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Газета ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації

XIX ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ»

20#22 вересня 2017 р. у Полтаві відбулася щорічна Всеукраїнська на#
уково#практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвя#
чена пам’яті члена#кореспондента НАН, АМН України, професора
В.М. Сідельникова – XIX Сідельниковські читання, які в цьому році
зібрали понад 1000 дитячих та сімейних лікарів України.
Організаторами конфе
ренції виступили Мініс
терство охорони здоров’я
України,
Національна
академія медичних наук
України, Асоціація педі
атрів України, Департа
мент охорони здоров’я
Полтавської
обласної
державної адміністрації,
Національний медичний
університет імені О.О.
Богомольця, Вищий дер
жавний навчальний зак
лад України «Українська
медична стоматологічна
академія».
Було проведено 4 пле
нарних та 2 секційних за
сідання, на яких заслуха
но понад 100 наукових
доповідей, присвячених
актуальним питанням ор
ганізації охорони здо
ров’я дитячого населен
ня, діагностики, лікуван
ня та профілактики най
більш поширеної неін
фекційної та інфекційної
патології дитячого віку,

імунопрофілактики, раці
ональної фармакотерапії
на засадах доказової ме
дицини, подальшого роз
витку педіатричної освіти
та науки.
У межах конференції
відбулась щорічна науко
вометодична нарада «Ак
туальні питання викла
дання педіатрії у вищих
медичних
навчальних

закладах та закладах піс
лядипломної освіти», у
роботі якої взяло участь
понад 70 осіб із різних ре
гіонів України – завідува
чі та викладачі педіатрич
них кафедр 14 вищих нав
чальних закладів та закла
дів післядипломної освіти
МОЗ та МОН України.
Учасники конференції
висловили впевненість,

що покращанню роботи
системи охорони здоров’я
дітей буде сприяти від
новлення окремої освіт
ньонаукової спеціаль
ності «Педіатрія» у пере
ліку освітньонаукових
спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти,
окремої
спеціальності
«Педіатрія» відповідно до
постанови Кабінету Мі
ністрів України від 01 лю
того 2017 року № 53. Була
прийнята Резолюція кон
ференції.

90річчя ВИДАТНОГО АКУШЕРАГІНЕКОЛОГА ПОЛТАВЩИНИ ЛЮЛЬКИ РАЇСИ ПЕТРІВНИ
17 липня 2017 року стала#
ся знаменна подія в житті
медичної громади м. Пол#
тави та Полтавської об#
ласті – відбулося вшануван#
ня 90#річчя видатного аку#
шера#гінеколога Полтавщи#
ни ЛЮЛЬКИ Раїси Петрів#
ни, яка протягом 1974#1996
років працювала доцентом
кафедри акушерства і гіне#
кології Полтавського ме#
дичного стоматологічного
інституту (ПМСІ), готу#
ючи акушерів#гінекологів як
для практичної охорони здо#
ров’я, так і науковців, що
завдяки отриманим фунда#
ментальним базовим знан#
ням продовжують вносити
вагомий вклад у розвиток
сучасної фахової науки.
Сьогодні
подовжують
традиції акушерськогіне
кологічної школи ПМСІ, од
нією із засновників якої бу
ла Люлька Раїса Петрівна,
доктора медичних наук,
професори Громова А.М.,
Ліхачов В.К., Жабченко І.А.,
Романенко Т.Г., Тарасенко
К.В., кандидати медичних
наук, доценти Доброволь
ська Л.М., Нестеренко Л.А.,
Ляховська Т.Ю., Мартинен
ко В.Б., Удовицька Н.О., Ма
каров О.Г. та ін. Немає жод
ного акушерського або гі
некологічного відділення у
Полтавській області, де б
не працювали учні і послі
довники справи, розпоча
тої видатним вчителем.
Для поздоровлення ювіля
ра в перинатальному цен
трі ПОКЛ ім. М.В. Скліфосов
ського зібралися учні та ко
леги Раїси Петрівни, які пра
цювали поруч із нею на ка
федрі: доценти Доброволь
ська Л.М., Макаров О.Г.,
Дудченко А.А., Алтуєв Г.М.,
Кравцова А.П., асистенти
Дрозд В.А., Савєл’єва О.О.
та в Полтавському полого
вому будинку – лікарі Сапу
нова Л.П., Хорош Л.О., За
харченко З.Ф., Шкоденко
Г.І., Удовицька Н.О., Коротич
О.М., Мохначова Л.В., Гунь
ко Л.Г., Волинець Л.О., Єр
мак Л.Д., Склярова Л.Ю.,
акушерки Гасан Н.І., Лоптє
ва Л.І., Белинська Г.М., Гра
ма В.М.
Наказом ректора ВДНЗУ
«УМСА» професора Ждана
В.М. №123вдн від 10.07.17 р.

