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БОБИРЬОВА

9 березня 2018 року після тривалої тяжкої хвороби пі
шов з життя відомий талановитий науковець, людина ве
ликої і щедрої на добро душі, улюблений Вчитель кіль
кох поколінь студентівмедиків, до останніх днів життя
відданий своєму покликанню лікар, надійний товариш і
мудрий порадник, перший проректор ВДНЗУ «Україн
ська медична стоматологічна академія», Лауреат Дер
жавної премії України, заслужений діяч науки і техніки
України, доктор медичних наук, професор Віктор Ми
колайович Бобирьов.
Біографія В.М. Бобирьова на початку його життя у чо
мусь схожа на біографію інших його ровесників. Він на
родився 9 травня 1950 року у м. Валуйки Бєлгородської
області у робітничій сім’ї. Срібним медалістом вступає
до Харківського медичного училища. Навчається на від
мінно і отримавши диплом з відзнакою, у 1969 році вли
вається у лави студентів стоматологічного факультету
Полтавського медичного стоматологічного інституту. За
кінчивши і його з відмінними оцінками, свій науковий
шлях починає у 1975 році асистентом на кафедрі фар
макології у рідному вузі. Потім працює старшим лабо
рантом, у 1981 році отримує вчений ступінь кандидата
медичних наук, у 1985 році – вчене звання доцента. З
1988 року виконує обов’язки завідувача кафедри фар
макології.
Цілеспрямованість, відповідальність, активна життєва
позиція Віктора Миколайовича завжди були прикладом
для колег і студентів. У все він вкладав частку своєї ду
ші. Після присудження йому у 1991 році вченого ступеня
доктора медичних наук і у 1992 році – звання професо
ра В.М. Бобирьов очолює деканат медичного факульте

ту, а з 1992 до 2004 року він – проректор з навчальної ро
боти УМСА. З 2004 року і до останніх днів життя Віктор
Миколайович – перший проректор ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія».
Навчальнометодична робота, яку він очолював в ака
демії, завжди була провідним напрямком у її діяльності.
Головними принципами на посаді першого проректора
Віктор Миколайович вважав розумну жорсткість і відпо
відальність. Він завжди тримав дане слово і вчив цьому
студентів. Завдяки злагодженій діяльності наукововик
ладацького колективу і далекоглядній позиції ректора
ту академія досягла престижного 50го рівня у рейтингу
серед 200 вишів України. У цьому є і звитяжна праця її
першого проректора В.М. Бобирьова. Він зробив ваго
мий внесок у підготовку науковомедичних кадрів, які
працюють не тільки в Україні, а і далеко за її кордона
ми. Сфера наукових інтересів Віктора Миколайовича
сягала далеко за межі клінічної фармакології. Він був
членом Президії Державного експертного центру МОЗ
України, членом Президії Українських наукових громад
фармакологів та геронтологів, головою полтавського
відділення Української громади геронтологів та регіо
нального відділення ВГО «Асоціація фармакологів Укра
їни». Віктор Миколайович Бобирьов є автором більш ніж
400 науковопедагогічних робіт, під його керівництвом
захищено 3 докторських та 17 кандидатських дисерта
ційних робіт.
Держава і наукова спільнота високо оцінили внесок
В.М. Бобирьова у медицину. У 1992 році йому присудже
но грант міжнародного фонду Сороса, у 1997 році – по
чесне звання заслуженого діяча науки і техніки України,
у 1998 році Віктор Миколайович нагороджений медаллю
освіти України. У 2004 році він став лауреатом премії
АМН України. За підручник «Фармакологія» для студентів
вищих навчальних медичних закладів В.М. Бобирьову у
2016 році присуджена Державна премія в галузі науки і
техніки України.
Останні роки життя Віктор Миколайович довго і тяжко
хворів. Але залишались незмінними його працелюбність
і відданість медицині, яку він обрав справою всього сво
го життя. Не згасали його любов до дружини і близьких.
Його численним колегам, учням, друзям і просто всім,
хто його знав, важко повірити у те, що ця світла, сповне
на кипучої енергії і любові до життя людина, ентузіаст
нових досліджень і проектів у науці, пішов за недосяж
ний обрій…
Ректорат і наукововикладацький колектив ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» суму
ють та висловлюють глибоке співчуття рідним й близь
ким Віктора Миколайовича:
«Пішов з життя Вчений, залишив цей світ Друг – люди
на, яку ми любили з часів його студентської юності.
Важко повірити. Ще важче змиритись. Завжди пам’ята
тимемо. Світла пам’ять!»
Ректорат ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»

