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«ШЛЯХ У СВІТ МАЙСТЕРНОСТІ»
XIX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОНКУРС ЛІКАРІВСТОМАТОЛОГІВ
8#9 лютого 2018 року опорна кафедра післядипломної освіти
лікарів#стоматологів ВДНЗУ «Українська медична стомато#
логічна академія» провела XIX Всеукраїнський професійний
конкурс лікарів#стоматологів «Шлях у світ майстерності»
та навчальний семінар з актуальних питань стоматології.

Метою конкурсу є:
* популяризація та впроваджен
ня в практику охорони здоров’я су
часних технологій, фотополімер
них матеріалів та устаткування;
* демонстрація професійної
майстерності лікарівстоматоло
гів в реставраційній техніці.

Конкурс відбувся на кафедрі
післядипломної освіти лікарів
стоматологів. Лікарямінтернам
стоматологам пропонувалося ви
конати реставрацію 2х каріозних
порожнин ІІІIV класів за Блеком
з використанням фотополімерних
матеріалів при умові роботи з ко
Команди учасників конкурсу  2018

фердамом. Час виконання рестав
раційної роботи лікарем з асис
тентом: 2,53 години. Робота роз
глядалася журі одразу після її ви
конання. Критеріями оцінки
якості роботи є стандарти зас
воєння практичних навичок,
викладені на сайті кафедри
www.dentaero.com.
На однопрофільних кафедрах
був проведений попередній відбір
учасників конкурсу і визначені
команди учасників.
***
9 лютого 2018 року відбувся XІХ
Всеукраїнський навчальний семі
нар лікарівстоматологів «Шлях у
світ майстерності» у рамках свят
кування 25річчя з дня заснування
навчальнонаукового інституту
післядипломної освіти, на якому з
привітанням до присутніх звер
нувся ректор ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія»
професор Ждан Вячеслав Мико
лайович та були нагороджені пе
реможці семінару.
Т.А. Хміль.
Доцент кафедри післядипломної освіти
лікарівстоматологів.
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1.

Броварник Вадим

Бабець Олександр

ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»

Spectrum

2.

Вилгін Денис

Арістов Микита

Харківський національний
медичний університет

Charisma

3.

Савоста Марія

Наріманов
Олександр

ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»

Spectrum

4.

Цицак Ірина

Леньо Марія

5.

Кобелєва Юлія

Соколова Яна

ІваноФранківський
національний медичний
університет
ДЗ«Дніпропетровська медична
академія МОЗУ»
м. Кривий Ріг

Filtek Ultimate

Ceram X one

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
7 лютого 2018 року відбуло
ся традиційне засідання вче
ної ради ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна ака
демія».
На початку засідання рек
тор академії професор Ждан
В.М. за багаторічну плідну на
уковопедагогічну діяльність,
високий професіоналізм, ва
гомий особистий внесок у
розвиток галузі охорони здо
ров’я, підготовку кваліфікова
них медичних спеціалістів, ак
тивну громадянську позицію
та з нагоди Дня Соборності
України урочисто вручив:
Грамоту Полтавської облас
ної ради – завідувачу кафед
ри патофізіології професору
Костенку В.О., завідувачу ка

федри акушерства і гінеколо
гії №2 професору Ліхачову
В.К., завідувачці кафедри те
рапевтичної
стоматології
професору Петрушанко Т.О.;
Почесну грамоту виконавчо
го комітету Полтавської місь
кої ради – завідувачу кафед
ри хірургічної стоматології та
щелепнолицевої хірургії з
пластичною та реконструк
тивною хірургією голови та
шиї професору Аветікову
Д.С., завідувачці кафедри
нервових хвороб з нейрохі
рургією та медичною генети
кою професору Литвиненко
Н.В., доценту кафедри хірургії
№ 2 Панасенко С.І.
Першим питанням на вченій
раді був заслуханий ґрунтов

ний звіт начальника відділу з
науковопедагогічної роботи
та організації навчальнонау
кового процесу професора
Білаша С.М. про стан навчан
ня і успішність студентів за І
півріччя та завдання науково
педагогічних колективів ка
федр і медичного коледжу на
II півріччя 2017–2018 навчаль
ного року.
Про підсумки державної
атестації лікарівінтернів на
визначення знань і практич
них навичок та пропозиції по
удосконаленню
післядип
ломної освіти змістовно допо
вів проректор з науковопе
дагогічної роботи та після
дипломної освіти професор
Скрипник І.М.

Зі звітом про роботу спе
ціалізованої вченої ради
Д 44.601.01 по захисту дисер
тацій на здобуття наукового
ступеня доктора (кандидата)
медичних наук зі спеціаль
ності 14.01.22 – Стоматологія
за 2 роки (2016–2018 pp.).
виступив голова спеціалізо
ваної вченої ради професор
Ткаченко П.І.
Також було затверджено
рекомендації лікарямінтер
нам до участі у конкурсі при
вступі до навчання у клінічній
ординатурі, про що доповіла
директор Навчальнонауко
вого інституту післядипломної
освіти ВДНЗУ «УМСА» доцент
Марченко A.B.

Єлизавета Золотарьова.

