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ВИПУСК ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
21 травня 22 випускники кафедри
медицини катастроф та військової
медицини ВДНЗУ «УМСА» – студен(
ти стоматологічного та медичних
факультетів, інтерни навчально(на(
укового інституту післядипломної
освіти академії та практикуючі лі(
карі, колишні випускники вишу склали
військову присягу – клятву на вір(
ність народові України.
Військова присяга – документ
юридичної сили, що має велике дер
жавне значення. Текст військової
присяги затверджено Указом Прези
дії Верховної Ради України від 10
жовтня 1991р. № 1640XII. У ній
сформульовано найважливіші вимо
ги, які ставляться до воїна і які він
має неухильно виконувати в інтере
сах національної безпеки України.
Воїн дає персональну клятву наро
дові України та своїй державі.
Присягу приймав викладач кафед
ри медицини катастроф та військо
вої медицини академії (завідувач ка
федри доцент Шепітько К.В.), пол
ковник запасу Герасименко С.Д.
Складаючи присягу, випускники ка
федри промовляли її слова усвідом

лено, дехто з ледь помітним хвилю
ванням, проте в усіх голосах вчува
лась гордість і готовність до служби
українському народові.
Від імені ректора академії профе
сора Ждана В.М. та усієї адміністра
ції ВДНЗУ «УМСА» теплими нат
хненними словами випускників щи
ро привітали проректор з науково
педагогічної роботи та післядиплом
ної освіти Скрипник І.М. та декан
стоматологічного факультету акаде
мії Сидорова А.І.

В цей урочистий день вітання і
настанови до подальшого навчання
в Українській військовомедичній
академії та проходження служби мо
лоді військовослужбовці отримали
від викладачів кафедри, батьків та
друзів. Тож бажаємо нашим випус
кникам пишатися набутим почес
ним званням – «Військовослужбо
вець – військовий лікар України»!
В.Г. Колачинський.
Начальник навчальної частини
кафедри медицини катастроф
та військової медицини.

ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНОЇ ДОШКИ
9 травня у ВДНЗУ «УМСА»
з нагоди Дня народження
видатного вченого, лікаря
та педагога, Заслуженого
діяча науки і техніки Украї
ни, відмінника освіти Укра
їни, Лауреата Державної
премії України, доктора
медичних наук, професо
ра, першого проректора
академії, завідувача ка
федри експериментальної
та клінічної фармакології з
клінічною імунологією та
алергологією Віктора Ми
колайовича
БОБИРЬОВА
відбулося відкриття мемо
ріальної дошки.
Зі вступним словом про
його життя та професійну ді
яльність звернувся до при

сутніх проректор з науково
педагогічної та виховної ро
боти професор Валерій По

хилько.
Ректор
ВДНЗУ
«УМСА» професор Вячес
лав Ждан відзначив непере

січність особистості Віктора
Миколайовича, його висо
кий професіоналізм, відда
ність справі та вагомий вне
сок у розвиток нашої ака
демії.
Хвилиною мовчання вира
зили скорботу і глибоку по
вагу до Віктора Миколайо
вича Бобирьова рідні, друзі,
колеги, студенти та поклали
квіти
до
меморіальної
дошки.
ВШАНОВУЮЧИ ПАМ’ЯТЬ
ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА,
МИ ЗБЕРІГАЄМО ЗАПОЧАТ
КОВАНІ НИМ ТРАДИЦІЇ І
ПРОДОВЖУЄМО СПРАВУ
ЙОГО ЖИТТЯ!

«СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ В ОНКОЛОГІЇ»
Н А У К О В О  П Р А К Т И Ч Н А
1011 травня у Полтаві проходив за
хід, знаковий для медичної галузі Ук
раїни. Понад 100 науковців та прак
тикуючих фахівців з усієї України
з’їхалися до нашого міста на науко
вопрактичну конференцію «Сучасні
методи діагностики та лікування в он
кології», приурочену до 70річчя Пол
тавського обласного клінічного онко
логічного диспансеру. Для закладу –
це достатньо молодий вік. Колись він
починався з декількох лікарів і ліжко
місць, а нині там – близько 100 про
фесіоналів і 413 ліжок.
На заході були присутні голова Пол
тавської обласної державної адмініс
трації Валерій Головко, директор Де
партаменту охорони здоров’я Пол
тавської ОДА Віктор Лисак, прорек
тор з наукової роботи ВДНЗУ «УМСА»,
доктор медичних наук, професор Ігор
Кайдашев, завідуючий кафедри онко
логії та радіології з радіаційною меди
циною, доктор медичних наук, профе
сор Володимир Баштан, головний лі
кар Полтавського обласного онколо
гічного клінічного диспансеру Орест
Вовк та представники медичної галузі
з усієї України – професори, головні
лікарі, провідні спеціалісти закладів.
Обговорили нові методи лікування, ді
агностику та препарати, які лікують
онкохворих.
«Знакова подія для Полтавщини тим,
що сьогодні зібрались представники
онкологічної галузі з усієї України. Це
говорить про те, що Полтавський он
кологічний заклад має певний статус,
досягнення та перспективу. Зо
бов’язання влади високе. Ми повинні
привести наш медичний заклад у від
повідність до сучасних вимог», – звер
нувся до учасників конференції Вале
рій Головко. На його думку, саме зав
дяки еліті онкологічної галузі, яка зіб
ралася цього дня в Полтаві, для бага

