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Â äîáðó ïóòü, ïåðøîêóðñíèêè 2014-ãî!
Урочисте засідання Вченої
ради, присвячене зараху
ванню студентів на 1й курс
ВДНЗУ «УМСА», відбулося 1
вересня у Палаці дозвілля
«Листопад». Зал був перепов
нений щасливими абітурієн
тами, які отот стануть студен
тами омріяного вузу та їх рід
ними, що прийшли розділити
з ними довгоочікувану ра
дість.
Дійство розпочалося з хви
лини мовчання за загиблими
на сході України, тими, хто
поклав своє життя за свобо
ду та незалежність нашої
держави.

Першим з вітальною про
мовою виступив ректор ака
демії, Заслужений лікар Ук
раїни, доктор медичних наук
професор В.М.Ждан. У цю
хвилюючу мить він попередив
молодих людей про нелегку
долю студента Вищого ме
дичного навчального закла
ду, сказавши, що досягнення
здійснення мрії – це величез
ний сенс людського життя.
Тому, за словами ректора, на
протязі всіх років навчання
майбутнім лікарям доведеть
ся опановувати не тільки пев
ний набір навичок, бути вмі
лим та кваліфікованим меди
ком, а й стати людиною, пат
ріотом, тим, хто завжди змо
же поговорити та допомогти і
це залишиться на протязі
всього життя. Також ректор
зазначив: «Ви повинні зробити
все для того, щоб ім’я випус
кника нашої академії високо
нести і гордо представляти.
Бути прикладом і в навчанні, і
в дозвіллі, і, безумовно, раду
вати своїх батьків».
Напутнє слово висловив ви
конуючий обов`язки директо
ра Департаменту роботи з

персоналом, освіти та науки
МОЗ України Олександр Пет
рович Волосовець. Він пере
дав найщиріші вітання з наго
ди Дня Знань від Міністра
охорони здоров’я України
Олега Степановича Мусія
усьому студентству та науко
вопедагогічному колективу,
побажавши добра, натхнен
ня при оволодінні глибиною
фундаментальних знань, які
роблять студентапершокур
сника справжнім лікарем та
пам’ятати, що медицина – це
безпека країни і від рівня
знань буде залежати здо
ров’я українців: «В добру

путь, наша молода зміно! Ми
впевнені, що у вас буде щас
ливе та мирне майбутнє».
До привітань приєднався і
міський голова О. Ф. Мамай.
Олександр Федорович під
креслив, що головне для лю
дини – це бути патріотом сво
єї країни, любити Батьківщину
та усе, що з нею пов’язано.
Він привітав студентів із пер
шим навчальним днем, а вик
ладачам побажав мудрості,
терпіння та натхнення: «Буде
багато сподівань та розчару
вань, але міська влада, рек
торат і ваші викладачі будуть
робити все так, щоб ваше
навчання було найкращим».
Директор Департаменту
охорони здоров’я Полтав
ської обласної державної
адміністрації В.П. Лисак у
День Знань побажав мирно
го неба над головою, нат
хнення та терпіння, щоб отри
мати необхідні знання.
Його Високопреосвященс
тво єпископ Новокаховський і
Генічеський Філарет також
дуже цікаво висловився у на
путньому слові майбутнім
служителям медицини: «Лі

можна бути лікарем 8 годин
на добу. Ви повинні навчитися
віддавати себе, жертвувати
собою. Тоді ви зрозумієте, що
це є зовсім не важким та при
роднім для людини».
До вітань приєдналися і
самодіяльні студентські ко
лективи. На сцені виступили
народний самодіяльний во
кальний ансамбль «Мальви»,
народний самодіяльний ан

вручення символічних ключа
знань та студентського квитка
на сцену запросили незмін
них керманичів: ректора ака
демії професора Ждана
В.М., деканів факультетів про
фесора Сидорову А.І., про
фесора Рябушко М.М., про
фесора Похилько В.І. та ди
ректора медичного коледжу
Кундій Ж.П., після чого гучно
пролунав гімн нашої акаде
мії, під який підспівували усі
охочі.
На завершення ректор
академії звернувся до сту
дентів:
«Шановні колеги! Дай бог
вам у вашому нелегкому житті
всіляких гараздів. Як говорив
великий Гіппократ – медицина
воістину є найблагородніша з
усіх мистецтв. Ви з сьогодніш
нього дня доторкнетесь до
цього мистецтва. Я хотів би,
щоб ви оволоділи ним профе
сійно, зробили все, щоб ми,
ваші викладачі та батьки, мог
ли вами пишатися. А я впевне
ний, що так і буде!»