«ХАЙ ПІСНЯ ЛИНЕ ПОМІЖ НАС»
6 березня у ВДНЗУ «УМСА»
відбувся святковий концерт
«Хай пісня лине поміж нас»,
приурочений Міжнародному
жіночому дню – 8 березня.
У святковій атмосфері всіх
жінок зі святом урочисто при
вітали та висловили найщирі
ші побажання головний чоло
вік ВДНЗУ «УМСА» – ректор
академії професор Ждан Вя
чеслав Миколайович та голо
ва профкому співробітників
доцент Борисова Зінаїда
Олексіївна.
З 8 березня танцювальни
ми номерами жінок поздоро
вили народний аматорський
ансамбль танцю «Юність»
(керівник О. Матюніна) та ан
самбль бальноспортивного
танцю «Орхідея» (керівник
І. Люблинська).
Чудовими були вокальні
виступи народного аматор
ського гурту «Пліка Вокаліз»
(керівник Д. Лузановський),
студентки мед. фту №1 Анни
Семеренко разом із хореог
рафічним колективом «Меллі
ор» (керівник М. Кириленко),
студентки мед. фту №1 Алли
Бузало, брассквінтету під ке
рівництвом Дмитра Лузанов
ського.
Також з весною усіх жінок
музичною
композицією
«Мить» привітали проректор з

науковопедагогічної та ви
ховної роботи професор Ва
лерій Іванович Похилько та
доцент кафедри загальної хі
рургії з доглядом за хворими
Ігор Анатолійович Шумейко.
Вражали співробітників та
студентів академії своїми му
зичними композиціями завіду
вач кафедри хірургічної сто
матології та щелепнолицевої
хірургії з пластичною та ре
конструктивною хірургією го
лови та шиї професор Аветі
ков Давид Соломонович, на
родний самодіяльний вокаль
ний ансамбль «Мальви» (ке
рівник Л. Сидоренко), народ
ний хор «Криниця» (керівник
О. Дронова).

Кожен номер зривав неса
мовиті бурхливі оплески. Гля
дачі були у захваті від таких
щирих, проникливих номерів.
А вели концертну програму
чарівні ведучі – студенти ме
дичного
факультету
№1
Е. Дубровіна та С. Чуприна.
Вперше у стінах альмама
тер ректором ВДНЗУ «УМСА»
В.М. Жданом було вручено
Знак народної пошани «За
служіння мистецтву» від Всеук
раїнського об’єднання «Краї
на» начальнику відділу куль
турноосвітньої
діяльності
Л.В. СИДОРЕНКО.
На свято були запрошені
представники
Полтавської
міської спільноти матерів ді

тей, батьки яких загинули в АТО
та Полтавського кризового
центру адаптації для жінок, які
опинилися у складних життє
вих обставинах. У холі морфо
логічного корпусу було відкри
то виставку дитячих робіт під
назвою «Мамине свято». Ко
жен художник був відзначений
солодким подарунком. В по
дальшому всі малюнки дітей
будуть передані через пол
тавських волонтерів на пере
дову в зону проведення АТО.
На концерті діти також ви
конали запальний танець –
порадувала своїм виступом
збірна команда м. Полтави з
чирлідингу.

Єлизавета Золотарьова.

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГАМИ!
14 лютого у Національному медично
му університеті імені О.О. Богомольця
відбулася ІІ Всеукраїнська науково
практична конференція «Цікаві випадки
у клінічній медицині 2018». На науковий
захід завітали студенти і молоді дослід
ники з Києва, Харкова, Вінниці, Запо
ріжжя, Полтави, ІваноФранківська та
Дніпра.
Доповіді студентів українською та анг
лійською мовами учасники заслухали та
обговорили на 10 секційних засіданнях
за напрямами: внутрішня медицина, за
гальна хірургія, онкохірургія; акушерс
тво і гінекологія, педіатрія та дитяча хі
рургія, анестезіологія та інтенсивна те
рапія, інфекційні хвороби і стоматологія.
У роботі конференції взяли участь та
вибороли почесні перемоги представ
ники нашої академії. Студент 4 курсу
стоматологічного факультету СКРИПНИК
Максим доповідав на секції «С ТОМА 
ТОЛОГіЯ» з роботою «Рідкісний випадок
ускладнення карбункула щелепноли
цевої ділянки», що була виконана під ке
рівництвом доцента кафедри хірургічної
стоматології та щелепнолицевої хірургії
з пластичною та реконструктивною хі
рургією голови та шиї Скікевич Марга
рити Георгіївни (зав. кафедри Аветіков
Д.С.). За результатами оцінювання сту
дент посів II місце.

