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НЕ ВСЕ ЗГОРАЄ В ПОЛУМ’Ї ВІКІВ
бувалися під час війни,
виховати патріотично на
лаштовану та не байдужу
молодь, адже жодна кни
га не розкаже так історію
війни, як розповість її без
посередній учасник бо
йових дій, живий свідок
тих страшних днів.
Тому напередодні 9
травня головою ради ве
теранів Павлом Кузьми
чем Мордиком був про
ведений урок пам’яті для
студентів нашої академії.

Шановні викладачі,
співробітники та студенти!

Друга Світова війна на
завжди залишиться яск
равою і надзвичайно
трагічною сторінкою в іс
торії нашої країни. Вона
торкнулася кожну ук
раїнську родину, забра
ла мільйони життів.
8 травня 45 го року у
передмісті Берліна Карл

над нацизмом у Другій
світовій війні, коли ми вша
нуємо ветеранів, які 70
років тому страшною ці
ною заплатили за пере
могу.
Для більшості україн
ців, як і для багатьох інших
народів, Друга Світова
війна була боротьбою за

Проректор з науково
педагогічної роботи та гу
манітарної освіти Ста
вицька Наталія Петрівна
привітала наших героїч
них ветеранів, завдяки
яким ми живемо у вільній,
незалежній державі, зі
святами,
що
набли
жаються.

хорсті, представники ні
мецького головнокоман
дування на чолі з генера
лом В.Кейтелем підписа
ли акт про абсолютну ка
пітуляцію гітлерівської Ні
меччини. Цей договір за
вершив Другу світову в
Європі.
8 травня ми святкуємо
День пам’яті та прими
рення, коли згадаємо
кожну жертву страшної
війни 1939 – 1945 років, 9
травня – День перемоги

свою рідну землю, за
право на вільне життя та
за мирне майбутнє. Міль
йони людей ризикували
власним життям заради
свободи своєї Батьківщи
ни, мільйони гинули на по
лі бою заради безпеки
рідних, не боячись воро
жих куль і гармат, сміливо
йшли вперед.
Надзвичайно важливо,
що є ветерани, які осо
бисто можуть розповісти
молоді про події, що від

Павло Кузьмич, від імені
ради ветеранів, поздо
ровив усіх з 70 ю річни
цею перемоги у Другій
світовій війні та побажав
міцного здоров’я, успіхів
у житті та навчанні й усьо
го найкращого.
Легенда нашої акаде
мії, лікар, полковник ме
дичної служби у відстав
ці, д.мед.н, нагородже
ний орденами Червоно
го Прапора Великої Віт

У ці теплі травневі дні
прийміть найщиріші вітання
з 70ю річницею Перемоги
над нацизмом у Європі
та 70ю річницею
завершення Другої світової
війни!
Бажаємо Вам міцного
здоров’я, щастя та злагоди,
миру і спокою на землі,
родинного достатку
і благополуччя!
Безмежна вдячність
і доземний уклін Вам,
дорогі наші ветерани,
за Вашу відвагу, мужність
і героїзм!
З повагою
Ректорат
Профком
Відділ культурно
освітньої діяльності
Рада ветеранів

(Закінчення на 2%й стор.).
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чизняної війни, Червоної зір
ки і багатьма медалями, про
фесор Максим Андрійович
Дудченко поділився спога
дами про сиву давнину. Він
розповів про свій життєвий
шлях, який розпочався 26
серпня 1919 року, своє ди
тинство, свою важку, але
щасливу молодість, навчан
ня в Ленінградській військо
во медичній академії та про
своє фронтове минуле. Та
кож під час лекції Максим

Андрійович поділився спога
дами про страшні роки Дру
гої Світової, згадував важливі
переламні події та дати в іс
торії війни, наголошував на
цінності української історії.
Молодому ж поколінню по
бажав миру, щастя і всебіч
ного розвитку.
Усі присутні з захопленням
слухали розповідь леген
дарної особистості.
Студенти ж, в свою чергу,
підготували для ветеранів
зворушливі пісні про війну. У
виконанні студента 1 ого
курсу стоматологічного фа

культету Кольоси Анатолія
пролунала композиція «Тем
ная ночь» та незмінна – «День
перемоги», які викликали
щирі сльози на очах людей,
що пережили страшну війну.
Насамкінець студенти при
вітали ветеранів з 70 ю річни
цею Перемоги квітами.
З пам’яті нашого народу ні
коли не щезне великий под
виг і велика трагедія Другої
світової війни, ми завжди
пам’ятатимемо ваші вчинки,
слова та ваш спадок. Нескін
ченна подяка Вам, ветерани,
що безстрашно боролися за

мир, свободу і незалежність,
за щасливе майбутнє своїх
нащадків, за те, що сьогодні
продовжуєте бути прикла
дом громадянськості, патріо
тизму та працьовитості для
наступних поколінь!
Щиро вітаємо Вас із Пере
могою! Доброго здоров’я,
сил, натхнення та довгих ро
ків життя! Ми низько вклоняє
мося Вашій мужності і Вашо
му подвигу, шановні наші ве
терани!

Єлизавета Золотарьова.

