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Шановні читачі!
Дніпропетровська медична академія МОЗ України – один
з визнаних провідних вузів України, широко відомий у нашій
країні та за її межами як центр вищої медичної освіти та медичної
науки. За вікову історію свого розвитку наш вуз пройшов довгий
новаторський шлях і став одним з найбільших та авторитетних
вищих медичних закладів України.
За час багаторічної плідної праці в академії сформувались
знаменні традиції з підготовки висококваліфікованих спеціалістів
та авторитетні наукові школи.
У нашій академії запроваджена система заходів, спрямованих
на підготовку професійних медичних кадрів високої кваліфікації,
на проведення наукових досліджень у сфері експериментальної
та клінічної медицини, спрямованих на запровадження нових
медичних технологій діагностики та лікування.
Нині не можна уявити діяльність практичної охорони
здоров’я, отримання наукових здобутків у галузі медицини
країн без щоденної копіткої і надзвичайно відповідальної праці
молодих лікарів. Наші випускники – гордість медичної галузі
нашої держави. З дня заснування вузу з його стін вийшли близько
50 тисяч лікарів.
Найціннішим надбанням нашого закладу є професорськовикладацький склад, його широке визнання в державі та
світі. Академія сьогодні – це сучасна багаторівнева система
безперервної підготовки спеціалістів з вищою медичною,
фармацевтичною, стоматологічною освітою від загальноосвітніх
навчальних дисциплін до докторантури.
Дніпропетровська медична академія поряд з підготовкою
вітчизняних громадян має багатий досвід з надання освіти
іноземним громадянам. На теперішній час в академії отримують
освіту майже 2000 іноземних громадян із 52 країн світу.
Випускники міжнародних факультетів успішно підтверджують
високий освітній рейтинг нашого закладу в країнах проживання.
Святкуючи свій 100-річний ювілей, академія чекає на
поповнення студентської родини талановитою молоддю, яка
буде творити і продовжувати її славну історію.

Dear readers!
State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the
Ministry of Health of Ukraine” is one of the recognized higher
medical educational institutions of Ukraine, widely known center of medical education and science in our country and abroad.
In century-long history the academy has worked long and innovative way up to one of the biggest modern medical institution
in Ukraine.
A productive work of many years has form traditions of highly-qualified specialist training and prestigious scientific schools.
Academy has a set system of measures aimed at highly-qualified medical professional education, scientific researches in experimental and clinical medicine, new medical technologies, diagnostics and treatment implementation.
Practical healthcare and medical scientific achievements are
impossible without every-day highly responsible and hard work
of young doctors. Our graduates are the pride of healthcare system in our country. Since the day of our institution foundation
more than 50000 medical specialists have graduated from the
academy.
The most valuable acquisition of the institution is our faculty, its wide recognition in Ukraine and all around the world. Our
academy is a modern multilevel system of integrated continuous training in such specialties as general medicine, pharmacy,
stomatology, starting from general educational subjects up to
higher doctorate.
Dnipropetrovsk medical academy has a great experience
in foreign citizens’ medical training. Currently almost 2000 international students from 52 countries of the world are getting education at the academy. Alumni of International faculties successfully prove high educational rating of the academy
in their countries.
Celebrating our 100th anniversary Dnipropetrovsk medical
academy is glad to enforce student family with talented youth
able to create and develop our great history.
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Дніпропетровська медична академія включена до реєстру
вищих навчальних закладів України, визнана акредитованою
за статусом вищого закладу освіти 4-го рівня. Академія забезпечує
єдину безперервну підготовку спеціалістів на трьох рівнях:
довузівському, вузівському та післядипломному.
Довузівська підготовка – це підготовчі курси та підготовче
відділення для іноземних громадян.
Вузівський рівень – 6 факультетів: два медичних,
стоматологічний, два міжнародних та факультет післядипломної
освіти. Підготовка спеціалістів проводиться за 7 спеціальностями:
«лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична
справа», «стоматологія», «фармація» (очна форма навчання),
а також «клінічна фармація» (заочна форма навчання).
З 2016 року проводиться додипломна підготовка магістрів
за новим переліком спеціальностей галузі знань «Охорона
здоров’я»: за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія»,
«Фармація».
Післядипломна освіта здійснюється в інтернатурі за
30 спеціальностями, клінічній ординатурі − 37 спеціальностями;
в аспірантурі – за 29 спеціальностями, для підвищення кваліфікації,
перепідготовка та спеціалізація лікарів – за 36 спеціальностями.
З 2015 року в академії введено навчальний план, побудований за Європейською кредитно-трансферно-накопичувальною
системою з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяння академічної мобільності
здобувачів вищої освіти.