2 сторінка

У секції «Хірургія» взяв участь інтерн ІІ
року навчання Нізар КЕРБАЖ. Нізар вис
тупив із доповіддю «Травматичний роз
рив серця», що була виконана під керів
ництвом доцента кафедри хірургії №2
Панасенка Сергія Івановича (зав. ка
федри професор Шейко В.Д.) та отри
мав Диплом І ступеню за найкращу нау
кову роботу у секції.
Студент 4 курсу медичного факультету
№1 АГАШКОВ Євгеній виступив на секції

«Внутрішня медицина №2: гастроенте
рологія, ендокринологія, гематологія» з
доповіддю «Поєднання хронічної лімфо
цитарної лейкемії з раком молочної за
лози», що була виконана під керівниц
твом завідувачки кафедри внутрішньої
медицини №1 Маслової Ганни Сергіївни
та за результатами оцінювання посів II
місце.
Вітаємо з перемогами та бажаємо
подальших успіхів!!!

Трибуна лікаря

«8 РОТА:

МИ РЯТУВАЛИ ІНШИХ,
НЕ ДУМАЮЧИ ПРО СЕБЕ!»

В аудиторії №5 ВДНЗУ «УМСА» було проведено практичний
семінар «8 рота: ми рятували інших, не думаючи про себе!», прис+
вячений Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні та вшануванню
учасників АТО, зокрема 8+й Полтавській окремій автомобільній
санітарній роті – воїнам, які воюють, воювали і полягли на схо+
ді України, захищаючи нашу землю, для студентів стоматоло+
гічного факультету, медичного факультету № 1 та медичного
факультету № 2 академії.
Захід, що продовжує цикл військо
вопатріотичних, інформаційнокому
нікативних заходів «ЛІКАРІ БЕЗ КОРДО
НІВ: ВІД СХОДУ ДО ЗАХОДУ» задля по
пуляризації серед студентів академії
професії військового медика, був під
готовлений за участю Центру управлін
ня освітньовиховною та гуманітарною
роботою з молоддю, відділу культур
ноосвітньої діяльності академії, ка
федри медицини катастроф та вій
ськової медицини.
На початку семінару присутніх від
імені ректора академії професора
Ждана Вячеслава Миколайовича щиро
привітав проректор з науковопедаго
гічної та виховної роботи професор По
хилько Валерій Іванович.
Також вітальне слово присутнім та
слова вдячності нашим бійцям і меди
кам, що перебували в зоні АТО висло
вив заступник директора Департамен
ту охорони здоров’я Полтавської ОДА
Куделич Ігор Юрійович.
На заході були присутні вельмиша
новні гості: майор у відставці, учасник
бойових дій, колишній командир 8ї
ОАСР Тополя Анатолій Пилипович; ко
лишній водійсанітар 8ї ОАСР, учасник
Іловайської операції, старший сер
жант, учасник бойових дій Таран Олек
сандр Валерійович; старший солдат,
учасник бойових дій, колишній водій
санітар 8ї ОАСР, учасник Іловайської

операції Бернацький Ігор Борисович;
волонтер 8ї ОАСР, громадській діяч Та
ран Тетяна Миколаївна; голова ГО «Бра
терство учасників АТО Полтавщини»,
учасник бойових дій, колишній началь
ник мед. пункту 72ї ОМБР, випускник
академії Турпітько Віталій Петрович.
Гості поділилися своїми спогадами
про події під час перебування в зоні
АТО, ознайомили з історією створення
8ї Полтавської окремої автомобільної
санітарної роти, обговорили роль ме
дика в сучасній війні, людські якості,
професійні знання і вміння, необхідні
військовому медику та дали цінні пора
ди майбутнім військовим медикам.

Також відбулася презентація відео
фільму «Шлях 8ї Полтавської окремої
автомобільної санітарної роти», сюжет
до якого детально прокоментував Ана
толій Пилипович Тополя. Реальні події,
зображені у фільмі, справили на гляда
чів не аби яке враження.
Фахівці ГО «Медичний спецпідрозділ
«Вартові життя» провели наочний май
стерклас з демонстрацією сучасної
зупинки критичної кровотечі в бойових
умовах із коментарем директора ме
дичного спецпідрозділу Вікторії Воло
димирівни Лози та прямою трансляці
єю на широкоформатний екран.
Присутніх на заході вітали своїми
творчими номерами колективи відділу
культурноосвітньої діяльності академії:
народний самодіяльний ансамбль тан
цю «Юність» (керівник О. Матюніна), на
родний аматорський вокальний ан
самбль «Мальви» (керівник Л. Сидорен
ко) та аспірантка кафедри клінічної
анатомії та оперативної хірургії Мари
на Сидоренко.