самбль танцю «Юність» та ан
самбль бальноспортивного
танцю «Орхідея».
Неперевершені ж ведучі
вечора А. Дворник та А. Дов
женко від імені усього сту
дентства виразили вдячність
батькам за їх турботу, терпін
ня, безмежну любов, повсяк
денні турботи та невтомну
працю. Вони підкреслили,
що «здоров’я – це найдорож
чий скарб. Воно цінується
більше, ніж почесті та багатс
тво. І саме вам випала честь
навчатися в нашому вищі,
щоб у майбутньому охороня
ти здоров’я народу України».
За давньою традицією для

От і здійснилася заповітна
мрія. Зачитавши клятву сту
дента «УМСА», під урочисте
«Клянусь!» першокурсники
вперше в житті встають і одя
гають професійні білі халати
та шапочки. Тепер тільки від
вас, студенти, буде залежа
ти, якими будуть ваші студент
ські роки. Всюди встигнути не
легко, але можливо.
«Першокурсники! Вам вес
ти країну до європейських і
світових зразків! Віднині меди
цина – це ваше життя! Нових
вам творчих звершень та здо
бутків, здійснення усіх споді
вань, миру і спокою в країні!»
Єлизавета Золотарьова

кар – це на все життя. Ви бу
дете лікарями в інституті та на
відпочинку, на роботі, в мага
зині, на пляжі, будьде. Не

МЕДИКИ У ЗОНІ АТО
агато відомо про героїв, що знахо
Б
дяться на передовій. Ми чуємо їх
особисті історії, бачимо їх обличчя та ро
зуміємо який подвиг вони здійснюють, бо
ронячи нашу землю ціною власного жит
тя. Та багато залишається прихованим від
наших очей, адже що найважливіше для
бійця, який знаходиться в гарячій точці?
Відповідь очевидна! Своєчасна та квалі
фікована допомога. Саме це може збе
регти найцінніше для людини – життя. А
своїми життями у «гарячих точках» ризику
ють заради України не тільки військові, а й
медики, яким доводиться рятувати людей
прямо під кулями.
Одним з таких відчайдухів є студент 5го
курсу медичного факультету №1 нашої
академії. Щирий, вихований та простий у
спілкуванні 23х річний хлопець Женя. Він
не називає себе героєм, не думає, що
вчинок поїхати в зону АТО медиком
добровольцем є чимось надприроднім,
а вважає, що просто виконує свій профе
сійний і людській обов’язок.
Та почнемо знайомство із самого по
чатку. Народився Євгеній Васильович Го
ренко 20 лютого 1991р. у м.Черкасах.
Мати Жені із театральної сфери діяльнос
ті, а батько щелепнолицевий хірург ви
щої категорії. Саме батьки прищепили
йому людяність, виховали патріотизм та
закладали любов до рідної землі, за що
він безмежно вдячний.
Із цікавих історій хлопець згадує розпо
відь бабусі, як маленьким приїздив у се
ло, брав сундучок, клав туди медикамен
ти та ходив по всій окрузі ніби місцевий
фельдшер. Вже тоді Женя намагався рів
нятися на свого батька, із захватом дума
ючи про професію лікаря. Дитячі вражен
ня залишили свій слід і після 9ти класів він
вступає у Черкаський медичний коледж,
а потім і до нашої академії.
У 7 років вперше потрапив в операцій
ну під час чергування батька. Це справи
ло на нього не аби яке враження. В 10 ро
ків вже спостерігав за батьковою опера
цією, після чого Женя зрозумів – це дій
сно його.
Хірургія приваблювала завжди. Йому
подобається увесь процес, усе, що з
цим пов’язано: запах операційної, лампа
над головою, повчання старших хірургів,
які вважає за необхідне у такій професії.
Навчаючись у нашій академії, на 1му
курсі прийшов у 1шу міську клінічну лі
карню, де чудовий лікар В.В. Чікіні узявся
навчати ще недосвідченого студента.
Після цього йде працювати у відділення
дитячої анестезіології і реанімації, де на
бирається безцінного багажу знань, які
стали йому в нагоді на фронті.
На 4му році навчання починається
курс хірургії, який читає, як схарактери
зував Євгеній: «Відмінний та неперевер
шений викладач О.П. Ковальов – хірург з
великої літери, техніка викладання якого
коштує уваги – все дуже чітко та зрозумі
ло. Він і показав, як повинна виглядати хі
рургія». Вражений своїм викладачем,
попросився до нього на чергування. З по
чатку молодому студенту нічого не дові
ряли, але побачивши інтерес, дали впер
ше асистувати на операції з видалення
апендициту разом із Л.Д. Бондар. Він не
розгубився і зробив усе, що було потріб
но.
Своїм наставником називає Ігольник
Юлію, якій зараз він дуже вдячний за хо
роші, чіткі пояснення.
Особливу вдячність хлопець висловив

