
Ю. Колесник, ректор Запорізького державного медичного 

університету (ЗДМУ), доктор медичних наук: 

«…Наш ВНЗ посідає гідне місце серед п’яти найпрестижніших 

медичних навчальних закладів. Є кілька складників такого високого 

рейтингу. <…> Нині в нас працює три спецради із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій за 10-ма спеціальностями. Це – вагомий внесок 

(поступ) у науку. Працюємо не в закритому просторі, налагоджуємо зв’язки з 

колегами як в Україні, так і за кордоном – Чехії, Польщі, Росії, Словаччині. 

Вони ґрунтуються на взаємообміні досвідом, спільних наукових 

дослідженнях. 

Іще одна гордість нашого колективу – університет має одну з кращих в 

Україні центральну науково-дослідну лабораторію, оснащену за останнім 

словом техніки. Це – малий інститут, у створенні якого за п’ять років було 

акумульовано близько 20 млн грн. Нині база наукових досліджень є такою 

потужною, що до нас їдуть користатися нею учені Харкова, Києва, Одеси, 

Донецька, Дніпропетровська. 

Науковий процес неможливий без постійного розвитку. Саме він 

притаманний нашому фармацевтичному факультету, який є кращим не лише 

в Україні, а й на теренах СНД.  

<…> Науковий пошук для наших учених помножується на практичні 

результати медиків області, більшість яких – наші випускники. Завдання в 

нас спільне – працювати на благо здоров’я населення». 

В. Туманський, проректор з наукової роботи ЗДМУ, доктор 

медичних наук: 

«Наукова робота є однією з головних складових усього навчального 

процесу. Зараз над запланованими дисертаціями працюють 38 майбутніх 

докторів наук і 114 – кандидатів. Упродовж навчального року працівниками 

ВНЗ захищені чотири докторські і 33 кандидатські дисертації. Видані 14 

монографій, п’ять підручників, 36 навчальних посібників з грифом МОН і 

МОЗ, а також отримані 47 патентів України. Це – досить висока наукова 

планка. 

Про серйозність і обсяги наукових пошуків свідчить хоча б те, що 

кожного року ВНЗ закуповує на 6-8 млн реактивів, тварин, обладнання для 

здійснення наукових досліджень. Це істотно сприяє молодим ученим. Свої 

роботи вони публікують, як того вимагає регламент, у трьох добротно 

оформлених фахових журналах, які видає університет» (В науку ступай на 

світанні // Запорізька правда (http://zp-

pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4896:2012-05-21-

10-56-05&catid=1:latest-news). – 2012. – 19.05). 