«ПОГЛЯД МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ НА СУЧАСНУ МЕДИЦИНУ»
Всеукраїнська студентська наукова конференція
16 квітня 2015 року відбулася
71а
Всеукраїнська
сту
дентська наукова конферен
ція «Погляд майбутніх лікарів
на сучасну медицину», у якій
взяло участь 210 учасників. На
засіданнях секцій було заслу
хано 124 роботи.
Цього року була запровадже
на низка змін, пов’язаних з оці
нюванням доповідачів, а також
впроваджено систему карток
учасників засідання секції, що
сприяло більш об’єктивному та
неупередженому оцінюванню
студентів.
Переможцями конференції
стали:
Секція: КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА:
ТЕРАПЕВТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
Ніжегородова М.С. – 3 мед.
№1, пропед. вн. мед.; Макси
мейко А.П. – 4 мед. №1, невро
логія; Походенко О.І. – 4 мед.
№2, вн. мед. №1; Бородіна М.О.
– 4 мед. №1, фтизіатрія.
Секція: КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА:
ХІРУРГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ, АКУ
ШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
Наконечний Д.О. – 6 мед. №1,
офтальмологія; Гришина І.С. – 5
мед. №1 оториноларингологія;
Лиходій С.С. – 4 мед. №1, аку
шерство та гінекологія.
Секція: ПЕДІАТРІЯ
Зімовець Л.Ю. – 6 мед. №2, пе
діатрія №2; Киричук В.В. – 3 мед.
№2, педіатрія №1; Олексієнко
Я.М. – 6 мед. №2, педіатрія №2.
Секція: ПРОФІЛАКТИЧНА МЕ
ДИЦИНА
Саргош О.І. – 3 мед. №1, гігіє
на; Доденко О.С. – 4 мед. №1,
соц. мед.; Скорик М.В. – 5 мед.
№1, фіз. вих.; Абраменко А.М. –
Кременчуцький коледж ім. В.І.
Литвиненка.
Секція: ТЕРАПЕВТИЧНА СТО
МАТОЛОГІЯ
Глущенко Ю.В. – 4 стом., дит.
тер. стом.; Яковлева Д.В. – 4
стом., дит. тер.стом.; Романиши
на А.О. – 3 стом., пропедевтика
тер. стом.
Секція: ХІРУРГІЧНА СТОМА

2 сторінка

ТОЛОГІЯ, ОРТОПЕДИЧНА СТО
МАТОЛОГІЯ, ОРТОДОНТІЯ
Баскова О.О. – 5 стом., орто
донтія; Орлова Р.С., Лях В.І. – 5
стом., дит. хір. стом.; Веретіль
ник А.В. – 5 стом., хір. стом.; Пін
чукова А.О. – 5 стом., орт. стом.
Секція: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
МЕДИЦИНА
Бутулай Б.І., Давиденко І.М. – 2
стом., мікробіологія; Литвинен
ко С.С., Масич О.Б., Уразка
Д.В. – 3 мед. №1, мікробіологія;
Перфільєва І.В. – 3 стом., біохі
мія; Литвиненко А.С, Цибулько
Ю.О. – 3 мед. №1, фармаколо
гії.
Секція: МОРФОЛОГІЯ
Звірянський В.М. – 2 стом.,
гістології; Танцева Л.О. – 1
мед. №1, мед. біології; Марти
ненко Р.В – 4 мед. №1, гістології;

Трибрат А.А. – 2 мед. №1, ана
томії.
Секція: ГУМАНІТАРНІ ДИС
ЦИПЛІНИ
Підсекція: Іноземні мови
Лумеровська В.С. – 2 мед.
№1; Данільченко В.Е. – 3 мед.
№1; Борзих Я.А. – 2 мед. №1.
Підсекція: Латинська мова
Романцева Т.О. – 1 мед. №1;
Горяйнова І.І. – 1 мед. №1; Оста
піна Н.В. – 1 мед. №1.
Підсекція: Українознавство
Тютюнник Оксана – 1 стом.;
Антонюк Вікторія – 1 стом.; Сер
гієнко Дар’я – 1 стом.; Присяж
нюк Максим – 1 мед. №1.
Секція: ФІЛОСОФІЯ
Скрипник Максим – 1 стом.;
Горбенко Максим – 1 стом.; Зе
ненко Юлія – 1 стом.
На пленарному засіданні

ректор ВДНЗУ «УМСА», заслу
жений лікар України, доктор
медичних наук, професор
Ждан Вячеслав Миколайович
нагородив переможців II етапу
Всеукраїнського конкурсу нау
кових робіт і висловив поба
жання та слова оптимізму що
до активного впровадження
наукової практики у діяльність
майбутніх лікарів.
Також були нагороджені пе
реможці академічного науко
вого конкурсу «Лікарі з гумо
ром». Переможцями цього ро
ку серед учасників IV VI курсів
стали:
I місце – команда «Жалоб
нет»: Василенко Марія, Мар
ченко Марічка, Бородина Ма
рія, Палько Валерій, Петреман
Тетяна, Шепель Марина;
II місце – команда «Майбутні
світила»: Шинкаренко Вікторія,
Сизоненко Віталій, Дика Вікто
рія, Максименко Олександр,
Процик Євгенія, Патлякевич
Орест;
III місце – команда «Веселые Пи
люли»: Печеник Тетяна, Філімонов
Олександр, Федченко Валерія,
Шкір Максим, Чумак Сергій, Ми
хайленко Інна;
III місце – команда «Иммунный
ответ»: Муратова Оксана, Оля
Кошелева, Шевчук Тетяна, Си
вий Сильвестр, Скорик Мико
ла, Мірошніченко Тетяна.
Голова СНТ, студент IV курсу 9
групи медичного факультету
№1 Георгій Левицький доповів
про діяльність СНТ за період
2014 – 2015 років, розповів про
поточний стан студентської на
уки в академії та плани щодо її
покращення. Було затвердже
но склад Ради СНТ на 2015 –
2016 роки.
Висловлюємо вдячність за ор
ганізацію конференції членам
організаційного комітету, кура
тору СНТ та Раді СНТ ВДНЗУ
«УМСА».
Рада СНТ