ВІЗИТ ІНДІЙСЬКОГО ГОСТЯ
8 лютого до ВДНЗУ «УМСА» з робочим
візитом завітав Другий секретар По
сольства Індії в Україні пан Бхарат Сінгх
Бішт для оцінки відповідності закладу
вимогам сертифікації МСІ.
Пан Бхарат Сінгх Бішт побував на
практичних та теоретичних заняттях ка
федр морфологічного профілю: клінічної
анатомії та оперативної хірургії; анатомії
людини; гістології, цитології та ембріоло
гії; відвідав кафедральні музеї та читальні
зали бібліотеки академії, Перинаталь
ний центр.
Плідною та конструктивною була зус
тріч із ректором академії професором
В.М. Жданом, де обговорювалися на
гальні проблеми студентів з Індії й шляхи
їх вирішення.
В рамках візиту відбулася зустріч зі сту
дентами – громадянами Індії.
За результатами візиту діяльність ака
демії була високо оцінена паном Бхара
том Сінгхом Біштом.

ПЕРЕМОГА У МОВНОЛІТЕРАТУРНОМУ КОНКУРСІ
ВДНЗ України «УМСА», де
канат стоматологічного фа
культету, кафедра україноз
навства та гуманітарної під
готовки щиро вітають студен
та стоматологічного факуль
тету САМАРЧУКА Володими
ра Віталійовича за І місце в ІІІ
(обласному) етапі VІІІ Між
народного мовно літератур
ного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені
Т.Г. Шевченка в Полтавській
області!
Студента до участі в кон
курсі підготувала старший
викладач кафедри україноз
навства та гуманітарної підго
товки Юфименко В.Г.
Тематика творчих завдань
конкурсу пов’язана з культу
рою, мораллю, духовними

2 сторінка

цінностями українського на
роду, які сприяють об’єднан
ню, формують почуття патріо
тизму, оптимізму й віри в щас
ливе майбутнє України, про
яку мріяв і писав у своїх тво
рах Тарас Шевченко.
3 лютого 2018 року прой
шов ІV (Всеукраїнський) етап
VІІІ Міжнародного мовноліте
ратурного конкурсу. Учасни
ки працювали над виконан
ням завдань відповідно до По
ложення конкурсу. Наш сту
дент, В. Самарчук, достойно
справився зі складними зав
даннями фінального етапу.
Результати будуть оголошені
через два місяці. Сподіває
мося на перемогу і на фіналь
ному, Всеукраїнському етапі!
У цей день відбулося уро

чисте нагородження пере
можців обласного етапу. Во
ни отримали дипломи та цінні
подарунки, а вчителі та вик

ладачі – грамоти Департа
менту освіти і науки Полтав
ської облдержадміністрації.
Вітаємо!
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
10 лютого 2018 р. у Вищому державному навчальному
закладі України «Українська медична стоматологічна
академія» відбувся День відкритих дверей для майбут
ніх абітурієнтів.
Гостинно зустріли майбутніх вступників та їх батьків рек
торат та професорськовикладацький склад академії. В
межах заходу були проведені пізнавальні екскурсії до
оновленого музею історії академії, провідних кафедр та
підрозділів навчального закладу. Майбутні абітурієнти от
римали інформацію про славну історію ВДНЗУ «УМСА»,
наукові досягнення її працівників та студентів, організацію
навчального процесу та переваги навчання у нашому виші.
Досвідчені викладачі цікаво та змістовно ознайомили
присутніх зі здобутками своїх кафедр, провели екскурсії
до музеїв цих кафедр, ознайомили з матеріальнотехніч
ною базою, фондом академічної бібліотеки, яка повністю
забезпечує студентів необхідною літературою.
З привітальним словом виступив ректор академії профе
сор Ждан Вячеслав Миколайович. Ректор змістовно роз
повів присутнім про роботу навчального закладу, його іс
торію, організацію навчального процесу на факультетах,
досягнення науковців у медичній галузі, сучасні технічні
можливості вузу та інноваційні методи навчання, які дають

змогу студентам отримати високі знання в галузі медицини.
Вичерпну інформацію майбутнім абітурієнтам надав у
своєму виступі відповідальний секретар приймальної ко
місії професор Дворник Валентин Миколайович, який роз
повів про правила та умови прийому до навчального зак
ладу.
У ході зустрічі від вступників та їх батьків надійшло багато
запитань до адміністрації, науковопедагогічних працівни
ків академії, на які було надано інформативні та обґрунто
вані відповіді.