2 сторінка

хірургічному відділенню 2ї міської клініч
ної лікарні, у якому, за його словами, пра
цюють чудові лікарі.
Отже, поговоримо і про вчинки. Вчинки,
які властиві далеко не кожному.
Зима 2014го. Наша країна знаходить
ся на роздоріжжі. Мітинг студентів та їх
побиття, які Женя Горенко, як і ми усі,
спостерігає по телебаченню.
Його особиста думка щодо цього така:
«Я не є прихильником Європи, але я і не
прихильник Росії. Моє поняття таке: ми
повинні самі у своїй країні робити країну,
а не бути у когось на подачі».
Починаються активні протистояння на
Майдані: «Бійня. Після побаченого вже не
міг всидіти вдома, зібрав речі і не кажучи
нікому поїхав у Київ. Ще потрапив у часи
стрілянини, коли центр міста був охопле
ний димом». Тут його, як молодого спеціа
ліста, направляють у Михайлівський Зо
лотоверхий собор, в організований хі
рургічний центр, де білий халат відразу
стає червоним. Розповідає, як працюва
ли по декілька діб, а найбільше вразила
згуртованість людей, які працювали як
єдиний механізм, організація була на
найвищому рівні. У розмові говорить, що
батько ним дуже пишався. І пишатися дій
сно було чим. Але все тільки починалося.
На Майдані знайомиться з чудовою лю
диною – Лисенком Іллею, який був там ко

ординатором медичної служби.
«Весна. Ми спостерігаємо спроби
вторгнення російських військових на те
риторію нашої країни. Я вже тоді знав, що
у разі чого поїду на фронт, бо чужі вій
ськові на нашій території – це вже не
просто так», – продовжує розповідати
наш герой.
Закінчується навчальний рік. Він зв’язу
ється з Іллею та, спитавши чи потрібен лі
кар на швидку, пропонує свою допомогу.
І вже 1го серпня Женя вирушає до зони
АТО.
Першим місцем дислокаціє стає
м.Дебальцеве (Донецька обл.), яке було
схоже на велику руїну. Щойно прибувши,
відразу ж вилітають до місця бою надава
ти першу медичну допомогу та забира
ють чотири 300х та один 200й вантаж…
Ніколи, говорить, не забуде першу ніч.
Спали просто неба, в спальнику, на ка
рематі. З 2х сторін лунали постріли, пра
цювала артилерія. Але хлопець не жалі
ється, бо з часом якось звикли.
Ранок. Він почався зі сніданку сухпай
ками. Женіну бригаду, яка складалася з
3х чоловік, ставлять в розташування Де
бальцівського блокпоста. Розповідає,
що в районі Шахтарска знаходилася 25
та десантна бригада, яка проривалася
вглиб ворога, але опинилася в оточенні,
де солдати просиділи в окопах 4 доби
без води і провіанту. Бригада Євгенія
ледь прорвалася до них обхідними шля

хами. З оточення виходили вже на БТРрі,
коли почався гучний обстріл із мінометів.
Щоб хоч якось захиститись та допомогти,
уперше взяв до рук автомат Калашнико
ва. Тут же і зробив для себе висновок:
«Хто повільно навчається новому – довго
не протягне», на війні потрібно схоплюва
ти усе на льоту. Багато разів обстрілюва
ли і саму швидку, яка була без озброєн
ня, з мінометів та автоматних черг.
«Сморід, дим – це парфум війни, нена
висть, відвага, зрада, відданість – це об
личчя війни», – говорить у роздумах хло
пець. Єдине, чого боявся на фронті – це
зрада! Так не лякав навіть свист снарядів
над головою.
Ніч – це особлива пора, розповідає
Женя. Тиша, яка в секунду може перетво
ритися, як жартома говорили бійці, на
«фестиваль».
Поранені були різні – і вдячні, і не дуже,
серед них багато цивільних. Пригадує ви
падок, коли у Вуглегірську діставав ос
колки з дівчини, мати якої, стоячи над ме
диками, звинувачувала українську армію
у тому, що відбувається, не дивлячись на
те, що під свист куль її дочку рятував саме
український лікар. Були й випадки, коли
доводилося інтубувати прямо на борту
швидкої. Доводилося возити й поранених
сепаратистів.
«Хочу віддати належне лікарям Арте
мівської лікарні, які ніколи не відмовляли
ся приймати наших поранених, ризикую
чи собою, робили все на відмінно!»
Проїхали багато. Бували дні, коли до
водилося долати більше 900 км за добу,
інколи й на БТРрах. Місцями, де побу
вали називає: Дебальцеве, Артемівськ,
Вуглегірськ, Попасна, Золоте, Семенівка,
Слов’янськ, Авдiївка та під Шахтарськом.
Працювали з багатьма блокпостами,
у будьяку хвилину були готові відправля
лися туди, де були потрібні. Возили нашим
захисникам воду. Бувало, що не спали по
декілька діб. Відволікатися в таких умовах
допомагали дитячі малюнки з побажан
нями та душевні пісні під гітару.
Величезну подяку висловив волонте
рам, які допомагали усім, що було потріб
но. Полтавські, кременчуцькі та кіровог
радські волонтери за 23 доби доправля
ли усі необхідні препарати.
Із собою хлопець привіз страшні спога
ди, фотографії розбитих сепаратистами
міст, техніки, яка не раз рятувала життя,
форму, аптечку та безцінний бойовий
прапор, а також відвагу та впевненість,
яких неодмінно вистачить для здійснення
усіх сподівань, подолання усіх труднощів.
Зараз Євгеній Горенко чекає моменту,
коли його призвуть, бо після побаченого
він повернувся іншою людиною і сидіти
спокійно у кріслі, знаючи, що відбуваєть
ся, просто не зможе.
У планах у мужнього хлопця – збирати
добровольців та створювати медичну ко
манду в зону бойових дій. Вже прийняв рі
шення у подальшому піти навчатися до
Української військовомедичної академії
у м.Києві.
Ось такі вони люди, які за покликом
серця та власних переконань впевнено
йдуть рятувати тих, хто зараз боронить
нашу рідну землю – Україну, а для нас во
ни стають безмежною гордістю, тими,
ким потрібно пишатися, з кого брати
приклад!

