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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 відзначе-
ний багатьма добрими здобутками. Нам є чим пишатися: ЗДМУ здобув сла-
ву одного з найкращих університетів країни, відомого в Україні і світі своїми 
традиціями, великим науковим потенціалом та перспективами, і займає ліди-
руючі 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 прак-
тикуючі лікарі Запорізького медуніверситету є першопрохідцями у таких 
важливих галузях, як трансплантологія та ендопротезування. А завдяки ви-
сокотехнологічним розробкам запорізьких вчених-фармацевтів Україна за 
рівнем розвитку фармацевтичної галузі та потенціалом вітчизняних вироб-
ників медичних препаратів не поступається багатьом європейським країнам. 

Дуже важливо, що нам вдалося не тільки зберегти кращі досягнення вітчиз-
няної системи медичної освіти, а й модернізувати її згідно з вимогами, які дик-
туються часом, бурхливим інформаційним простором, новітніми технологіями, 
зростаючими суспільними потребами та входженням України до європейсько-
го і світового співтовариства. За минулі десятиріччя у вузі склалося блискуче 
співтовариство учених і викладачів, підготовлені десятки тисяч висококвалі-
фікованих 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 гене-
рації 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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Команда однодумців

Стиль діяльності ректорату Запорізького державного медичного універси-
тету — довіра і взаємодія. Кожен знає, за що відповідає, сумлінно й креа-
тивно виконує свою справу. Ректорат, як команда однодумців, злагоджено 
працює на загальний результат — навчання і виховання медичної еліти 
незалежної України: ректор Запорізького державного медичного універ-
ситету заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук,  
професор Ю. М. Колесник, перший проректор кандидат фармацевтичних наук,  
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Ректорат



доцент М. О. Авраменко, проректор з наукової роботи заслужений діяч на-
уки 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 канди-
дат біологічних наук, доцент С. А. Моргунцова, проректор з адміністра-
тивно-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 орга-
нізації, доктор фармацевтичних наук, професор О. І. Панасенко, відповідаль-
ний секретар Приймальної комісії, кандидат фармацевтичних наук, доцент 
В. М. Одинцова, помічники ректора Н. В. Баранова та Н. В. Підкович.

Запорізький державний медичний університет
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