Трибуна лікаря

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА СТОМАТОЛОГІВ
Щорічно в квітні місяці на
базі Української медичної
стоматологічної
академії
проводиться Всеукраїнська
студентська олімпіада зі
спеціальності «Стоматоло
гія». У цьому навчальному
році, 2 3 квітня, 47 кращих з
кращих студентів старшо
курсників стоматологічних
факультетів із різних куточків
України в черговий раз при
були до Полтави, щоб поз
магатися між собою, проде
монструвати свої знання і
вміння, вдосконалити їх та
перейняти корисний досвід
у своїх колег.
Академія вітала студентів
із Києва, Харкова, Одеси,
Дніпропетровська, Тернопо
ля, Запоріжжя та Чернівців.
Українську медичну стома
тологічну академію пред
ставляли одні з кращих сту
дентів, а саме: Дмитраш І.В.,
Конончук В.Ю., Чумаченко
К.І., Василенко М.С., Патля
кевич О.А., Баскова О.О.
Змагання
відбувалося
протягом 2 х днів, спочатку
проходив письмовий тур, що
передбачав відбір 6 ти най
кращих, а потім усний, де
розгорілася справжня, нап
ружена боротьба юних інте
лектуалів.
Для вручення нагород за
командні місця після пись
мового етапу олімпіади зап
росили неперевершеного
декана стоматологічного
факультету професора Си
дорову Аллу Іванівну. Вона
привітала гостей та учасни
ків олімпіади, зазначивши,
що тут зібралися кращі з
кращих, еліта нашої країни,
ті, хто не побоявся приїхати
на таке масштабне змаган
ня, щоб показати себе. Та

кож Алла Іванівна подякува
ла вельмишановним членам
журі й усім, хто завітав до на
шої академії та наголосила,
що головне – у повному об
сязі показати свої знання і
побажала перемоги тим,
хто потрапив у наступний
етап.
Під час 2 го етапу олімпіа
ди, голова журі – завідуючий
кафедри хірургічної стома
тології та щелепно лицевої
хірургії з пластичною та ре
конструктивною хірургією
голови та шиї професор
Аветіков Давид Соломоно
вич поділився своїми вра
женнями від 1 го туру, відмі
тивши наполегливість і сер
йозний підхід до написання
своїх робіт учасниками. Да
вид Соломонович оголосив
досить високі й гарні резуль
тати, які продемонстрували
учасники, що свідчить про
високу підготовку студентів.
Командні місця розподіли
лися таким чином:
І місце – Національний ме
дичний університет ім. О.О.
Богомольця, ІІ місце – Терно
пільський державний медич
ний університет, ІІІ місце –
Харківський національний

медичний університет, ІV
місце – Буковинський дер
жавний медичний універси
тет, V місце – Дніпропет
ровська медична академія,
VІ місце – Запорізький дер
жавний медичний універси
тет.
Шестеро студентів, які
пройшли у цей етап, шляхом
жеребкування отримали по
4 теоретичних і 4 практичних
питань із чотирьох стомато
логічних дисциплін. Учасни
ки не без зусиль відповідали
на цікаві професійні питан
ня, на повну демонструючи
набуті знання. Звісно, у кож
ного було присутнє і хвилю
вання, але впоратися з ним
допомагала доброзичлива
атмосфера, створена на
шими викладачами і студен
тами, які щиро вболівали та
підтримували усіх учасників.
Після кожної відповіді члени
журі з відповідної дисциплі
ни оцінювали відповіді та
виставляли від 1 до 10 балів.
До складу висококваліфі
кованого журі увійшли фахів
ці однопрофільних кафедр
стоматологічного факультету
нашої академії та високопо
важні гості – викладачі з ін

ших ВНЗ України: проф. Пет
рушанко Т.О., доц. Коленько
Ю.Г.,
доц.Ткаченко
І.М.,
проф. Рузін Г.П., доц. Яценко
І.В., доц.Розколупа О.О.,
проф.Назарян Р.С., проф.
Каськова Л.Ф., доц. Куліш
Н.В., проф.Силенко Ю.І.,
проф.Новіков В.М., доц.Ніко
нов А.Ю.
Доки проводився підраху
нок балів та визначення пе
реможців, присутні могли
насолодитися чуттєвим та
зворушливим співом вокаль
ного чоловічого гурту «Пліка
вокаліз» (керівник Дмитро
Лузановський).
За результатами 2 х турів
олімпіади, після блискучого
виступу, І місце виборола
Баскова Олена Олексан
дрівна (УМСА); ІІ місце поді
лили Патлякевич Орест Анд
рійович (УМСА) та Тодорова
Аліна В’ячеславівна (ОНМУ);
ІІІ місце посіли одразу троє
учасників: Гарбуз Ольга Ми
хайлівна (ХНМУ), Левченко
Оксана Олексіївна (ДЗДМА)
та Авдеєва Роксана Олек
сандрівна (ТДМУ).
Усі призери отримали
приємні призи від компанії
«Oral B» та студентського
профспілкового комітету на
шої академії.
Наприкінці заходу, Давид
Соломонович
подякував
учасникам за натхнення та
небайдужість до навчання,
усім командам, що знайшли
час, можливість, бажання ці 2
дні провести у нашому чудо
вому стоматологічному колі.
Бажаємо нашим молодим
розумним та талановитим ін
телектуалам не зупинятися
на досягнутому, нових звер
шень та подальших перемог!

Єлизавета Золотарьова.