Золотарьова Єлизавета
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НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
визначили першочергові завдання
Напередодні початку нового навчаль
ного року, 27 серпня, відбулося засідан
ня Вченої ради.
Воно розпочалося зі святкового мо
менту – за багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм, значний осо
бистий внесок у розвиток вітчизняної на
уки, відданість своїй справі та з нагоди
95річча з Дня народження був наго
роджений Почесною грамотою ВДНЗУ
«УМСА» Дудченко Максим Андрійович,
професор кафедри внутрішньої меди
цини №1, доктор медичних наук, профе
сор.
Ректор академії професор Ждан В.М.
урочисто поздоровив корифея терапев
тичної науки, відмітивши, що М.А. Дудчен
ко – це людина, яка створила свою шко
лу терапевтів, через голову, руки та душу
якої пройшли багато сотень молодих лю
дей, що сьогодні впевнено стоять на сто
рожі людського здоров’я; людина, яка
на сьогоднішній день не може змирити
ся з тим, що він не матиме відношення
до нашого навчального закладу, до ка
федри, яку він створив та вдосконалю
вав, його учнів, що знаходяться й у цьо
му залі. Від себе особисто та від усього
колективу академії, від імені випускників
ректор побажав професору здоров’я,
натхнення та всіляких гараздів: «Дай бог,
щоб той ваш професіоналізм, завзятість,
наполегливість, щирість завжди відчува
лися у ваших учнях, а вам цього ніколи
не було замало».
Від імені студентства Дудченка М.А.
поздоровив голова Студентського пар
ламенту Каплун Дмитро, сказавши щи
ре дякую від усієї молоді та побажавши,
щоб ніколи не підводило здоров’я, дов
голіття та всього найкращого.
Ювіляр, у свою чергу, подякував своїм
колегам та учням, в тому числі тим, хто
знаходився в ректораті, Вченій раді за те,
що пам’ятають своїх вчителів й акаде
мію, що продовжують розвиватися,
процвітати і вдосконалюватися. Він по
бажав усім перевершити його вік та до
сягнення, а також щастя, добра та твор
чих успіхів.
Одною з головних тем, що були пред
ставлені на засіданні Вченої ради був
звіт ректора академії професора В.М.
Ждана перед трудовим колективом
про роботу в минулому навчальному
році та намічено першочергові завдан
ня щодо поліпшення підготовки спеціа
лістів у 20142015 навчальному році.
На даний момент якісний показник
науковопедагогічного складу академії
становить:
 загальна чисельність штатних науко
вопедагогічних працівників станом на
01.09.14р. становить 543 особи (у
мин.році – 561);
 докторів наук – 89 (16,5%), у мин.році
– 85 осіб;
 професорів – 79осіб (у мин.році –73);
 доцентів – 186 осіб (у мин.році – 181);
 кандидатів наук – 356(65,5%), у мин.
році –344 особи.
Щодо структурних та кадрових змін –
шляхом реорганізації утворено 5 нових
кафедр. 16 кафедр мають 100% рівень
ступневості, низький – 6.
За конкурсом на посади науковопе
дагогічного складу обрано 179 осіб.
У 201314 н.р. здобули наукові ступені:
доктора наук – 6;
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кандидата наук – 20.
Були присвоєні вчені звання «профе
сора» – 8, «доцента» – 19.
Не обійшлося і без сумнівних втрат.
Пішли від нас назавжди 6 чоловік.
Щодо особливостей вступної кампа
нії 2014 року ректор наголосив на змен
шенні кількості вступників до ВНЗ та ско
роченні термінів вступної кампанії, під
вищенні балу профільного предмету
(155 балів) та оцінці середнього балу
атестату про повну загальну середню
освіту за 60бальною шкалою. Відбувся
прийом на 2й курс за спеціальністю
стоматологія (скорочений термін нав
чання на базі ОКР молодший спеціаліст
за спеціальністю «стоматологія ортопе
дична» і «стоматологічна справа»).
Загалом, на 1й курс до ВДНЗУ «УМ
СА» було зараховано:
2013рік – 806 осіб (держ.замовлення –
240, контракт – 566), а 2014 рік –
781(держ.замовлення – 280, контракт –
501).
Ректор зазначив, що 2427 вересня
2013 року моніторингова група МОЗ Ук
раїни на чолі з проф. Булах І.Є. здійсни
ла моніторинг навчальнометодичної ді
яльності академії, за результатами яко
го комісія вказала на недоліки, низка
яких була усунута під час перевірки, а
над усуненням інших академія продов
жує працювати.
За навчальний рік було видано 7 під
ручників, 126 навчальних та навчально
методичних посібників, 12 методичних
рекомендацій та вказівок, 4 типові нав
чальні програми та 9 монографій.
У подальшому, наголосив ректор,
всім кафедрам академії необхідно
звернути увагу на підготовку і видання
навчальної літератури, особливо для
студентів, які навчаються російською та
англійською мовами.
Кваліфікацію за звітний період підви
щили 124 особи, що складає 22,6% вик
ладачів академії.
В.М. Ждан зауважив, що у рейтингу
вищих навчальних закладів України у
2014 році «Топ 200 Україна» академія по
сіла 51 місце. В рейтингу МОН України
за 2013 рік серед медичних ВНЗів ака
демія зайняла 11 місце, у галузевому
рейтингу МОЗ України за 2013 рік – 13
місце, у рейтингу ВНЗ по показникам ба
зи даних Scopus –73 місце.
Академія – неодноразовий учасник
престижних міжнародних і національ
них виставок у галузі освіти.
8 студентів зайняли призові місця на ІІ
турі Всеукраїнських студентських пред
метних олімпіад. 2 чоловік отримали сти
пендію Кабінету Міністрів України.
Схвально була оцінена наукова робо
та, у якій відбулися зміни у позитивний бік.
Також зазначено, що науковомето
дична лабораторія з питань підготовки
стоматологів МОЗ України працює плід
но. Продовжує працювати й Науково
дослідний інститут генетичних та імуно
логічних основ розвитку патології та
фармакогенетики у складі академії, як
структурний підрозділ. З метою інтегра
ції науководослідницької роботи, впро
вадження сучасних методів морфоло
гічних досліджень створено Навчально
науковий Інститут морфології.
В академії розроблений план підго
товки науковопедагогічних кадрів, згід

