післяопераційних легеневих
ускладнень в абдомінальній хірургії» виконує аспірант Т. С. Кузьменко.
Клінічний ординатор М. Б. Данилюк
досліджує тему кандидатського дисертаційного дослідження — «Профілактика та діагностика лікування
гіпопаратиреозу у ранньому післяопераційному періоді при раку щитоподібної залози». Співробітники
кафедри проводять консультативну
роботу на базі першого хірургічного відділення КУ «МКЛЕ та ШМД
м. Запоріжжя», хірургічних відділень
міської клінічної лікарні № 2, у клініці «Візус», а також в ендокринологічних відділеннях міста та області — за
потреби під час виїздів.
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«Молодший брат» університету
Упродовж навчального року в медичному коледжі — напружені робочі будні.
Студентська молодь у білих халатах на лекціях і практичних. Майже все, як
в університеті — адже навчальний заклад є структурним підрозділом ЗДМУ.
Навчальний заклад має 85-річну історію. Вона бере початок від заснованої
1933 року Запорізької транспортної фельдшерської школи Південної залізниці Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР.  Діяльність школи була
припинена 1941 року у зв’язку з тимчасовою німецько-фашистською окупацією Запоріжжя, а з жовтня 1943 року відновили набір студентів на фельдшерське відділення. Протягом 1949-1954 років тут готували фельдшерів-
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акушерів за чотирирічною програмою навчання, заклад носив назву
Запорізька залізнична фельдшерсько-акушерська школа. Згодом
училище зі сфери управління Міні
стерства транспорту та зв’язку підпорядкували управлінню Міністерства охорони здоров’я України й воно
отримало назву Державний вищий
навчальний заклад «Запорізьке медичне училище». А з 2009 року коледж — «молодший брат» ЗДМУ.
Упродовж всієї історії заклад виконує
головну місію — навчає кадри для медичної галузі. Тут готують медичних
сестер за спеціальністю «Медсестрин-

ство» та фармацевтів за спеціальністю
«Фармація, промислова фармація».
За роки своєї діяльності навчальний
заклад підготував більше десяти тисяч кваліфікованих фахівців для медичної та фармацевтичної галузі.
«Зараз у нас за партами 402 студенти, 110 з них — першокурсники, які
органічно влилися в колектив, —
розповідає викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Медсестринство в хірургії»,
директор коледжу Олександр Олександрович Гужов. — Щороку наші
випускники стовідсотково складають
ліцензійний іспит «Крок».
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У навчальному корпусі 16 кабінетів,
11 лабораторій, облаштованих для
занять зі спеціальності «Фармація», і
17 кабінетів, 2 лабораторії та Тренінговий центр — для опанування спеціальності «Медсестринство». Колектив пишається навчальною аптекою,
облаштованою в кабінеті управління
економікою фармації. Звісно, ліків
у коробках немає, а решта все, як у
справжній — касовий апарат, віконце, за яким кожен з майбутніх фармацевтів може максимально наблизитися до умов роботи, прочитавши
рецепт латиною і обслуживши свого
одногрупника, який виступає в ролі
пацієнта. Заняття у такому класі
проходять цікаво й набагато ефективніше.
Хороше враження справляє кабінет
медичної інформатики. Зосереджені
першокурсники, майбутні фармацев
ти, старанно прагнуть подружитися з
комп’ютером: створюють документи,
відкривають електронні скриньки,
дехто шукає навчальну літературу.
Їхній інтерес до технологій зрозумілий — майже половина дітей приїздить навчатися з районів, не всі володіють комп’ютером, багато хто не має
його вдома, або доступу до Інтернету. Тому усі люблять цей затишний
клас, тут шістнадцять робочих місць
і викладач завжди підкаже і навчить.
Приємно бачити в навчальних класах
поряд зі студентами молоді обличчя
їхніх викладачів. Такий курс на викладацьку молоду зміну взяла дирекція коледжу. Наставникам легко
бути з вихованцями на одній хвилі.
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«Наш педагогічний колектив фаховий, перебуває у творчому пошуку,
працюємо в напрямку оптимізації
змісту та організації навчального
процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм, потреб
мережі охорони здоров’я країни та
регіону, — констатує директор коледжу, — це передбачає пошук нових
форм, методів навчання та виховання студентів, розвитку педагогічної майстерності, загальної культури, створення мотивації й умов для
професійного вдосконалення. Такі
завдання наші педагоги добре розуміють і вони їм під силу».
В. М. Алфімов, М. О. Аравицька,
В. О. Арефіна, М. Ю. Беспалова,
В. А. Білобородова, Н. О. Брагар,
Л. А. Велика, В. І. Вецкур, В. М. Воло
кітіна, А. В. Ємець, Т. О. Закусилова, О. В. Звягінцева, Н. В. Зелінська,
Н. М. Іванкіна, Т. М. Каплаушенко,
В. В. Касьяненко, О. П. Кілєєва,
О. І. Корхова, О. М. Кулеба, А. М. Ма-
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ляренко, Ю. Ю. Мамай, Д. Ю. Мороз,
О. І. Мягкова, Г. Г. Нікітюк, В. Г. Носенко, М. І. Павленко, Л. В. Пограновська,
І. С. Подкоритова, М. І. Поправко,
Ю. Ю. Саболдашна, В. С. Сакальский,
С. В. Сірик, О. С. Складанна, Т. Є. Таланкова-Середа, В. І. Триполець,
Т. Ю. Четвертак докладають усіх зусиль, щоб дати грунтовні знання підопічним.
Варто додати, що викладачі коледжу
організовують науково-пошукову роботу студентів в рамках гуртків, якими керують. Результатом є проведення щорічного конкурсу «Кращий
за фахом» серед студентів відділень
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«Сестринська справа» та «Фармація», участь у щорічній Регіональній
студентській науково-практичній
конференції «Пошук — це шлях до
істини», яка проводиться серед студентів медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Здібна
молодь бере участь у Всеукраїнській
науково-практичній конференції
молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти
медицини та фармації», яка навесні
проводиться у Запорізькому державному медичному університеті, та
багатьох інших студентських конференціях.
До послуг студентів бібліотека з
14-тисячним фондом. Особливим попитом користуються підручники загальноосвітньої навчальної програми.
Випускники у коледжі не марнують
часу, роки навчання разом з викладачами організовують продуктивно.
Вважають, що цілком готові до практичної роботи. А частина — до вступу у ЗДМУ.  Таке продовження навчання є органічною фазою здобуття
вищої медичної освіти. Випускники
медичного коледжу за спеціальністю
«Медсестринство» мають право вступу до ЗДМУ на ІІ курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», а за
спеціальністю «Фармація, промислова фармація» — за спеціальностями
«Фармація, промислова фармація»
та «Технології парфюмерно-косметичних засобів» за скороченою програмою навчання.