Єлизавета Золотарьова.

«МЕДИЧНІ СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»
Н А У К О В О  П Р А К Т И Ч Н И Й
22 лютого 2018 року на базі
ВДНЗУ «Українська медична стома+
тологічна академія» в аудиторії №3
відбувся науково+практичний семі+
нар «Медичні стандарти лікування
внутрішніх хвороб у клінічній прак+
тиці сімейного лікаря».
З вітальним словом до гостей та
учасників семінару звернулися:
Лисак Віктор Петрович – дирек
тор Департаменту охорони здоров’я
Полтавської ОДА, Гойда Ніна Григо
рівна – д.мед.н., професор кафедри
управління
охорони
здоров’я
НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Трибуна лікаря

У роботі семінару з доповідями
виступили: Целуйко В.Й. – д.мед.н,
проф., завідувач кафедри кардіоло
гії та функціональної діагностики
ХМАПО, Селюк М.М. – к.мед.н,
проф. кафедри терапії УВМА, Юді
на Л.В. – к.мед.н, доц. кафедри
фтизіатрії і пульмонології НМАПО
ім. П.Л. Шупика, Кочуєва М.М. –
д.мед.н., проф., завідувач кафедри
фтизіатрії, пульмонології та сімей
ної медицини ХМАПО, Міщук Н.Є.
– к.мед.н., доц. кафедри кардіології
та функціональної діагностики
ХМАПО, Кочуєв Г.І. – к.мед.н, доц.

С Е М І Н А Р
кафедри загальної практики – сі
мейної медицини ХМАПО.
Зареєстровано більш ніж 250
учасників: лікаріінтерни медично
го профілю I та II року навчання
Навчальнонаукового
інституту
післядипломної освіти, лікарі ЛПЗ
Полтавської та Сумської областей.
По закінченню Науковопрак
тичного семінару учасники отрима
ли сертифікати.
А.В. Марченко.
Директор навчально/наукового інституту
післядипломної освіти, к.мед.н. доцент.

сторінка 3

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
21 лютого в аудиторії №5 ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стоматологічна ака
демія» відбулося розширене засідання
колегії Департаменту охорони здо
ров’я облдержадміністрації, на якому
було підведено підсумки роботи галузі
охорони здоров’я Полтавської області,
реалізації та підтримки реформ у 2017
році, заслухано ряд важливих допові
дей та визначено головні завдання на
майбутнє.
В нараді взяли участь: голова Полтав
ської обласної державної адміністрації
Валерій Головко, заступник голови ОДА
Олег Пругло, народний депутат України
Костянтин Іщейкін, директор Департа
менту охорони здоров'я Полтавської
ОДА Віктор Лисак, керівники закладів
охорони здоров'я усіх рівнів, науковці,
члени колегії, голови районних держав
них адміністрацій, голови районних рад,
представники Агенства США з міжна
родного розвитку в Україні (USAID), гос
пітальних рад, місцевого самоврядуван

ня, комітету профспілки працівників галу
зі охорони здоров'я України, фармацев
тичної спільноти та громадськості.
На засіданні з вагомою та конструк

тивною доповіддю виступив ректор ака
демії, голова Госпітальної ради Східного
госпітального округу професор Ждан
Вячеслав Миколайович.