2 сторінка

за багаторічну сумлінну
працю, високий професіо
налізм, значний особистий
внесок у підготовку кваліфі
кованих кадрів для галузі
охорони здоров’я та з наго
ди 90річчя ветеран праці,
відмінник освіти України
Люлька Раїса Петрівна на
городжена «Відзнакою рек
тора».
Від імені ректора ВДНЗУ
«УМСА» професора Ждана
В.М., ректорату та співро
бітників академії поздоро
вив ювіляра та вручив зас
лужену нагороду прорек
тор з науковопедагогічної
роботи та післядипломної
освіти професор Скрипник
І.М. Зі щирою вдячністю від
ДОЗ при Полтавській ОДА
привітала Раїсу Петрівну го
ловний акушергінеколог
Іванова Л.П., яка вручила
«Подяку» від директора Де

партаменту охорони здо
ров’я Полтавської ОДА Ли
сака В.П. Теплі слова, учнів
ські спогади та музичне ві
тання подарував головний
хірург ДОЗ Дубінський М.В.
Від адміністрації та лікарів
ПОКЛ ім. М.В. Скліфосов
ського привітав ювіляра го
ловний лікар Оксак Г.А. Го
ловний лікар Полтавського
міського клінічного полого
вого будинку Удовицька
Н.О. у відвертому та емоцій
ному поздоровленні згада
ла часи, коли саме полого
вий будинок був тією клініч
ною базою, де протягом 24
років Люлька Р.П. як суво
рий, але тактовний і спра
ведливий наставник допо
магала молодим лікарям
опановувати класичне аку
шерство, вчила етиці та де
онтології, колегіальним від
носинам в колективі.
Наповнене теплими спо

гадами та вдячністю було
поздоровлення групи пред
ставників районних акуше
рівгінекологів області – Ве
личко Л.В., Гавловського
Л.Б., Карпенко Н.М. Віршо
вані думки про етапи шля
хетного життя улюбленого

вчителянаставника пода
рувала завідувач жіночої
консультації ПМКЛ №2 Акі
менко І.М.
Вразило своєю оригі
нальністю поздоровлення
від перших випускників Раї
си Петрівни в ПМСІ, випус
кників 1976 р. Дрозда В.А.,
Савєл’євої О.О. та Шкоден
ко Г.І., які разом із спогада
ми про великий лікарський
талант ювіляра та її зразкові
методологічні та викладаць
кі вміння, подарували ав
торську «Оду вчителю»,
складену Савєл’євою О.А.,
та музичний уривок у сак
софонному
виконанні
Дрозда В.А.
Привітали ювіляра і сьо
годнішні послідовники її
справи – представники ка
федри акушерства і гінеко
логії №1 доценти Мітюніна
Н.І. і Нестеренко Л.А. та ка
федри акушерства і гінеко