Студенти та колектив коледжу все
упевненіше почуваються частиною
потужної університетської родини.
Вони беруть участь у загальноуніверситетських заходах — посвяті в студенти, випускних урочистостях. Керівництво університету тримає руку
на пульсі коледжу, допомагає налагоджувати процес життєдіяльності
закладу. Періодично його відвідують
фахівці провідних структур університету з метою консультацій, професійної, методичної допомоги колегам.
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Університетська клініка —
погляд у завтра
Десять років тому в Запорізькому державному медичному університеті, згідно з наказом МОЗ України, було створено лікувально-профілактичний структурний підрозділ — навчально-науковий медичний центр «Університетська
клініка». Зараз цей підрозділ є потужним закладом дорослої та дитячої мережі, оснащеним за останнім словом, де на європейському рівні пацієнтам
надають висококваліфіковану спеціалізовану консультативну, діагностичну,
лікувальну медичну допомогу, яка підсилена супроводом професорів, доцен-
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тів медичного університету. За оснащенням, філософією ставлення до
пацієнтів, впровадженням сучасних
методик науковий, навчальний та лікувальний заклад є зразком медицини завтрашнього дня.
«Нині клініка спеціалізується на терапевтичному профілі надання медичної допомоги, — розповідає директор закладу, доктор медичних
наук, професор Віталій Кривенко. —
Новизною для нашого регіону стало
відкриття спеціалізованих медичних
центрів — стоматологічного, гастроентерологічного, вегетативних і метаболічних розладів, інтервенційної
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сонографії, ендоскопічної діагностики та лікування, медичної профілактики та інших.
Провідними аспектами діяльності
Університетської клініки є надання
спеціалізованої медичної допомоги,
проведення наукових досліджень,
забезпечення освітнього процесу
студентів, магістрантів, клінічних
ординаторів, аспірантів і підвищення
кваліфікації медичних працівників.
На базі Університетської клініки
працюють дев’ять кафедр нашого
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університету: сімейної медицини,
терапії і кардіології ФПО, внутрішніх хвороб-3, клінічної лабораторної
діагностики, терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, медицини катастроф, військової медицини, анестезіології і реаніматології,
патологічної анатомії і судової медицини з основами права, факультетської хірургії, нервових хвороб,
урології, променевої діагностики і
терапії. Це досить потужний арсенал. Тому, коли людина потрапляє в
клініку, вона може отримати повний
спектр медичних послуг. Сюди вхо-
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дить огляд висококваліфікованими
спеціалістами з різних галузей, лабораторне, інструментальне обстеження на сучасному діагностичному
обладнанні світових брендів, а також
інтерпретація результатів фахівцями разом з науковцями, консультації
у професорів та доцентів, з розробленням індивідуальних програм лікування пацієнтів».
В клініці на високому рівні надають
ендоскопічну допомогу населенню,
яка, зокрема, передбачає не лише
якісну діагностику, але й застосування малоінвазивних оперативних
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втручань. За потреби хворому беруть
біопсію та проводять дослідження в
імуногістологічній лабораторії.
Особливо цінним в контексті сучасного стану надання медичної допомоги населенню є створений замкнутий
цикл надання найширшого виду послуг: усе під одним дахом, з максимальними вигодами для відвідувачів. Людині, яка приїхала, скажімо,
з глибинки, не потрібно гаяти час на
очікування процедур та їхніх результатів, а також шукати фахівців,
які їх прокоментують та нададуть
рекомендації.
Діагностичному центру «Здоров’я»,
який діє в клініці, немає аналогів в
Україні. Гаслом цього унікального підрозділу є сповнені глибинного
смислу слова Миколи Амосова —
«Зберегти своє здоров’я може тільки
сама людина».
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«Для кожної людини вкрай важливо оцінити стан свого здоров’я. Не
лише під час критичного загострення будь-якого захворювання, але й з
профілактичною метою, — переконана заступник директора клініки з організаційної роботи, доктор медичних
наук Аліна Демченко. — Діагностика
є першим кроком на шляху до одужання хворого. Саме комплексне обстеження під контролем висококваліфікованих спеціалістів дозволяє
відслідкувати початок багатьох небезпечних захворювань. Його повноцінно можна зробити у нашому діагностичному Центрі «Здоров’я». Цей
підрозділ Університетської клініки
просто унікальний. Провідний напрямок його діяльності спрямований
на подовження якісного життя населення, раннє доклінічне виявлення
патологічних змін організму. Опрацювання індивідуальної профілактичної програми допомагає людині
відповідально ставитися до свого
здоров’я».
У Центрі діє 15 спеціалізованих кабінетів. Загалом для комплексного
обстеження пацієнтів розроблено
16 профілактичних і 10 діагностичних програм. Використовуються
сучасні інструментальні методи досліджень — ультразвукова діагно
стика з доплерографією на апараті
експертного класу «ESAOTE MyLab
50», ендоскопічні методи на японському апараті «Pentax». Новітній
американський рентген-апарат дає
не лише швидкі і точні результати,
але й гарантує найвищий ступінь захисту.
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Людині, яка часто хворіє і змушена вживати більше ліків, аніж хліба,
зрозумілим є острах перед відвідинами чергового лікарського кабінету, де
їй знову призначать купу препаратів.
«Важливого значення надаємо немедикаментозним методам лікування й
реабілітації хворих, адже живемо в
епоху фармакологічної «агресії», —
розповідає Аліна Вікторівна Демченко. — Цій меті, зокрема, служить
унікальний апарат «Boslab» — програмно-апаратний комплекс моніторингу і біоуправління для психофізіологічного тренінгу та реабілітації,
його використовують при станах психоемоційної напруги, яка супроводжується підвищеним тонусом симпатичної нервової системи».
Доктор медичних наук, доцент Михайло Колесник послуговується єдиним в Запорізькій області черезстравохідним ультразвуковим датчиком,
який дає змогу побачити ті структури серця, які неможливо оцінити при
традиційному УЗД. Тільки за допомогою такого приладу можна діагностувати наявність тромбів в порожнинах серця та своєчасно попередити
розвиток інсульту. Новий ультразвуковий сканер преміум-класу VIVID
E9 XD Clear дозволяє проводити тривимірні дослідження серця, які є новим етапом в діагностиці серцево-судинних захворювань.
Цікаві відкриття очікують пацієнтів
і в кабінеті ультразвукової денситометрії — від міцності кісток залежить опірність організму підступно-

му остеопорозу. Скринінг виконують
у чотирьох рівнях, аби вчасно скоригувати дієту, медикаментозну терапію, щоб уникнути ризику переломів,
травм. На високому рівні отримують
допомогу люди, які мають проблеми
із зором, слухом.
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Стаціонарні відділення клініки є базами для напрацювання практичних
навичок лікарями-інтернами за фахом «Загальна практика — сімейна
медицина», «Внутрішні хвороби» та
«Нервові хвороби». Вони навіч бачать
унікальне оснащення, блискуче його
застосування на практиці.
Важко перелічити кількість різноманітного виду лабораторних послуг.
Тут можна, здається, дослідити організм від кінчиків волосся на голові
до мізинців на ногах. В клініко-діагностичній лабораторії представлений широкий спектр лабораторних
аналізів, зокрема, щодо діагностики
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атеросклерозу, цукрового діабету,
захворювань щитоподібної залози,
крові, серцево-судинної та легеневої
систем, діагностики метаболічного
синдрому. Цілковита автоматизація лабораторного процесу, використання найсучаснішого обладнання
провідних світових брендів гарантує
якість досліджень. Кожна краплина
крові пацієнта містить повну інформацію про біохімічний та клінічний
стан людини, що дає змогу навіть вивести формулу старіння організму.
Унікальною за своїм призначенням
і оснащенням є лабораторія патогістологічної та імуногістохімічної діа-
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гностики. Вона виконує дуже важливу місію прижиттєвої морфологічної
діагностики патологічних станів різноманітних органів і систем. В лабораторії проводиться патогістологічне
дослідження біопсійного та операційного матеріалу, зокрема, із застосуванням допоміжних гістохімічних
методик. Особливе місце в сучасній
патоморфологічній діагностиці захворювань людини займає імуногістохімічне дослідження. За допомогою ІГХ-маркування на парафінових
зрізах тканин людини можлива ідентифікація цілої низки діагностичних
молекул у біоптатах та операційному
матеріалі хворих. Тобто, цей аналіз
допомагає спрогнозувати перебіг тієї

чи іншої хвороби, наче «випередити» її, а також призначити терапію.
Таким чином своєчасне звернення
до лікаря і діагностика високого класу може істотно продовжити життя
людини, спонукає до дії і боротьби
за життя. На теренах області таких
досліджень не провадить жодна лабораторія.
Щодня через усі лікарські кабінети
клініки та стаціонар проходять десятки, сотні хворих не лише із Запорізької області, але й багатьох інших
регіонів. Скрізь триває уважна вдумлива робота з відвідувачами. Професори, доценти і весь колектив клініки
працюють для людей.
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Перше правило роботи —
допомогти кожному
Деканат першого медичного, на думку багатьох, недаремно визнаний зразковим. На факультеті навчається близько двох тисяч шестисот студентів. Крім
цього, деканат організує й контролює роботу двадцяти шести кафедр, на яких
працює понад 400 співробітників. Виконувати величезний спектр обов’язків
в змозі тільки справді згуртований колектив, працівники якого вкладають в
роботу всю душу.
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Позиція декана, кандидата медичних
наук, доцента кафедри госпітальної
педіатрії Володимира Михайловича
Компанійця, який очолює факультет з 2001 року, дуже проста: максимально допомагати студентам. А
вони йдуть сюди щодня: комусь потрібна довідка, іншому — порада, нерідко виникають побутові проблеми
в гуртожитках. Рідний деканат допомагає всім.
Перші помічники декана — його заступники, майже всі колишні випуск
ники нашого університету і про студентські проблеми знають не з чуток.
Найскладніший — перший курс,
— курує доцент кафедри медичної
фізики, біофізики та вищої математики О. З. Іванченко. Другим курсом
займається доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я
С. М. Малахова. За третій і четвертий
курси відповідає доцент кафедри патофізіології Г. В. Василенко, а п’ятим

