
Спадчына гродзенскай школы

Гродзенскі медінстытут заснаваны ў жніўні 1958 года. Першы набор быў усяго 250 
студэнтаў. На пачатку тут працавалі 30 чалавек. У першым вучэбным семестры на 9 
кафедрах выкладалі 7 дацэнтаў і кандыдатаў навук. Не было свайго памяшкання, заняткі 
праходзілі на прыстасаваных да вучобы плошчах… У 1964 годзе першы выпуск — 248
урачоў, 22 з іх атрымалі дыплом з адзнакай «выдатна».

Партрэт у сучасным інтэр’еры   

Сёння ГрДМУ мае 6 вучэбных карпусоў, 6 факультэтаў, арэндуюцца плошчы на 22 
клінічных базах. У апошнія два гады пачалі працаваць факультэт павышэння кваліфікацыі 
і перападрыхтоўкі, а таксама падрыхтоўчае аддзяленне. На першай ступені вышэйшай 
адукацыі рыхтуюць медыцынскія кадры па 5 спецыяльнасцях, у клінічнай ардынатуры —
па 38, магістратуры — 13, аспірантуры — 32, дактарантуры — 9, на факультэце 
павышэння кваліфікацыі — 10.

Агульная колькасць супрацоўнікаў ГрДМУ — 1 252. Вучэбна-метадычную работу на 45 
кафедрах забяспечвае 571 выкладчык, у т. л. 44 дактары мед. навук і 234 кандыдаты, 41 
прафесар і 159 дацэнтаў. Навуковыя ступені маюць 54,9 % штатных выкладчыкаў. 

На пачатку 2018/2019 навучальнага года на 1–6 курсах навучаецца больш як 4 тысячы 
студэнтаў, з якіх больш за 700 замежныя (з 37 краін). Павышае кваліфікацыю 21 аспірант.  
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Загадчыца кафедры нармальнай анатоміі Фаціма Гаджыева на занятках з
замежнымі студэнтамі выкарыстоўвае 3D-анатамічны інтэрактыўны стол.

Сёлета 774 выпускнікі ГрДМУ атрымалі дыпломы ўрачоў па 5 спецыяльнасцях.
Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі ў гэтым навучальным годзе
скончылі 380 слухачоў, з якіх 37 прайшлі курсы перападрыхтоўкі. Першы выпуск
падрыхтоўчага аддзялення — 101 слухач, з якіх 20 — замежныя грамадзяне.  

За апошнія гады значна пашырана геаграфія краін, грамадзяне якіх прыязджаюць на
вучобу ў ГрДМУ: з 25 краін у 2012 годзе да 37 у 2018-м. Зараз ва ўніверсітэце больш як 
700 замежных студэнтаў, якім прапанаваныя дзве формы навучання: на рускай і 
англійскай мове.

Пры ўмове паспяховага завяршэння курса навучання выпускніку выдаецца дыплом 
міжнароднага ўзору і прысвойваецца кваліфікацыя ўрача. 

ГрДМУ — першы з медыцынскіх вну краіны з сертыфікаванай сістэмай менеджменту 
якасці, якая адпавядае патрабаванням СТБ ISO 9001 у Нацыянальнай сістэме 
пацверджання адпаведнасці Рэспублікі Беларусь і Нямецкай сістэме акрэдытацыі DAkkS. 

ГрДМУ двойчы быў лаўрэатам прэміі Урада Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў галіне 
якасці (2011, 2016). 

2 сакавіка 2018 года ў Маскве на 77-м пасяджэнні Эканамічнага савета СНД 2017 года 
ГрДМУ прысвоена званне лаўрэата за дасягненні ў галіне якасці прадукцыі і паслуг. 