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА КАФЕДРУ АНАТОМії ЛЮДИНИ!
Враховуючи те, що найсуттєвішим завданням вищої шко
ли України є інтеграція освіти та науки в світовий освітній
простір, потрібно формувати фахівця, який відповідає ви
щим світовим вимогам, здатного вирішувати актуальні зав
дання розвитку суспільства. Наша академія як найкраще
відповідає сучасним вимогам щодо формування освіче
ної, висококваліфікованої, творчої особистості. Тому у
День відкритих дверей досвідчені викладачі кафедри ана
томії людини намагалися донести майбутнім абітурієнтам
переваги навчання в нашому ВУЗі.
Дисципліна «Анатомія людини» є фундаментальною нау
кою не тільки в підготовці лікарів, але й всієї культури світос
прийняття. Видатний вченийлікар Мухін Є.О. (17661850) ще
в XVIII столітті зауважив: «Лікар не анатом, не тільки не ко
рисний, але й шкідливий». Анатомія є складовою частиною
науки морфології і разом з фізіологією становить фундамент
медичної освіти та медичної науки.
Потрібно зазначити, що викладачі кафедри готуються до
такої урочистої події заздалегідь та з усією серйозністю. То
му з метою охвату більшої кількості відвідувачів були організо
вані групи з успішних студентів, які під керівництвом виклада
ча відповідали за екскурсію кафедрою, демонстрацію то
тального трупного препарату, окремих вологих препаратів.
На початковому етапі екскурсії майбутніх абітурієнтів зус
трічала доц. Свінцицька Н.Л., яка давала корисні настано
ви, демонструючи гігантський арсенал медичної наукової
літератури з предмета «Анатомія людини». Потім зацікавле
них відвідувачів перехоплювали студентиекскурсоводи, які
проводили оглядовий тур кафедрою. Потрібно відмітити, що
небайдужими залишала експозиція гіпсових зліпків долонь
викладачів кафедри під назвою «Вони приклали руку до ва
шого навчання». «Родзинкою» та «візитівкою» кафедри є ре
конструйований модернізований анатомічний музей, який
повсякчас відвідує величезна кількість абітурієнтів, школярів
старших класів з метою професійної орієнтації, студентів,
відвідувачів зза кордону. Тут «на варті» стояли досвідчені
викладачі (викл. Каценко А.Л., Стриженок В.П., Волошко
В.Ж., Родман Т.В.), які відповідали на питання зацікавлених.
Інновацією серед музейних експонатів вирізняється велика
колекція ін’єкційнокорозійних препаратів внутрішніх орга
нів людини та тварин, за допомогою якої вивчається просто
рова організація окремих морфологічних структур внутріш
ніх органів. В значній мірі, використання запропонованого
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способу дозволяє отримати точну об’ємну копію кровонос
ного русла органу, а також одержати більш якісні препара
ти, що слугують для подальшого проведення морфологічних
досліджень (морфометрія внутрішнього діаметра судин,
простежити їх розгалуження, кути відходження, довжину су
дин, виявлення анастомозів). Привертає увагу неповторна
колекція стереоморфологічних реконструкцій паренхіма
тозних органів (сльозові, передміхурові, губні та піднебінні
залози), які дають чітке уявлення про просторову організа
цію залозистих компонентів та архітектоніки кровоносного
мікроциркуляторного русла, геометрію просвіту епітеліаль
них екскреторних протоків залоз.
На кафедрі анатомії людини передбачаються такі скла
дові елементи організації навчального процесу, що орієн
товані на студента, який шукає шляхи найкращого задово
лення пізнавальних потреб, вирішення питання розвитку
власної особистості.
Н.Л. Свінцицька.
Доцент кафедри анатомії людини.

сторінка 3

«ЛІКАРІУЧАСНИКИ АТО – ПОГЛЯД ОЧЕВИДЦЯ»
26 січня в аудиторії №5 ВДНЗУ
«УМСА» при підтримці кафедри меди
цини катастроф та військової медици
ни було проведено практичний семі
нар «Лікарі учасники АТО – погляд
очевидця» для студентів стоматологіч
ного факультету, медичного факульте
ту № 1 та медичного факультету № 2 з
метою залучення до навчання на ка
федрі медицини катастроф та вій
ськової медицини.
Семінар проводився вельмишанов
ними гостями – лікарямиучасниками
АТО: старшим лейтенантом, колишнім
фельдшером 93ї бригади, в.о. завіду
вача хірургічного відділення Полтав
ського військового госпіталю Толмаче)
вим Віталієм Михайловичем, молодшим
сержантом, колишнім фельдшером 8ї
окремої санітарної роти, медбратом
відділення анестезіології та інтенсивної
терапії Полтавської обласної клінічної
лікарні Колісником Олегом Леонідови)
чем, гвардії старшиною, керівником
Полтавського клубу «Юних десантників
«Гвардія» Курган В’ячеславом Степано)
вичем.
На початку заходу присутніх щиро
привітав проректор з науковопедаго
гічної та виховної роботи професор По)
хилько Валерій Іванович. Проректор та
кож наголосив на тому, що в академії
розпочато цикл військовопатріотичних,
інформаційнокомунікативних заходів
«Лікарі без кордонів: від Сходу до Захо)
ду» та пояснив його головний зміст.