К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

тьох хворих стали актуальними слова
«рак – не вирок».
Завідувач онкологічного диспансе
ру Орест Вовк отримав від Валерія Го
ловка сертифікат на закупівлю необ
хідного обладнання для закладу на
мільйон гривень. Голова ОДА вручив
почесні грамоти від облдержадмініс
трації сімом фахівцям онкодис
пансеру.
Депутат Полтавської обласної ради
Людмила Овчаренко, у свою чергу,
привітала учасників науковопрактич
ної конференції. Вона окреслила
проблеми і перспективи онкологічної
сфери полтавської медицини, а також
наголосила, що депутати жодного
разу не відмовили у фінансуванні на
гальних потреб онкодиспансеру. Піс
ля промови ще семеро працівників
закладу отримали почесні грамоти
від Полтавської обласної ради.
Директор Департаменту охорони
здоров’я ОДА Віктор Лисак зі сцени
театру Гоголя наголосив, що медици
на Полтавщини і України в цілому зна
ходиться у стадії змін. У першу чергу
вони відбуваються для того, аби пок
ращити діагностування хвороб. Потім
п’ятьом фахівцям обласного онкодис
пансеру Віктор Лисак вручив Почесні
грамоти від імені свого Департаменту.
Про багаторічну співпрацю акаде
мії із онкодиспансером розповів про
ректор з наукової роботи ВДНЗУ
«УМСА», Заслужений діяч науки і тех
ніки України, доктор медичних наук,
професор Ігор Кайдашев. Шестеро
працівників академії отримали з його
рук відзнаки ректора.
Завідувач Полтавського обласного
клінічного онкологічного диспансеру
Орест Вовк провів для присутніх вірту
альну екскурсію по своєму закладу.
Він зупинився на окремих моментах іс
торії розвитку методів боротьби з он

кологією в області, згадав видатних
особистостей, які сприяли прогресу,
назвав наявне діагностичне, лікуваль
не та операційне обладнання.
Під час науковопрактичної конфе
ренції онкологи взяли участь у засідан
нях п’яти секцій, де обговорили теоре
тичні та практичні нюанси професії, а
також дізналися про нові методи діаг
ностики та лікування онкологічних зах
ворювань, обмінялися досвідом.
На другий день, 11 травня, в аудито
рії №5 ВДНЗУ «УМСА» відбулося засі
дання правління Національної асоціа
ції онкологів України, проблемної ко
місії з «Онкології» та завідувачів ка
федрами онкології. З привітанням вис
тупив Заслужений лікар України, заві
дуючий кафедри онкології та радіоло
гії з радіаційною медициною, доктор
медичних наук, професор В.П. Баш
тан. На засіданні були намічені плани
подальшого розвитку онкології на
Полтавщині та в Україні вцілому.

О.Є. Муковоз.
Асистент кафедри онкології
та радіології з радіаційною медициною.

ОРДЕН СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА. ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ
11 травня в м. Києві в приміщенні Наці
ональної медичної бібліотеки Націо
нальна експертна комісія, до складу
якої входять представники всіх регіонів,
розглядала кандидатів на нагороджен
ня Орденом Святого Пантелеймона.
На засіданні Національної експертної
комісії було заслухано презентації кан
дидатів від 25 регіональних рад у трьох
номінаціях: «Найкращий лікар», «Най
кращий медичний працівник» і «Новатор
охорони здоров’я». Кандидатів від Пол
тавщини представляв голова Регіональ
ної ради – доктор медичних наук, про
фесор Похилько Валерій Іванович, який
презентував переможців регіонального
етапу конкурсу та побажав їм пере
моги.
17 травня відбулося друге засідання
Національної експертної комісії. Голова

2 сторінка

Поважної Ради Василь Князевич привітав
представників Регіональних Рад у примі
щенні Національної медичної бібліотеки.
На засіданні заслуховувалася інфор
мація з інших двох номінацій на Орден
(«За досягнення у міжнародному співро
бітництві» і «Взірець служіння суспільс
тву») та Медаль Св. Пантелеймона («За
лікарське мистецтво» – 9 номінантів, «За
турботу і ласку до хворого» – 9 номінан
тів, «За наукові розробки в медицині» – 7
номінантів). Переможців регіонального
відбору від Полтавщини презентував го
лова регіональної ради Полтавської об
ласті доктор медичних наук, професор
Похилько В.І.
Крім цього, на засіданні були роздані
Дипломи переможця регіонального від
бору, якими Регіональні ради матимуть
змогу нагородити своїх переможців.

Цього року запроваджено нову від
знаку: молодих медиків будуть нагород
жувати медалями. Таке нововведення –
надзвичайно важливе, адже заохочува
тиме професіоналів розвиватися у ме
дичній галузі, виявляти активність та ініці
ативу.
Основна мета проекту – це популяри
зація фаху медика, культивування гуман
ності й милосердя, а також ініціювання
духовного та фізичного зцілення україн
ського суспільства через об’єднання зу
силь церков, медичної спільноти і гро
мадськості. Наразі гостро стоїть питан
ня відновлення авторитету медичних
працівників в Україні, тому «Орден Свя
того Пантелеймона» спрямований на
повернення позицій благородної про
фесії лікаря.

Трибуна лікаря

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

Щороку в Україні в третій четвер
травня відзначають День вишиванки.
Цей день не передбачає особливої пом(
пезності, хоча має надзвичайно гли(
бокий контекст. Цьогоріч свято від(
значають у 60 країнах світу, там
уже підхопили флеш(моб «Вишиванка
єднає українців».
Красива вишита українська со
рочка з полотна чи льону з давніх
давен вважається символом здо
ров’я і краси, щасливої долі й родо
вої пам’яті. Для українців це най
сильніший оберіг, святиня, місточок
між поколіннями. Останніми рока
ми носити вишиванку стало не тіль
ки патріотично, а й модно та екс
клюзивно.
17 травня студенти та співробітни
ки академії, викладачі кафедр украї
нознавства та гуманітарної підго
товки (завідувачка доцент Лещен