но з яким за станом на 1.09.2014 року
виконуються 13 докторських та 99 кан
дидатських дисертацій.
У звітний період науковці академії
співпрацювали з 14 науковими та нав
чальними закладами, брали участь у
багатьох міжнародних конференціях,
конгресах, симпозіумах, семінарах та
форумах.
Пріоритетними залишаються напрям
ки спільної роботи академії та ДОЗ Пол
тавської ОДА.
Виховна робота в академії координу
ється Радою з організації виховної ді
яльності. Провідну роль у виконанні Ука
зу Президента України від 15.02.2010 ро
ку №161 «Про Концепцію державної
мовної політики» в академії відіграє ко
лектив кафедри українознавства та гу
манітарної підготовки. Значно активізу
валася участь активу академії в роботі
українських та міжнародних студент
ських форумів.
Відділом культурноосвітньої діяльності
проведено 109 заходів, 4 народних ко
лективи та музей академії успішно під
твердили своє звання «народний – ама
торський». Бібліотека, як інформаційний,
науковий, навчальний і культурний центр
академії, розширила асортимент пос
луг, збільшила інформаційний простір.
В академії працює 24 групи спортив
ної майстерності для студентів та спів
робітників, в яких тренуються близько
500 чоловік.
Профспілковий комітет справно вико
нує свою роботу. Також за звітний пері
од протягом року у всіх навчальних кор
пусах, гуртожитках проводився ком
плекс будівельноремонтних робіт.
Основними ж напрями розвитку ака
демії на 20142015 р. визначили такі:
1. Забезпечення високого конкурен
тоспроможного рівня випускників ака
демії та підвищення результатів скла
дання ліцензованих інтегрованих іспитів
«Крок», державних іспитів, ПМК та се
местрової підсумкової атестації.
2. У відповідності до європейського
стандарту якості ICO 2001: 2009 провес
ти сертифікацію та кінцевий аудит учбо
вої, наукової та міжнародної діяльності
академії.
3. Кадрове забезпечення академії
орієнтувати на підготовку науковців ви
щого кваліфікаційного рівня.
4. У більшій мірі здійснювати видавни
чу діяльність академії.
5. Приведення у відповідність до нової
редакції Закону України «Про вищу осві
ту» всіх видів діяльності академії.
На Вченій раді було представлено та
затверджено плани роботи на наступ
ний навчальний рік навчальної частини,
графіку навчального процесу, робочих
навчальних планів, комплексного ко
ординованого плану контролю якості
підготовки спеціалістів, плану організа
ційнометодичної комісії з контролю та
якісті підготовки фахівців. Затверджено
склад Вченої ради академії на 2014
2015 навчальний рік, план її роботи та
план виховної роботи зі студентами на
20142015 навчальний рік. Про наукову
діяльність за період одержання сти
пендії звітував стипендіат Кабінету Мі
ністрів України для молодих учених –
к.мед.н. Сухомлин А.А.
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Вступна кампанія 2014
Вже почався перший місяць навчального року. Аудито#
рії заповнили спраглі до знань студенти, першокурсники
вже починають освоюватися поміж поверхами та кор#
пусами академії. Але робота приймальної комісії й досі
продовжується. Про це докладніше розповів відповідаль#
ний секретар приймальної комісії ВДНЗУ «УМСА» про#
фесор Валентин Миколайович Дворник.
За його словами, особливість вступної кампанії цього року
полягає в тому, що було незначне зменшення загальної кіль
кості абітурієнтів. Також були скорочені терміни вступної кам
панії у зв’язку з організацією додаткової сесії для Луганської
та Донецької областей. Це стосувалося і подачі документів, і
зарахування, особливо на контрактну форму навчання.
Загалом, Валентин Миколайович повідомив, що почалася
вступна кампанія 11 липня, а закінчилася 18 серпня зараху
ванням на контрактну форму навчання, тобто раніше, ніж ми
нулого року.
У цьому році оцінка середнього балу атестату про повну
загальну середню освіту проводилася за 60бальною шка
лою (минулого – за 200бальною) та був підвищений бал про
фільного предмету – до 155.
Крім того, цього року вперше проводився набір на 2й курс