« З М А ГА Й М О С Ь З А Н О В Е Ж И Т ТЯ ! »
ІV+й Всеукраїнський фестиваль+конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер+Слиж
24 лютого 2018 року в Полтаві у вели
кій залі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» відбу
лося уроче відкриття ІVго Всеукраїн
ського (ХІV Всекримського) фестива
люконкурсу учнівської та студентської
творчості імені Марії ФішерСлиж «Зма
гаймось за нове життя!», присвяченого
Лесі Українці та нагородження пере
можців регіонального змагання в номі
націях «твір», «науковопошукова робо
та», «аудіовізуальний твір», «малюнок».
Цього ж дня відбулося й відкрите учнів
ськостудентське змагання з декламу
вання, інсценувань, малюнку та вокалу.
Паралельно журі конкурсу переглядало
та оцінювало роботи (близько чотирьох
тисяч), що надійшли з 24 областей Укра
їни, Криму, Італії, Молдови, Норвегії та
Росії.
Зворушливо прозвучали слова чарів
ної ведучої (у минулому конкурсантки)
урочистого відкриття конкурсу Марії Гав
ви: «Сьогодні ми вже вчетверте відкрива
ємо конкурс Всеукраїнського рівня на
гостинній Полтавській землі й раді усві
домлювати, що слово українського ло
микаменя – Лесі Українки живе, сильне,
незламне звучить з вуст нового покоління
в усіх куточках України та за її межами!».
Організатори заходу із задоволенням
відзначають, що цього року на регіо
нальний (Полтавський) етап змагання
зареєструвалося понад тисячу учасни
ків з майже всіх районів і містечок Пол
тавщини. Роботи та виступи конкурсантів
оцінювало професійне журі, до складу
якого увійшли відомі письменники, пое
ти, співаки, художники, журналісти, акто
ри, науковці, громадські діячі Полтавщи
ни та України.
Студенти ВДНЗУ «УМСА» гідно пред
ставили академію та здобули перемоги
у таких номінаціях: «Вокал» – Анна Семе
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ренко (І місце); Анна Безкоровайна (І
місце); «Декламація» – Анастасія Оні
щенко (І місце); «Твір» – Вікторія Войнаш (І
місце), Алла Бузало (ІІ місце); Ярослава
Ворчак (ІІІ місце); «Малюнок» – Влада
Шейко (І місце), Торибара Олекснадра
(І місце).
Заступник декана факультету доцент
Ю.П. Ющенко відзначена Почесною
грамотою Президії Федерації профспі
лок України.
У підготовці переможців також брала
участь кафедра українознавства та гу
манітарної підготовки.
Учасників фестивалюконкурсу вітали
поважні гості: Драпятий Євген Михайло
вич – заступник голови Федерації проф
спілок України (Київ), Бурбак Олексій
Юрійович – співорганізатор конкурсу
(Чернівці), Нестуля Олексій Олексійович
– ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі». Серед
виступаючих, хто підтримав прагнення

молоді до якнайглибшого вивчення
спадщини великої української поетеси
Лесі Українки та сердечно привітав юні
обдарування з початком очних змагань
були: Вождаєнко Валентина Володими
рівна – в.о. директора Департаменту
культури і туризму Полтавської обласної
державної адміністрації, Гажієнко Гали
на Іванівна – заступник директора Де
партаменту екології та природних ре
сурсів Полтавської обласної державної
адміністрації, Павленко Анатолій Олего
вич – начальник відділу реалізації моло
діжної політики Полтавського міськви
конкому, Глазов Олександр Миколайо
вич – депутат Полтавської міської ради,
Гаража Микола Федорович – начальник
штабу Козацького гвардійського корпу
су Полтавщини.
За результатами відбіркового етапу
окремі переможці будуть запрошені до
Чернівців для участі у галаконцерті
1718 березня ц.р.

Трибуна лікаря

«МІСТЕР УМСА 2018»
21 лютого відбувся наймасштабніший захід
по версії всієї жіночої частини академії –
«МІСТЕР УМСА 2018»!!!
Участь у конкурсі взяли 7 учасників:
1. Джумаєв Вепа – студент 5 курсу факультету підго
товки іноземних студентів;
2. Стаценко Олексій – студент 5 курсу стоматологіч
ного факультету;
3. Прокопенко Ілля – студент 1 курсу стоматологічно
го факультету;
4. Косенко Леонід – студент 4 курсу стоматологічного
факультету;
5. Дахно Віталій – студент 5 курсу стоматологічного
факультету;
6. Сема Роман – студент 1 курсу медичного факульте
ту №1;
7. Супрун Сергій – студент 1 курсу медичного коледжу.
Боротьба була запеклою, але судді гідно та справед
ливо оцінили кожного кандидата. Склали наше вель
мишановне журі: перший проректор академії Дворник
В.М., проректор з науковопедагогічної та виховної ро
боти Похилько В.І., декан стоматологічного факультету
Сидорова А.І., декан медичного факультету №1 Рябуш
ко М.М., декан факультету підготовки іноземних сту
дентів Буря Л.В., представник профспілкового коміте
ту працівників ВДНЗУ «УМСА» Пелипенко Л.Б., «Міс
тер УМСА 2017» Жарін Владислав, голова студентсько
го парламенту Соколова Даніїла, голова студентського
профкому Пікуль Ольга.
Конкурс складався з декількох етапів: дефіле під гімн
конкурсу, візитка, костюмоване дефіле на тему «Всес
віт Marvel і DC» та конкурс талантів. Усі учасники все
бічно представили себе глядачеві, але вердикт журі
розподілив номінації таким чином:
1. Містер Артистичність – Супрун Сергій;
2. Містер Харизматичність – Прокопенко Ілля;
3. Містер Кмітливість – Косенко Леонід;

