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Шановні колеги !

З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА–ДНЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

В прекрасну літню пору, коли
земля буяє квітом, приходить свя
то – День медичного працівника.
Щиро вітаємо Вас, дорогі наші
доктори наук, професори, лікарі,
викладачі та студенти!
У цей святковий, наповнений
найкращими почуттями день, ба
жаємо Вам міцного здоров’я, неви
черпної енергії, віри і впевненості в
майбутньому, родинного затишку і
благополуччя!

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний осо"
бистий внесок у розвиток медичної науки і підготовку висококваліфікова"
них медичних кадрів, активну участь у громадському житті, відповідаль"
не ставлення до обраної справи нагороджені:

Нехай вогонь натхнення не згасає,
І не міліє вміння джерело.
Хай сірість і буденність відступають
Перед любов’ю, ніжністю й теплом!

Ректорат
Профком

З повагою
Відділ культурно
освітньої діяльності

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:
Бєляєва О.М. (к.пед.н., доцент),
доцент каф.іноземних мов з латин
ською мовою та медичною терміно
логією.
ПОДЯКОЮ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я:
Баштан В.П. (д.мед.н, професор),
завідувач каф.онкології та радіологї
з радіаційною медициною.
ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ:
Рябушко М.М (к.мед.н., доцент),
декан медичного факультету №1.
Кайдашев І.П. (д.мед.н,профе
сор), проректор з наукової роботи.

ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ
ОБЛАСНОЇ РАДИ:
Крючко Т.О. (д.мед.н, професор),
завідувач кафедрою педіатрії №2.
Скрипнікова Т.П. (к.мед.н.,профе
сор), професор кафедри післядип
ломної освіти лікарівстоматологів.
ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ:
Громова А.М. (д.мед.н, профе
сор), завідувач каф.акушерства і гі
некології №1.
Сидорова А.І. (к.мед.н.,доцент),
декан стоматологічного факультету.
ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ
ОКТЯБРСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В м. ПОЛТАВІ РАДИ:
Міщенко І.В. (д.мед.н, професор),
завідувач кафедрою фізіології.
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т равня для

с т уд е н т і в
медичного і стоматоло
гічного факультетів про
лунав останній дзво
ник. Традиційно зібра
лися на святкування бі
ля адмінкорпусу випус
кники, у яких тільки по
чинається професій
ний шлях.

тя і здоров’я студентам
та їхнім близьким.
З напутніми словами
виступила «друга мати»
– декан стоматологіч
ного факультету, про
фесор Сидорова Алла
Іванівна. Вона поба
жала благополуччя в
професійній, особистій
та духовній сферах ді

Першим
останній
дзвінок прозвучав для
стоматологів. Вступне
слово мав перший про
ректор з науковопе
дагогічної роботи, про
фесор В.М.Бобирьов.
Він зазначив, що прой
шовши найскладніші
етапи навчання май
бутні випускники вже
можуть
виправдати
покладені на них споді
вання та побажав щас

яльності, в яких нале
жить успішно реалізо
вуватися випускникам
факультету, усього най
кращого їм та їхнім
сім’ям, а також достой
но пройти державні іс
пити. Така промова бу
ла підтримана бурхли
вими оплесками.
Зі словами вітань вис
тупили і викладачі ака
демії. Вони згадували
перші зустрічі та пере
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лякані очі студентів і
достойне зростання
молодих особистос
тей, якими тепер пиша
ються та на яких покла
дають великі надії. Ви
пускники ж, у свою чер
гу, порадували усіх
присутніх гостей ціка
вим розважальним кон
цертом, де згадували
кумедні випадки із нав
чання, нелегкі екзаме
ни та радість після їх
здачі.
Приємним сюрпри
зом стало для студен
тівстоматологів оголо
шення
результатів
«Крок2» під завершен
ня заходу. Ніхто не зміг
стримати неймовірну
ейфорію, студенти ра
діли наче діти, обійма
лися та поздоровляли
одинодного.
Для медичного фа
культету святкування
розпочалося ще в 5й
аудиторії, де з поздо
ровленнями довгоочі
куваного диплому ліка
ря, побажаннями по
дальшого успіху та вит
римки, із закінченням 6
го курсу їх привітали
декани факультету №1