Ва ўніверсітэце распрацавана сеткавая камп’ютарная праграма «Маніторынг мэтавых 
паказчыкаў», якая не мае аналагаў у краіне. Яна дапамагае прасачыць выкананне мэтавых 
паказчыкаў на розных узроўнях (кафедра — факультэт — універсітэт). 
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З 2007 года групы студэнтаў рэгулярна выязджаюць на стажыроўкі і летнюю практыку ў 
іншыя навучальныя ўстановы. У 2017/2018 навучальным годзе 43 студэнты праходзілі 
такую практыку ў Расіі, Польшчы, Літве, Германіі. На базе ГрДМУ мелі летнюю 
медыцынскую практыку 24 замежныя студэнты з Расіі, Польшчы, Украіны.

ГрДМУ супрацоўнічае з навуковымі, адукацыйнымі і медыцынскімі ўстановамі з 16 краін 
свету, заключана 71 дамова аб міжнародным супрацоўніцтве.

За апошні год 107 супрацоўнікаў універсітэта прынялі ўдзел у сумесных міжнародных 
мерапрыемствах. За гэты час 15 спецыялістаў прайшлі стажыроўку ў Расіі, Ізраілі, 
Польшчы, Францыі, Кітаі. Супрацоўнікі кафедры акушэрства і гінекалогіі праводзілі 
майстар-класы ў горадзе 
Тэміртау (Казахстан). Дванаццаць выкладчыкаў з Расіі, ЗША, Польшчы чыталі лекцыі для 
гродзенскіх студэнтаў-медыкаў.   

Аўтарытэт набытых кампетэнцый   

У 2011 годзе на базе ўніверсітэта створаны Прафесарскі кансультатыўны цэнтр, які ў 
2015-м, набыўшы ўласную базу, пашырыў інфраструктуру, уключыўшы сучасную клініка-
дыягнастычную лабараторыю, кабінеты функцыянальнай і ультрагукавой дыягностыкі, 
урача-стаматолага, тэрапеўта. Таксама быў арганізаваны спецыялізаваны ўрачэбны прыём 
вузкіх спецыялістаў і кансультатыўны прыём прафесарска-выкладчыцкага складу ГрДМУ 
па 29 спецыяльнасцях.   

— Спачатку мы знаходзіліся на базе Гродзенскай абласной клінічнай бальніцы, дзе ў нас 
былі толькі два кабінеты, — успамінае загадчыца Прафесарскага кансультатыўнага цэнтра 
Таццяна Ногцева. — Паступова падрастаў і аўтарытэт набытых кампетэнцый нашых 
спецыялістаў, усё больш было жадаючых трапіць на прыём.

Сёння тут можна атрымаць не толькі кампетэнтныя парады спецыялістаў, але і 
высокатэхналагічную медыцынскую дапамогу. Некаторыя напрацоўкі, методыкі 
гродзенскіх вучоных-медыкаў унікальныя. Напрыклад, не мае аналагаў у краіне методыка 
карэкцыі слыхавых парушэнняў у нованароджаных і дзяцей ранняга ўзросту, што 
дазволіла ў шмат разоў павысіць эфектыўнасць слыхамоўнай рэабілітацыі пацыентаў 
отарыналарынгалагічнага профілю. Прынцыпова новы метад дыягностыкі жаночых 
захворванняў, заснаваны на МРТ, дазваляе аператыўна і дакладна вызначаць дыягназ і 
ацэньваць эфектыўнасць хірургічнага лячэння. Распрацаваны і актыўна выкарыстоўваецца 
метад стартавай этыятропнай тэрапіі пацыентаў з ВІЧ-інфекцыяй і хранічным гепатытам 
С. 

У цэнтры прымяняецца эндапратэз ланцужка слыхавых костачак «Уніслых», аднаразавыя 
здымныя насадкі для апарата безаперацыйнага лячэння хранічнага танзіліту «Лорвак». 
Гэта першая і адзіная ў Беларусі методыка гідравакуумаспірацыі лакун нёбных міндалін, 
якая атрымала дзяржаўную рэгістрацыю і прайшла клінічныя даследванні ў трох клініках 
краіны.   