ко Т.О.), педіатрії № 1 з пропедевти
кою та неонатологією (завідувачка
доцент Цвіренко С.М.), педіатрії № 2
(завідувачка професор Крючко Т.О.),
фізичного виховання та здоров’я,
фізичної реабілітації, спортивної
медицини (завідувач доцент Бойко
Д.М.), при підтримці закладів охо
рони здоров’я, на пошанування ук
раїнських традицій у святковому й
ошатному вбранні на території об
ласної дитячої клінічної лікарні та
Полтавського обласного центру реа
білітації дітей з органічним уражен
ням нервової системи саджали жас
минову алею, адже квіти жасмину, як
і українська вишиванка, є символом
краси, жіночності й любові. А завіду
вачка кафедри українознавства та гу
манітарної підготовки Т.О. Лещенко
розповіла про історію української
вишиванки, цікаві факти про неї,

прочитала вірш Яни Яковенко про
дитячу вишиванку.
Ініціатором заходу був Центр уп
равління освітньовиховною та гу
манітарною роботою з молоддю (ке
рівник проф. Похилько В.І.) за під
тримки стоматологічного факульте
ту (декан проф. Сидорова А.І.) і ме
дичного факультету №2 (декан
проф. Дельва М.Ю.).
Цікаві факти про вишиванку:
1. Вишивкою, за свідченням Геродо
та, свій одяг оздоблювали ще скіфи.
2. Перші вишиванки відігравали не
стільки функцію одягу, як, за по
вір’ями, оберігали їх власників від зла.
Саме тому сорочки оздоблювали візе
рунками на рукавах, комірах, подолі
так, щоб малюнок торкався тіла.
3. Першу школу вишивки в Київській
Русі було створено ще в ХІ столітті.
Її заснувала Анна, сестра Володимира
Мономаха.
4. Сорочка (особливо чоловіча) –
символ кохання й вірності.
5. Першим модником у вишиванці
був Іван Франко, який поєднав виши
ванку з діловим одягом, а саме з під
жаком. У такому вигляді письменник
зображений на 20гривневій купюрі.
6. Кожен регіон України має свої
особливості вишиванок.
7. На сучасних українських і зару
біжних модних подіумах тема вишив
ки, зокрема української, подається в
найрізноманітніших варіантах.
Т.О. Лещенко.
Завідувачка кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки, доцент.

ЕКСКУРСІЯ В ДИКАНЬКУ ТА ОПІШНЮ
В травні цього року викладачі
кафедри українознавства та гу(
манітарної підготовки разом із
деканатом факультету підго(
товки іноземних студентів орга(
нізували цікаву екскурсію.

гуляння жителів гоголівської Ди
каньки, полтавців і гостей нашого
міста – «Пісні бузкового гаю».
Майбутні лікарі мали можливість
помилуватися неповторною при

родою, заспівати і послухати укра
їнські пісні, продемонструвати
свої таланти і просто відпочити.
Враження від екскурсії залиши
лись незабутні!

Екскурсія була проведена для
іноземних студентів із близького
та далекого зарубіжжя до Націо
нального музеюзаповідника ук
раїнського гончарства в Опішно
му. Іноземні студенти мали наго
ду не тільки подивитися на виро
би майстрів, а й власноруч виро
бити щось на пам’ять…
Під час цієї подорожі студенти
іноземці з Узбекистану, Німеччи
ни, Ірану, Іраку, Марокко та Єгип
ту також завітали на обласне мис
тецьке свято й улюблене народне
Трибуна лікаря
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ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ І ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Адміністрація, ветерани, викладачі,
співробітники та студенти Вищого дер
жавного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна
академія» та медичного коледжу взяли
участь в урочистостях з нагоди відзна
чення Дня пам’яті та примирення і Пе
ремоги над нацизмом у Другій світовій
війні та разом із сотнями полтавців вша
нували пам’ять загиблих воїнів, жертв
війни, воєнних злочинів, тих, хто ціною
власного життя та здоров’я відважно
боронив мир на рідній землі, хто вже в
наші часи загинув у боях на Сході Ук
раїни, пішовши у вічність заради май
бутнього свого народу.
Представники академії разом із висо
коповажними ветеранами урочисто
поклали квіти до реконструйованого
пам’ятника герояммедикам – нашим
студентам й співробітникам, що загину

ли у роки Другої світової війни. Потім
святковою ходою рушили до Меморіа
лу Солдатської Слави, де разом із усі
ма небайдужими мешканцями міста

увічнили пам’ять героїв, що здійснили
великий, невмирущий подвиг хвилиною
мовчання і покладанням квітів до Вічного
вогню.

ЗУСТРІЧ З ВЕТЕРАНАМИ ВДНЗУ «УМСА»
8 травня у ВДНЗУ «УМСА» відбулася
зустріч студентів з корифеєм нашої ме
дицини, ветераном Другої світової вій
ни, полковником медичної служби у від
ставці, почесним академіком ВДНЗУ
«УМСА», професором кафедри внут
рішньої медицини №1, д.мед.н. ДУДЧЕН
КОМ Максимом Андрійовичем, що була
підготовлена за участю Центру управ
ління освітньовиховною та гуманітар
ною роботою з молоддю (керівник
проф. Похилько В.І.) та кафедри внут
рішньої медицини № 1 (зав. каф. доц.
Маслова Г.С.).
Від імені ректорату, співробітників та
усього колективу кафедри внутрішньої
медицини № 1 Максима Андрійовича
привітав проректор з науковопедагогіч
ної роботи та післядипломної освіти про
фесор Скрипник І.М.
Шанований ветеран поділився з при
сутніми спогадами про страшні роки
Другої світової та своїм бойовим і медич
ним досвідом, наголосив на необхіднос
ті любити рідну країну та готовності за
хистити її у будьякий час.
Досвід бойових дій Максима Андрійо
вича неоціненний: у 1939 р. вступив до
Військовомедичної академії у м. Санкт
Петербурзі, під час блокади поєднував
навчання з роботою в клініках академії,
брав участь у захисті міста. В 1943 р. був
направлений на Воронезький фронт лі
карем батальйону, у 1944 р. – призначе