Dnipropetrovsk medical academy has been included in the
register of higher educational establishments of Ukraine. It has
the 4th level status of higher educational establishments. The
academy provides the single continuous training of specialists at
three levels: pre-university, university and postgraduate.
The pre-university training level includes the Preparatory
courses and the Preparatory department for foreign citizens.
The university training level contains 6 faculties: two medical,
stomatological, two international and the faculty of postgraduate education. Specialists’ training is conducted on 7 specialties: «Medicine», «Pediatrics», «Preventive medicine», «Dentistry»,
«Pharmacy» (full-time courses) and «Clinical Pharmacy» (parttime courses).
Since 2016 the Master courses in the «Health care» field has
been carrying out for such specialties as «Medicine», «Dentistry»
and «Pharmacy».
Postgraduate education is realized at the internship (30 specialties), clinical ordinatura (37 specialties), PhD-courses (29 specialties), training, retraining and advanced training for doctors (36
specialties).
In 2015 the academy introduced the curriculum created according to the European credit transferred system for the purpose of providing, recognition, confirmation of qualifications and
educational components and the promotion of student academic mobility.
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Декан 1-го медичного факультету
доктор медичних наук професор

Сілкіна Юлія Валеріївна

Dean of the 1st medical faculty
Doctor of medical sciences Professor

Yulia V. Silkina

The first medical faculty is the oldest in the academy. It exists
for 100 years. Since 2017 professor Yulia V. Silkina has been heading the first medical faculty. In 2018 more than 1600 students
study at the first medical faculty.
In DMA medical training system supposes general practitioner specialization for primary health care as the most efficient
one all around the world, quality improvement of medical specialist training with high competitive power on the world labor
market.
Almost 50 departments deal with the specialist training on
«medicine» course, 8 of them relate to the first medical faculty.
The faculty includes the following departments: obstetrics and
gynecology; pathological anatomy and forensic pathology; internal medicine 1; internal medicine 2; internal medicine 3; surgery
2; inflectional diseases; general surgery.
The core concept of medical training in «medicine» course is
formation of primary element in health care maintaining. Future
doctor must have a profound knowledge in therapy, surgery, pediatrics, obstetrics and gynecology and many others. Nowadays
the first medical faculty has all opportunities to assure harmonious all-round student development.

Перший медичний факультет – один з найстаріших факультетів академії. Його історія налічує 100 років. З 2017 року
1-й медичний факультет очолює професор Сілкіна Юлія Валеріївна. В 2018 році на 1-му медичному факультеті навчаються більше
1600 студентів.
Система підготовки лікарів у ДЗ «ДМА МОЗ України» передбачає впровадження на додипломному етапі підготовку переважно лікарів широкого профілю, здатних на післядипломному
етапі отримати спеціалізацію лікаря загальної практики – сімейного лікаря для надання первинної медичної допомоги як
найефективнішої в більшості країн світу; підвищення якості підготовки медичних кадрів, конкурентоспроможних на світовому
ринку праці.
Підготовку лікарів за напрямом «медицина» здійснюють викладачі майже 50 кафедр, 8 з яких закріплені за факультетом. Факультет об’єднує наступні кафедри: акушерства і гінекології; патологічної анатомії і судової медицини; внутрішньої медицини 1;
внутрішньої медицини 2; внутрішньої медицини 3; хірургії 2;
інфекційних хвороб; загальної хірургії.
Провідним напрямом підготовки лікарів за фахом «медицина» є формування первинної ланки охорони здоров’я. Майбутній лікар потребує глибоких знань з терапії, хірургії, педіатрії,
акушерства й гінекології та багатьох інших дисциплін.
Нині перший медичний факультет має всі можливості
для забезпечення умов гармонійного всебічного розвитку
студентів-медиків.
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Декан 2-го медичного факультету
доктор медичних наук професор