ВЕРЕСЕНЬ У БІБЛІОТЕЦІ ВДНЗУ «УМСА»
До 22 вересня в бібліотеці
академії жарка пора. Триває
масова видача літератури

студентам. Для першокур
сників – це значна подія, коли
вони чи не вперше знайом

АКТУАЛЬНО. НА ЗБОРАХ ПРОФКОМУ АКАДЕМІЇ
11 числа відбулися збори активу профспілки спільно з
адміністрацією академії, на яких заслухали звіт голови
профкому З.О. Борисової про соціальне забезпечення
співробітників академії й оздоровлення співробітників та їх
дітей.
Заступник ректора з АГЧ П.О. Коваль доповів про підго
товку навчальних корпусів академії та гуртожитків до зимо
вого періоду, а також про необхідність оптимізувати енер
говитрати академії та зменшити їх відповідно до доручення
Кабінету Міністрів України на 10%, порівняно з минулим ро
ком.
Проректор з науковопедагогічної роботи та гуманітар
ної освіти Н.П. Ставицька повідомила колектив про ство
рення штабу допомоги армії України, до якого увійшли Бє

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ АКАДЕМІЇ
Ректорат і профспілковий комітет академії просить Вас та
колектив кафедри взяти участь у допомозі бійцям української
армії, які беруть участь в АТО. Із 10 вересня 2014 року розпо
чато збір зимового та теплого одягу, нижньої білизни та про
дуктів харчування з довгостроковим терміном придатності (з
наявністю ГОСТ).
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за спеціальністю «стоматологія» на вакантні місця контрактної
форми навчання, але не проводився такий набір на 2й курс
«лікувальної справи» і на спеціальність «сестринська справа»
(бакалаврат).
«Не дивлячись на те, що кількість абітурієнтів була трішки
менша, ми все рівно отримали більше заяв від абітурієнтів, ніж
у минулому році – 6555. Відповідно, конкурс був як на бюджет
ну, так і на контрактну форму навчання за всіма спеціальнос
тями», – зазначив відповідальний секретар приймальної комі
сії.
Державне замовлення та план цільового прийому в цьому
році академія виконала на 100%. За якісним показником зара
хування – 40% зарахованих на бюджетну форму навчання –
медалісти.
«Загалом, 781 особа стала студентом нашої академії – це
на всі спеціальності та на всі форми навчання. На даний час,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, три
ває зарахування студентів із вузів Луганської та Донецької об
ластей для тимчасового навчання. Ми продовжуємо працю
вати і проводимо зарахування осіб, яких допускаємо тимча
сово до занять з цих областей», – розповів Валентин Микола
йович Дворник.
Цього року вступна кампанія пройшла спокійно, виважено,
без порушень, скарг та ексцесів, відповідно до правил прийо
му і нормативних документів. Та, власне, свою роботу комісія
після закінчення основного етапу буде продовжувати.
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ляться зі своєю професійною
літературою. А от для праців
ників бібліотеки – це трудо
містка робота. Кожного дня
наші бібліотекарі займають
ся підбором і видачею книг
для усіх курсів академії, щоб
студенти якомога швидше
приступили до вивчення
предметів у повній мірі.
Вже отримали свої кладязі
знань перші курси стомато
логічного та медичного фа
культетів №1 і №2. Тепер вони
у повній мірі забезпечені під
ручниками на прийдешній
навчальний рік.
Найорганізованішим вия
вився 1й курс стоматологіч
ного факультету. Всі групи от
римали книги вчасно, згідно