4. Містер Мужність – Джумаєв Вепа;
5. Містер Багатогранність – Стаценко Олексій;
6. Містер Феєричність – Дахно Віталій;
7. Містер Креативність – Сема Роман;
8. ВіцеМістер – Дахно Віталій;
9. Містер УМСА 2018 – КОСЕНКО Леонід.
Вітаємо Леоніда з перемогою та бажаємо, щоб нада
лі його перемоги продовжувалися та мали масштабні
ший характер!
Захід відбувся завдяки підтримці ректора академії
Ждана Вячеслава Миколайовича та мав благодійну мету.
Усі кошти, зібрані з продажу білетів, а це 9 тис. 824
грн., передані на лікування студента 2 курсу стомато
логічного факультету Муренка Ярослава.
Ольга Пікуль.
Голова студентського профкому.

ПЕРЕМОГИ НАШИХ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ
22+23 лютого в Івано+Франківську відбувся
XXVIII фестиваль танцю «ФЕСТ+2018», організо+
ваний культурно+спортивною асоціацією «ФЕСТ»,
де взяли участь танцювальні колективи з різних
міст України.
Ансамбль народного танцю викладачів ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія»
«ВІЗЕРУНКИ» (керівник Лариса Кириленко) ви
боров Гран/Прі фестивалю у номінації «Сеньйори».
Самодіяльний хореографічний колектив акаде
мії «МЕЛІОР» (керівник Марія Кириленко) отри
мав Диплом лауреата І ступеня в номінації «Народ
ний сценічний танець».
Вітаємо наші танцювальні колективи і бажаємо
подальших успіхів та перемог!
Трибуна лікаря
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«ЧИ ПЕРЕМІГ ОСТАТОЧНО ЄВРОМАЙДАН?»
ДИСПУТ ДО ДНЯ ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
До Дня вшанування пам’яті Не
бесної Сотні 28 лютого у ВДНЗУ
«УМСА» відбувся диспут на тему:
«ЧОТИРИ РОКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІД
НОСТІ: ЧИ ПЕРЕМІГ ОСТАТОЧНО ЄВ
РОМАЙДАН? ЧИ ЗДІЙСНИЛИСЬ
ВСІ ОЧІКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ?».
Захід був організований Центром
управління освітньовиховною та
гуманітарною роботою з молоддю
(керівник проф. Похилько В.І.), ка
федрою медицини катастроф та
військової медицини (завідувач
доц. Шепітько К.В.), студентським
профкомом академії (голова Пікуль
О.Ю.).
Головною метою заходу був ана
ліз наслідків Євромайдану, думок
молоді та спільний пошук відпові
дей на запитання серед студентів.
Аудиторія слухачів складалася з
представників
студентського
профкому, студентського парла
менту та членів дискусійного сту
дентського клубу «АргументУМ».
Модератором диспуту виступила
студентка 3го курсу медичного
факультету №1 Шкодіна Анастасія.
Також на диспут завітали пред
ставники державної влади та гро
мадських організацій, які були ор
ганізаторами та учасниками Євро
майдану в Києві та Полтаві:
1. Пругло Олег Євгенович – зас
тупник голови Полтавської облас

ної державної адміністраціїі, учас
ник Полтавського Майдану.
2. Олійник Тамара Іванівна – член
координаційної ради громадської
спілки «Ліга громадських організа
цій «Громада Полтавщини», учас
ник Київського Євромайдану та
Полтавського Майдану.
3. Волчкова Ольга Леонідівна –
член координаційної ради громад
ської спілки «Ліга громадських ор
ганізацій «Громада Полтавщини»,
учасник Полтавського Майдану.
4. Лебедєв Віктор Альбертович –
голова ради ветеранів академії,
учасник АТО.

Спікери заходу із завзятістю діли
лися своїми спогадами та цікавими
фактами з часів Майдану, відпові
дали на запитання молоді, активно
брали участь в обговоренні проб
лем впровадження сучасних ре
форм і досягнутих цілей Євромай
дану.
Звичайно, на дану тему можна
говорити багато, адже «скільки лю
дей, стільки і думок», але головне,
щоб свідомість та патріотизм до
рідної Батьківщини не згасав у мо
лодих серцях!
Ольга Пікуль.
Голова студентського профкому.