і шостим курсами опікується доцент
кафедри медицини катастроф і військової медицини К. І. Лур’є.
Щодня спілкуються зі своїми підопічними старший інспектор О. В. Юшко,
інспектори Л. В. Покасюк та О. В. Максименко. На кожній з них лежить безліч обов’язків: видача довідок, ведення електронного журналу, контроль
за пересуванням контингенту студентів тощо. «Час пік» — передсесійний період, коли кафедри здають екзаменаційні відомості, і всі дані треба
опрацювати в найкоротший термін. І
хоч паперовий документообіг змінився на електронний, та обсяг роботи залишається дуже великим.
Декан В. М. Компанієць має чимало
особистих подяк — від Кабінету Міністрів, міністерства охорони здоров’я
України, обласної ради, але із більшим задоволенням показує нагороди
університетські, зокрема, за участь у
щорічному фестивалі «Ритми осені».
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Тисяча талантів —
один факультет
Другий медичний факультет був створений у 2010 році, коли виникла потреба в окремому підрозділі для навчання лікарів-педіатрів. Деканом новоствореного факультету призначили кандидата медичних наук, доцента кафедри
патологічної анатомії і судової медицини Юрія Федоровича Полковнікова.
Розбудова нової структури вимагала багато часу для вирішення непересічних завдань.
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У 2015 році, після модернізації си
стеми підготовки фахівців у медицині, була скасована спеціальність
«Педіатрія». Науково-педагогічний
колектив університету на чолі з ректором Ю. М. Колесником доклав чимало зусиль, щоб довести: педіатрія
обов’язково має бути виділена як
окрема спеціальність і готувати лікарів-педіатрів треба, починаючи з
першого курсу.
За участю декана Ю. Ф. Полковнікова створювалась кафедра лабораторної діагностики, адже на другому
медичному навчають й фахівців з
цієї спеціальності. В Україні професіоналів такого профілю випускають
тільки чотири вузи, і потреба в них
дуже висока.
Будні підрозділу звичайні й непрості водночас, адже робота з людьми
ніколи не буває легкою. У деканаті
всього п’ятеро чоловік, на їхніх плечах лежить великий обсяг роботи:
на другому медичному навчається
близько тисячі студентів, в них —
безліч проблем, в які треба вникнути
та допомогти вирішити.
Заступник декана, доцент кафедри
гістології, цитології та ембріології
О. І. Потоцька стежить за навчальним
процесом із першого до п’ятого курсу.
Навчальні предмети дуже складні й
не всім під силу оволодіти необхідним масивом інформації, отже потрібен контроль за успішністю.
Зона відповідальності заступника
декана Г. В. Грицай, доцента кафед

ри загальної практики — сімейної
медицини, — робота з випускними
курсами та магістрантами, підготовка документів, зокрема дипломів із
вкладинками європейського зразка,
цей процес вимагає знання англійської мови.
Два інспектори — О. В. Мних та
О. О. Кубіч — щодня безпосередньо
спілкуються зі студентами: комусь
потрібно видати довідку, допомогти
оформити заяву, поїхати у справах
своїх підопічних тощо.
Як наголосив декан Ю. Ф. Полковніков: «Головне в нашій справі — залишатися людиною. А все інше — додасться».

463

ІІІ медичний факультет. Деканат

Факультет популярних
спеціальностей
За одинадцять років, що минули з першого набору, курс стоматології «виріс»
до окремих кафедр, а з 2015 року стоматологів готує окремий спеціалізований факультет — ІІІ медичний. За цей час університет закінчила ціла плеяда
висококваліфікованих спеціалістів, зараз нове покоління майбутніх стоматологів отримує знання і шліфує майстерність на сучасному високотехнологічному оснащенні у справжніх професіоналів.
— У молодих майбутніх стоматологів є всі умови для продуктивного навчання: сучасна апаратура, тренінговий центр, де вони відпрацьовують передові
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технології лікування зубів, — констатує декан третього медичного факультету доцент Максим Андрійович
Шишкін. — В студентів стійка мотивація добре навчатися, маючи перед
собою приклад своїх наставників —
завідувача кафедри хірургічної та
пропедевтичної стоматології, кандидата медичних наук, доцента Олександра Чертова, завідувача кафедри
терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, доктора медичних
наук, доцента Олександра Возного. І
нині в строю, подаючи приклад невтомного служіння улюбленій справі, легенда стоматології — професор
Ігор Васильович Бердюк.
Студентство на факультеті завзяте.
Більше десяти відсотків — відмінники навчання. Кожен п’ятий займається науково-дослідницькою роботою в
студентському науковому товаристві.
Свої доповіді вони представляють на
наукових конференціях у ЗДМУ, інших університетах країни та на між-

народних наукових конференціях за
кордоном.
Бурхливий розвиток новітніх технологій у стоматології вимагає від студентів універсальних знань. Тому
найважливіше завдання деканату —
контроль за успішністю, відвідуванням лекцій, виконанням кафедрами
навчальних планів. Цим опікуються
заступники декана — доцент кафед
ри пропедевтичної та хірургічної
стоматології Ю. О. Бурега та асистент
цієї ж кафедри О. А. Варакута.
— У 2017 році університет прийняв
перших студентів на спеціальність
«Фізична терапія, ерготерапія».
Ними також опікується наш факультет, — розповідає декан. — Пам’ятаю
власні студентські роки та намагаюся бути справедливим у вимогах. Я
вдячний своїм студентам, що вони
стараються добре навчатися, докладають всіх зусиль, щоб стати
справжніми фахівцями.
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У нас здобувають не освіту,
а знання
Перший фармацевтичний факультет також іменинник — виповнюється
115 років від його заснування. З огляду на поважний вік, треба гідно тримати
марку кращої фармацевтичної школи України.
Декан першого фармацевтичного факультету, доцент кафедри токсикологічної
та неорганічної хімії Олександр Андрійович Кремзер — сам випускник фармацевтичного факультету Запорізького медінституту. Він пишається своєю alma
mater, і недарма. Рейтинг факультету — найвищий в Україні. Коли молодий
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провізор, випускник ЗДМУ приходить влаштовуватись на роботу, для
нього завжди знайдеться вакансія.
Багато наших випускників сьогодні
працюють в Києві: у столиці теж високо оцінюють запорізький рівень.
Двічі на рік співробітники деканату
в рамках профорієнтаційної роботи
відвідують медичні коледжі України,
середні школи нашого міста і розповідають майбутнім потенційним абітурієнтам про навчання в ЗДМУ.  Аргументи насправді дуже вагомі: на
факультеті створена найпотужніша
науково-технічна база, лабораторії
оснащені новітніми приладами, такими як мас-хроматограф, спектрометри, аналізатори тощо. І цією унікальною технікою користуються не
лише дослідники, але й студенти під
час навчання.
Перший фармацевтичний є одним
з родоначальників впровадження
найсучасніших технологій, зокрема онлайн-курсів за вибором та для
самостійної роботи студентів. На
кожній кафедрі створені власні підручники та посібники. Саме бажання
завжди тримати таку високу планку
додає сил і наснаги в роботі зі студентами. Основне завдання деканату —
правильна організація навчального
процесу та виховна робота.
«Завжди кажу всім: студент — це
особистість. Можна вказати йому на
недоліки, але в рамках нормальних
людських відносин. Ніхто не має права принижувати гідність молодої людини», — переконаний декан.

Заступники декана: доцент кафедри
фармацевтичної хімії Л. Г. Черковська, доценти кафедри технології
ліків І. А. Бірюк та І. О. Пухальська
поділяють думку свого керівника
і докладають багато енергії і часу
для вирішення усіх питань студентів. З повагою і теплотою ставляться до студентів і старший інспектор
деканату Т. О. Вовченко, інспектор
Я. М. Лєскова. Працівники деканату
завжди допоможуть вирішити будьяке складне питання, проконтролюють побутові умови своїх підопічних
у гуртожитку.
І всім дуже приємно, коли випуск
ники багато років потому згадують
рідний факультет, розповідають про
свої досягнення. А таке трапляється
нерідко. Бо теплота серця і людська
турбота не забуваються, скільки б не
минуло часу.
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З повагою
до своїх дорослих студентів
У 1997 році у Запорізькому державному медичному університеті поновили
прийом студентів на заочне відділення фармацевтичного факультету зі спеціальності «Фармація», а у 2004 відкрили фармацевтичний факультет заочної форми навчання. Тоді ж розпочали підготовку студентів за спеціальністю
«Технології парфумерно-косметичних засобів».
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Сьогодні на другому фармацевтичному факультеті отримують знання
понад 2000 студентів, більшість з них
мають середньо-спеціальну та вищу
освіту. Декан другого фармацевтичного, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Олег Романович Пряхін
зазначив, що на факультет прагнуть
вступити абітурієнти зі всіх регіонів України — від Волині до Донбасу, — адже наш університет славиться підготовкою фахівців на всю
країну.
Контингент студентів другого фармацевтичного має свою специфіку.
Тут навчаються дорослі люди, середній вік яких — 30 років. Це практикуючі провізори, фармацевти, і
диплом нашого навчального закладу
дуже важливий для їх подальшого
професійного росту. Тому і перед деканатом стоять особливі завдання. За
якихось 20 днів сесії студенти-заочники повинні встигнути виконати лабораторні практикуми, скласти заліки, іспити, прослухати курси лекцій.
Весь цей напружений навчальний
процес має бути чітко організований.
Важливо, щоб студенти вчасно прибували на кожну сесію, і, як вважає
О. Р. Пряхін, заслуга колективу деканату в тому, що явка в нас — стовідсоткова.
Другий фармацевтичний набагато
раніше, ніж інші факультети, впровадив дистанційне навчання, зараз
на всіх кафедрах створені сайти з
онлайн-курсами, вже є досвід складання заліків за їх допомогою. Для