графіків (з графіками видачі
по групах можна ознайоми
тися на блозі бібліотеки). Біб
ліотека дякує старості курсу
– Лещенку Сергію Віталійови
чу та бажає усім гарних успі
хів у навчанні!
Єлизавета Золотарьова

ляєв С.А., Себастьянова О.І., Литвиненко М.І. та звернула
ся до співробітників із проханням надати посильну допо
могу кожному колективу кафедр і підрозділу академії.
Із наступним питанням виступила віцепрезидент Спор
тивного клубу «Медик» І.М. Каплуновська, доповівши про
стан спортивномасової та фізкультурнооздоровчої робо
ти серед співробітників академії та відзначила зайняті при
зові місця, зокрема, результати ХІ Спартакіади, у якій з 47
медичних закладів Полтавщини академія посіла почесне ІІ
місце. Преміальні від змагання спільним рішенням коман
ди було перераховано на придбання медикаментів у зону
АТО.
Бєляєв С.А звернувся до присутніх із проханням відпові
дально віднестися до диспансеризації співробітників ака
демії у визначені терміни, за наказом ректора під номе
ром 209.
Речі повинні бути розфасовані та укомплектовані в картон
ні ящики або пакети з детальним переліком тих речей, що ка
федра передає.
Усіх не байдужих просимо взяти участь в акції.
Із питань передачі речей звертатися: кімната 12а медично
го коледжу.

Адреса: вул. Володарського, 6. Відповідальна Себас
тьянова Ольга Іванівна. Контактний телефон: 27709.
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ДЕНЬ ПРАПОРА ТА ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

УРОЧИСТЕ ПОКЛАДАННЯ КВІТІВ
23 серпня країна відзначала День
Державного Прапора. Цього дня над
усіма адміністративними будівлями,
на усіх площах та вулицях майорять
блакитний та жовтогарячий кольори,
люди вдягають вишиванки та вшано
вують головний символ державності –
прапор.
Активісти Української медичної сто
матологічної академії не залишилися

МИРНА ХОДА ТА ФЛЕШМОБ

23 серпня о 17:00 відбулася мирна
хода від театру ім. М.В. Гоголя до Білої
Альтанки, участь у якій взяли

небайдужі полтавці та гості міста – всі
вдягнені у вишиванки, вінки або
кольори національного прапора

осторонь заходів щодо вшанування
символу нашої країни. Разом з усіма
небайдужими полтавцями вони взяли
участь в урочистому покладанні квітів
до пам’ятника Великому Кобзарю Т.Г.
Шевченку. Ходу до пам’ятника очолив
мер міста Олександр Мамай. Дійс
тво розпочалося хвилиною мовчання,
аби вшанувати усіх загиблих у зоні
АТО, після чого право під урочистий
гімн підняти прапор було надано го
лові ОДА та його заступнику.
України.
На Білій Альтанці молоді активісти
міста влаштували святковий флеш
моб, у якому взяли участь і наші
студенти. Хлопці та дівчата у білих
сорочках збудували Голуба Миру,
закликаючи країну та світ до злагоди,
спокою та миру. Усе дійство знімали
на камеру з вертольоту.
Дякуючи небайдужим жителям
Полтавщини свято Дня Державного
Прапора вдалося зробити справжнім
святом патріотизму, миру та надії!

Пресслужба Студентського
парламенту

СПОРТ

ВДАЛА СПАРТАКІАДА

який забезпечив учасників змагань
транспортом та харчуванням. Участь
команди ВДНЗУ «УМСА» в ХІ обласній га
лузевій Спартакіаді серед медичних
закладів була організована спортивним
клубом «Медик» (голова Каплуновська
І.М.).
Щодо преміальних коштів за ІІ місце в
Спартакіаді, які виборола команда
ВДНЗУ «УМСА», учасниками команди
було прийнято одностайне рішення пе
рерахувати їх на придбання медика
ментів у зону АТО.