НОВІ ПЕРЕМОГИ НАШИХ СТУДЕНТІВ
22 25 квітня на базі Ужго
родського національного
університету відбулася ХІІІ
міжнародна науково прак
тична конференція «Науко
вий потенціал молоді –
прогрес медицини майбут
нього».
У
конференції
взяли
участь одні з кращих сту
дентів із різних регіонів Ук
раїни.
У напруженій боротьбі 2
студенти
ВДНЗУ
«Ук
раїнська медична стома
тологічна академія», під ку
раторством доктора ме
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дичних наук, завідувача ка
федри анестезіології та ін

тенсивної терапії Шкурупія
Д.А., вибороли призові міс

ця: дипломом за І місце у
секції «Неврологічних дис
циплін» був нагороджений
студент 5 курсу медичного
факультету Чумак Сергій,
дипломом за ІІ місце у сек
ції «Хірургічних дисциплін» –
студент 6 курсу медичного
факультету Олексієнко Бог
дан.
Загалом
конференція
пройшла у дружній, щирій
атмосфері та подарувала
безцінний
досвід
усім
учасникам.
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ЗАСІДАННЯ РАДИ ПРЕДСТАВНИКІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ МОЗ УКРАЇНИ
17 квітня 2015 року в на ба
зі ВДНЗУ «Українська медич
на стоматологічна акаде
мія» відбулося засідання Ра
ди
представників
сту
дентського самоврядуван
ня при МОЗ України, до
складу якої входять лідери
студентських колективів всіх
вищих медичних навчальних
закладів І ІV рівнів акреди
тації, та представники зак
ладів післядипломної освіти.
На початку засідання усіх
гостей привітав ректор
ВДНЗУ «УМСА» професор
Вячеслав
Миколайович
Ждан та побажав успішної
та плідної роботи.
На порядку денному сто
яли
питання
реалізації
просвітницьких програм Ра
ди, співпраці студентських
наукових товариств вищих
медичних навчальних зак
ладів України. Найактуаль
нішим питанням був звіт та
переобрання очільника та
секретаріату. Рада, котра
буда створена згідно до на
казу №201 від 14.03.2013р.
та за 2 роки змогла зайняти
місце центральної ради
студентів медиків, об’єднує

та представляє студентство
перед Міністерством охо
рони здоров’я України.
Засідання тривало близь
ко чотирьох годин. Студенти
активно обговорювали по
ложення Закону «Про Вищу
освіту» та нові підходи в під
готовці молодих фахівців в
рамках реформування сис
теми охорони здоров’я.
Зокрема, студентські ліде
ри виявили зацікавленість з
приводу створення агент
ства із забезпечення якості
вищої освіти та готовність до
співпраці з МОЗ в напрямку
реформування медичної
освіти в Україні. В Раді пред
ставників студентського са
моврядування при МОЗ Ук

ШКОЛА МОЛОДОГО ЛІДЕРА
Управління молоді та спорту Полтавського міськвикон
кому та Студентський парламент ВДНЗУ «УМСА» 7 квітня
взяли участь в проведенні чергового засідання «Школи
молодого лідера», яке відбулося на базі нашої академії.
Так, в аудиторії №2, відбулася лекція, присвячена питанню
соціальних експериментів та запровадженню нових про
ектів.
Ціль проекту – надати необхідні знання та навички моло
дим лідерам, що допоможе їм віднайти своє місце у гро
мадській сфері життя, стати успішним у будь якій справі.

раїни було створено комі
тет з якості освіти, завдан
ням якого є моніторинг та
розробка пропозицій щодо
системного
підвищення
якості освіти, модернізації
та впровадження професій
них стандартів у відповід
ності до світового досвіду,
вимог європейського ринку
праці, розробка ефектив
ної системи навчально ме
тодичного
забезпечення
освіти та ін.
В ході засідання голова
Ради – Каплун Дмитро проз
вітував про роботу за пері
од 2013 2015 рр. Після де
тального обговорення ос
новних положень звіту була
висунута пропозиція про

довжити роботу Дмитра на
посаді голови. В результаті
проведеного таємного го
лосування на новий термін
всі члени Ради одноголос
но підтримали запропоно
вану кандидатуру лікаря ін
терна ВДНЗУ «УМСА» Кап
луна Дмитра. Також на засі
данні було оновлено склад
секретаріату Ради, постав
лені нові задачі в напрямку
консолідації студентської
медичної спільноти, розвит
ку медичної освіти та науки,
а також активної взаємодії
із колегами Європейських
держав.
Результатом роботи засі
дання Ради представників
студентського самовряду
вання при МОЗ України, є
визначення нового вектору
в напрямку забезпечення
ефективного
професіо
нального розвитку медич
них кадрів відповідно до
потреб сучасності з ураху
ванням потреб та можли
востей студентської молоді
України.

Пресслужба
Студентського парламенту

Всебічно розвинена молода людина стане запорукою
розвитку громадянського суспільства. Метою школи є від
бір та навчання громадсько активної молоді навичкам уп
равлінської діяльності для її залучення до роботи в орга
нах державної влади та місцевого самоврядування. Тому
варто пам’ятати: «Людина росте разом з величчю своїх
завдань» (Карл Юнг).
Ми дякуємо організаторам школи за таку чудову мож
ливість саморозвитку та самореалізації студентської мо
лоді міста, бажаємо всім учасникам успіху та очікуємо на
нові проекти, ідеї та заходи.

Пресслужба Студентського парламенту

ХАЙ НЕБО БУДЕ МИРНИМ, А УКРАЇНА ЧИСТОЮ
25 квітня студенти медичного
факультету №1 долучилися до
п’ятої ювілейної акції «Зробимо Ук%
раїну чистою! – 2015».

відпочинку полтавців.
Гарний настрій, свіже повітря, весня
не сонечко додавало ентузіазму та

працьовитості. У підсумку всі залиши
лись задоволені зробленою доброю
та корисною справою.