логії №2 – доценти Добро
вольська Л.М., Макаров
О.Г., асистенти Таранов
ська О.О. та Шиманська
Я.В.
Прикрасою свята було
музичне поздоровлення від
учасників КВК минулих ро
ків: доцентів Пилипенко А.В.,
Березана О.І. та Шиман
ської Я.В., які подарували
іменинниці авторську піс
ню, де згадали буремні аку
шерські роки ювіляра, шлях
через тернії до зірок.
Час спогадів минав швид
ко, поздоровлення гостей,
дітей, онуків та правнуків
супроводжувались вірша
ми, історичними фотокола
жами. Значну кількість пози
тивних емоцій отримала ви
нуватиця урочистостей під
час екскурсії по відділен
ням перинаталього центру,
навчальним кімнатам та вір
туальній навчальній лабо
раторії ВДНЗУ «УМСА», роз
ташованій на базі перина
тального центру, яку прове
ли заступник головного лі
каря з акушерства і гінеко
логії Ващенко В.Л. та доцент
Добровольська Л.М. Дій
сно, приємно продемонс
трувати своєму вчителю
вражаючі зміни в сучасних
підходах до навчання ліка
рів на післядипломному
етапі та умовах і якості на
дання перинатальногї до
помоги.

З ювілеєм Вас, шановна
Раїсо Петрівно! Вдячні учні
бажають Вам позитивного
настрою, міцного здоров’я,
любові родини та друзів!

Трибуна лікаря

У ПРОФЕСОРА ЛИТВИНЕНКО НАТАЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ — ЮВІЛЕЙ!
23 липня 2017 року відзна
чається ювілей завідувача
кафедри нервових хвороб з
нейрохірургією та медич
ною генетикою, професо
ра, доктора медичних наук
ЛИТВИНЕНКО Наталії Воло
димирівни.
Народилася Наталія Воло
димирівна 23 липня 1953 ро
ку в мальовничому м. Любо
тин Харківської області в ін
телігентній сім’ї інженера та
вчительки. Красива, розум
на та допитлива дівчина зав
жди мріяла бути лікарем, то
му і вступила по закінченню
школи до Полтавського ме
дичного стоматологічного
інституту. Ще будучи студен
ткою, вона не лише блиску
че навчалась, але і проявля
ла значний хист до науки,
займаючись у наукових гур
тках і виконуючи студентські
наукові роботи. Тому не див
но, що Наталія Володимирів
на закінчила ВУЗ з відзнакою
і обрала одну з найтяжчих та
найцікавіших спеціальнос
тей — неврологію.
Та будьякий науковець
починається з клінічної прак
тики, тому в 1980 році Н.В.
Литвиненко розпочала тру
дову діяльність лікаремнев
ропатологом 1ї міської клі
нічної лікарні м. Полтави. На
полегливість,
працелюб
ність, постійне самовдоско
налення — вже в той час ха
рактеристики майбутнього
професора. А з 1988 року
життя Наталії Володимирівни
нерозривно пов’язується з
академією. Саме з 1988 ро
ку починається науковий
шлях лікаряневропатолога:
спочатку на посаді старшо
го наукового співробітника
центральної науководос
лідної лабораторії, потім ас
пірантки та асистента ка
федри нормальної фізіології.
Як наслідок у 1992 році
блискуче захищена канди
датська дисертація на тему
«Перекисне окислення ліпі
дів, фізіологічна антиокси
дантна система і гемостаз в
тканинах головного мозку в
нормі, при різних експери
ментальних станах і їх регу
ляція поліпептидним кортек
сином».
З 1992 року доля Наталії
Володимирівни пов’язана з
кафедрою нервових хвороб
з нейрохірургією та медич
ною генетикою, де вона
пройшла шлях від асистента