студентів заочної форми навчання це
актуально, як ні для кого іншого.
У деканаті другого фармацевтичного факультету — сім працівників.
Навантаження на кожного велике,
адже сесії у заочників не двічі на рік,
а протягом всього навчального року.
Заступники декана — доцент кафедри фармацевтичної хімії О. О. Портна та доцент кафедри фармакогнозії
і ботаніки О. М. Денисенко стежать
за тим, щоб всі відвідували заняття,
вчасно складали іспити. Старший
інспектор І. А. Ревтова, інспектори
Ю. Ю. Ліхман, О. А. Сугак, Ю. А. Повстяна щодня готують накази, виписують довідки, розробляють макети
дипломів, додатків до них, відповідають на безліч питань і прохань. Така
в них робота. І виконують її працівники деканату другого фармацев
тичного доброзичливо, з повагою до
своїх дорослих студентів.
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Перепустка
до університетської освіти
В ювілейний рік університету своє 45-річчя відзначає і перший міжнародний
факультет. Заснований у 1973 році, він є своєрідною перепусткою до університетської освіти кожного з іноземних студентів.
За час, що минув від заснування, до вступу в університет підготовлено 6000
іноземних громадян із 101 країни світу. Зараз тут проходять довузівський
етап навчання представники країн Азії, Африки, Південної Америки.
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— Дуже важливо, наскільки успішно
майбутні студенти пройдуть довузівський курс. Він включає підготовку з
української мови, біології, фізики,
хімії, математики, інформатики, —
розповідає декан, доцент Дмитро
Іванович Дочинець. — Наприкінці
навчального року майбутні студенти складають іспит із цих дисциплін
і вступний до університету.
За навчанням, а також побутом, здоров’ям підопічних стежать працівники деканату першого міжнародного. У них великий обсяг роботи з
офіційними паперами. На кожного
майбутнього студента-іноземця готується папка, яка містить близько
20 документів. Заступник декана,
викладач Центру підготовки іноземних громадян Л. П. Гайдук відповідає
за проведення нострифікації, тоб-

то процедури визнання документів
про попередню освіту особи. Інспектори Т. С. Бех, Ш. А. Алієва, Є. І. Архипенко займаються оформленням
запрошень на навчання, перевіркою
документів, оформленням паперів
для одержання студентом посвідки,
що дозволяє тимчасове проживання
в Україні, влаштуванням новоприбулих, їхнім побутом у гуртожитках,
водять до лікарні, на медогляди. Від
їх такту, чуйності, уваги залежить
психологічне самопочуття молодих
людей, швидкість адаптації до нових умов життя в чужій, незнайомій
країні.
Дружна злагоджена робота, цілковита взаємозамінність і щира турбота про своїх іноземних підопічних
характеризують колектив деканату
першого міжнародного факультету.
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Відомий в світі бренд — ЗДМУ
Ще в перші роки свого становлення як медичного вищого навчального закладу
Запорізький медінститут розпочав навчання іноземних громадян. Нині наші випускники займають провідні пости у системах охорони здоров’я більш як у сорока країнах світу. А про якість освіти, яку вони здобули у стінах нашого вишу
свідчить те, що ЗДМУ, за даними МОН України, входить в п’ятірку найпопулярніших вищих навчальних закладів держави. З року в рік зростає кількість
іноземців, які бажають навчатися у нас. Переважна більшість обирає наш університет за рекомендацією своїх батьків, рідних, знайомих, які закінчили його
свого часу. До речі, ще у сімдесяті роки минулого століття наш виш, єдиний серед усіх медичних ВНЗ СРСР, отримав право підготовки фахівців для Індії.
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З 1974 року за напрямами «Медицина» та «Фармація» підготовлено
понад 5,5 тисяч студентів зі 101 країни світу. 40 випускників закінчили
аспірантуру та успішно захистили
дисертації. Сьогодні на факультеті
готують фахівців за спеціальностями «лікувальна справа», «медицина»,
«педіатрія», «фармація» та «стоматологія», також студенти отримують
післядипломну освіту в клінічній ординатурі або аспірантурі, проходять
стажування.
Нині на другому міжнародному факультеті навчаються понад 2500
іноземних громадян. Цим великим
контингентом опікується колектив
деканату на чолі з деканом, доцентом
Іваном Володимировичем Мельником. До іноземних студентів потрібен
особливий підхід: молоді люди опинилися далеко від батьківщини, своїх
близьких, їм нелегко адаптуватися в
країні з іншим менталітетом, мовою,
звичаями. Тому співробітники другого міжнародного не тільки стежать за
успішністю, своєчасним складанням
іспитів і заліків, контролюють умови проживання в гуртожитках, а й
вирішують багато інших питань: від
побутових проблем своїх підопічних
до стану здоров’я. А іноді з ними треба просто поговорити по щирості чи
дати батьківську пораду.
Зі студентами працюють чотири заступники декана. Старший викладач
кафедри фізколоїдної хімії А. І. Авраменко відповідає за навчально-виховний процес, опікується
гуртожитками. Старший викладач

кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії О. Л. Зінич, доцент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії
та топографічної анатомії С. В. Чугін,
старший викладач кафедри органічної і біоорганічної хімії С. В. Холодняк, доцент кафедри органічної
хімії А. К. Білий ведуть навчальну
та виховну роботу кожен зі своїми
курсами та спеціальностями. Чималий обсяг роботи лежить на плечах
інспекторів деканату: В. С. Гайдукової, О. Й. Білецької, О П.  Пиптюк,
І. С.   Карапути, Г. Т. Луців, Л. А. Соменко, О. А. Сердюк, О. О. Олійник,
В. Я. Ушати.
Після шести-восьми років навчання в
університеті іноземні громадяни набувають не лише ґрунтовних знань
своєї професії, але й (що дуже важливо) стають у себе вдома послами
доброї волі і допомагають налагодити
тісніші відносини між своїми країнами і Україною.
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Відповідальні
за професійний ріст
На факультеті післядипломної освіти отримують первинну та вторинну спеціалізацію лікарі (провізори)-інтерни з 26 спеціальностей, клінічні ординатори, слухачі курсів підвищення кваліфікації (лікарі, провізори та фармацев
ти), проходять стажування викладачі медичних коледжів. Тут навчається
понад 3,5 тисяч осіб з усіх куточків України. Тематика курсів щорічно змінюється з урахуванням актуальних тенденцій у медицині та фармації, застосовуються сучасні форми та методи навчання, які включають новітні інформаційні технології, зокрема дистанційне навчання.
— Ми вважаємося лідерами в Україні з підготовки фахівців, — відзначив
декан, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Юрій Юрійович Рябоконь. — Надалі працюватимемо над удосконаленням якості нашої роботи.
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За останній рік істотно розширилася
географія курсів медичного спрямування. Слухачі їдуть до нас з Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Київської, Рівненської,
інших областей України. Це обумовлено передусім тим, що у ЗДМУ
напрацьовано унікальну тематику
курсів, яка зацікавлює все більшу
аудиторію медиків. Великою популярністю користуються такі курси,
як «Загальна фармація», «Актуальні
питання педіатрії», «Протезування
кульшового суглоба», «Безплідний
шлюб і планування сім’ї». Вперше
факультет післядипломної освіти організував цикли вторинної спеціалізації з психіатрії, це виявилося дуже
на часі для лікарів загальної практики-сімейної медицини у зв’язку з появою нових стандартів ведення хворих лікарями поліклінічної служби.
Найбільше курсантів обирають педіатрію. Це тому, що на кафедрі дитячих хвороб неосяжне поле для
удосконалення з різних напрямів —
дитяча хірургія, неонатологія, отоларингологія, анестезіологія дуже
популярні серед фахівців дитячого
профілю, і педіатри зацікавлені в отриманні нових знань. Для співпраці з
вузькими спеціалістами планується
відкриття нових курсів, нової тематики, напрямів з актуальних питань
медицини. За рахунок дистанційного навчання суттєво розширюється
аудиторія. Гарна динаміка і у навчанні фахівців фармацевтичної галузі. Щороку на передатестаційних
циклах підвищують кваліфікацію
понад 1800 фармацевтів і провізорів.