Рябушко Микола Мико
лайович та №2 Похиль
ко Валерій Іванович, а
також їх заступники Та
лаш Валентин Васильо
вич та Полторапавлов
Володимир Анатолійо
вич. Своїм вже колегам
досвідчені наставники
побажали лікувати так,
щоб кожен пацієнт ви
ходив від них із часточ
кою здоров’я, нести
надію і віру, підкреслю
ючи, що головне – це
допомогти й не нашко
дити. Студентів наго
роджували грамотами
та розважали цікавим
концертом.
Загалом, молоді спе
ціалісти обох факульте
тів, у перервах між чу
довими концертами,
щиро дякували за до
помогу та настанови
ректору, адміністрації
академії, своїм дека
нам та їх заступникам,
інспекторату та усім
своїм викладачам за
знання і витримку, навіть
місцям, де встигли по
бувати, своїй alma ma
ter та рідній Україні за
можливість опановува
ти таку важливу профе

сію. А розчулені викла
дачі ще і ще раз доб
розичливо бажали сту
дентам професійних
успіхів, здоров’я, щас
тя, нових звершень,
стати
прекрасними
спеціалістами й підви
щувати престиж своєї
академії в країні та сві
ті. Доцент кафедри со
ціальної
медицини
А.В.Костріков разом із
своєю
кафедрою
склали навіть прощаль
ний вірш, який просто
зірвав овації усіх при
сутніх.
Свято завершилося,
продзвенів
останній
вже дзвінок. Та щасливі
студенти ще довго не
відпускали своїх викла
дачів і дякували їм за
все, фотографуючись
на пам’ять. Попереду
на них чекають останні
іспити, але після прой
деного шляху вже ніщо
не зможе стати на за
ваді до омріяної про
фесії. Бажаємо нашим
студентам вдало зро
бити цей останній ри
вок!
Єлизавета Золотарьова

ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВСТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ
иттєва філософія олімпійського
руху, що поєднує та возвеличує
переваги волі та розуму вирувала не
щодавно у стінах Вищого державного
навчального закладу України «Україн
ська медична стоматологічна акаде
мія». Полтавський величавий медич
ний вуз нещодавно, вперше за багато
років, став місцем проведення ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіа
ди «Стоматологія 2013/2014 н.р.». Поз
магатися у знаннях та продемонстру
вати своє захоплення майбутньою
спеціальністю приїхали студенти з 8
медичних вишів України. Кмітлива та
ерудована молодь представляла
Харківську, Буковинську, Вінницьку, Ки
ївську, Донецьку, Ужгородську, Дніп
ропетровську та, звісно, Полтавську
вищі медичні школи України.
Олімпійські стоматологічні ігри про
ходили на протязі 2х днів. Протягом
першого – всі учасники зійшлися в
письмовому поєдинку. Студентам було
запропоновано по 10 запитань з кож
ної стоматологічної дисципліни. Об
равши по 1 питанню з терапевтичної,
ортопедичної, хірургічної та дитячої
стоматології, олімпійці мали 3 години
для написання відповідей. Після закін
чення письмового туру суддівська
бригада у складі титулованих профе
сорів Полтавського, Харківського та
Київського медичних вишів оцінила
здібності та знання майбутніх колег.
Важливою особливістю стоматоло
гічного олімпійського руху України є
його справедливість, адже всі роботи
перевірялися лише після ретельного
кодування, тобто жоден суддя не знав
чию роботу він читає. А поки судді
невтомно працювали над виявленням
найкращих серед кращих, молодь з
різних міст України знайомилася з
красотами Полтави та спілкувалася
між собою у ході культурнорозва
жальних заходів.
Протягом другого дня, безпосеред
ньо перед початком фінального усно
го туру олімпійських змагань, були ого
лошені результати письмового туру.
Шестірку найкращих студентів стома
тологічних факультетів медичних вузів
України очолила Анастасія Басіста,
студентка V курсу Буковинського дер
жавного медичного університету. До
фіналу також вийшли Марія Горбенко
(Дніпропетровська державна медич
на академія), Татченко Алла (Націо
нальний медичний університет імені
О.О.Богомольця, м.Київ), Пульний Анд
рій (Харківський національний медич
ний університет), Золотов Ларіон та
Саліженко Юрій (ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія»,
м.Полтава).
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У порядку, що визначило жеребку
вання, кожен студент відповів на 4 тео
ретичних та 4 практичних запитань по 1
з кожної галузі стоматології. На обду
мування запитання учасники мали до 1
хвилини часу. Оцінювало відповіді ви
сокоповажне журі, до складу якого
увійшли 12 професорів Полтавського,
Харківського та Київського медичних
вузів України. Діапазон оцінювання
склав від 0 до 10 балів. За перебігом
змагання слідкувала апеляційна комі
сія у складі 4 професорів ВДНЗУ «Укра
їнська медична стоматологічна ака
демія». Особливу увагу звертали члени
журі не лише на глибокі знання учасни
ка та вміння швидко і правильно фор
мулювати й висловлювати свої думки,