Ця акція – частина міжнародного
проекту «Let’s Do It, World!», який
об’єднав вже 112 країн для того, щоб
піклуватися про екологію нашої пла
нети.
Еко фестевиль зібрав більше півміль
йона українців, які в один день і в один
час вийшли разом на прибирання.
Акцію підтримали п’ять міністерств,
Кабінет Міністрів України, Перша Леді
Марина Порошенко, лідери громад
ської думки.
Студенти факультету обрали для
прибирання прибережну зону річки
Ворскла, яка є традиційним місцем
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В ніч на 26 квітня 1986 ро
ку в четвертому енергоб
лоці Чорнобильської атом
ної електростанції стався
вибух, який спричинив по
тужний радіоактивний ви
кид. Ця техногенна катас
трофа вважається однією
з наймасштабніших за всю
історію ядерної енергети
ки. Чорний день в історії
нашої планети не забуде
ніхто, пам’ять ще багатьох
наступних поколінь знов і
знов буде повертатися до
трагічних квітневих днів
1986 року.

Сьогодні біля пам’ят
ника ліквідаторам аварії
на ЧАЕС був проведений
мітингреквієм, на якому
згадували про тих, хто
ризикуючи власним жит
тям та здоров’ям ліквідо
вував наслідки екологіч
ної катастрофи на АЕС.
Адміністрація ВДНЗУ
«УМСА», співробітники
та студенти академії та
медичного коледжу взяли
активну участь в регіо
нальних заходах з нагоди
29ї річниці Чорно
бильської катастрофи.
Також на зібранні були
присутні представники
влади, церкви, чорно
бильці, члени сімей за
гиблих ліквідаторів та не
байдужі полтавці.
До присутніх звернувся
керівник апарату Пол
тавської облдержадмініс
трації М.І. Білокінь. Він
закликав
вшанувати
пам’ять тих людей, які

віддали своє життя за на
ше майбутнє. Посадовець
згадував, як у ці важкі ча
си, не дивлячись на не
безпеку, тисячі полтавців
виявили бажання ліквіду
вати наслідки аварії. Ми
кола Іванович виразив
усім чорнобильцям слова
щирої вдячності та низь
кий уклін.
На мітингу виступив го
лова Полтавської облас
ної ради П.В. Ворона.
Схиливши голову в повазі
за мужність, сміливість і
самовідданість, які проя
вили ліквідатори аварії у
ті жахливі часи, він подя
кував усім чорнобильцям
за їх героїчний подвиг.
Секретар Полтавської
міської ради О.А. Деркач
зазначила,
що
ми
пам’ятаємо про тих, хто
зробив усе, щоб горе, яке
прийшло на українську
землю, було ліквідовано.
І сьогодні, коли Україна
знову переживає біль, ми

повинні докласти макси
мум зусиль, зробити все
можливе, щоб ця війна
закінчилась.
Голова громадської ор
ганізації ветеранів та ін
валідів Полтавської об
ласті «Союз Чорнобиль
України» В.П. Шкурпела
також звернувся зі слова
ми вдячності до ліквіда
торів наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та
їх родин, вшановуючи
пам’ять героїв, які відда
ли своє життя за те, щоб
Україна та весь світ не бу
ли у зоні жахливого еко
логічного лиха та наголо
сивши, що усі чорно
бильці приклоняються
перед тими хлопцями, які
зараз захищають свободу
та незалежність України
на Сході. Щиру вдячність
В.П. Шкурпела висловив
і представникам Італії,
які у котрий раз беруть
наших дітей на оздоров
лення до своєї країни.

На
мітингуреквіємі
виступив президент іта
лійської благодійної гро
мадської організації «За
тока казок» доктор Бруно
Канепа. Він зазначив, що
вдячний за честь брати
участь у заході, де зга
дують та вшановують за
гиблих, які жертовно від
дали своє життя за всіх
нас. Однак, згадувати,
наголосив Бруно Канеба,
недостатньо. Потрібно
завжди пам’ятати, що ко
жен із нас, відповідно до
рівня своєї компетенції,
зобов’язаний діяти і пра
цювати таким чином,
щоб подібної трагедії
більше не сталося; не за
бувати, що є багато лю
дей, які досі страждають
від наслідків катастрофи
та потребують допомоги
й підтримки. І над цим
потрібно замислюватися,
на це слід реагувати.
За традицією, напри
кінці мітингуреквієму,
оркестр музичного учи
лища ім.М.Лисенка ви
конав гімн України. При
сутні вшанували пам’ять
жертв Чорнобильської
аварії хвилиною мовчан
ня і військовим салютом
та поклали квіти до
пам’ятника.
Єлизавета Золотарьова.

ЗУСТРІЧ ІЗ ЛІКВІДАТОРАМИ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
27 квітня 2015 року у
ВДНЗУ «УМСА» відбу
лася зустріч студентів
медичного факульте
ту №1 із ліквідатора
ми наслідків аварії на
ЧАЕС – з людьми, які
ціною свого здоров'я
змогли
зменшити
наслідки страшної
трагедії XX століття,
що сталася 26 квітня
1986 року на Чорно
бильській
атомній
електростанції.