Маршрути виїзних передатестаційних циклів — Кропивницький, Черкаси, Миколаїв, Херсон, Дніпро.
Деканат факультету післядипломної
освіти має два напрями діяльності:
медичний і фармацевтичний. Заступники декана доцент О. В. Федосєєва
та старший викладач О. А. Бігдан
відповідають за курси підвищення кваліфікації лікарів, провізорів,
фармацевтів, а також клінічних ординаторів. Доцент Н. О. Ткаченко
та асистент Д. А. Задирака опікуються лікарями та провізорами-інтернами. Великий обсяг роботи з
документацією виконують інспектори Ю. О. Тишкевич, О. О. Мехоношина, І. В. Бодня та В. М. Барабаш. До
деканату ФПО входить також відділ
сприяння працевлаштуванню, який
очолює Г. А. Вальман.
Завдяки молодості, енергії та відданості своїй праці колектив деканату
ФПО не боїться експериментувати і
впроваджувати нові форми роботи.
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Берегині порядку

Хоч співробітники навчального відділу
називають свою основну роботу плануванням, організацією та контролем
освітнього процесу, насправді, це —
логістика у чистому вигляді. Створити
розклад так, щоб не вийшло накладок
з часом, спеціальностями, аудиторіями, викладачами, предметами, іспитами, — справді, завдання для віртуозів.
Особливо, якщо взяти до уваги кількість груп — майже 700! Щодня через
аудиторії, лабораторії, навчальні кабінети та комп’ютерні класи проходить
близько десяти тисяч студентів. І у
тому, що немає відчуття хаосу, все відбувається чітко і організовано, велика
заслуга навчального відділу.
Керівник підрозділу Олена Петрівна Школова особливо відзначила ще
один напрям роботи відділу: розробку робочих навчальних планів, адже
від них залежить якість освіти, яку

здобувають в ЗДМУ.  До компетенції
відділу відносяться розрахунок і перевірка навантаження на викладачів,
а також перевірка завантаженості
й пропускної можливості аудиторій.
Ця копітка робота вимагає граничної
зосередженості та уваги. Як і координація програм ЄДЕБО, «Контингент»,
«Статистика», «Education», АСУНП.
У сфері відповідальності колективу
також методичний та інформаційний супровід освітнього процесу в
університеті, узагальнення досвіду
вищої медичної та фармацевтичної
освіти, пропозицій кафедр з питань
вдосконалення організації освітнього
процесу. Фахівці навчального відділу — Н. К. Шафоростова, К. С. Калініна, М. К. Процко, В. В. Афанасьєва,
Є. Б. Афанасьєва, Т. В. Нєбиліцина, —
якісно та оперативно справляються зі
своїми обов’язками.
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Креативна ланка
навчального процесу
Колектив навчально-методичного відділу відіграє провідну роль в організаційно-методичній, аналітичній, навчально-видавничій та інформаційній роботі університету. Керує відділом Рада навчально-методичного забезпечення
та підвищення кваліфікації викладачів, яку очолює доктор медичних наук,
професор Ю. Г.  Резніченко. На базі методичного кабінету організована робота
Центральної методичної ради на чолі з першим проректором ЗДМУ М. О. Авраменком. Безпосередньо в методичному кабінеті працюють завідувачка відділу І. О. Кіяшко та методист вищої категорії І. К. Лур’є — фахівці з великим
професійним та організаційним досвідом.
Працівники відділу постійно моніторять організаційно-методичну базу та роботу кафедр, аналізують їхній стан і розробляють пропозиції з підвищення
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ефективності цієї роботи, сприяють
пошуку нових методичних технологій у навчальному процесі, надають консультативну та практичну
допомогу викладацькому складу з
визначення форм, методів і засобів навчання. Одне з важливих зав
дань — координація діяльності циклових методичних комісій.
Під пильною увагою проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи доцента С. А. Моргунцової, професора Ю. Г. Резніченка та
І. О. Кіяшко навчально-видавнича діяльність університету, починаючи з
її планування кафедрами, закінчуючи отриманням грифів різного рівня.
Організовує розроблення, рецензування та підготовку до затвердження робочих програм дисциплін,
що вивчаються, сприяє правильності їх створення та стану методист
І. К. Лур’є.
І. О. Кіяшко разом із доцентом
О. В. Сидоренком приділяють багато
уваги підвищенню кваліфікації викладацького складу ЗДМУ.  Особливе місце в діяльності відділу посідає
акредитаційно-ліцензійний напрям,
який розвивається завдяки ініціативі
та самовіддачі доцентів Н. В. Кизими
та І. В. Чорної. А доктор фармацев
тичних наук А. Г. Каплаушенко щороку організовує і очолює підбиття
підсумків рейтингу діяльності кафедр і професорсько-викладацького
складу університету.
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Університетська бібліотека —
лабораторія творчості й інтелекту
Наукова бібліотека ЗДМУ — одна з найкращих серед університетських
бібліотек нашого міста. Це — сучасний, добре обладнаний інформаційний
центр, який повністю відповідає вимогам часу. Навіть просто перебувати в її
стінах дуже приємно: велика світла читальна зала, цікаві виставки, доброзичливі та компетентні співробітники...
Директор Тетяна Володимирівна Карпенко розповіла, що бібліотека, як і університет, бере свій початок від одеських Вищих жіночих курсів, і в її фонді
дотепер зберігаються книжки, котрі приносили з дому професори і по яких
навчалися курсистки.
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Бібліотека постійно поповнюється
новими примірниками, співпрацює
зі всіма видавництвами України, які
випускають наукову та навчальну
профільну літературу. Щорічно передплачується більше ніж 200 найменувань періодичних видань — в
основному, спеціалізованих журналів, українських і закордонних.
Дуже важливо, щоб студенти, викладачі, науковці максимально швидко
і без проблем отримували всю потрібну їм літературу. Наша бібліотека однією з перших серед закладів вищої медичної освіти України
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запровадила автоматизацію бібліотечних процесів. Електронний каталог почали створювати у 2002 році,
штрих-кодування книг закінчили у
2009, а вже через рік була автоматизована й видача літератури. Кожен
читач сьогодні має електронні квиток
і читацький формуляр. Видання книг
значно прискорилось. Ось тільки
одна, але вражаюча цифра: за рік видано близько мільйона примірників
літератури! Біля витоків цієї величезної роботи стояли співробітники
О. В. Пономаренко, Ю. А. Решетнікова, Т. М. Воленко, К. О. Тернових,
О. Ю. Кірова, В. В. Щербаха та ветерани бібліотеки, дві Тамари Іванівни — Малохатко і Семенченко, яких
з вдячністю згадує весь колектив.
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Ріст цитованості
наукових праць
співробітників ЗДМУ
та включення університету
у світові інформаційні ресурси,
які забезпечують
глобальний пошук
наукової інформації, —
чимала заслуга бібліотеки.