Тут знаходзіцца і лабараторыя сну, дзе можна прайсці полісамнаграфію і вызначыць 
метады лячэння бяссоніцы, храпу, самнамбулізму, сіндрому абструктыўнага апноэ сну ды 
іншых растройстваў.   
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Кожны, хто звярнуўся ў цэнтр, можа выбраць кансультанта з больш чым 20 прафесараў, 
80 дацэнтаў, супрацоўнікаў кафедр ГрДМУ, практыкуючых урачоў-спецыялістаў 
вышэйшай катэгорыі па 38 накірунках.

За 2017 год супрацоўнікі Прафесарскага кансультатыўнага цэнтра зарабілі 345,20 тыс. 
рублёў — на 33 % больш, чым у 2016-м.   

ГрДМУ падтрымлівае цесныя стасункі з медыцынскімі ўстановамі вобласці. За год 
супрацоўнікамі 26 клінічных кафедр, якія знаходзяцца на 22 клінічных базах, 
пракансультавана і агледжана больш як 260 тысяч пацыентаў, выканана больш як 7 400 
аперацый, з якіх больш за 2 200 высокатэхналагічныя і складаныя.

ГрДМУ — лідар у абароне правоў інтэлектуальнай уласнасці: 444 патэнты Рэспублікі 
Беларусь на вынаходніцтвы і карысныя мадэлі.

Ад тэорыі да практыкі

У ГрДМУ актыўна развіваецца практыка-арыентаванае навучанне. У лютым 2013 года для 
студэнтаў адкрылася першая ў Беларусі лабараторыя практычнага навучання, аснашчаная 
сучаснымі трэнажорамі, манекенамі, віртуальным анатамічным сталом, сімулятарамі для 
засваення медыцынскіх маніпуляцый. Дзейнічае практыкум УГ-дыягностыкі, віртуальных 
лапараскапічных аперацый.  

Дацэнт 1-й кафедры хірургічных хвароб Наталля Маслакова ў лабараторыі 
практычнага навучання разам са студэнтамі, якія набываюць практычныя навыкі на 
віртуальным сімулятары

— Наша лабараторыя працуе ў дзве змены, — расказвае загадчык Леанід Кепурка. — Мае 
восем кабінетаў. На вучэбных трэнажорах студэнты робяць віртуальныя ўмяшанні. На 
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апараце «Шэл», напрыклад, можна папрактыкавацца па ўсіх накірунках, выконваючы
больш за 600 розных маніпуляцый.

У імправізаванай радзільнай зале асістэнт кафедры акушэрства і гінекалогіі Вікторыя 
Фурс праводзіць практычныя заняткі.

— Адпрацоўваем працэдуру фізіялагічных родаў, — тлумачыць Вікторыя Валер’еўна. —
Два чалавекі будуць весці роды, выконваючы ўсе патрэбныя маніпуляцыі да і пасля іх: 
аддзяляць «паслед», аказваць дапамогу «нованароджанаму» і г. д. У кабінеце шмат 
макетаў, на якіх практыкуем агляд жанчыны ў час цяжарнасці і родаў, робім агляд 
малочных залоз. Роды не заўсёды праходзяць па пэўным плане, здараецца шмат 
непрадбачанага, а ў лабараторыі можна змадуляваць розныя сітуацыі.

Сучаснымі тэхналогіямі карыстаюцца ў час адукацыйнага працэсу на кафедры нармальнай 
анатоміі. 