команд (3 студентів IV курсу та 3 сту
дентів V курсу), переможцем коман
дного заліку стали студенти Дніпро
петровської державної медичної ака
демії. Команда Буковинського дер
жавного медичного університету
(м.Чернівці) посіла друге місце в за
гальнокомандному заліку, а студенти
Вінницького національного медичного
університету стали третіми.
Всеукраїнська студентська олімпіа
да «Стоматологія 2013/2014 н.р.» – це
своєрідний і цікавий захід у підготовці
майбутніх лікарівстоматологів, що не
лише має на меті виявити рівень підго
товки спеціалістів в різних вузах краї
ни, але і заохочує енергійну та вольо
ву інтелектуальну молодь до підви

але і на наявність та ґрунтовність своєї
точки зору у кожного майбутнього фа
хівця, нестандартність та глибину клі
нічного мислення.
Усний поєдинок вдався на славу, ад
же емоції переповнювали не лише
учасників, але і вболівальників. Шква
лом оплесків супроводжували глядачі
кожну відповідь фіналістів. Із сумою ба
лів 224 переможцем ІІ етапу Всеукраїн
ської студентської олімпіади «Стома
тологія 2013/2014 н.р.» став студент V
курсу ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» Золотов Ла
ріон. Срібло отримала Татченко Алла
(Національний медичний університет
імені О.О.Богомольця, м.Київ), а брон
зову нагороду розділили Басіста
Анастасія (Буковинський державний
медичний університет, м.Чернівці) та
Саліженко Юрій (ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія»,
м.Полтава). Переможці були нагород
жені новинками медичної літератури
та подарунками від спонсорів заходу.
За результатами письмового туру,
згідно сумі балів всіх учасників повних

щення конкурентоздатності, ще біль
шого поглиблення своїх знань та пок
ращення вмінь. Крім того, спілкування
кращих студентів, що навчаються в
одній галузі сприяє розвитку дружніх
інтегративних стосунків між однопро
фільними вишами країни. Отже, в та
ких заходах як Всеукраїнська сту
дентська олімпіада переможцем зав
жди виходить лише стоматологічна
спільнота України.
Наталія Володимирівна Іленко,
асистент кафедри терапевтичної
стоматології
На фото: організатори заходу та ко1
манда Вищого державного навчально1
го закладу України «Українська медич1
на стоматологічна академія» (м. Полта1
ва). Зліва направо Баскова Олена (IV
курс), Тригуба Тетяна (V курс), Семено1
ва Аня (V курс), Золотов Ларіон (V
курс), декан стоматологічного факуль1
тету, к.мед.н., доц. Сидорова А.І., до1
цент кафедри терапевтичної стомато1
логії, к.мед.н. Іленко Н.М., Юрченко Іри1
на (IV курс), Са ліженко Юрій (IV

курс).