Постійно поповнюється фонд електронних документів, і можна, не виходячи з дому, зареєструватися на
сайті та скористатись віртуальною
версією книги чи статі.
Ще одна важлива функція бібліо
теки — допомога науковцям. Ця
робота не обмежується лише пошуком літературних джерел чи доступом до найпрестижнішої наукометричної бази Web of Science:
співробітники бібліотеки порадять,
як правильно оформити список літератури чи цитування, обрати найточніші ключові слова, що зробити,
щоб збільшити «помітність» своєї
публікації.
Університетська бібліотека продовжує оновлюватись і розвиватись.
Відкриваються нові читальні зали,
обладнані комп’ютерами, створений

сайт бібліотеки, де висвітлюються всі
актуальні події колективу та досягнення.
Колектив бібліотеки молодий і працездатний, тут немає випадкових
людей, кожен — знавець своєї справи: надійний посередник між книгою
та читачем.
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Надійні помічники науковців
Головні завдання відділу аспірантури та докторантури ЗДМУ, який раніше
називався науковим відділом, — виконання наукових досліджень, міжнародне наукове співробітництво та підготовка аспірантів, кандидатів і докторів
наук. Відділ працює під керівництвом проректора з наукової роботи доктора
медичних наук, професора В. О. Туманського, а раніше — під керівництвом
проректорів з наукової роботи докторів медичних наук, професорів О. Г. Яхниці, Д. Ф. Іванова, В. В. Дунаєва, М. А. Волошина.
Сьогодні його очолює доктор економічних наук, професор Л. Н. Сергєєва.
У попередні роки значну увагу підготовці аспірантів приділяла доктор медичних наук, професор Г. К. Шевченко.
Професор Л. Н. Сергєєва та О. Г. Скопінова-Моторна забезпечують якісне
виконання PhD-аспірантами освітніх і наукових програм. Наукова служба — Н. П. Фоменко, Л. В Соколенко, О. В. Ткаченко, — координує виконання кафедральних науково-дослідних робіт, організацію науково-практичних
конференцій, своєчасну закупівлю реактивів, витратних матеріалів, експе-
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риментальних тварин, лабораторного, фармацевтичного та медико-діагностичного обладнання.
Співробітники служби інноваційної
діяльності та трансферу технологій
Л. І. Барвинська і В. Д. Кумець допомагають вести патентний пошук,
складати патентну документацію та
впроваджувати патенти в практику.
Фахівці метрологічної служби, якою
керує С. М. Марченко, забезпечують
метрологічну повірку всього вимірювального обладнання.
Відділ координує роботу кількох
постійнодіючих комісій, без яких
неможлива наукова робота: науково-планової комісії (голова — професор О. В. Рябоконь), комісії з перевірки первинної наукової документації
(голова — професор О. В. Усачова) та
комісії з біоетики (голова — професор С. Я. Доценко).
Для проведення дисертаційних і наукових досліджень університет має
міцну матеріально-технічну базу,
яка є кращою в Україні. Виконання більшості наукових досліджень
зосереджено в сучасно обладнаних
навчальному медико-лабораторному центрі (директор — професор
А. А. Абрамов) та Інституті клінічної
патології. Лабораторно-біохімічні і
клініко-інструментальні дослідження виконуються в Університетській
клініці, а також в сімнадцяти міжкафедральних лабораторіях.
Три фахові наукові журнали
ЗДМУ — «Запорожский медицин-

ский журнал», «Патологія», «Актуальні питання фармацевтичної і
медичної науки та практики» індексуються багатьма міжнародними наукометричними базами, два з них цитуються в найпрестижнішій базі Web
of Science.
Щорічно в університеті відбуваються
15-18 науково-практичних всеукраїнських і міжнародних конференцій.
В університеті плідно працюють три
спеціалізовані вчені ради з захисту
докторських і кандидатських дисертацій, щорічно у спецрадах захищається близько 40 кандидатських та
5-6 докторських дисертацій, на кафедрах ЗДМУ виконується від 60 до
85 науково-дослідних робіт. Співробітники університету щорічно отримують 40-45 патентів України, в які
закладаються всі новації, розроблені
нашими науковцями.
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Пріоритет університету —
сучасні інформаційні технології
Нині просто не уявляємо свого життя, праці, навчання, зрештою, побуту без
комп’ютера. Сучасні комп’ютерні технології оволодівають світом, і, звичайно
ж, нашим університетом. ЗДМУ — лідер серед вищих медичних навчальних
закладів країни за розвиненою матеріально-технічною базою, інфраструктурою наукових лабораторій і комп’ютерних класів, дистанційним навчанням
і телемедициною. Навчання проводиться з використанням найсучасніших
науково-педагогічних технологій, у навчальному і науковому процесі використовується понад півтори тисячі комп’ютерів, серверів, обладнано більше
50 комп’ютерних класів, які дозволяють виконувати навчальну програму, засновану на мультимедійних технологіях.
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Комп’ютеризовані й більшість робочих і технологічних процесів для
приймальної комісії, деканатів, біб
ліотеки. Роботу бухгалтерів і фахівців відділу кадрів значно полегшують спеціалізовані ліцензійні
програми обліку.
Усе стрімкішого розвитку набуває
в університеті впровадження у навчальний процес дистанційної освіти,
зокрема, онлайн-курсів. Діє очно-заочний тренінг для лікарів-практиків
області.
Розгорнута корпоративна мережа
створює єдиний інформаційний простір для якісного навчального та адміністративного процесу. Вся територія студентського містечка є WI-Fi
зоною, що дає можливість користуватись електронними ресурсами університету.
В кожному лекційному, актовому та
конференц-залах встановлена най-

сучасніша мультимедійна техніка —
панелі, проектори, ноутбуки.
Нагляд за всім цим складним і великим електронним господарством
здійснює колектив Центру комп’ютерних технологій під керівництвом
начальника Віктора Анатолійовича
Притули.
Група системних адміністраторів,
зокрема інженери В. В. Годицький,
А. А. Більченко, забезпечують безперебійну роботу серверного та мережевого обладнання, що працює
цілодобово протягом всього року.
Група підтримки (інженери К. О. Козак, О. В. Нежевенко та інші) допомагає користувачам в разі виникнення будь-яких проблем при роботі на
комп’ютері. В обов’язки співробітників групи входить також супровід
роботи численних мультимедійних
засобів під час лекцій, наукових конференцій, захисту дисертацій, урочистих заходів тощо.
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Власне видавництво —
вимога часу
«Видавництво ЗДМУ», до складу якого нині входить Центр видавничого забезпечення та редакційно-видавничий відділ, народжувалося з невеликої
друкарні. Наприкінці дев’яностих починали з тиражування і виготовлення
нескладної продукції. Поступово закуповували обладнання, освоювали нові
технології, засновували наукові журнали, і у 2005 році Запорізький державний медичний університет був визнаний на державному рівні як суб’єкт видавничої справи, отримав свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців.
Видання навчальної, методичної та наукової літератури, іншої друкарської
продукції, присвоєння ISBN — все це у компетенції Центру видавничого забезпечення, здатного виконати повний поліграфічний цикл робіт.
Колектив з чотирьох осіб — фахівців І. Г. Шишко, Т. І. Чуб, Н. В. Пугач та
М. І. Синюгіна виготовляє за рік майже 200 тисяч примірників різноманітної
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друкованої продукції: методичні видання, підручники, посібники, збірники тестів, матеріали конференцій, монографії, буклети, бланки для
приймальної комісії, автореферати,
дипломи й свідоцтва для переможців олімпіад, журнали успішності
тощо.
Професійне поліграфічне оснащення Центру дає змогу випускати продукцію високої якості, починаючи від
дизайну і закінчуючи післядрукарським оправлянням.
Нині університет видає три наукових
фахових журнали: «Запорізький медичний журнал», «Патологія» і «Актуальні питання фармацевтичної і
медичної науки та практики». Журнали впевнено завойовують собі авторитет у світових наукових колах,
входять до численних баз даних, а
«Запорізький медичний журнал» та
журнал «Патологія» включені у міжнародну наукометричну базу даних
Web of Sciensе і з’явилися у бібліотеках провідних університетів світу,
в тому числі і найпрестижніших —
Єльського і Кембріджського.
І якщо редакційною політикою та
змістом номерів опікуються редколегії кожного журналу, то їх видання — сфера відповідальності редакційно-видавничого відділу.

них наукових, наукометричних баз
даних, каталогів, репозитаріїв та
електронних бібліотек, генерування цифрового ідентифікатора DOI
для кожної статті, наповнення сайтів журналів у трьох мовних локаціях, профілів у міжнародних базах,
перевірка метаданих, зв’язок з авторами і рецензентами — далеко не
повний перелік робіт, який щодня
доводиться виконувати співробітникам редакційно-видавничого відділу.
Висококваліфікований колектив у
складі начальника відділу, заслуженого журналіста України В. М. Миклашевського, Г. М. Картолапової,
Ю. В. Полупан, О. С. Савеленко здатен
вирішувати найскладніші завдання.