Голова Ради ветеранів, майор у від
ставці Віктор Альбертович Лебедєв
презентував відеонавчальний посіб
ник «Зараз в армії», у якому було відоб
ражено реальне армійське життя у су
часних умовах.
Лікаріучасники АТО В.М. Толмачев та
О.Л. Колісник поділилися своїми спо
гадами та враженнями від перебуван
ня у зоні АТО, оцінкою реалій та подій
під час війни, специфікою роботи на
полі бою, наголосили на ролі військо
вого медика в сучасній війні, людських
якостях, професійних знаннях і вміннях
військового медика, а також дали по
ради майбутнім слухачам військової
кафедри.
Не аби яке враження справив на при

сутніх показовий виступ вихованців клу
бу «Юних десантників «Гвардія», які про
демонстрували вправи на поводження
зі стрілецькою зброєю, складанняроз
бирання стрілецької зброї.
Викладач кафедри медицини катас
троф та військової медицини (завідувач
каф. – доц. Шепітько К.В.), полковник ме
дичної служби у відставці Калачинський
В.Г. розповів про роботу кафедри, пла
ни її розвитку, запросив студентів до
навчання на кафедрі та представив ін
формативний фільм «Перший випуск
офіцерів запасу медичної служби
Збройних сил України – свято для нашої
академії та держави».

Єлизавета Золотарьова.

ДОБРА С П Р А В А
ВДНЗУ «Українська медична стома
тологічна академія» підтримала соці
ально значущу ініціативу благодійної
організації «Світло надії», запровадже
ну за підтримки Полтавської міської
ради, «ОдежиНА».
Нещодавно у холі адміністративного
корпусу академії було розміщено спе
ціально облаштований контейнер
«ОдежиНА» для збору речей, що були у
вжитку. Тепер кожен може зробити свій
невеликий внесок у благодійність, поз
бутися старих, зайвих речей та пере
дати їх тим, хто найбільше потребує до
помоги.
Віддавати потрібно те, що можна і не
соромно одягти, що придатне для ко
ристування. Контейнер облаштований
таким чином, що речі всередину вкину
ти легко, а витягти їх зможуть тільки бла
годійники «Світла надії», скористав
шись спеціальним ключем. Потім речі
будуть сортувати і роздавати тим, хто
цього потребує.
6 лютого представники благодійної
організації «Світло надії» завітали до
академії та вилучили із встановленої
скрині більше 100 кг чистих, охайно
складених у пакети речей. Менш ніж за
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2 тижні студенти, викладачі та співробіт
ники ВДНЗУ «УМСА» вщент заповнили
благодійний контейнер «ОдежиНА».
Керівник Центру для жінок, які опини
лись у складних життєвих обставинах
Олена Чикурова зазначила, що приєм
но вражена таким швидким результа
том та вдячна, що майбутні лікарі та вик
ладачі поставилися з великою відпові
дальністю до доброї справи.
Зібрані речі будуть надані тим, хто
найбільше потребує допомоги: підліт
кам з Центру «Lighthous», клієнтам Цен
тру адаптації для бездомних осіб та
звільнених з місць позбавлення волі, а
також надійдуть жінкам, які опинилися у

складних життєвих обставинах. Необ
хідний одяг отримають і пацієнти психі
атричної лікарні, літні люди, які знахо
дяться у геріатричному пансіонаті та
вихованці інтернатів у межах Полтав
ської області.
Спеціалізований контейнер – ком
фортний спосіб пожертви, адже не
потрібно витрачати час для пошуку
місця прийому та відвозити речі, мож
на покласти їх у спеціально облашто
ваний бак у зручний час.
Тож не будьте байдужими та долу
чайтеся до збору речей, які ще можуть
знадобитися іншим!

Єлизавета Золотарьова.

Трибуна лікаря

НАДАННЯ ЛІКУВАЛЬНО КОНСУЛЬТАТИВНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ВДНЗУ «Українська медична сто
матологічна академія» відгукнулася
на прохання благодійної організації
«Світло надії». За підтримки ректора
академії професора Вячеслава Ми
колайовича Ждана, на кафедрах ди
тячої терапевтичної стоматології з
профілактикою стоматологічних зах
ворювань (завідувачка кафедри
д.мед.н., професор Каськова Л.Ф.) та
пропедевтики терапевтичної стома
тології
(завідувачка
кафедри
д.мед.н., професор Ткаченко І.М.) бу
ла організована лікувально консуль
тативна допомога матерям і дітям із
Кризового центру, які опинилися в
складних життєвих обставинах.
Консультують маленьких пацієнтів та
їх мам завідувачка кафедри дитячої
терапевтичної стоматології з профі
лактикою стоматологічних захворю
вань, доктор медичних наук, профе
сор Каськова Л.Ф. та завідувачка ка
федри пропедевтики терапевтичної
стоматології, доктор медичних наук,
професор Ткаченко І.М. Професійну

лікарську допомогу надають доцент
Кулай О.О. та асистент Солошен)
ко Ю.І.
Наразі фахівцями кафедри дитячої
терапевтичної стоматології з профі
лактикою стоматологічних захворю
вань на клінічній базі міської дитячої