Козлов Сергій Володимирович

Dean of the 2nd medical faculty
Doctor of medical sciences Professor

Sergiy V. Kozlov

Since 2000 students have been trained in specialties “general
medicine” and “pediatrics” at the second medical faculty.
After reorganization of the structural units of the academy,
the faculty, which is the successor of the traditions of pediatric
and hygienic departments, was called the second medical faculty that provides training in specialty «general medicine». Since
2015 professor S. V. Kozlov has been the dean of the second medical faculty.
The second medical faculty includes the following departments: physiology; pathological physiology; general hygiene; hygiene and ecology; neurology and ophthalmology; pediatrics 1
and medical genetics; propaedeutics of pediatric diseases; pediatric surgery.
In 2018 there are more than 850 students at the second medical faculty.

На другому медичному факультеті академії з 2000 р. навчаються студенти за напрямом «медицина» за спеціальностями «лікувальна справа» і «педіатрія».
Після реформування структурних підрозділів академії факультет, який став наступником традицій педіатричного і санітарно-гігієнічного факультетів, отримав назву 2-й медичний,
який здійснює підготовку фахівців за напрямом «медицина».
З 2015 року деканом факультету обрано професора С. В. Козлова.
Нині 2-й медичний факультет об’єднує наступні кафедри: фізіології; патологічної фізіології; загальної гігієни; гігієни та екології; неврології та офтальмології; педіатрії 1 та медичної генетики;
пропедевтики дитячих хвороб; дитячої хірургії.
У 2018 році на 2-му медичному факультеті навчаються понад
850 студентів.
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Декан 1-го міжнародного факультету
доктор медичних наук професор

Ковтуненко Олександр Васильович
Dean of the first international faculty
Doctor of medical sciences Professor

Olexander V. Kovtunenko

Дніпропетровська медична академія здійснює прийом та підготовку іноземних громадян з 1991 р. за спеціальностями «медицина», «стоматологія», з 2008 року – за спеціальностями «фармація» та «клінічна фармація». Факультет іноземних студентів
було створено за ініціативи ректора члена-кореспондента НАН та
НАМН України професора Л. В. Новицької-Усенко.
З 2012 року 1-й міжнародний факультет очолює професор
О. В. Ковтуненко. На факультеті навчаються іноземні студенти
1–6 курсів («медицина»). У 2018 році на першому міжнародному
факультеті навчаються майже 1000 студентів.
Факультет забезпечує довузівську підготовку іноземців через підготовче відділення для іноземних громадян та базову підготовку на додипломному рівні. Студенти отримують якісні знання з фундаментальних дисциплін, що забезпечує можливість
формування кваліфікованих фахівців на клінічних кафедрах.
Останнім часом значно зросла кількість іноземних студентів
(у 1997 р. – 215 іноземних студентів з 32 країн, у 2018 – 1728 іноземних студентів з 56 країн).
Перший міжнародний факультет об’єднує такі кафедри: мовної підготовки; пропедевтики внутрішньої медицини; медико-біологічної фізики і інформатики; анатомії людини; мікробіології,
вірусології, імунології та епідеміології; гістології; оториноларингології; ендокринології.
У 2017/2018 навчальному році факультет реорганізовано для
забезпечення навчання іноземних громадян українською та російською мовами з 1-го по 6-й курс за спеціальністю «медицина».

In Dnipropetrovsk medical academy foreign students have
the possibility to study «general medicine» and «stomatology»
since 1991, as well as «pharmacy» and «clinical pharmacy» since
2008. International faculty was created on the initiative of rector,
corresponding member of NAS and NAMS of Ukraine, professor
L. V. Novitska-Usenko.
Since 2012 the first international faculty has been headed by
professor O.V. Kovtunenko. The faculty is responsible for the 1st-6th
year students (“general medicine”). There are almost 1000 foreign
students at the first international faculty in 2018.
The faculty provides pre-university training of foreigners
through the preparatory department for foreign citizens and basic training at the undergraduate level. Students get qualitative
knowledge in fundamental disciplines, which provides an opportunity to form qualified specialists at clinical departments.
Lately there was a considerable increase in a number of
foreign student (in 1997 there were 215 foreign students from
32 countries, in 2018 – 1728 foreign students from 56 countries).
The first international faculty includes the following departments: language proficiency; propaedeutics of internal medicine;
biomedical physics and information technique; human anatomy;
microbiology, virology, immunology and epidemiology; histology; otorhinolaryngology; endocrinology.
In 2017/2018 academic year the faculty was reorganized to
provide training of foreign citizens in Ukrainian and Russian languages from the 1st till the 6th year in the specialty «general
medicine».
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Декан 2-го міжнародного факультету
доктор медичних наук професор

