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п а м ’ я т і

укову діяльність. Він захистив спочатку канди-
датську, а у 1991 р. – докторську дисертацію та 
тему «Наукові основи та шляхи підвищення со-
ціально-економічної ефективності і управління 
лікарським забезпеченням».

Велика частина професійної діяльності про-
фесора Д.С. Волоха була пов’язана з Національ-
ним медичним університетом ім. О.О. Бого-
мольця. Він був засновником фармацевтичного 
факультету у 1997 р., очолював кафедру фар-
мації.

Перший випуск провізорів за спеціальністю 
«Фармація» відбувся у 2002 р. Упродовж 10 
років Дмитро Степанович працював деканом 
фармацевтичного факультету НМУ ім. О.О. Бо-
гомольця, продовжуючи наукові дослідження з 
удосконалення організаційної структури фар-
мацевтичної галузі та впровадження науково-
методичних розробок зі створення та модерні-
зації аптечної системи в Україні.

Автор більше 100 наукових праць, у тому 
числі 5 монографій, 3-х довідників та ряду нав-
чальних посібників. Нагороджений орденом 
«Трудового Червоного Прапора», «Знак Поша-
ни», грамотами Міністерства охорони здоров’я, 
Верховної Ради України, срібною медаллю 
ВДНГ.

Впродовж усього життєвого шляху Дмитра 
Степановича розкривався високий талант вче-
ного, педагога, організатора.

Волох Д.С. був мудрим та високопрофесій-
ним вчителем. Любов до науки він передав 
своїм учням та послідовникам. Завжди дбав 
про формування висококваліфікованої грамот-
ної молоді, чим здобув серед студентів глибоку 
шану та повагу.

Дмитро Степанович був справжнім патріо-
том, любив Україну всім серцем, вболівав за її 
незалежність та процвітання. Вся його діяль-
ність була спрямована на відродження українсь-
кої культури та піднесення української нації. 
Дмитро Степанович жив з вірою про найкраще 
майбутнє для української науки і освіти. А ще 
він любив українські пісні та поезію, сам добре 
співав, писав проникливі вірші

Світлий та незгасний спомин про добрі зем-
ні справи Дмитра Степановича назавжди зали-
шиться у пам’яті та серцях усіх, хто його знав, 
любив та шанував.

Вічна йому пам’ять. 
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