стоматологічної поліклініки було обс
тежено та надано стоматологічне ліку
вання одинадцятьом дітям. На клінічній
базі 4ої міської клінічної лікарні фахів
цями кафедри пропедевтики терапев
тичної стоматології проконсультовано
10 жінок.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКИХ САНІТАРНИХ БЮЛЕТЕНІВ
На кафедрі соціальної медицини,
організації та економіки охорони здо
ров’я з біостатистикою (завідувачка
кафедри професор Голованова І.А.)
проходять навчання студенти 5 курсу
медичного факультету №1 та медично
го факультету №2. В процесі навчання
вони опановують практичні навички, в
числі яких – проведення санітарно
просвітницької роботи серед насе
лення. Однією з форм цієї роботи є
оформлення санітарних бюлетенів за
різними актуальними темами.
Вже традиційно студентип’ятикур
сники взяли участь у конкурсі на кра
щий санітарний бюлетень, присвяче
ний пропаганді здорового способу
життя, питанням профілактики захво
рювань та боротьбі зі шкідливими звич
ками. Майбутні лікарі показали твор
чий підхід, втіливши на папері свої ціка
ві ідеї щодо санітарнопросвітницької
роботи, креативно продемонструва
ли своє бачення і розуміння проблем,
що загрожують здоров’ю та життю лю
дини. Кращі конкурсні роботи були
виставлені у вестибюлі адміністратив
ного корпусу академії.

При підтримці адміністрації ВДНЗУ
«УМСА» та Центру управління освітньо
виховною та гуманітарною роботою з
молоддю (керівник професор Похиль
ко В.І.) відбулася презентація студент
ських санітарних бюлетенів за участю
представників адміністрацій лікуваль
них закладів міста та області, пред
ставників ректорату нашого вишу, про
фесорськовикладацького складу,
співробітників академії, колективу ка

федри соціальної медицини, організа
ції та економіки охорони здоров’я з бі
остатистикою та студентів молодших
курсів.
З просвітницькою метою кращі сані
тарні бюлетені та ті, що зайняли призо
ві місця, розміщені у школах міста та
Кризовому центрі адаптації для жінок,
які опинилися в складних життєвих
обставинах.

Єлизавета Золотарьова.

САНІТАРНОПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ТРИВАЄ...
Нещодавно курсанти, які проходять
цикл спеціалізації «Організація і управ#
ління охороною здоров’я» на кафедрі со#
ціальної медицини, організації та еко#
номіки охорони здоров’я з біостатисти#
кою разом із старшим викладачем ка#
федри Плужніковою Т.В. відвідали Кри#
зовий центр адаптації для жінок, які
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опинилися в складних життєвих обс#
тавинах.
Керівник Центру Олена Чикурова про
вела ознайомлювальну екскурсію та роз
повіла, що на даний час у Центрі знахо
диться 22 людини, із них 11 дітей. Жінки,
що мешкають у Кризовому центрі, пос
траждали від побутового насильства, від

торгівлі людьми та рабства, бездомні та
звільнені з міст позбавлення волі.
Крім того, у Центрі з просвітницькою
метою, відбулася презентація студент
ських санітарних бюлетенів, присвяче
них пропаганді здорового способу життя,
питанням профілактики захворювань та
боротьбі зі шкідливими звичками.
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МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
9 лютого на базі Перина
тального центру Полтав
ської обласної клінічної лі
карні ім. М.В. Скліфосов
ського в практичному тре
нінговому Центрі сучасних
перинатальних технологій
ВДНЗУ «УМСА» ім. Нестора
Максимовича Амбодика
відбувся міжрегіональний
науково практичний семі
нар з неонатології.
Організаторами семіна
ру були Асоціація неонато
логів України, кафедра пе
діатрії №1 з пропедевтикою
та неонатологією ВДНЗУ
«УМСА».
У роботі семінару взяли
участь та виступили з допові
дями: заступник директора
з перинатальної медицини,
завідувач відділення неона
тології ДУ «ІПАГ НАМН Украї
ни», Президент Асоціації не
онатологів України, профе
сор Знаменська Т.К.; про
ректор з науковопедагогіч
ної та виховної роботи, про
фесор кафедри педіатрії
№1 Похилько В.І.; професор

кафедри педіатрії №1 з про
педевтикою та неонатологі
єю Ковальова О.М.; провід
ний спеціаліст відділення не
онатології ДУ «ІПАГ НАМН Ук
раїни» Воробйова О.В.
Семінар був присвячений
впровадженню в лікуваль
ний процес неонатальної
служби в Україні адаптова
ної клінічної настанови: «Ен
теральне харчування недо
ношених немовлят» та уніфі
кованого клінічного прото
колу вторинної (спеціалізо
ваної) та третинної (висо
коспеціалізованої) медич
ної допомоги: «Ентеральне
харчування недоношених
немовлят».
Зокрема на семінарі були
розглянуті питання: енте
рального харчування недо
ношених дітей в стаціонарі;
моніторингу якості і статусу
харчування в стаціонарі;
алгоритму призначення ен
терального харчування, до
помоги дитині зі зниженою
толерантністю до енте
рального харчування, хар

СВЯТО КНИГИ
14 лютого у стінах бібліотеки ака
демії відбулася Акція до Міжнарод
ного дня дарування книг «Подаруй
бібліотеці книгу».
Міжнародний день дарування книг
(International Book Giving Day) – одне
з наймолодших свят у календарі, яке
об’єднує всіх, хто дарує книги, при
щеплюючи, таким чином, любов до
читання. Популярним стало спон
сорство, дарування книг до фонду
бібліотеки ВДНЗУ «УМСА» викладача
ми, співробітниками, студентами ака
демії. Дарують книги не лише з влас