ний дивізійним лікарем. Брав участь у бо
йових діях на Курській дузі, під Вінницею,
у форсуванні р. Вісли. Нагороджений 5
бойовими орденами і 30 медалями. Був
начальником лікувального відділення і за
відувачем науковоекспериментальної
лабораторії Трускавецького військового
клінічного санаторію Міністерства обо
рони, завідувачем кафедри факультет
ської терапії Актюбінського медичного
інституту. З 1974 до 1990 р. – зав. кафедри
факультетської терапії Полтавського ме
дичного стоматологічного інституту. Ав
тор понад 300 наукових та навчальноме
тодичних робіт, серед яких 6 монографій
і 5 навчальних посібників, керівництво для
лікарів. Наукові напрямки професора:
хронічні хвороби нирок, захворювання
серцевосудинної системи, гастроенте
рологічна патологія. Під його керівниц
твом захищено 38 докторських та канди
датських дисертацій.
Студенти із захопленням слухали роз
повідь легендарної особистості та вис
ловили щиру подяку професору.
Напередодні, 7 травня, пройшла уро
чиста зустріч ветеранів за участю ЦУ
ОВГРМ (керівник проф. Похилько В.І.),
профспілкового комітету (голова доц. Бо
рисова З.О.), бібліотеки академії (дирек
тор Боровик О.Б.), Ради ветеранів акаде
мії (голова Лебедєв В.А.), кафедри меди
цини катастроф та військової медицини
(зав. каф. доц. Шепітько К.В.).

Гості заходу – ветерани академії: Бели
кова Людмила Федорівна, колишній пра
цівник віварію; Гасюк Анатолій Петрович,
проф. каф. патологічної анатомії з секцій
ним курсом; Дудченко Максим Андрійо
вич, проф. каф. внутрішньої медицини №1;
Пєший Микола Миколайович, проф. каф.
педіатрії №2; Рибалов Олег Васильович,
проф. каф. хірургічної стоматології та ще
лепнолицевої хірургії; Костиленко Юрій
Петрович, проф. каф. анатомії людини;
Насонов Петро Іванович, асист. каф. па
тологічної анатомії з секційним курсом.
Ветерани зі студентами хвилиною мов
чання вшанували пам’ять тих, хто не шко
дуючи власного життя, захищав рідну
землю, наше сьогодення, поклали квіти
до реконструйованого пам’ятника геро
яммедикам – нашим студентам й співро
бітникам, які загинули у роки війни. Також
ознайомилися з книжковоілюстратив
ною викладкою літератури в центральній
читальній залі бібліотеки «Велика Пере
мога: забуттю не підлягає!», підготовле
ної інформаційнобібліографічним відді
лом. Колектив бібліотеки квітами привітав
вельмишановних ветеранів.
Доземний уклін вам, шановні ветера
ни, за врятовану і відбудовану країну!
Міцного вам здоров’я і довголіття на кві
тучій полтавській землі! Нехай вас та ва
ших рідних береже Господь!
В.А. Лебедєв.
Голова Ради ветеранів.

В І ТА Є М О Н А Ш У ТА Л А Н О В И Т У М О Л О Д Ь !
6 травня пройшов облас
ний маршпарад духових ор
кестрів, присвячений Дню
пам’яті та примирення і 73й
річниці Перемоги над нациз
мом у Другій світовій війні, де
за високу виконавську май
стерність, художній рівень ре
пертуару, активну творчу ро
боту щодо розвитку і популя
ризації музичного мистецтва
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Полтавщини та патріотичне
виховання молоді аматор
ський духовий оркестр (ке
рівник Д. Лузановський) та
ансамбль
барабанщиць
«Аритмія» (керівник Є. Дуднік)
нагороджені Дипломом ІІІ
ступеня.
Успіхів вам у навчанні та
творчої наснаги!

Трибуна лікаря

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
В ніч на 26 квітня 1986 року
сталася одна з найстрашні
ших трагедій в історії людс
тва – вибух на Чорнобиль
ській АЕС. Жахлива аварія
призвела до радіоактивно
го опромінення величезної
кількості людей, забруд
нення води й навколишньо
го середовища, на карті Ук
раїни з’явилась 30кіломет
рова «зона відчуження».
Цей день є днем пам’яті
про страшну трагедію, нас
лідки якої люди відчуватимуть
ще багато років. Чорний день
в історії нашої планети не за
буде ніхто, пам’ять ще бага
тьох наступних поколінь знов і
знов буде повертатися до
трагічних квітневих днів 1986 р.
Біля Пам’ятника ліквідато
рам аварії на ЧАЕС був про
ведений загальноміський мі
тингреквієм пам’яті загиблих
внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

Адміністрація
ВДНЗУ
«УМСА», викладачі, співро
бітники та студенти вишу і ме
дичного коледжу взяли актив
ну участь в регіональних за
ходах з нагоди 32ї річниці
Чорнобильської катастрофи,
згадували про тих, хто ціною
власного життя та здоров’я
ліквідовував наслідки еколо
гічної катастрофи.