Іван
Васильович
Якушев та Василь Іва
нович Нетребко, які
завітали на зустріч,
цікаво та змістовно
розповіли про своє
перебування у зоні
зараження, процес
ліквідації аварії та її
наслідки.
Заступник голови
ГО "Союз Чорнобиль"
Ксенія Іванівна Никит
чук, колишня житель
ка Прип'яті, пригада
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ла, як полум'я Чорно

биля обпалило її ди

тинство, забравши не
лише дім, а й рідних.
Ліквідатори розпо
віли про свої нагоро
ди, про активну прос
вітницьку діяльність та
допомогу своїм поб
ратимам. Підсумком
зустрічі став перег
ляд документального
відеофільму, присвя
ченого трагічним сто
рінкам минулого.
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СТУДЕНТИ НАШОГО ВИШУ ЗАЙНЯЛИ НАЙБІЛЬШЕ ПРИЗОВИХ МІСЦЬ У ПРЕСТИЖНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНКУРСІ
Кафедра українознавс
тва та гуманітарної підго
товки організувала участь
студентів
академії
в
VII міському щорічному
літературному конкурсі
на здобуття премії імені
М.В.Гоголя серед уч
нівської та студентської
молоді м. Полтави. Пре
мію започаткували в 2009
році, коли відзначали 200
років із Дня народження
письменника.
На конкурс подавалися
роботи в жанрах: есе, нарис, оповідання, вірші, поема, ода,
п’єса. Обсяг конкурсних робіт для прозового або драматич
ного твору – не більше 20 друкованих сторінок, поетичного –
не більше 10 віршів.
Роботи номінантів були закодовані, члени журі обирали
найкращі з них знеособлено, надаючи рейтингові бали від 1
до 5. Цьогоріч була найбільша кількість претендентів за всі сім
років проведення конкурсу – 45 робіт.
Переможцям та призерам конкурсу в кожній віковій групі
(молодша: 13 – 15 років, середня: 16 – 18 років, старша: 19 – 28
років) присуджувалася персональна премія, деяким учасни
кам конкурсу за рішенням журі – заохочувальна премія.
Цього року премії збільшили, аби заохотити молодь і дати
учням та студентам зрозуміти, що їхня творчість, їхній талант
важливі й потрібні суспільству. Відтак, переможці конкурсу в
кожній із 3 х вікових категорій отримали винагороду 1500 гри
вень, за 2, 3 та 4 місця – по 1200, 1000 та 800 гривень відповід
но. Ще 10 талановитих учасників отримали по 490 гривень за
охочувальної премії.
Упродовж навчального року викладачі кафедри україноз
навства та гуманітарної підготовки шукали серед першокур
сників студентську молодь, якій цікава література, яка пише й
не боїться піддавати свою творчість критиці, яка готова пра
цювати для розвитку культурного середовища академії, міс
та. На літературний подіум уперше зійшли студенти письмен
ники початківці, в яких вирує свіжа, ще молода кров авангар
ду та постмодерну й, безперечно, незмінної класики. Це, пе
реважно, поети, які вірять у те, що пишуть, і пишуть про те, у що
вірять! Молоді та перспективні: Паргентанян Марина, Тара
сенко Анастасія, Білан Дар’я, Гайва Володимир, Гладун
Анастасія, Свинаренко Катерина та ін.
Премія стала можливістю для обдарованої молоді прояви
ти свій дар та запалити свою мистецьку зірку. Зокрема, Влада
Глінська бере участь у подібному конкурсі вперше. На суд жу
рі вона подала 10 своїх віршів. Каже, що написала їх пере
важно вдома, а також подорожуючи в автобусах і потягах. У
своїх творах вона пише про наболіле: важку ситуацію в краї
ні, суспільно громадянську тематику, є й романтичні вірші.
Юна поетка вважає конкурс імені М.В.Гоголя своєрідним

креш тестом своєї творчості.
17 березня авторитетні члени журі конкурсу – літературоз
навці, провідні науковці м.Полтави, викладачі педагогічного
університету, працівники культури, мистецтвознавці, методис
ти міського методичного кабінету (обласні осередки Націо
нальної спілки письменників України, Національної спілки
журналістів України, управління культури, управління освіти
міськвиконкому, наукові співробітники літературно меморі
альних музеїв І.Котляревського, В.Короленка, П.Мирного,
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Ко
роленка) розглянули роботи конкурсантів і визначили пере
можців.
В останній день березня у Полтавському академічному об
ласному українському музично драматичному театрі імені
М.В.Гоголя відбулося урочисте нагородження лауреатів та пе
реможців VII щорічного літературного конкурсу імені М.В. Го
голя серед учнівської та студентської молоді. Вітав молодь
міський голова Полтави Олександр Мамай. Міський голова
висловив подяку батькам дітей учасників, викладачам та пе
дагогам, багато з яких прийшли цього дня підтримати свої юні
таланти. Він наголосив на тому, що кожна перемога, як і ця
маленька, в житті їхньої дитини – це найкращий подарунок
для батьків та викладачів. Адже саме ці люди вкладають у ді
тей усю свою душу й серце, виховуючи їх гідними людьми. На
завершення лауреати, переможці конкурсу та поціновувачі
мистецтва мали можливість насолодитися допрем’єрним по
казом комедії «Ревізор» (у рамках проведення в м. Полтаві VII
Відкритого регіонального фестивалю театрального мистец
тва «В гостях у Гоголя» 1 7 квітня 2015 року) та поклали квіти до
підніжжя пам’ятника відомому земляку – Миколі Гоголю.
Головним здивуванням цього року члени журі назвали вели
ку кількість робіт від студентів медиків.
Переможцями і призерами престижного конкурсу стали
такі студенти ВДНЗУ «УМСА»:
Курилко Леся, 19 гр. мед.ф ту (нарис) – І премія;
Овчаренко Наталія, 10 гр. мед.ф ту (оповідання) – V місце;
Бровко Вікторія, 19 гр. мед.ф ту (поезія) – заохочувальна
премія;
Глінська Влада, 14 гр. мед.ф ту (поезія) – заохочувальна
премія;
Дем’янко Віталіна, 17 гр. мед.ф ту (поезія) – заохочувальна
премія.
Студентів до участі в літературному конкурсі на здобуття
премії імені М.В.Гоголя зорганізувала викладач кафедри ук
раїнознавства та гуманітарної підготовки ВДНЗ України «Ук
раїнська медична стоматологічна академія» ЮФИМЕНКО Вік
торія Георгіївна.