чуванню недоношеним но
вонародженим з терміном
гестації менше 34 тижнів
після виписки зі стаціонару;
вибору початкового методу
вигодовування в залежності
від гестаційного віку; необ
хідних дій лікаря при моніто
рингу якості та харчового
статусу недоношених дітей
після виписки зі стаціонару;
харчовій потребі недоно
шених дітей і їх забезпечен
ню; особливостям встанов
лення мікробіома у новона

них книгозбірень, а й придбані нові
видання як українських, так і світових
авторів.
Наші дарувальники поповнили
фонд бібліотеки на 200 примірників,
це – твори художньої літератури, галу
зеві та періодичні видання. Відвідувачі
бібліотеки зможуть переглянути їх на
полицях виставки, організованої за
підсумками Акції, яка діятиме у бе
резні на науковому абонементі.
Ми вдячні всім за безцінні дарунки
та добру справу, бо впевнені – пода
рована література стане відчутним
джерелом поповнення бібліотечного
фонду, надасть неоціненну допомогу
для забезпечення навчальновихов
ного процесу, сприятиме позитивно
му відпочинку.

роджених з груп ризику, які
знаходяться на грудному
вигодовуванні та важливості
дотації заліза передчасно
народженим дітям.
У
конференції
взяли
участь лікарінеонатологи,
педіатри, акушеригінеко
логи міста, клінічні ордина
тори та інтерни академії.

В.І. Похилько.
Професор кафедри педіатрії
№1 з пропедевтикою
та неонатологією.

Відчуття справжнього свята надала
організована Центром управління
освітньовиховною та гуманітарною
роботою з молоддю до цієї події в
центральній читальній залі виставка
живопису «Гарний настрій» випускни
ці Полтавського національного техніч
ного університету ім. Юрія Кондратю
ка, архітектора – Оксани Хохлової.
Виставка діятиме до кінця місяця. Тож
запрошуємо до перегляду!
Нагадуємо, що передати в дару
нок книгу бібліотеці академії можна
не тільки у святковий Міжнародний
день дарування книг, а й у будьякий
час.

Т.Ю. Резутіна.
Провідний бібліотекар.

СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТКИ З ЕСТОНІЇ
Протягом груднясічня на базі на
шої академії проходила стажування
студентка з Естонії Естер Окс. Ес
тер проходила практику у Відділенні
реанімації та інтенсивної терапії но
вонароджених Полтавського облас
ного перинатального центру, де
щодня здобувала нові знання та пок
ращувала практичні навички.
Стажування було організовано в
рамках міжнародної програми про
фесійних обмінів студентівмедиків
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IFMSA SCOPE exchange за ініціати
ви ГО «Українська медична студент
ська асоціація» (Ukrainian Medical
Students Association) та адміністрації
академії. Проект стажувань розроб
лено з метою обміну досвідом та пог
либлення знань студентамимедика
ми світу щодо особливостей меди
цини в різних країнах.
Команда Ukrainian Medical Stu
dents Association м. Полтава щиро
дякує проректору з науковопедаго

гічної та виховної роботи Похильку
В.І. за підтримку студентських іні
ціатив та сприяння організації пер
шого стажування IFMSA SCOPE в
нашій академії, а також колективу
відділення реанімації та інтенсивної
терапії новонароджених за дружню
зустріч, витрачені час, сили та нада
ну Естер можливість здобути нові
знання та неймовірний досвід.
Я. Борзих.
Студентка 5 курсу медичного
факультету № 1.
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ
Волонтери загону «Єд
ність» ВДНЗУ «УМСА» від
значили День Святого Ва
лентина з дітлахами онко
гематологічного відділення
Дитячої міської клінічної лі
карні м. Полтава. Захід від
бувся в рамках проекту «З
любов’ю в серці, з вірою в
душі».
Напередодні Дня онкох
ворої дитини на малечу че
кала цікава розважальна
програма з конкурсами,
вікторинами, подарунками
та захоплива історія про ви
никнення Дня закоханих.
Не обійшлося без тради
ційного виготовлення ва

лентиноклистівок для това
ришів, батьків і, можливо,
для тих, в кого закохані наші
друзі. Волонтери отрима
ли море вражень від спілку
вання та атмосфери, що
панувала у відділенні.
Волонтери дякують ко
лективу кафедри пропе
девтики внутрішньої меди
цини з доглядом за хвори
ми, загальної практики (сі
мейної медицини), викла
дачам кафедри онкології
та радіології з радіаційною
медициною; гігієни, екології
та охорони праці в галузі;
соціальної медицини, ор
ганізації та економіки охо

рони здоров’я з біостатис
тикою; медицини катас
троф та військової медици
ни; інспекторам медичного
факультету №1 та небайду

жим викладачам медично
го коледжу за подарунки
для дітей і бажання об’єд
нуватися задля благочин
ності.