Новий спортивний навчальний рік
розпочався ХІ обласною галузевою
Спартакіадою серед медичних зак#
ладів, фінал якої відбувся 6 вересня
2014 року в спортивно#оздоровчому
таборі «Ромашка» (с. Білики).
Починаючи з лютого місяця велася
напружена боротьба між командами з
видів спорту за відбір до фіналу. В цій бо
ротьбі взяли участь 47 команд медичних
закладів Полтавського регіону. До фі
нальних змагань вийшли команди ВДНЗУ
«УМСА» з волейболу, настільного тенісу,
перетягування канату, легкої атлетики,
стрибків у довжину та гирьового спорту.
На час проведення фіналу в скарбничці
нашої академії вже був завойований ку
бок за І місце у змаганнях із шахів (склад
команди: Олійник М. та Казакова К.),
який спонукав до такого ж переможно
го виступу команди академії з інших ви
дів спорту. Всі учасники доклали зусиль і
результат не забарився. В актив акаде
мії додався Кубок зі стрибків у довжину
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(склад команди: Мосягіна Т. та Соснен
ко Є.). Сосненко Є. також став пере
можцем зі стрибків в особистому заліку.
Погребняк О. отримав срібну нагороду
з легкоатлетичного кросу. Семененко
Ю. стала бронзовим призером у зма
ганнях з настільного тенісу.
В загальнокомандному заліку після 9
видів спорту команда ВДНЗУ «УМСА» ви
борола ІІ місце і була нагороджена Куб
ком від обласного обкому профспілки
медичних працівників.
Вдалий виступ нашої команди був би
неможливим без турботливого ставлен
ня керівництва академії та профспілко
вого комітету (голова Борисова З.О.),

І.М.Каплуновська.
Віцепрезидент Спортивного клубу
«Медик»
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Ось і промайнуло тепле літо. Сту
денти та співробітники нашої ака
демії мали чудову нагоду відновити
свої сили та оздоровитися в спор
тивнооздоровчому таборі «Дикан
ська Дубрава», який розташований
в селі Михайлівка на березі мальов
ничої Ворскли.
За два тури в таборі відпочило 123
людини.
Відпочиваючі були забезпечені
умовами для якісного та повноцін
ного відпочинку. У таборі щодня
проводилася ранкова гімнастика та
дотримувався режим. Відпочиваючі
мали змогу здійснювати пішохідні
прогулянки, прийом повітряних і
сонячних ванн, купання в річці.
Викладачами в години спортив
номасової роботи з відпочиваючи
ми зверталася увага на придбання
навичок і оволодіння основними
елементами техніки ігрових видів
спорту, організовувалися спортивні
ігри та змагання з таких видів спор
ту, як: волейбол, баскетбол, міні
футбол, більярд, бадмінтон, шахи
та шашки.
Адміністрацією табору спільно зі
спортивним клубом «МЕДИК» (го

оздоровчому таборі додаються.
Відкриття табору супроводжува
лося номерами художньої самоді
яльності, які підготували відпочи
ваючі, підняттям національного
прапора України, розведенням ба
гаття, дискотекою, організованою
за допомогою відділу культурноос
вітньої діяльності, та смачною ви
пічкою від профкому академії (го
лова Борисова З.О.).
У період роботи табору були орга
нізовані походи уздовж берегів річ
ки Ворскла та у лісову зону Дикан
ського заповідника.
У вихідні дні відпочиваючі мали
можливість виїхати на екскурсію в
Опішню з метою ознайомлення із
рукоділлям майстрів гончарного
мистецтва у Національному музеї
заповіднику Українського гончарс
тва в Опішному, завітати і прогуля
тись стежинами бузкового гаю в
Диканьці та загадати бажання біля
Кочубеівських вікових дубів.
У вечірній час в таборі проводили
ся телевізійні перегляди інформа
ційних програм. За допомогою DVD
було організовано перегляд муль
типлікаційних та художніх фільмів,

лова Каплуновська І.М.) та місь
кою радою ФСТ «СПАРТАК» (го
лова Бурцева Г.В.) була проведена
Спартакіада табору з трьох видів
спорту (теніс, шахи, волейбол). Пе
реможці Спартакіади були наго
роджені Грамотами та Дипломами.
Основним напрямком у щоден
ній роботі викладачів було прове
дення занять з дотримання правил
поведінки на воді і навчання відпо
чиваючих плаванню. Звіти викла
дачів про виконання культурнома
сових заходів, спортивномасової
та оздоровчої роботи у спортивно

конкурси караоке, дискотеки, орга
нізована робота бібліотеки табору.
Протягом дня працювали засоби
гучномовного зв’язку. Також у пері
од роботи табору працювала систе
ма провідного телебачення.
Усі спортивномасові заходи, оз
доровчі процедури і культурнома
сова робота проводилися під постій
ним спостереженням лікаря табору і
при необхідності коректувалися в
залежності від погодних умов, стану
здоров’я і віку відпочиваючих.
Завдяки сумлінній роботі праців
ників їдальні, харчування відпочи
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ваючих було повноцінним, високо
калорійним та смачним.
Обслуговуючий персонал табору
до виконання своїх службових
обов’язків відносився сумлінно,
намагаючись створити максималь
но сприятливі умови для відпочи
ваючих.
Враження від відпочинку були за
писані в книгу відгуків і пропози
цій теплими словами вдячності на
адресу адміністрації табору.
І.М.Каплуновська.
Віцепрезидент Спортивного клубу
«Медик»
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