СТРЕС: КОНТРОЛЮЄМО СВОЇ ЕМОЦІЇ
21 лютого 2018 року на кафедрі
післядипломної освіти лікарів+сто+
матологів (завідувач – професор
Скрипников П.М.) за запитом від+
повідальної з організації по виховній
роботі Шинкевич В.І., практичним
психологом Білаш О.В. був проведе+
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ний лекторій на тему «Стрес: кон+
тролюємо свої емоції», на якому
був розкритий зміст, прояви, види,
симптоми, наслідки та методи
контролю і подолання стресу.
З метою виявлення емоційного
рівня виснаження відбулося ано

німне анкетування та надання ін
терпретації результатів. На закін
чення заходу психолог ознайоми
ла майбутніх лікарів з аспектами
психологічної допомоги, яку без
посередньо можна отримати в
кризовій ситуації.

Трибуна лікаря

ВІТАЄМО НАШИХ ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ!
До Міжнародного дня рідної мови
деканат стоматологічного факуль+
тету, кафедра українознавства та
гуманітарної підготовки ВДНЗ Ук+
раїни «УМСА» вітає МАЧУЛЕНКА
Дмитра і САМАРЧУКА Володимира,
студентів І курсу стоматологічного
факультету, за І і ІІ місця в ІІІ (об+
ласному) етапі XVІІІ Міжнародного
конкурсу знавців української мови
імені Петра Яцика! Студентів до
участі в конкурсі підготували завіду+
вач кафедри українознавства та гу+
манітарної підготовки ЛЕЩЕНКО
Т.О. і старший викладач ЮФИ+
МЕНКО В.Г.
Щороку викладачі кафедри украї
нознавства та гуманітарної підго
товки виявляють серед студентів
першокурсників найкращих знавців
рідного слова. Цей навчальний рік
не став винятком. Студенти академії
охоче відгукнулися на цей конкурс і
взяли в ньому активну участь. Спо
чатку змагалися на рівні груп і фа
культетів, а потім право представля
ти нашу академію на ІІІ (обласному)
етапі вибороли ці студенти.

Конкурс імені Петра Яцика
сприяє вихованню патріотизму, ша
нобливого ставлення до культури
українського народу, його духовних
надбань.
17 лютого 2018 року відбувся ІV
(Всеукраїнський) етап ХVІІІ Між
народного конкурсу знавців укра
їнської мови імені Петра Яцика.
Учасники працювали над виконан

ням завдань відповідно до Поло
ження конкурсу. Результати будуть
оголошені через місяць.
У цей день відбулося урочисте на
городження переможців обласного
етапу. Вони отримали дипломи та
цінні подарунки, а викладачі – гра
моти Департаменту освіти і науки
Полтавської облдержадміністрації.
Вітаємо! Наші – найкращі!

ВЕЧІР, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
20 лютого кафедра українознавства та гуманітар+
ної підготовки провела літературно+творчий вечір,
присвячений Міжнародному дню рідної мови. У вечорі
взяли участь студенти перших курсів стоматологіч+
ного та медичного факультетів та студенти+інозем+
ці 1+2 курсів ВДНЗУ «УМСА», викладачі кафедри. Ве+
дучими вечора були студент 32 групи факультету іно+
земних громадян Ісмаілов Шохжахон та викладач ка+
федри українознавства та гуманітарної підготовки
Козуб Г.М.
Концепцією вечора, якої неухильно дотримується
кафедра у своїй навчальновиховній діяльності, було
представлення мовної розмаїтості, характерної для
нашого вишу, адже в ньому навчаються студенти з
багатьох країн, і в кожного з них – своя рідна мова і
неповторна культура, яку вони з палкою любов’ю і
натхненням презентували присутнім.
У програмі вечора звучали вірші «І виріс я на чужи
ні» Т. Шевченка (Довгополий О., 1 гр., 1 мед.), «За
повіт» Т. Шевченка на марокканському діалекті,
арабською, французькою мовами, на хінді (Ашраф
М., Дума А., 56а, 1 мед., Мабрукі А., 57а, 1 мед., Па
тіл П., 38а, 2 мед.), вірш Шарля Бодлера «Квіти зла»
(Дума А., 56а, 1 мед.), Алішера Навої «Рубаї» (Абдул
лаєв Х., 46, 1 мед.), Мухаммада Юсуфа «Зізнатися»
(Жураєв Азіз, 32, 2 мед.), вірш «Соловейко» Аль Ас
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маля (Скафі А., 27 гр., 2 мед.), вірш про Палестину та
пісні різними мовами: «Пісня про матір» (Ситник І.,
3 гр. 1 мед.), «Моя країна» (Муха Д., 2 гр, 1 мед.), піс
ня «Узбекистан» (Абдулазізова Ф., Тошпулатова М.,
29, 2 мед.), пісня «Мускуране» прозвучала на хінді
(Сандик Я., 52а, 1 мед.). Зачаровували гра на націо
нальних інструментах (Тагваеі Е., 34, 1 ст.), танець
«Дабка» у виконанні студентів гр. 47, 1 мед. (Алоран
С., Дарабсек К., Лаввад А.) та студ. гр. 24, 2 ст. Альф
руг С.
Дуже цікаву програму представили студенти із Ма
рокко – власні вірші, народні пісні (Белхасен А.,
31а, 1 ст.; Табіа О., 46, 1 мед.; Матрауі Х, 43, 1 мед.) та
Тунісу (Бубакер С., 57а, 1 мед.).
На завершення вечора вірш Максима Рильського
«На білу гречку впали роси» українською мовою
прочитав Елаасар М., 35а, 1 ст. Технічну роботу за
комп’ютером виконував студент 30 групи 2 курсу фа
культету іноземних громадян Саттаров С.
На вечорі панувала невимушена атмосфера, звуча
ло живе слово, свято показало красу кожної мови,
душу народу і неповторну різноманітність виражен
ня духовності, єднало та зближувало студентів різ
них національностей.
Т.О. Лещенко.
Завідувачка кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки, доцент.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БИТВА
27 лютого у стінах нашої альма+
матер відбулася довгоочікувана бит+
ва розумів, а саме – інтелектуальна
гра «Що? Де? Коли?».
Змагалися між собою дві команди
із неординарними й веселими наз
вами. Перша команда – «Лишь бы
ответить» на чолі з капітаном Віть
ко А. та друга під назвою «Шкода»,
яку очолювала Шкодіна А. Кожна з
команд мала відповісти на 13 ціка
вих і непростих питань, серед яких
були завдання з чорною скринькою
та бліцпитання. Усі учасники ак
тивно, емоційно та дружньо намага
лися здобути перемогу й одночасно
весело провести час.
Але призером могла стати лише
одна команда, і по закінченню гри
перемогу вибороли «Лишь бы отве+
тить» з відривом у чотири бали, із
чим їх і вітаємо! Для нагородження