Трибуна лікаря

СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА2014
Ось і відбувся найяскраві
ший захід року – Студ. рес
публіка! Втомлені, але дуже
задоволені студенти вже по
вернулися до своїх занять, та
вражень їм вистачить на весь
наступний рік.
У цьому році Студентську
республіку особливо яскра
вою, безперечно, зробив
дощ. Окрема подяка йому
за новий вид спортивних зма
гань – катання у багнюці! За
три дні ми відчули себе
справжніми англійцями – за
синали під шум дощу та про
синалися з ним. Але у рес
публіканців було достатньо
теплого одягу, гарного нас
трою та натхнення, аби пе
ретворити погану погоду у
привід для розваг, жартів та
веселощів. Усі без винятку за
пам’ятають дискотеку у стилі
«Хіпі», коли дощ ішов усю ніч,
а хлопці та дівчата, не дивля
чись на це, танцювали, спі
вали та розважалися до ран
ку. Хтось забув вдома пара
сольку, хтось взяв її та загу
бив першого ж дня. Це – рес
публіка, тут можливо все, і ні

що не зможе це змінити!
У конкурсі «Візитка» цього
року перемогла команда
«Шабля» (капітан – Скорик
Микола), містером республі
ки став Сай Богдан, а міс –
Ваценко Анастасія. У неділю
відбулося показове пока
рання злочинців – загальний
розстріл із водних кульок на
головній площі республіки.
Особливо напруженими
та цікавими були вибори ме

ра: лідер на посаду Скорик
Микола був знятий з перего
нів, Варава Руслан, що зай
мав 2 місце був страчений
(розстріл) і мером стала
Ольга Омельченко! Вітаємо
нашого нового мера та чека
ємо нових, яскравих змін у
наступному році!
Сонні, втомлені від дощу,
але дуже задоволені всі зус
трілися у неділю ввечері на
традиційній рефлексії та де

кілька годин обговорювали
події минулих трьох днів, об
мінювалися
враженнями,
думками та побажаннями на
майбутнє.
Дякуємо усім, хто цього
року завітав на республіку –
ви зробили її насправді яск
равою! Чекаємо наступного
року, наступної республіки і
нових подій!
Студентський парламент

Á²ÁË²ÎÒÅ×Í² ÏÎÑËÓÃÈ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ
В

усі часи бібліотека була най
важливішою ланкою накопичен
ня, систематизації і розповсюдження
наукової інформації. Нове соціокуль
турне середовище, глобальна інфор
матизація вимагають від бібліотек пе

Які послуги найбільш зручні для ко
ристувачів?
Чи задовольняє оперативність обс
луговування, комфортність роботи в
бібліотеці?
Обговоренню цих питань було

До речі, це не перший спільний за
хід бібліотеки та студентства. Бібліо
течний флешмоб «Читання – ось най
краще навчання!», вечірприсвята
200річному ювілею Т.Г. Шевченка
«Проникливий світ Кобзаря», спільний
проект зі студентським профкомом
«Сутінки в бібліотеці» – це далеко не
повний перелік заходів, проведених
останнім часом в академії. Співпраця
продовжується!

Ганна Григоращенко,
головний бібліотекар

реосмислення своєї ролі й суттєвої
перебудови роботи. Зважаючи на
економічне становище, недостатнє
комплектування книгами, бібліотека
переформатовує свої послуги у вірту
альні та запроваджує обслуговуван
ня віддалених користувачів.
Наскільки повно бібліотека забезпе
чує студентів медичною літературою?

Трибуна лікаря

присвячене спільне засідання сту
дентського парламенту і Бібліотечної
ради під девізом «Бібліотечні послуги:
перезагрузка». Спілкування було
жвавим і емоційним. Керівництво біб
ліотеки на чолі з директором Ольгою
Боровик вислухало присутніх, їх по
бажання і потреби. Наступну зустріч
домовилися провести вже цієї осені.
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ВДНЗУ «УМСА» знана не тільки як куз1
ня медичних кадрів, а й як колектив, що
дружить із спортом та показує високі
спортивні результати.
Спортивний клуб «Медик» плідно спів
працює з профкомом академії та об
ласною радою ФСТ «Спартак».
В академії діє 26 секції спортивного
вдосконалення, в яких близько 500 чоло
вік зміцнює своє здоров’я та самореалі
зується в спорті.
В 20132014 н. р. студентські збірні ко
манди академії з видів спорту взяли
участь в:
– обласній Спартакіаді серед гурто
житків «Спорт – у кожний гуртожиток» (І
місце – волейбол, ІІІ місце – настільний те
ніс, ІІІ місце – баскетбол);
– ІV Спортивних Іграх Полтавщини се
ред ВНЗ ІІІІV р. акр. (І місце – вільна бо
ротьба, І місце – грекоримська бороть
ба, ІІІ місце – шахи, ІІІ місце – гирьовий
спорт, ІІІ місце – пауерліфтинг, ІІІ місце –
настільний теніс).
Студентська збірна команда з футзалу
стала бронзовим призером в змаганнях,
присвячених Дню захисника Вітчизни, се
ред ВНЗ м. Полтави. Студентська збірна
команда з кульової стрільби стала чемпі
оном міста серед навчальних закладів м.
Полтави. Студентська збірна команда
академії з пляжного футболу стала сріб
ним призером турніру на Кубок «Фут
больна родина» серед ВНЗ м. Полтави.
Бабаєв Аміль та Колонтаров Орунбай
стали срібними призерами, а Шихалієв
Рустам, Солтис Володимир, Філатов Мак
сим та Чувальський Сергій – бронзовими
призерами Чемпіонату Полтавської об
ласті з вільної боротьби. Студентська
збірна команда академії з баскетболу