На зібранні були також
присутні представники вла
ди, церкви, чорнобильці, чле
ни сімей загиблих ліквідато
рів, органи місцевого самов
рядування, студентська мо
лодь та уся небайдужа пол
тавська громада.
Пам’ять жертв Чорнобиль
ської аварії вшанували хви
линою мовчання і військовим

салютом та поклали вінки і
квіти до підніжжя пам’ятника.
Чорнобиль – не лише вели
ка трагедія, а й символ без
межної мужності багатьох ти
сяч наших земляків, які само
віддано ліквідували наслідки
найстрашнішої техногенної
катастрофи. Завдяки героїч
ній самопожертві ліквідаторів
аварії, Чорнобильська ка
тастрофа стала символом
жертовності в ім’я мільйонів
людей та прийдешніх по
колінь.
Ми завжди будемо вшано
вувати пам’ять людей, які, не
дивлячись на небезпеку, від
дали своє життя та здоров’я
за наше майбутнє, а також
віддячувати героямчорно
бильцям, які зараз поруч із
нами. Цей неоціненний под
виг ми будемо пам'ятати віч
но! Щира вдячність вам та
низький уклін!
Єлизавета Золотарьова.

З УС Т Р І Ч З Л І К В І Д АТ О РА М И А В А Р І Ї Н А Ч А Е С
У ВДНЗУ «УМСА» на базі кафедри он
кології та радіології з радіаційної меди
циною (зав. кафедри проф. Баштан
В.П.) пройшла зустріч студентів V та VI
курсів медичних факультетів з ліквіда
торами наслідків аварії на Чорнобиль
ській АЕС, підготована за участю Цен
тру управління освітньовиховною та гу
манітарною роботою з молоддю (керів
ник проф. Похилько В.І.).
Зустріч була присвячена Дню пам’яті
жертв Чорнобильської катастрофи 1986
р., вшануванню викладачів і співробітни
ків академії, які взяли участь у ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильської АЕС;
ознайомленню студентів з загальними
даними про катастрофу, причиною та
наслідками аварії; аналізу зв’язку між
аварією на ЧАЕС та онкологічними зах
ворюваннями (рак щитоподібної залози,
лейкемія, спадкові та інші хвороби).
Захід організований та проведений
завідувачем кафедри онкології та радіо
логії з радіаційної медициною професо
ром Баштаном В.П., професором ка
федри Почерняєвою В.Ф. та асистентом
Литвиненко В.Є. у форматі щирого спіл
куванням колегмедиків: Бондаренка
В.В., асистента кафедри хірургічної сто
матології та щелепнолицевої хірургії з
пластичною та реконструктивною хірур
гією голови та шиї (покликаний воєнко
матом як фельдшер військового шпита
лю, дозиметрист пункту пропуску авто,
брав участь у розчищенні «рудого лісу»);
Кислої В.В., лаборанта кафедри ортопе
дичної стоматології з імплантологією (до
1986 р. – жителька м. Прип’яті, працюва
ла на радіозаводі, в складі міської служ
би цивільного захисту брала участь в
організації евакуації жителів); Нємченка
І.І., доцента кафедри хірургії № 1 (сер
жант ремонтної роти, брав участь в де
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зактивації території станції, розчищенні
«рудого лісу»); Новікова В.М., професо
ра кафедри ортопедичної стоматології з
імплантологією (молодший сержант,
фельдшер медичного пункту Лубенської
дивізії); Колачинського В.Г., начальника
навчальної частини кафедри медицини
катастроф та військової медицини (про
відний хірург у Чорнобильській зоні).
На зустріч також запросили заступни
ка голови Полтавської обласної органі
зації інвалідів війни, Збройних сил, учас
ників бойових дій та силових структур,
ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Яку
шева І.В. та голову ГО «Союз Чорнобиль»
Шевченківського району м. Полтава
(постраждала від аварії на ЧАЕС, колиш
ня мешканка м. Прип’ять) Нікітчук К.І.
Для студентів та гостей зустрічі була
проведена відео презентація фільмів
«Чорнобиль не має минулого часу» та
«Ліквідатори». Гості по черзі поділилися
один із одним спогадами про пережиті
події під час та після аварії на ЧАЕС, ін
формацією про поширення радіації та
евакуацію населення Чорнобильського

району Київської області, вплив аварії
на здоров’я людей, подальшу долю ЧА
ЕС та м. Прип’ять, відповіли на запитання
студентів.
Професор Почерняєва В.Ф. дала
практичні поради ліквідаторам на тему
«Реабілітація хворих, які отримали хіміоп
роменеву терапію, розробка лікар
ських засобів та продуктів харчування,
які захищають організм від дії несприят
ливих екологічних факторів».
Всім колегамліквідаторам свою подя
ку, побажання міцного здоров’я, успіхів у
роботі та благополуччя передав ректор
академії професор Ждан В.М. (також
ліквідатор аварії на ЧАЕС), профком
академії (голова доц. Борисова З.О.) ви
ділив ліквідаторам грошову допомогу,
Полтавська обласна ГО «Ветеранів та ін
валідів Полтавської області» Союз Чор
нобиль України провела нагородження
гостей заходу.
В.Є. Литвиненко.
Асистент кафедри онкології та радіології
з радіаційної медициною.
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НІКОЛІШИНУ АНАТОЛІЮ КАРЛОВИЧУ–75!