запросили завідувачку кафедри ук
раїнознавства та гуманітарної під
готовки Лещенко Тетяну Олексан
дрівну. Вона урочисто вручила пе
реможцям статуетку у вигляді сича
та подякувала за представлену «роз
кіш насолоджуватися інтелек
том…». Також команди отримали
грамоти та солодощі для відновлен
ня сил й енергії.

За організацію цього прекрасного
заходу дякуємо Процак Анастасії.
Учасники й глядачі весело та із за
доволенням провели час.
Якщо хочеш випробувати свій ро
зум, тоді бери участь у наступних іг
рах. Хай живе інтелект!
Юлія Погуляй.
Редакційний відділ
студентського парламенту.

ОБРАНО ГОЛОВУ ППО СТУДЕНТІВ ВДНЗУ «УМСА»
1 березня на плановому засіданні
профспілкового комітету були про+
ведені позачергові вибори голови
ППО студентів ВДНЗУ «УМСА» у
зв’язку з добровільним звільненням
діючої голови Пікуль Ольги.
У ході засідання було висунуто
три кандидатури зі складу профак
тиву:
1. Котуз Максим – студент 3 кур
су медичного факультету №1;

2. Кравченко Вікторія – студентка
4 курсу медичного факультету №1;
3. Шкодіна Анастасія – студентка
4 курсу медичного факультету №1;
За результатами голосування біль
шістю голосів новою головою ППО
студентів ВДНЗУ «УМСА» було об
рано КРАВЧЕНКО Вікторію.
ВІТАЄМО!

ДОТОРКНУТИСЯ ДО ПРЕКРАСНОГО
Кафедра українознавства та гума
нітарної підготовки разом з інозем
ними студентами груп 32а І курсу
та 21 ІІ курсу стоматологічного фа
культету (викладачі Тукова Т.В.,
Козуб Г.М.) провела екскурсію на
виставку «Українська вишивка –
втілення душі та культури україн
ського народу» Ніни Іпатій, заслу
женого майстра народної творчості
України, яка була представлена в лі
тературномеморіальному
музеї
І.П. Котляревського.
Студенти з Марокко, Пакистану,
Іраку й Узбекистану насолоджува

лися ексклюзивною красою непе
ревершених шедеврів ручної ви
шивки та почули про цікаві факти з
життя зачинателя української літе
ратури І.П. Котляревського.
Екскурсія відбулася в рамках ви
конання концепції виховної роботи
кафедри українознавства та гумані
тарної підготовки з іноземними
студентами, провідна мета якої –
міжнаціональна взаємодія та фор
мування шанобливого ставлення до
України, її культури і мистецтва.
Г.М. Козуб.
Викладач кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки.
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