Разумний Роман Валерійович

Dean of the second international faculty
Doctor of medical sciences Professor

Roman V. Razumnyi

З 1990 року було підготовлено понад тисячу лікарів для 48
країн світу. Перший випуск лікарів-іноземців відбувся в 1995
році.
З 2015 року деканом другого міжнародного факультету обрано професора Р. В. Разумного. На факультеті навчаються іноземні студенти 1–6 курсів («медицина», «стоматологія»). З 2003
року підготовка іноземних громадян за спеціальністю «медицина» здійснюється англійською мовою. У 2018 році на другому міжнародному факультеті навчаються більше 1000 студентів.
Другий міжнародний факультет об’єднує такі кафедри: хірургії 1; урології; шкірних та венеричних хвороб; травматології
та ортопедії; психіатрії, загальної та медичної психології; госпітальної педіатрії 3 та неонатології; фтизіатрії.
У 2017/2018 навчальному році факультет реорганізовано
для забезпечення навчання іноземних громадян англійською
мовою з 1-го по 6-й курс за спеціальностями «медицина» та
«стоматологія»

Since 1990 more than a thousand doctors have been trained
for 48 countries of the world. The first graduation of foreign students was in 1995.
Since 2015 professor R. V. Razumnyi has been the dean of the
second international faculty. The faculty is responsible for the 1st6th year students of «general medicine» and «stomatology» courses. Since 2003 foreign students in the specialty «general medicine»
has been trained in English. There are more than 1000 students at
the second international faculty in 2018.
The second international faculty includes the following departments: surgery 1; urology; skin and venereal diseases; traumatology and orthopaedics; psychiatry, medical and general psychology;
hospital pediatrics 3 and neonatology; phthisiology.
In 2017/2018 academic year the faculty was reorganized
to provide training of foreign citizens in English language from
the 1st till the 6th year in the specialty «general medicine» and
«stomatology».
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The main goal of the studying at the preparatory department
is language training and learning of general educational subjects,
which will allow the students of the preparatory department to
continue their studies successfully at the academy and become
highly qualified specialists who will be able to work in their chosen specialty in different countries of the world.
The academic year at the preparatory department starts on
1 October and lasts until 30 June. In the 1st semester students
learn only Ukrainian (Russian) language. In the 2nd semester they
learn the peculiarities of the scientific style of Ukrainian (Russian)
language, and also biology, chemistry and physics. At the end of
the course the final examinations are held. The quality of training
of foreign citizens at the preparatory department is confirmed by
the results of final examinations and testing on the first courses.
At the preparatory department own teaching methods are
being actively developed, the material and technical base is being improved, computer classes with new training programs are
running. In activities with foreign students of the preparatory department the academy staff takes into account the problems and
assists in the long process of adaptation of foreign citizens to
the way of life in Ukraine, national traditions, Slavic culture and
mentality.
The preparatory department lays a powerful foundation for
the foreign student to further form a fully developed and highly professional doctor, create the necessary conditions for the effective study of language and specialized subjects, and helps to
open the world of medical sciences.

Основна мета навчання на підготовчому відділенні – мовна
підготовка і вивчення загальноосвітніх дисциплін, що дозволить
слухачам підготовчого відділення успішно продовжити навчання
в академії і стати висококваліфікованими фахівцями, які зможуть
працювати за обраною спеціальністю в різних країнах світу.
Навчальний рік на підготовчому відділенні починається
з 1 жовтня і триває до 30 червня. У 1-му семестрі слухачі вивчають тільки українську (російську) мову. У 2-му семестрі – особливості наукового стилю української (російської) мови, а також
вивчають біологію, хімію і фізику. Після закінчення проводяться
випускні іспити. Якість підготовки іноземних громадян на підготовчому відділенні підтверджується результатами підсумкових
контролів, тестування на початкових курсах.
На підготовчому відділенні активно розробляються власні
методики викладання, вдосконалюється матеріально-технічна
база, працюють комп’ютерні класи з новими навчальними програмами. В роботі з іноземними слухачами підготовчого відділення колектив академії враховує проблеми і надає допомогу
в тривалому процесі адаптації іноземних громадян до способу
життя в Україні, національних традицій, слов’янської культури
й менталітету.
Підготовче відділення закладає в іноземного слухача потужний фундамент для подальшого формування всебічно розвиненого і високопрофесійного лікаря, створює необхідні умови для
ефективного вивчення мови і профільних дисциплін, допомагає
відкрити світ медичних наук.
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Декан стоматологічного факультету
доктор медичних наук професор