В.Г. Юфименко,
викладач кафедри українознавства та гуманітарної підготовки

В І Т А Є М О ! ! !
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», кафедра
українознавства та гуманітарної підготовки вітає викладача ЮФИМЕНКО
Вікторію Георгіївну з нагородженням Почесною грамотою виконавчого комітету
Полтавської міської ради за популяризацію творчості видатних земляків, вагомий
внесок у формування національної свідомості полтавців та результативну роботу з
творчо обдарованою молоддю на здобуття щорічної міської літературної премії імені
М.В.Гоголя.
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ
Студенти медичного ко
леджу та медичного фа
культету №1 взяли активну
участь у І (ІХ) регіональному
конкурсі «Змагаймося за
нове життя!», присвяченому
Лесі Українці, що відбувся
на базі Полтавського уні
верситету економіки і тор
гівлі.
Конкурс, започаткований
відомою громадською діяч
кою доктором медицини
Марією Фішер Слиж (То
ронто, Канада), протягом
10 років проходив у Криму,
а з цього року містом про
ведення стала Полтава.
Цей захід згуртував навколо
імені Лесі Українки талано
виту студентську та уч
нівську молодь нашого міс
та й області, а також із Київ
щини, Луганщини, Донеччи
ни, Криму. Працювала й он

лайн секція конкурсу.
Гідно представивши ака
демію, наші студенти здобу
ли перемогу у номінаціях:
«Декламація» – Оніщенко
Анастасія, студентка 1 кур
су медичного факультету
№1, – І місце;
«Малюнок» – Копча Веро
ніка, студентка 2 курсу ме

дичного відділення колед
жу, – І місце;
«Вокал» – Семеренко Ан
на, студентка 2 курсу ме
дичного факультету №1, – І
місце.
Друге місце у номінації
«Малюнок» здобула сту
дентка першого курсу ме
дичного відділення коледжу

Прокопович Валерія, а тре
тє місце в цій же номінації –
студент першого курсу ме
дичного відділення коледжу
Верченко Іван.
У номінації «Декламація»
третє місце посіла сту
дентка медичного коледжу
Авдоніна Настя. А художня
робота Зінченка Сергія, сту
дента другого курсу медич
ного факультету №1, відзна
чена особливою подякою.
Схвальні відгуки журі та
глядачів викликало виконан
ня Анастасією Ваценко,
студенткою 3 курсу медич
ного факультету №1, пісні
«Аби я». Творчий підхід Насті
– і Леся Українка зазвучала
по новому в рок стилі.
Всі учасники отримали
сертифікати, подарунки, а
переможці ще й екскурсію
до музею в м. Гадяч.

Приємне враження як у жу
рі, так і у всіх глядачів склало
ся про виступ новостворено
го колективу відділу – чолові
чого вокального ансамблю
«Пліка вокаліз».
Бажаємо всім учасникам

художньої
самодіяльності
міцного здоров’я, успіхів у
навчанні, миру, добробуту та
подальших творчих перемог!
Л.В.Сидоренко,
начальник відділу культурно
освітньої діяльності.

СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА2015
15 го квітня 2015 року в ака
демії відбулося справжнє
свято. У святково прикраше
ній п’ятій аудиторії пройшов
творчий звіт колективів худож
ньої самодіяльності відділу
культурно освітньої діяльнос
ті, у ході обласного міжву
зівського мистецького фести
валю «Студентська весна –
2015».
Свої неймовірні таланти
продемонстрували наші тан
цювальні ансамблі "Юність",
"Орхідея", "Харизма", "Сти
мул", "Ваді Рам", "MJGroup".
Також збудили серця усіх
присутніх самобутні вокальні
ансамблі "Мальви", "Plica Vo
calis", тріо "Чар зілля".
Компетентне журі на чолі з
головою – директором об
ласного центру народної
творчості Д.О.Соколовим від
значило підвищений творчий

рівень майже всіх колективів.
З успіхом пройшли підтвер
дження звання «народний
аматорський» ансамбль тан
цю «Юність», вокальний ан
самбль «Мальви» та духовий
оркестр.

ВИСТАВКА КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ ГАННИ ГРИБАН
Студенти
літературно
мистецького об’єднання
«Інтенція» медичного фа
культету №1 відвідали вис
тавку книжкової графіки
полтавської художниці Ган
ни Грибан. Авторка розпові
ла студентам про етапи
свого творчого зростання,
адже більше тридцяти років
вона займається полігра
фією і усе життя – малюван
ням. Портрети, графіка і
люстарції до народних пі