життєва позиція допомагає
нашим волонтерам робити
світ кращим та перемагати
будьякі негаразди.
Всіх присутніх щиро приві
тав проректор з науково
педагогічної та виховної ро
боти професор Валерій Іва)
нович Похилько.
Колектив загону щиро
вдячний за співпрацю та
можливість екскурсійної по
дорожі для волонтерів бла
годійного проекту «Ялинка

Янголів». Також волонтери
висловлюють щиру подяку
викладачам кафедр експе
риментальної та клінічної
фармакології з клінічною
імунологією та алергологі
єю; нервових хвороб з ней
рохірургією та медичною
генетикою; гігієни, екології
та охорони праці в галузі;
акушерства та гінекології
№1; хірургії №1 за небайду
жість і допомогу в реалізації
проекту.

ЯЛИНКА ЯНГОЛІВ
Завершився благодійний
проект «Ялинка Янголів»,
що здійснювали студенти
волонтери загону «Єдність»
ВДНЗУ «УМСА» спільно з
Управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту ви
конавчого комітету Полтав
ської міської ради, Полтав
ською обласною благодій
ною організацією «Реабілі
таційний центр «Вихід Є».
Сотні маленьких полтав
ців отримали омріяні пода
рунки. Проект був адресо
ваний дітям, позбавленим
батьківського піклування, ді
тямсиротам, онкохворим
та дітям з обмеженими мож
ливостями, малечі, батьки
яких загинули при виконанні
службових обов’язків.
12 лютого відбулося уро)
чисте підведення підсумків
благодійного проекту.

З вітальним словом до во
лонтерів загону звернулася
начальник Управління
у
справах сім’ї, молоді та
спорту Полтавського місь
квиконкому Олена Мико)
лаївна Ромас. Вона висло
вила подяку за постійну ба
гаторічну співпрацю, актив
ну волонтерську діяльність,
допомогу в реалізації благо
дійного проекту «Ялинка Ян
голів» та інших соціальних
проектів для дітей, молоді та
сімей м. Полтави. «Ви ті, хто
не шкодуючи часу і сил,
змогли стати Янголами для
дітей та подарувати їм свя
то, яке так усі чекали», – на
голосила Олена Миколаїв
на.
Координатор
проекту
Наталія Шамота підкресли
ла, що людяність, чуйність,
небайдужість та активна

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ШКОЛАХ МІСТА
Волонтери загону «Єдність» розпочали просвітницьку
діяльність у школах Полтави в рамках Всеукраїнського
проекту «Здоров’я. Вибір кожного» ГО «Громадські ініціа
тиви охорони здоров’я «Здорове людство» (м. Київ).
Проект отримав підтримку Міністерства освіти і науки
України, Департаменту освіти і науки Полтавської облас

ної державної адміністрації. Метою проекту є поперед
ження нових випадків важких недуг (СНІД, рак) через ін
формаційну кампанію у вигляді лекцій серед підлітків і мо
лоді, нагадування про важливість відповідального став
лення до свого здоров’я та інформування щодо способів
захисту від СНІДу та раку.

НОВІ ПЕРЕМОГИ НА ОБЛАСНІЙ СПАРТАКІАДІ «БАДЬОРІСТЬ ТА ЗДОРОВ’Я»
12 14 лютого 2018 року в м. Пол
тава відбулася традиційна облас
на Спартакіада «Бадьорість та
здоров`я» закладів освіти III IV рів
нів акредитації, в якій взяли участь
7 команд.
У напруженій боротьбі збірні ко
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манди академії показали блискучі
результати: волейбол – I місце;
настільний теніс – I місце; плавання
– I місце; футбол – II місце; більярд –
III місце; шахи – III місце.
У підсумку команда ВДНЗУ
«УМСА» посіла I загальнокоман

дне місце. Вітаємо наших спорт
сменів та висловлюємо подяку всім
учасникам змагань, які захищали
честь академії і гідно представили
її на спортивній арені області.
Так тримати! Бажаємо нових пе
ремог!!!

сторінка 7

«БІЙ ПІД КРУТАМИ: ГЕРОЇЗМ І ТРАГЕДІЯ НАШОЇ ІСТОРІЇ»
31 січня у ВДНЗУ «УМСА»
відбувся
захоплюючий
диспут на тему «Бій під кру
тами: героїзм і трагедія на
шої історії», підготовлений
за участю Центру управлін
ня освітньо виховною та гу
манітарною роботою з мо
лоддю (керівник проф. По
хилько В.І.), кафедри ме
дицини катастроф та вій
ськової медицини (зав.ка
федри доц. Шепітько К.В.),
студентського профкому
(голова Пікуль О.Ю.).
На заході зібралися сту
денти стоматологічного та
медичних факультетів, акти
вісти студентського проф
кому та парламенту, члени
дискусійного студентського
клубу «АргументУМ», викла
дачі кафедри медицини ка
тастроф та військової меди
цини – полковник медичної
служби у відставці Малин)
ський Олександр Юрійо)
вич, майор у відставці, голо
ва Ради ветеранів академії
Лебедєв Віктор Альберто)
вич, а також завітали вель
мишановні гості: член коор
динаційної ради громад
ської спілки «Ліга громад
ських організацій «Громада
Полтавщини», голова краєз
навчоісторичного
клубу
при Центральній міській біб
ліотеці м. Полтава Кірпоти)
на Ніна Миколаївна та під
полковник спецпідрозділу
Служби безпеки України,
учасник АТО Пікуль Юрій
Григорович.
Модератором виступила
студентка 3го курсу медич