Гудар’ян Олександр Олександрович
Dean of the stomatological faculty
Doctor of medical sciences Professor

Olexander O. Gudaryan

З 2009 року деканат факультету очолює професор
О. О. Гудар’ян. Робота деканату спрямована на вдосконалення
навчального процесу, перехід навчання студентів-стоматологів
на європейську кредитну трансферно-накопичувальну систему
навчання.
Стоматологічний факультет об’єднує наступні кафедри:
фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології; онкології і медичної радіології; терапевтичної стоматології; хірургічної
стоматології, імплантології та пародонтології; ортопедичної стоматології; дитячої стоматології; медицини катастроф та військової медицини.
У 2011 році на базі кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології відкрився сучасний навчально-клінічний центр хірургічної стоматології та імплантології «Інтер-стом»,
який має сучасний фантомний клас та потужну клінічну базу.
Створення цього підрозділу надало можливість підвищити рівень викладання клінічних стоматологічних дисциплін згідно
з вимогами FDI.
Нині на факультеті понад 150 викладачів, серед них 14 професорів, 25 доцентів. У 2018 році на стоматологічному факультеті
навчаються близько 500 студентів.
За понад 50 років в академії загалом підготовлено більше
7000 лікарів-стоматологів.

Since 2009 professor O. O. Gudaryan has been the dean of
the stomatological faculty. The faculty is aimed at educational
process refinement and transferring academic training into credit based modular learning.
Stomatological faculty includes the following departments:
physical rehabilitation, sports medicine and valeology; oncology and medical radiology; therapeutic stomatology; surgical stomatology, implantlogy and periodontics; orthopedic
stomatology; pediatric dentistry; disaster medicine and military
medicine.
In 2011 educational clinical center of surgical stomatology
and implantology «Inter-stom» was founded on the basis of the
department of surgical stomatology, implantlogy and periodontics. It has updated phantom classroom and extensive clinical
base and capabilities. This center contributes to teaching level
promotion according to FDI demands.
The academic staff consists of 150 members, including
14 professors and 25 associated professors. Nearly 500 students
study at the stomatological faculty in 2018.
More than 7000 dentists have been trained in the academy
over the past 50 years.
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Декан факультету післядипломної освіти
доктор медичних наук професор

Снісар Володимир Іванович

Dean of the faculty of postgraduate education
Doctor of medical sciences Professor

Volodymyr I. Snisar

Метою післядипломної освіти на факультеті є задоволення
індивідуальних потреб лікарів у особистісному та професійному
їх зростанні, а також забезпечення потреб держави в кваліфікованих медичних кадрах. З 2004 року факультет післядипломної
освіти очолює професор В. І. Снісар.
У своїй структурі факультет об’єднав такі напрямки, як первинна спеціалізація (інтернатура), підвищення кваліфікації на тематичних та передатестаційних циклах, спеціалізацію, стажування.
Сьогодні факультет включає 11 кафедр: соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я; акушерства,
гінекології та перинатології; анестезіології, інтенсивної терапії та
медицини невідкладних станів; медико-соціальної експертизи
і реабілітації; нервових хвороб та нейрохірургії; педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики; психіатрії;
сімейної медицини; стоматології; терапії, кардіології та сімейної
медицини; хірургії, травматології та ортопедії.
На кафедрах факультету спеціалізація, стажування, тематичне удосконалення та передатестаційні цикли здійснюються за
34 спеціальностями. Первинна спеціалізація (інтернатура) для
випускників академії та інших вузів України проходить на 27 кафедрах академії за 30 спеціальностями. Щорічно на кафедрах факультету навчаються більше 4500 лікарів та 1000 лікарів-інтернів.
Факультет післядипломної освіти забезпечує підготовку іноземних громадян на післядипломному рівні за 36 спеціальностями. У 2018 році післядипломну освіту здобувають понад 100 клінічних ординаторів.