У квітні 2018 року виповнилося 75 ро
ків від Дня народження та 48 років нау
ковопедагогічної діяльності відомому
вченомустоматологу, педагогу, докто
ру медичних наук, професору Анато
лію Карловичу Ніколішину.
Народився Анатолій Карлович 27 квіт
ня 1943 року в м. Брацлаві Вінницької об
ласті в сім’ї сільського службовця. Бать
ко, Ніколішин Карл Тимофійович – вете
ринарний лікар. Мати, Ніколішина Ганна
Антонівна – викладач неорганічної та
органічної хімії с/г технікуму.
Професор Ніколішин Анатолій Карло
вич закінчив у 1960 році Гайсинське ме
дичне училище, у 1965 р. – Харківський
державний медичний стоматологічний
інститут з відзнакою. Після закінчення
інституту працював викладачем хірургії
зубів у Донецькому медичному училищі,
лікаремстоматологом в Козинській діль
ничній лікарні Миронівського району Ки
ївської області та в Полтавській облас
ній стоматологічній поліклініці.
З вересня 1970 року працює в Полтав
ському медичному стоматологічному
інституті (нині ВДНЗУ «УМСА»), спочатку
асистентом, доцентом, а з 1990 року –
завідуючим кафедрою терапевтичної
стоматології. Кандидатську дисертацію
на тему: «Патогенез, клиника, диагнос
тика и лечение флюороза зубов (клини
ческое и экспериментальное исследо
вание)» захистив у Московському ме
дичному стоматологічному інституті імені
М.А. Семашко (ММСІ) в 1977 р., доктор
ську дисертацію на тему: «Флюороз зу
бов (клиническое и патогенетическое
исследование)» – в ММСІ у 1990 р. Док
тор медичних наук з 1990 р., у 1992 році
Державним Комітетом народної освіти
СРСР йому було присвоєно вчене зван
ня професора. У серпні 2011 року, після
закінчення терміну обрання на посаду
завідуючого кафедрою, професор Ніко
лішин А.К. був обраний за конкурсом на
посаду професора кафедри терапев
тичної стоматології.
Анатолій Карлович розробив і впрова
див у практику науково обґрунтовану
методику вторинної профілактики флюо
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розу зубів в ендемічних осередках флю
орозу, визнану як в країнах СНД, так і за
їх межами; розробив концепцію патоге
незу фтористої інтоксикації, класифіка
цію флюорозу зубів, що побудована на
вивченні об’єктивних критеріїв діагнос
тики; розробив і впровадив у клінічну
практику ефективні, конкурентоспро
можні методи відбілювання емалі, нові
методи лікування ускладненого карієсу.
У співавторстві з завідуючими кафед
рами інших вузів України він написав і ви
дав друкарським способом підручник
«Терапевтична стоматологія» у двох то
мах (автори: А.К. Ніколішин, В.М. Ждан,
А.В. Борисенко та ін.) / за редакцією
проф. А.К. Ніколішина. У 2012 році над
руковано друге його видання.
Професор А.К. Ніколішин – автор 15
монографій і посібників, має 18 автор
ських свідоцтв і патентів, 56 раціоналіза
торських пропозицій, в тому числі 4 галу
зевого значення, опублікував понад 250
наукових і методичних праць. Він один із
перших в Україні написав монографії
про сучасні технології в лікуванні стома
тологічних хворих. За матеріалами кан
дидатської та докторської дисертацій
опубліковані монографії: «Биология тка
ней зуба при фтористой интоксикации»
та «Клиника, диагностика, лечение и
профилактика флюороза зубов», нав
чальний посібник «Флюороз зубів».
Під час завідування опорною кафед
рою написані і затверджені в ЦМК з ВМО
МОЗ України дві Програми з Терапевтич
ної стоматології, за якими навчаються
студенти стоматологічних факультетів
ВМНЗ ІІІІV рівнів акредитації. Кафедрою
розроблені і затверджені в МОН та МОЗ
України дві програми: з дисципліни
«Пропедевтика терапевтичної стомато
логії» та «Терапевтична стоматологія».
Професор Ніколішин А.К. співавтор Галу
зевих стандартів вищої освіти – Освітньо
кваліфікаційної характеристики та Ос
вітньопрофесійної програми спеціаліс
та за спеціальністю 7.110106 «Стомато
логія» напряму підготовки 1101 «Медици
на» до Навчального плану підготовки фа
хівців освітньокваліфікаційного рівня
«спеціаліст» кваліфікації «лікарстомато
лог» у ВНЗ IIIIV рівнів акредитації України.
Під керівництвом професора А.К. Ніко
лішина виконані й захищені 15 кандидат
ських дисертацій, професор підготував 1
магістра та 14 клінічних ординаторів, брав
активну участь у роботі багатьох міжна
родних, республіканських та обласних
науковопрактичних конференціях.
Значна увага на кафедрі приділяється
розробці та впровадженню в практичну
стоматологію нових приладів, способів
діагностики, лікування та профілактики
стоматологічних захворювань, співпраці
з практичними лікарямистоматологами
Полтавської обласної клінічної стомато
логічної поліклініки та інших лікувальних
закладів. Спільно проводяться консуль
тативні прийоми хворих, клінічні розбо
ри, міжнародні та обласні науково
практичні конференції, семінари тощо.
Під час завідування кафедрою проф.
Ніколішин А.К. та його співробітники зро