— Гэта найперш наш 3D-анатамічны стол, — тлумачыць загадчыца кафедры кандыдат 
мед. навук, дацэнт Фаціма Гаджыева. — Ён дазваляе разглядаць структуру чалавечага 
цела ў 3D-фармаце, у рэнтгенаўскім адлюстраванні, у фармаце МРТ. Ёсць магчымасць 
інтэрактыву, рэжым кантролю адказаў, паэтапнага спасціжэння вучэбнага матэрыялу. 
Сістэма асобна загружае мужчынскае і жаночае «целы», улічваючы анатамічныя 
асаблівасці. Тут праходзяць навучанне студэнты ўсіх факультэтаў. Да нас прыходзяць і 
ўрачы-практыкі. Наш універсітэт першы ў краіне набыў такі анатамічны стол. Неўзабаве 
з’явіцца 6-я версія, дзе будзе шмат дадатковых функцый і разлікаў.
Віктар Сняжыцкі, рэктар ГрДМУ, член-карэспандэнт НАН Беларусі:

«Сёння ГрДМУ — вядучы адукацыйны цэнтр з 60-гадовай гісторыяй па падрыхтоўцы 
запатрабаваных грамадствам спецыялістаў у лячэбным, медыка-псіхалагічным, медыка-
дыягнастычным накірунках, сястрынскай справе і педыятрыі. Нашы прыярытэты —
інавацыі, міжнародная дзейнасць, мадэрнізацыя якасці вучэбнага працэсу, правядзенне 
навуковых даследаванняў у галіне эксперыментальнай і клінічнай медыцыны.

інін
СістэС
асабл
ўраў

. на
ела ў 3Dла ў 3D
нтэрактывтэракты
тэма атэма а

а найпера найпер
авук, дацэавук, дацэ

фарфа

нал

рш нарш на

л

алогіямі клогіямі к

уу
не заўе заў

абараторыабараторы

ь дапь да
ем агляд жем агля
ўсёды пды 
ыі

ялагічялагіч
ы, выконвавыконв
апамогу «памогу 

жан

чных родаўчных ро
аючы ўаючы
овов



Універсітэт мае высокі міжнародны рэйтынг у сістэме Webometrics Ranking of World 
Universities. За гэты час напрацаваны трывалыя міжнародныя сувязі з вядучымі 
навуковымі і адукацыйнымі арганізацыямі. Сёння у нас навучаецца моладзь з 37 краін. 
Дыплом нашай навучальнай установы прызнаны Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя і 
медыцынскімі саветамі ЗША, Індыі, Мальдзіваў, Шры-Ланкі. 
Высокая якасць падрыхтоўкі спецыялістаў падцвярджаецца поспехамі студэнтаў на 
рэспубліканскіх алімпіядах і навуковых форумах, кар’ерным ростам нашых выпускнікоў, 
заслужаным аўтарытэтам.» 

Вуз — медицинский, уровень — продвинутый

В ГрГМУ прошло торжественное заседание, посвященное 60-летию вуза. Поздравить 
юбиляра собрались представители министерств и ведомств, местной власти, знаменитые 
выпускники, преподаватели и студенты.   

— 60-летний юбилей этого неординарного вуза — путь огромного труда по 
формированию профессорско-преподавательского состава, материально-технической 
базы, воспитанию десятков тысяч врачей, каждодневный труд которых — надежная опора 
для Министерства здравоохранения, социальной политики, которую проводит 
государство, — отметил в приветственном слове министр здравоохранения Валерий 
Малашко. — Сегодня мы ориентируем свой путь в учебно-образовательном процессе на 
развитие института врача общей практики, на построение здравоохранения, которое будет 
соответствовать всем современным тенденциям.

Сегодня мы внимательно всматриваемся в прошлое, изучая свой исторический опыт и, 
конечно же, смотрим в будущее, и в этом смысле очень важна роль педагога, который 
научит молодого человека на этом пути быть и современным, и сострадательным к 
каждому пациенту, к своим коллегам.

— На Гродненщине введен лечебный корпус Волковысской ЦРБ, в следующем году 
ожидаем новоселье Островецкой ЦРБ, завершаем создание нового онкологического 
центра, — сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. —
Будут востребованы медицинские кадры, которыми обеспечит в первую очередь 
Гродненский медуниверситет.
 

                                                                                                                                                            Святлана Хорсун                                  
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