Дотримання міжнародних стандартів та видавничої етики, розробка
і вдосконалення дизайну, літературне редагування, перевірка на
плагіат, включення до міжнарод-

Власне видавництво не лише оперативно забезпечує якісною продук
цією, а й сприяє іміджу університету
у світі як серйозного суб’єкта освітньої та наукової діяльності.
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Відповідальні
за міжнародний імідж
Запорізький державний медичний університет постійно інвестує у розвиток міжнародних відносин. Особлива увага приділяється співпраці з міжнародними організаціями, асоціаціями та іноземними закладами вищої освіти.
Створений у 2004 році міжнародний відділ ЗДМУ, діяльність якого спрямовує
і контролює перший проректор доцент Микола Олександрович Авраменко,
представляє університет на світовій арені під час міжнародних зустрічей, конференцій і семінарів. У сфері діяльності відділу — розробка та підписання договорів співпраці з закладами вищої освіти та організаціями, участь у роботі
міжнародних форумів, виставок, наукових співтовариств і асоціацій в Україні
та за кордоном.
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Працівники відділу забезпечують
участь студентів і співробітників університету в міжнародних програмах
і проектах, зокрема, освітніх програмах Європейського Союзу «TEM
PUS», «Erasmus+ КА2 Таме: навчання на медичних помилках», чеському
проекті «Support of HE in Ukraine»
спільно з Університетом Палацького
в Оломоуці. Наші студенти та представники професорсько-викладацького складу у рамках цих проектів отримують нові знання, досвід,
проходять стажування і практику.
ЗДМУ є членом міжнародних асоціацій: медичних університетів Європи — AMSE, східно-європейських
університетів — EEUA та Європейського товариства кандидатських
досліджень в галузі біомедицини та
охорони здоров’я — ORPHEUS.
Під керівництвом О. О. Сердюк фахівці А. В. Єрмаков, А. С. Павленко,

М. В. Глібова ведуть постійний моніторинг міжнародних рейтингів освітніх закладів, аналізують і оновлюють
отриману інформацію, готують на її
основі рекомендації з розвитку міжнародної діяльності, а також підтримують іномовні локації офіційного
сайту ЗДМУ п’ятьма мовами — англійською, французькою, іспанською,
хінді та арабською, опікуються, щоб
інформація завжди була повною та
актуальною. На базі підрозділу відкриті Індійський і Марокканський
культурно-освітні центри.
Організація і прийом делегацій, перекладацька діяльність, виготовлення довідок за запитами іноземних
студентів, підтримка електронної
системи підтвердження документів,
розробка та виготовлення рекламної
продукції — у сфері компетенції молодого, енергійного колективу міжнародного відділу.
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Бухгалтерія — не просто цифри
Бухгалтерська служба університету провадить облік фінансово-господарської діяльності, дотримуючись при цьому всіх вимог бюджетного законодавства. Головний бухгалтер ЗДМУ Людмила Сергіївна Дейнега несе велику
відповідальність за фінансову стабільність навчального закладу та своєчасну
сплату податків. Від її знань, мудрості, вміння прийняти правильне рішення
багато в чому залежить нормальна життєдіяльність університету. Під керівництвом головного бухгалтера всі підрозділи служби працюють чітко та злагоджено.
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Так, у компетенції підрозділу, який
очолює заступник головного бухгалтера А. Л. Мацик, — виконання
кошторисів витрат, контроль стану розрахунків із підприємствами,
установами та фізичними особами.
Цю роботу здійснюють бухгалтери
Т. С. Столпакова, Л. Т. Тур, Г. В. Кулинич. Обліком основних засобів, матеріалів, коштів, заходами щодо попередження нестач, розтрат та інших
порушень займаються Г. М. Ромалій-

ська, Є. В. Скоркіна, С. І. Приходько,
К. М. Малишева під керівництвом
заступника головного бухгалтера
О. Г. Костенко.
Завдяки плідній роботі підрозділу, який очолює заступник головного бухгалтера Л. Ф. Антонюк, на
рахунках університету своєчасно
акумулюються доходи від всіх видів платних послуг. Ведеться облік,
координується та здійснюється контроль договірних відносин. Підрозділ працює в тісній взаємодії з усіма
структурами, як добре налаштований годинниковий механізм, на всіх
етапах закупівлі від планування до
виконання договору. Нараховуються та своєчасно сплачуються податки. Копітка робота та працьовитість
фахівців Н. О. Зеленової, К. В. Костюк, О. В. Кадушкіної, Г. І. Тронь дає
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цін, придбання товарів, робіт і послуг
найвищої якості, мінімізація втрат
від несумлінних постачальників. За
це відповідають фахівці В. І. Григоренко, Л. В. Арінченкова, Т. Л. Проскура, Н. Л. Лісіна. Очолює відділ
Т. М. Сігідова.

можливість щоденно здійснювати
контроль правильності та своєчасності розрахунків із студентами та
орендарями. Бухгалтери Г. І. Тронь,
О. С. Клименко забезпечують контроль, облік та реєстрацію укладених договорів в Держказначействі з
дотриманням вимог чинного законодавства.
Оперативно та чітко працюють співробітники розрахункового підрозділу, який очолює заступник головного
бухгалтера І. В. Снопик. Бухгалтери
О. С. Цюрток, Т. М. Копан, О. М. Пилип’юк, Н. В. Філатова та А. О. Хохлова докладають усіх зусиль, щоб
студенти та працівники ЗДМУ без
затримки одержували стипендії та
заробітну плату, вчасно надходили
платежі до бюджету, від студентів —
плата за гуртожитки та звітність —
до контролюючих органів.
Головне завдання відділу публічних
закупівель — вибір кращого постачальника, отримання оптимальних
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— «Правила гри» постійно змінюються, і це потребує від співробітників гнучкості мислення, оперативності в роботі, — констатує головний
бухгалтер. — Часто доводиться знаходити логічний підхід до іноді нелогічних нормативних актів, приймати
нестандартні рішення за умов стандартизації та мати сталеві нерви на
час перевірок.
За роки злагодженої роботи в бухгалтерській службі сформувався
дружний, відповідальний колектив.
Кадри поповнюються молодими бухгалтерами, які швидко адаптуються,
навчаються в досвідчених майстрів
бухгалтерської справи. Професійний
рівень бухгалтерів ЗДМУ дає можливість вирішувати завдання будьякої складності.

Юридична служба

На сторожі Закону
Якщо порівнювати життєдіяльність
університету з великим організмом,
то юридична служба, за визначенням керівника Сергія Васильовича
Скріпкіна, — це його лімфатична система. Головне завдання відділу —
стояти на сторожі вимог чинного законодавства України, запобігати всім
проявам незаконності або невірного
тлумачення права, відстоювати законну позицію університету в будьяких ситуаціях. Невеликий колектив відділу вирішує велику кількість
різноманітних правових питань, насамперед завдяки чіткому розподілу
обов’язків та якісній взаємодії працівників.
Начальник відділу С. В. Скріпкін організує і координує всю його роботу,
а також є головою тендерного комітету університету. Представництво
в судах, де розглядаються справи за
позовами університету, в тому числі
в разі недотримання контрагентами
умов договорів, забезпечує досвідчений адвокат І. С. Кадуліна.
Значний обсяг роботи лежить на
плечах фахівця у сфері господарсько-правових відносин О. П. Каплій:
погодження проектів договорів, які
укладає університет, посадових інструкцій, вивіряння всіх документів
на предмет їхньої відповідності вимогам законодавства.
Один з найдосвідченіших працівників відділу юрисконсульт М. А. Ані-

щенко водночас є викладачем медичного права на кафедрі управління
економіки та фармації, зі студентами
пов’язана і його основна робота: погодження та надання оцінки відповідності проектів наказів підрозділів
університету вимогам чинного законодавства України, юридичний супровід навчального процесу, надання
консультацій студентам.
Секрет успішності роботи юридичної служби, як відзначив С. В. Скріп
кін, — у злагодженій роботі, ефективному розподілі функцій та,
водночас, взаємозамінності, діловій і
дружній атмосфері.
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Правильне планування —
гарантія процвітання
Точно спланувати видатки — означає забезпечити нормальну життєдіяльність установи. Планування, насамперед, — це розрахунок потреби в коштах на рік з урахуванням вимог бюджетного законодавства. Іншими словами,
кошторис за відповідними статтями видатків. Навіть придбання звичайних
олівців планується окремо!
Плануються й кошти на заробітну плату: згідно з нормативами обраховується необхідна кількість науково-педагогічного персоналу, у штатному розписі
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детально прописуються всі складові
заробітної плати кожного співробітника з усіма доплатами та надбавками. У підсумку, це фонд заробітної
плати університету.
Управління фінансовими потоками
університету передбачає здійснення відповідних заходів для якомога
більш повного використання кошторису, постійного аналізу, виконання
статей бюджету, уточнення, переміщення, дозатвердження тощо. Наприклад, в 2017 році у спеціальному
фонді державного бюджету не були
заплановані видатки на підвищення мінімальної заробітної плати до
3200 гривень, оскільки це рішення
Уряд прийняв у грудні попереднього
року. У кошторисі закладу були дозатверджені додаткові кошти. Таким
чином аналізується і відслідковується кожна стаття витрат. Всю цю
відповідальну і копітку роботу виконує колектив планово-фінансового
відділу. Професія економіста — це