били суттєвий внесок у розв’язання та
ких проблем: розробка та удоскона
лення методів лікування пульпіту, періо
донтиту, гіперестезії твердих тканин та
флюорозу зубів; розкриті особливості
патогенезу і діагностики некаріозних
уражень, неускладненого та ускладне
ного карієсу, розроблені нові методи
комплексного лікування і профілактики
хвороб пародонта; дисбактеріозу (дис
біозу) органів порожнини рота, розкри
то взаємозв’язок хвороб пародонту та
хвороб СОПР із патологією внутрішніх ор
ганів, ішемічною хворобою серця тощо.
Успіхи кафедри в розробці проблем
стоматології стали можливими завдяки
цілеспрямованому комплексуванню з
Державною установою «Інститут стома
тології АМН України» (д.біол.н., членко
респондент НААН, проф. Левицький А.П.)
та із співробітниками інших вузів і кафедр
академії (проф. Тарасенко Л.М., проф.
Гасюк А.П., проф. Кайдашев І.П. та ін.). Це
дало змогу на сучасному науковому і ме
тодичному рівні вивчати етіологію, патоге
нез основних стоматологічних захворю
вань, розробити сучасні методи лікуван
ня і профілактики, що сприяє підвищенню
якості підготовки молодих спеціалістів і
покращенню лікувальнопрофілактичної
допомоги населенню України.
Ім’я професора Ніколішина А.К. відо
ме як в Україні, так і за її межами.
Професор Ніколішин А.К. багато років
є членом Спеціалізованої вченої Ради
Д 44.601.01 по захисту докторських ди
сертацій при ВДНЗУ «УМСА», член Проб
лемної Комісії МОЗ та НАМН України
«Стоматологія» при Державній установі
«Інститут стоматології НАМН України», Го
лова Проблемної комісії «Стоматологія»
ВДНЗУ «УМСА», член редколегії журна
лів «Український стоматологічний альма
нах» (м. Полтава), «Стоматолог» (м. Хар
ків), «Стоматология сегодня» (Білорусь)
та ін. Понад 10 років є членом журі між
народного конкурсу лікарівстоматоло
гів «Призмачемпіонат», учасник журі ба
гатьох конкурсів на кращу наукову ро
боту молодих науковців та студентів.
За багаторічну сумлінну працю й успі
хи в громадському житті професор наго
роджений Грамотою Міністерства охо
рони здоров’я України, Подякою Ректо
ра академії професора Ждана В.М.,
грамотами Полтавської обласної та
міської адміністрації, значком «Отличник
здравоохранения».
Анатолій Карлович – це взірець ліка
ря,педагога та вченого. І нині він активно
займається лікувальноконсультатив
ною, педагогічною, дослідницькою та
громадською діяльністю.
Ректорат, Вчена рада, науковий від
діл, деканат стоматологічного факуль
тету, профком, Рада ветеранів, співро
бітники кафедри терапевтичної стома
тології, колеги, учні та студенти вітають з
ювілеєм та бажають професору Ніколі
шину Анатолію Карловичу творчих успі
хів, багатьох років плідної праці й міц
ного здоров’я!
Н.М. Іленко.
Доцент кафедри терапевтичної стоматології.

Трибуна лікаря

«АКАДЕМІЯ ЗІРОК»
3 травня у ВДНЗУ «УМСА» пройшов перший сезон найочікуванішого шоу
цієї весни – «Академія зірок». Захід допоміг зблизитись студентам та вик(
ладачам, краще зрозуміти один одного, а також гарно провести час. Крім
того, захід мав ще й благодійну мету – зібрані кошти підуть на купівлю об(
ладнання для лікування дітей із вадами слуху в межах ХІІІ Всеукраїнської
акції «Від серця до серця».

На грандіозному шоу яскраво та чут
тєво виступали:
1) заступник декана медичного фа
культету №1 доцент Саргош Оксана
Дмитрівна та студент третього курсу Ка
тишков Олександр із запальним танцем;
2) асистент кафедри хірургії №3 Дра
бовський Віталій Сергійович і Ткаченко
Катерина з прекрасною піснею;
3) асистент кафедри ендокринології,
лікарендокринолог ІІ категорії Шаєнко
Златослава Олексіївна та студент пер
шого курсу Прокопенко Ілля з вишука
ним танцем;
4) доцент кафедри гістології, цитології
та ембріології Пелипенко Лариса Бори
сівна, старший лаборант кафедри гісто

логії, цитології та ембріології Данилів Ок
сана Дмитрівна та студентка 4 курсу Фо
міна Крістіна з авторською піснею «Тан
го УМСА»;
5) завідувач курсу травматології та ор
топедії, доцент Пелипенко Олександр
Васильович та інтерн інституту післядип
ломної освіти ВДНЗУ «УМСА» Люблінська
Ірина з захоплюючим танцем;
6) доцент кафедри нервових хвороб
Таряник Катерина Анатоліївна і студент
першого курсу Кіча Владислав з непов
торною піснею про кохання;
7) незмінна пара Пелипенко Лариса
Борисівна та студент п’ятого курсу Зві
рянський Владислав з, як завжди, непе
ревершеним танцем;

БИТВА ФАКУЛЬТЕТІВ
4 травня вперше в академії відбувся загальноакадемічний конкурс «Бит(
ва факультетів». Участь у ньому взяли представники всіх факультетів
академії та медичний коледж ВДНЗУ «УМСА».

Боротьба команд була дуже запек
лою та видовищною, проте нашому жу
рі вдалося гідно оцінити кожну з них. До
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складу вельмишановного журі входили:
проректор з науковопедагогічної та лі
кувальної роботи Ксьонз І.В., прорек

8) новий дует – Половик Олександр
Юрійович та ТкаченкоРадогуз Тетяна з
запальною піснею;
9) талановиті Драбовський Віталій
Сергійович та студентка четвертого кур
су Гусак Анастасія з чудовим танцем;
10) вже знайомі нам Пелипенко Олек
сандр Васильович та Люблінська Ірина
з неперевершеною піснею;
11) колектив танцювальної студії «Alex
dance studio» та доцент Пелипенко Ла
риса Борисівна з колоритним танцем;
12) доцент Костріков Анатолій Васи
льович та студентка шостого курсу Ва
ценко Анастасія з неповторною піснею;
13) проректор з науковопедагогічної
та виховної роботи професор Похилько
Валерій Іванович, доцент кафедри за
гальної хірургії з доглядом за хворими,
керівник вокальноінструментального
колективу «Ваган» Шумейко Ігор Анатолі
йович; аспірант кафедри топографічної
анатомії Сидоренко Марина Ігорівна в
супроводі танцювльного колективу «Ме
льор», які влаштували на сцені справжнє
шоу;
14) Пелипенко Лариса Борисівна, Да
нилів Оксана Дмитрівна та Фоміна Кріс
тіна з піснею «Перемога».
Студентський парламент висловлює
подяку ректору ВДНЗУ «УМСА» профе
сору Ждану Вячеславу Миколайовичу,
адміністрації Палацу дитячої та юнаць
кої творчості, а також всім викладачам
і студентам, які відгукнулись та взяли
участь у заході, за сміливість, за шоу,
яке вони подарували, глядачам – за під
тримку, організаторам – за ідею і за те,
що змогли втілити її в життя!