сень та казок викликали у
студентів неабияке захоп
лення.
Особливу увагу художни
ця звернула на декілька
своїх робіт, детально роз
повіла про думку, яку вкла
ла у кожний твір.
Ганна Грибан висловила
припущення, що це не ос
тання зустріч зі студентами і
запросила їх до творчої
співпраці.
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28 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЕВІЗ 2015 РОКУ – «ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОХОРОНИ ПРАЦі»
ЗВЕРНЕННЯ
Організаційного комітету з підготовки
та проведення в 2015 році заходів
з нагоди Дня охорони праці в Україні
до центральних та місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування,
роботодавців, профспілок, засобів масової
інформації, керівників і працівників
підприємств, установ та організацій
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Міжнародна
організація
праці (МОП) оголосила 28 квіт
ня Всесвітнім днем охорони
праці з метою привернення
уваги світової громадськості
до масштабів проблеми та до
створення і просування культу
ри охорони праці, яка може
сприяти зниженню щорічної
смертності на робочому місці.
Ідея святкування Всесвітньо
го дня охорони праці бере по
чаток від Дня пам’яті загиблих
працівників, який було прове
дено американськими і ка
надськими трудящими у 1989
році в пам’ять про працівників,
що загинули та постраждали
на роботі; уперше в світі з ініці
ативи МОП він відзначався у
2003 році.
Україною підтримано ініціа
тиву МОП і 28 квітня відповідно
до Указу Президента від 18
серпня 2006 року № 685/2006
визначено як День охорони
праці.
У 2015 році Всесвітній день
охорони праці за рекоменда
цією МОП відзначатиметься
під девізом «Приєднуйтесь до
формування
превентивної
культури охорони праці».
Характерною особливістю
сучасного виробництва в Ук
раїні є наявність шкідливих і
небезпечних умов праці. Ок
рім того, ситуація, що склала
ся в країні, за короткий час
може призвести до реального
дефіциту трудових ресурсів.
Упродовж майже всього пе
ріоду незалежності України
рівень виробничого травма
тизму мав стійку тенденцію до
зниження, але останнім ча
сом почався зворотній про
цес і кількість травмованих та
загиблих на виробництві до
сягла критичної позначки: кіль
кість нещасних випадків зі

смертельними наслідками, які
сталися у 2014 році, вже пере
вищила кількість смертей на
виробництві за попередній
рік.
У деяких галузях виробниц
тва зростання кількості загиб
лих із розрахунку на 1000 пра
цюючих становить: у вугільній
галузі – 61 %, у соціально куль
турній сфері – 84 %, в енерге
тиці – 43 %, на підприємствах
зв’язку – 80 %, у газовій та де
ревообробній промисловості
– більше ніж у два рази.
Тому проблема збереження
здоров’я і життя працездатних
громадян має особливе зна
чення, а тематика Дня охоро
ни праці у 2015 році є як ніколи
актуальною.
Культура охорони праці – це
створення чітко сформульова
ної системи прав, обов’язків
та сфер відповідальності, де
принцип профілактики має
найвищий пріоритет.
Безпечні та здорові умови
праці визначаються не тільки
чинною законодавчою базою,
а й загальним рівнем цивілізо
ваності, виробничої культури
та соціально економічного
розвитку суспільства.
Україна активно інтегрує єв
ропейські норми з охорони
праці у власну правову систе
му, створює умови для форму
вання сучасної високої культу
ри і відповідальності за збере
ження життя та здоров’я пра
цівників.
У першу чергу мова йде про
ставлення уряду, роботодав
ців та працівників до питань
охорони праці, їх налаштуван
ня на роботу без нещасних
випадків.
Досягнути такої узгодженої
політики можна шляхом спіль
ного формування та розвитку
культури охорони праці через
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впровадження превентивних
заходів, головний девіз яких –
зацікавити, навчити, зробити
питання охорони праці звич
ною та невід’ємною складо
вою нашого життя.
Забезпечення балансу між
контролем за дотриманням
законодавства, з однієї сто
рони, і наданням консультацій
та інформації – з другої, дозво
лить досягти більшої гнучкості
контрольних функцій з боку
держави та створити кредит
довіри до інспектора, через
можливість роботодавця або
працівника звернутися за по
радою без застосування сан
кцій у відповідь.
Необхідно орієнтувати та
доводити до керівників, зак
ріплювати на рівні свідомості
кожного працівника, що захо
ди з охорони праці та їх вико
нання не повинні бути за для
«галочки», що належна культу
ра охорони праці потрібна
насамперед для них, адже ні
які компенсації не повернуть
втрачені на виробництві здо
ров’я та життя. До того ж для
роботодавця це економно ви
гідно, адже очевидно, що ви
датки на ліквідацію аварійної
ситуації (включаючи виплати
по випадкам виробничого
травматизму) є значно більши
ми, ніж витрати на заходи за
побігання виробничого трав
матизму.
Саме тому Організаційний
комітет звертається до всіх
працівників,
роботодавців,
сьогоднішніх та майбутніх,
громадськості й наголошує
на необхідності пам’ятати, що
людське життя – це найвища
соціальна цінність, і ніякими
обставинами не можна вип
равдати смерті людини.
У суспільстві має зростати
усвідомлення того, що спів

праця та діалог між усіма
учасниками щодо питань охо
рони праці є пріоритетними,
адже поліпшення умов праці
та її безпека одночасно збе
рігають здоров’я працівників і
підвищують
продуктивність
праці та якість продукції, за
безпечуючи тим самим конку
рентоздатність виробництва,
інвестиційну
привабливість
держави.
Зважаючи на важливість
створення безпечних умов
праці, попередження вироб
ничого травматизму та профе
сійних захворювань, Органі
заційний комітет звертається
до керівників і працівників під
приємств, установ, організа
цій всіх форм власності, орга
нів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування,
Фонду соціального страху
вання, профспілкових органі
зацій, об’єднань роботодав
ців із закликом підтримати ініці
ативу та зосередити свої зу
силля на виконанні вимог Кон
ституції України щодо забез
печення належних, безпечних
і здорових умов праці та вимог
Закону України «Про охорону
праці».
Охорона праці є невід’єм
ною складовою забезпечення
гармонійного розвитку сус
пільства. Саме тому важливо
пам’ятати, що підвищення рів
ня культури охорони праці в
суспільстві – це запорука збе
реження здоров’я та життя
працівників.
Організаційний
комітет
звертається до представників
ЗМІ з проханням проінформу
вати суспільство про заходи,
що відбуватимуться в Україні у
рамках відзначення Дня охо
рони праці.
Організаційний комітет
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