поєднання знань математики, економіки, права, математичного аналізу. У підрозділі працюють справжні
знавці своєї справи: начальник відділу Я. М. Умріхіна, провідні спеціалісти — Ю. С. Руденко, І. Р. Єрмак,
С. С. Зайченко, І. І. Поліщук, спеціалісти першої категорії М. В. Чеботаєва, Т. О. Фатєєва.
Катерина Миколаївна Данилевич,
заступник ректора з економічних
питань, тепло відгукується про свій
колектив: «Розумниці, майже всі
закінчили з відзнакою вузи, мають
магістерські ступені і можуть виконувати будь-які роботи: звітність,
розрахунки, контроль, управління
фінансовими потоками, аналіз, планування, — все можуть, і можуть
взаємозамінювати один одного. Професіонали високої кваліфікації. Плюс
у кожної є інтуїція. І, мабуть, це головне. Адже плановиками можуть
працювати не всі. Навіть за знаком
Зодіака найкращі — Діви».
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За кожним документом —
Людина
Навчальний і науковий процеси, діяльність університету загалом забезпечують майже півтори тисячі співробітників, з них близько восьмисот — науково-педагогічних працівників. І про кожного з них вичерпну інформацію,
починаючи від дати народження і закінчуючи нагородами, можна отримати
миттєво у відділі кадрів завдяки програмі для управління підприємствами
«ІС ПРО», яка дозволяє зібрати до єдиної картки всі дані про працівника.
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Втім, коло функцій кадрової служби
ЗДМУ широке та різноманітне. Окрім
процедури прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників, це ще й облік особового складу,
ведення кадрової, звітно-облікової
документації, державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз плинності кадрів, ведення, крім
«ІС ПРО», програм «КАДРИ» та
«МЕДОС».
Працівники відділу здійснюють контроль за наданням відпусток, станом трудової дисципліни, організа
цією атестації, готують матеріали на
представлення до нагородження та
заохочення працівників університету тощо.
Колектив кадрової служби невеликий, всього п’ятеро фахівців, які
люблять і знають свою справу. Організовує та здійснює контроль за
виконанням роботи відділу кадрів,
діловодства та військово-облікового
столу заступник ректора з кадрових
питань і режиму Наталя Миколаївна
Бавицька. Наталя Миколаївна дуже
цінує своїх підлеглих А. Л. Ганчеву,
В. Ф. Дергачову, Г. І. Дєдову, Я. В. Іванову за компетентність і працездатність.
Г. І. Дєдова і В. Ф. Дергачова працюють у відділі вже майже тридцять років, свою справу вони знають досконало. Галина Іванівна
опікується контингентом науково-педагогічних працівників медичних факультетів, Віра Федорівна
відповідає за прийом-звільнення

адміністративно-обслуговуючого персоналу. Робота з науковцями,
навчально-допоміжним персоналом, контингентом науково-педагогічного складу, фармацевтичних та
міжнародних факультетів, науковцями, навчально-допоміжним персоналом — у компетенції А. Л. Ганчевої.
Я. В. Іванова веде штатний формуляр, готує документацію для нагородження, атестації.
«Ми працюємо з людьми, тож іноді доводиться підтримати та утішити, підняти настрій, — розповідає
Н. М. Бавицька. — Головне, що вирізняє справжнього кадровика, — повага до кожної людини».
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Кожен крок у роботі університету супроводжують відповідні документи.
Тому чіткий та грамотно налагоджений документообіг значною мірою
сприяє успішній діяльності.
У відділі діловодства, яким керує
Світлана Анатоліївна Савченко,
перші відвідувачі з’являються вже
о восьмій годині: комусь необхідно
завірити довідку, зареєструвати листа, іншому потрібна віза ректора. За
один рік через руки співробітників
відділу проходить понад 5 тисяч примірників вихідної пошти, вхідної —
майже три тисячі.
Всі листи — паперові, електронні і
ті, що надійшли з кур’єром, обов’язково реєструються в картотеці та
відправляються на ректорський стіл
для розгляду. У тому, що жоден лист
не загубиться, вчасно потрапить за
адресою — заслуга діловода І. С. Кремежної. Всі особові справи, фінансові документи зберігаються в архіві,
яким опікується ветеран університету Л. В. Чичканова. Професійно працюють друкарки О. Л. Цепкіна та
Л. В. Макаричева. Важко переоцінити
навантаження, з яким справляється
секретар-референт ректора С. І. Колесникова: зустріч відвідувачів, прийом і розподіл дзвінків, організація
повсякденної роботи ректора.
Товариськість, доброзичливість,
вміння знаходити спільну мову з
людьми, організованість, — далеко
не повний перелік особистих якостей,
якими володіють працівники відділу
діловодства.
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Жити і працювати безпечно

Найперша умова будь-якого виду діяльності — її безпечність для життя
та здоров’я працівників. Як вважає
начальник відділу охорони праці
Лариса Анатоліївна Гончар, за кожним нещасним випадком, травмою,
пошкодженням стоїть недотримання правил безпеки. На співробітниках відділу охорони праці лежить
завдання попередити такі випадки.
Для цього відділ проводить багато
заходів, спрямованих на створення
безпечних умов праці та навчального процесу згідно з вимогами чинного
законодавства, зокрема, своєчасну
атестацію робочих місць на кафедрах
і у виробничих підрозділах.
Одна з важливих функцій відділу —
контроль за проведенням інструктажів. Кожна особа, яка влаштовується

на роботу до університету, всі студенти обов’язково проходять вступний інструктаж, а потім — інструктажі перед виконанням конкретних
видів робіт або лабораторних занять.
Співробітники відділу надають методичну допомогу керівникам і фахівцям підрозділів із розробки інструкцій, які переглядаються та
коригуються щоп’ять років, а для робіт з підвищеною небезпекою — кожні три роки.
Колектив відділу охорони праці невеликий, але завдяки професіоналізму
та відповідальності співробітників —
начальника відділу Л. А. Гончар і
провідного інженера О. М. Весни, —
робить все, щоб працювати та навчатися в університеті було безпечно.
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Територія порядку та краси
Університет — не просто навчальний заклад, а й велике розгалужене господарство: п’ять навчальних корпусів і стільки ж гуртожитків, гараж, кафетерій та інші споруди. Треба докладати багато зусиль і турботи, щоб утримувати його в належному стані.
У кожному із цих об’єктів має нормально функціонувати водогін, каналізація,
електрика, опалення, вентиляція, бути відремонтовані замки, двері, вікна, —
зроблено все, що потрібно для нормального комфортного навчання, роботи і
життя.
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Територія студмістечка, площа якої
понад одинадцять гектарів, нагадує
доглянутий парк: милують око та наповнюють пахощами повітря десятки
видів хвойних і листяних дерев, кущі
троянд, яскраві квіти на клумбах. За
головним корпусом виріс цілий ліс
молодих ялиночок. Щорічно висаджується понад 50 нових дерев, багато інших рослин. Розкішна зелена
зона теж вимагає щоденної уваги та
підтримання.

— Всім цим опікується великий
штат господарської служби — понад 300 осіб: слюсарі, електрики,
озеленювачі, сантехніки, двірники,
підсобники, — розповідає проректор з адміністративно-господарської роботи Андрій Анатолійович
Козак. — Будівельна група вирішує
оперативні питання, які виникають
щодня: прибити карниз, повісити
годинник, поміняти лінолеум, відремонтувати меблі тощо. Договірний
відділ займається закупівлею будма-
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теріалів, миючих засобів, укладанням
договорів.
Перші помічники проректора — його
заступники: «права рука» головний
інженер Р. С. Нікітенко, енергетик
В. П. Качан, керівник будівельної
групи В. А. Ховрич. Контроль за щоденною господарською діяльністю —
станом гуртожитків, вивезенням
сміття, озелененням — лежить на
С. О. Голобородьку. За парк техніки — автомобілі, трактори, газонокосарки, бензопили — відповідає заві
дувач гаража І. В. Веклич.
Як відзначають гості, абітурієнти і
їх батьки, котрі вперше відвідують
наш університет, — у всьому відчувається дбайлива рука, уважне господарське око, панує порядок і краса.
В цьому велика заслуга і адміністративно-господарської служби університету.
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