ного факультету №1 Шкоді)
на Анастасія.
Метою диспуту був пошук
відповідей на такі запитан)
ня: «Чому ж молоду держа
ву захищали необстріляні
студентидобровольці, а не
військо?», «Як відбувався
нерівний бій?», «Чи можна
виграти бій, ґрунтуючись
тільки на патріотизмі?», «Чи
був шанс перемогти в цьо
му бою?», «Паралелі між
настроями і думками сту
дентства про патріотизм
100 років тому та в наші дні».
Н.М. Кірпотина зробила
огляд історичних подій
1917–1918 років в Україні та
Росії, стан армії на той мо
мент, проаналізувала про
тиріччя керівництва УЦР,
економічну ситуацію в Ук
раїні, настрої серед насе
лення, умови більшовиків
напередодні переговорів у
Бресті, умови Німеччини на
переговорах, а також пре
зентувала відеофільм «Кру)
ти – бій за майбутнє!». О.Ю.
Малинський у своєму вис
тупі зупинився на історичній
складовій бою та його пе
редумовах, зазначивши, що
бій відбувся тільки завдяки
патріотизму молоді та про
фесіоналізму командирів,
адже він був нерівнознач
ний за чисельністю військ
супротивників і озброєнню.
Ю.Г. Пікуль наголосив, що
патріотизм сьогоднішніх мо
лодих воїнів треба вихову
вати на таких прикладах.
В.А. Лебедєв провів пара
лель між подіями того часу

та сучасною неоголоше
ною війною і зазначив, що
не дивлячись на слабке об
мундирування, іржаві гвин
тівки, малий боєзапас, тиж
день на бойову співдруж
ність колективу, юнаки змог
ли звершити безсмертний
подвиг.
Сто років тому, 16 (29) січ
ня 1918 р., близько 500 ук
раїнських студентів, кур
сантів, гімназистівстаршок
ласників стримали наступ
на Київ майже шеститисяч
ної армії більшовиків. Нерів
ний бій з більшовицькою на
валою біля станції Крути
тривав понад п’ять годин.
Деякі історичні джерела
твердять: 260 київських сту
дентів і гімназистів загинули
в ході бою, 28 – потрапили в
полон і були закатовані, 2 –
вивезли на допити до Хар
кова і доля їх невідома. Ті,
хто врятувався, спромогли
ся розібрати залізничну ко
лію. Затримка просування
армії Муравйова дала мож
ливість укласти Берестей

ський мирний договір, що
означав міжнародне виз
нання української незалеж
ності. Подвиг студентівкру
тян став символом мужності
та беззастережної любові
до власної Батьківщини. А
бій під Крутами – боєм за
майбутнє України.
На заході кожному була
надана можливість висло
вити свою думку, а найпри
ємнішим є той факт, що дум
ки як аудиторіїї, так і спіке
рів співпали та дійшли до
єдиного висновку, що дана
подія дійсно героїчна, вона
відіграла визначну роль у
творенні єдиної, незалеж
ної суверенної держави.
Патріотизм та відважність
юних героїв стала однією з
фундаментальних
ланок
державотворення України!
Висновок, до якого дішли
студенти – пам’ятати істо
рію своєї нації та бути вдяч
ними тим, хто пожертвував
собою, захищаючи наше
майбутнє.

Єлизавета Золотарьова.

«REPRESENTATION»: УЖЕ ТРАДИЦІЯ!
6 лютого в стінах ВДНЗУ «УМСА» від
бувся традиційний захід «Representati
on», який започаткував навчальний
відділ Студентського парламенту ака
демії.
Захід пройшов у пізнавальній атмос
фері, що дозволило не лише прослуха
ти цікаві, а головне – корисні мінілекції
на різноманітні теми, а також подиску
тувати.
Першим виступив студент академії
Антон Полієнко. Його розповідь стосу
валася девіантної поведінки. Він акцен
тував увагу на поведінці індивіда, яка
не відповідає загальноприйнятим нор

мам, внаслідок чого згодом і відбува
ється порушення цих норм.
Наступним до слова був запроше
ний Олександр Довгополий. Він розпо
вів про заходи, спрямовані проти зло
чинності – як розпізнати злочинця се
ред натовпу та не стати його жертвою.
На завершення зустрічі зі своєю міні
лекцією «Розлад множинної особис
тості» виступила Анна Вітько. Студенти
змогли більше дізнатися про даний
розлад та приєднатися до вічної дис
кусії: а чи існує він взагалі? Думки були
різним.
Найактивніші слухачі, по традиції, бу
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ли нагороджені приємними пода
рунками.
Тож запрошуємо всіх мислячих та
активних долучатися до «Representati
on» – не тільки пізнавального та ціка
вого заходу, а й можливості поділити
ся своїми знаннями та думками з при
сутніми. Звертайтеся до голови нав
чального відділу Студентського пар
ламенту ВДНЗУ «УМСА» Ірини Бутирі
ної.
Чекаємо на вас з нетерпінням!

Пресслужба
Студентського парламенту.
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