The purpose of postgraduate education is the satisfaction of
doctors individual needs in personal and professional development
and also ensuring requirements of the state in highly qualified medical personnel. Since 2004 the faculty of postgraduate education has
been headed by professor V. I. Snisar.
There are such directions at the faculty as primary specialization
(internship), professional development on thematic and pre-certification cycles, specialization, training.
Nowadays the postgraduate studies faculty includes 11 departments: social medicine and health care management; obstetrics, gynecology and perinatology; anesthesiology, intensive therapy and
emergency medicine; medical and social assessment and rehabilitation; nervous diseases and neurosurgery; pediatrics, family medicine
and clinical laboratory diagnostics; psychiatry; family medicine; dentistry; therapy, cardiology and family medicine; surgery, traumatology and orthopedics.
Specialization, training, thematic improvement courses and
pre-certification cycles are carried out in 34 specialties at the departments of the faculty. Primary specialization (internship) for graduates
of the academy and other higher education institutions takes place at
27 departments of the academy in 30 specialties.Annually more than
4500 doctors and 1000 interns, study at the departments of the faculty.
The faculty of postgraduate education provides training of foreign students at postgraduate level in 36 specialties at the clinical
bases of the academy. There are more than 100 clinical ordinators at
postgraduate courses in 2018.
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Дніпропетровська медична академія не тільки забезпечує
підготовку кваліфікованих професійних кадрів, а й виховує
здорових, фізично розвинутих, морально стійких, сильних духом
та тілом лікарів. Чималу роль у цьому відіграє спортивно-масова
робота.
Спортивна база академії включає сучасний чотиризальний
спортивний комплекс, де проходять заняття з фізичного
виховання, тренування фізкультурно-оздоровчих груп та
спортивних секцій. В академії є 25-метровий плавальний басейн
відкритого типу та спортивний майданчик відкритого типу
для занять з легкої атлетики, загальної фізичної підготовки,
волейболу, футболу, бадмінтону, а також тенісний корт.
У розпорядженні студентів шість комфортних гуртожитків.
Медичний центр академії, студентська поліклініка, страхові
компанії забезпечують контроль за станом здоров’я і наданням
необхідної невідкладної допомоги.
Велика роль у вихованні іноземних студентів відводиться
громадським організаціям. На теперішній час створено
9 земляцтв, які беруть активну участь у вирішенні проблем
студентської молоді, організовують її дозвілля, займаються
благодійністю, просвітницькою та культурною діяльністю,
допомагають налагодити побут.
Іноземні студенти разом з вітчизняними беруть участь у
заходах, присвячених боротьбі з ксенофобією та расизмом,
пишуть статті до газети «Пульс». Іноземні студенти беруть
участь в українських національних святах та вивченні традицій
українського народу, відвідують різноманітні виставки в
історичному та краєзнавчому музеях та екскурсії.

Dnipropetrovsk medical academy not only provides training
of qualified professionals, but also prepares healthy, physically
developed, mentally stable, and well-built doctors. Sport and social work is a great part of it.
Sports base of the academy includes modern sport complex,
which consists of four halls. There are the classes of physical education, fitness groups and sports clubs. There are 25-meter openair swimming pool, a tennis court and an open-air playground for
athletics, general physical fitness, volleyball, football, badminton.
There are 6 comfortable hostels for the students’ disposal.
Medical centre of the academy, student outpatient clinic and insurance companies ensure healthcare control and primary healthcare delivery.
Public communities play a great role in foreign students’ upbringing. Nowadays there are 9 country councils, which take active part in students’ everyday life, organize leisure time activities, charity, educational and cultural activities, living conditions
arrangement.
Foreign and Ukrainian students take part in campaign against
xenophobia and racism, write articles to the academy newspaper
«Pulse». Foreign students participate in Ukrainian national holiday celebrations, in learning Ukrainian traditions, visit various exhibitions in academy history and city museums.
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