тягом року проводилися змагання з видів
спорту до визначних дат та подій.
Нашим студентам є з кого брати прик
лад, так як трудовий колектив академії
має високі спортивні здобутки.
У 20132014 н. р. відбулася Спартакіа
да серед співробітників ВДНЗУ «УМСА» з
5 видів спорту.
Збірні команди співробітників в облас
ній Спартакіаді «Бадьорість і здоров’я»
серед професорськовикладацького
складу ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації здобу
ли 5 кубків: з настільного тенісу, плавання,
волейболу, мініфутболу та тенісу.
Великим спортивним здобутком в 2013
році стало ІІІ місце у загальнокомандно
му заліку після 9 видів спорту (з 49 ко
манд) в Х обласній галузевій Спартакіаді
серед закладів охорони здоров’я.
У березні 2014 року розпочалася ХІ об
ласна галузева Спартакіада. І в нашого
колективу вже є перший здобуток – це Ку
бок з шахів (з 38 команд). Збірна команда
співробітників академії з настільного тенісу
та збірна команда співробітників з волей
болу після виступу у відбіркових змаганнях
ввійшли до фінальних змагань галузевої
Спартакіади, які відбудуться в смт. Білики.
В академії започаткований фестиваль
«Тато, мама, я – спортивна сім’я». Пере
можці академічної першості сім’я Дячен
ка Ю.А. стала срібним призером на об
ласному фестивалі.
У літній період проводяться традиційні
Спартакіади в спортивнооздоровчому
таборі «Диканська дубрава».
Підсумки спортивномасової та фіз
культурнооздоровчої роботи з нагород
женням проводяться на традиційних Ве
чорах спортивної слави для співробітни
ків та студентів академії.

стала переможцем традиційного турніру
з баскетболу серед навчальних закладів
м. Полтави, присвяченого пам’яті заслу
женого тренера України Шебітченка М.Н.
В 20132014 н. р. були проведені сту
дентські академічні Спартакіади: «Пер
шокурсник» на Кубок ректора академії
професора Ждана В.М. (6 видів спорту)
та Спартакіада на першість академії се
ред факультетів та курсів (6 видів спорту).
Чемпіонами цих Спартакіад в загальноко
мандному заліку стала команда І курсу
стоматологічного факультету. Також про

Але на цьому спортивномасові та фіз
культурнооздоровчі заходи в академії не
закінчилися. Вони будуть мати продов
ження в спортивнооздоровчому таборі
«Диканська дубрава» у мальовничому ку
точку Михайлівки на березі Ворскли, який
гостинно відчинить двері для відпочиваю
чих з 15 липня. Продаж путівок ведеться.
Тож до нових зустрічей!

І.М.Каплуновська.
Віцепрезидент Спортивного Клубу
«Медик»

Ректорат Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»
висловлює глибоке співчуття доценту кафедри хірургії №3 Челішвілі Анатолію Леонідовичу та доценту
кафедри клінічної фармакології Капустянській Анні Анатоліївні з приводу передчасної смерті дружини та матері
Олени Іванівни
та висловлює співчуття рідним та близьким покійної.
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