Прес1служба
Студентського парламенту.
тор з науковопедагогічної та виховної
роботи Похилько В.І., керівник відділу
культурноосвітньої діяльності Сидо
ренко Л.В., заступник голови профспіл
кового комітету ВДНЗУ «УМСА» Мики
тенко А.О., голова студентського пар
ламенту Соколова Даніїла, голова сту
дентського профкому Кравченко Вік
торія.
Конкурс складався з кількох етапів: ві
зитка, «Хфактор», «Найрозумніший»,
«Танцюють всі». Команди якнайкраще
намагалися представити всій факультет
та сподобатися всім присутнім у залі.
Проте переможця визначало наше жу
рі. І за підсумками балів перемогу здо
був медичний факультет №1!
Захід відбувся завдяки підтримці
ректора академії професора Ждана
Вячеслава Миколайовича та мав бла
годійну мету. Усі кошти, зібрані з про
дажу білетів, передані у благодійний
фонд «Від серця до серця», який вит
ратить їх на закупівлю обладнання для
сурдологічного відділення Полтавської
обласної дитячої клінічної лікарні.

В. Кравченко.
Голова студентського профкому.
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ЖИТТЯ ПІД ТИСКОМ
Волонтерський загін «Єд
ність», кафедра внутрішньої
медицини №1 (завідувачка
кафедри доц. Г.С. Маслова)
спільно з Управлінням у
справах сім’ї, молоді та
спорту Полтавського місь
квиконкому в рамках проек
ту «Здорові ми – здорова Ук
раїна» провели санітарно
просвітницький захід «Життя
під тиском» з нагоди Всесвіт
нього дня боротьби з артері
альною гіпертензією, що від
значається з ініціативи Всес
вітньої організації охорони
здоров’я та The World Hyper

tension League з 2005 р.
Під час акції студентиво
лонтери вимірювали всім ба
жаючим артеріальний тиск
(таких виявилося понад 500
осіб), ознайомлювали з фак
торами ризику розвитку арте
ріальної гіпертензії та профі
лактичними заходами задля її
попередження, проводили
опитування з метою вивчення і
модифікації дотримання здо
рового способу життя. Адже,
як відомо, гіпертонічна хворо
ба є найбільш поширеним
захворюванням серед пато
логії серцевосудинної сис

теми і посідає перше місце в
структурі непрацездатності,
інвалідності та смертності на
селення. Україна належить
до країн з дуже високим сту

пенем поширення артеріаль
ної гіпертензії, тому волонте
ри й закликали полтавців сві
домо ставитися до здоров’я і
берегти своє життя!

ВУЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. «ТАТУ І ПІРСИНГ: ВІД БЕЗПЕКИ ДО РИЗИКУ»
7 травня у м. Полтаві відбулася інте
рактивна лекція просто неба «Тату і
пірсинг: від безпеки до ризику» в
рамках спільного проекту «Здорові
ми – здорова Україна» волонтерсько
го загону «Єдність» та Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту Пол
тавського міськвиконкому, відповід
но до міської комплексної програми
«Молодь Полтави» на 20162020 роки.
Захід проходив за підтримки Центру
управління освітньовиховною та гума
нітарною роботою з молоддю та ка
федри дитячої стоматології ВДНЗУ
«УМСА». Консультативну підтримку на
давали асистент кафедри дитячої
стоматології Казакава К.С. та прак
тичні психологи Климач Т.М. і Білаш
О.В. Модератором лекції виступила
студентка другого курсу медичного
факультету №1 Первушина Єлизавета.
Лектори «Вуличного університету» –
інтерн кафедри дитячої стоматології

інституту післядипломної освіти Вікто
рія Білогурова, волонтери (студенти
медичного факультету №1) Вікторія
Войнаш, Михайло Харів, розповіли
присутнім про історію походження,
значення та символіку тату і пірсингу,
про те, як популярні елементи моло
діжного стилю можуть вплинути на
здоров’я людини – небезпеку розвит
ку інфікування, алергічні реакції, рак

ротової порожнини й інші ризики та
негативні наслідки подібних втручань.
Також доповідачі зазначили, що, крім
вірогідності згубного впливу на здо
ров’я людини, тату і пірсинг можуть за
вадити у пошуку роботи мрії та викли
кати не належне сприйняття суспільс
твом. А наприкінці заходу були надані
корисні поради для тих, хто все ж на
важився модифікувати своє тіло.

УЧАСТЬ У ВІЙСЬКОВО ПАТРІОТИЧНОМУ ВИШКОЛІ
Cтуденти ВДНЗУ «УМСА»
взяли участь в обласному
військовопатріотичному
Вишколі допризовної моло
ді «Захисник України», що
проходив на базі Полтав
ського обласного дитячого
оздоровчого центру «Маяк»
(с. Головач) та організова
ний Управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту Пол
тавської ОДА і військово
спортивним центром «Воїн».
Протягом двох днів шість
взводів злагоджено відпра
цьовували тактику бою в на

селеному пункті, дії підроз
ділу на маршруті, протидію
засідці, тактичну медицину
та основи виживання. Наш
взвод (командир – студент 4
курсу медичного факульте
ту №1 Вадим Школьний)
здобув перемогу у метанні
гранат, вогневій підготовці,
а студентка 3 курсу медич
ного факультету № 1 Анас
тасія Ярославцева відзна
чена як найкращий стрі
лець серед учасників всіх
команд!
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