Трибуна лікаря

до професора. У 2002 році
захищена докторська ди
сертація на тему: «Клінічні
прояви та патогенетичне лі
кування хронічних порушень
мозкового кровообігу у осіб,
які зазнали іонізуючого вип
ромінювання». З 2010 року
професор Н.В. Литвиненко
очолює кафедру. Її діяль
ність на цій посаді є дуже
багатогранною і включає в
себе як постійну роботу клі
ніцистаневролога, так і нау
кову та педагогічну роботу.
Наталія Володимирівна є
головою Полтавського об
ласного товариства невро
логів, має безсумнівний ав
торитет як серед практичних
лікарів, так і серед науковців
нашої країни. Під її керівниц
твом постійно проводяться
засідання, конференції, з’їз
ди, конгреси за участю різ
них спеціалістів як України,
так і закордону. За ініціати
вою Литвиненко Н.В. прове
дено 34 регіональних та об
ласних науковопрактичних
фахових конференцій. Про
фесор є керівником «Центру
розсіяного склерозу» на ба
зі неврологічного відділення
Полтавської обласної клініч
ної лікарні ім. М.В. Скліфо
совського, постійно прово
дить консультативні прийо
ми мешканців м. Полтави та
області, де отримати допо
могу може будьяка людина
з неврологічною пробле
мою. Саме на таких оглядах
ставляться науковопрактич
ні крапки в найзаплутаніших
ситуаціях рідкісних чи тяжких
неврологічних захворювань.
В педагогічній роботі зі сту
дентами Наталія Володими
рівна першочергове значен
ня надає оволодінню навич
ками клінічного мислення —
як основи майбутнього ліка
ря, велику увагу приділяє
аспектам лікарської етики,
поваги до своїх вчителів, ко
лег і самих пацієнтів. Вона
завжди намагається створи
ти на кафедрі атмосферу
неврологічної родини, де
однаково добре себе почу
вали б і співробітники, і сту
денти, і пацієнти.
Наукові інтереси профе
сора Н.В. Литвиненко є різ
номанітними та багатогран
ними і включають в себе
системні дослідження в га
лузі судинних захворювань
головного мозку, герпетич
ної нейроінфекції, розсіяно

го склерозу, хвороби Пар
кінсона,
симптоматичної
епілепсії. Наукові здобутки
широко висвітлені у науко
вих публікаціях. Наталія Во
лодимирівна є автором по
над 150 наукових праць та 2
підручників, 15 патентів, 19
методичних посібників, 7 ін
формаційних листів. Під її
безпосереднім керівниц
твом захищено 1 докторську,
3 кандидатські дисертації,
виконується 1 докторська та
2 кандидатські дисертаційні
роботи. Професор Литви
ненко Н.В. була офіційним
опонентом 5 докторських та
26 кандидатських дисерта
цій, нею прорецензовано та
дано відгуки на 68 авторе
фератів дисертаційних робіт
з фаху «Нервові хвороби».
Професор Н.В. Литвинен
ко — член редколегії декіль
кох журналів: «Міжнародний
неврологічний
журнал»,
«Світ медицини та біології»,
«Международный научно
практический журнал «Нев
рология и нейрохирургия.
Восточная Европа». Крім то
го, Наталія Володимирівна
активний учасник міжнарод
них та вітчизняних невроло
гічних організацій, зокрема

Світової організації інсульту,
Світової федерації нейро
реабілітації,
Української
асоціації боротьби з інсуль
том.
Наталія
Володимирівна
поєднує в собі високий про
фесіоналізм, видатні ділові
та людські якості. Вона є ви
соко досвідченим клініцис
том, вченим, чуйним настав
ником молоді, якій вона пе
редає знання, досвід, лю
бов до професії. Колеги, сту
денти, інтерни глибоко пова
жають та цінують Наталію
Володимирівну за високий
професійний рівень, поряд
ність та активну громадську
позицію.
З нагоди ювілею колектив
кафедри нервових хвороб з
нейрохірургією та медич
ною генетикою ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стомато
логічна академія», учні,
друзі вітають Наталію Воло
димирівну Литвиненко, ба
жають їй міцного здоров’я,
творчого натхнення та успі
хів в науковій діяльності,
злагоди та любові в особис
тому житті!
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ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
12 вересня 2017 року у рамках
виїзного засідання Комітету
Верховної Ради України з питань
бюджету в Полтавській області
до Полтави завітали високопо#
важні гості – народний депутат
України Костянтин Іщейкін,
президент Національної академії
медичних наук Віталій Цимба#
люк, директор Національного інс#
титуту серцево#судинної хірургії
імені М.М. Амосова Василь Лазо#
ришинець, головний кардіохірург
МОЗ України Костянтин Руден#
ко, директор Національного інс#
титуту хірургії та трансплан#
тології імені О.О. Шалімова
Олександр Усенко.
Гості зустрілися з медичною
спільнотою області та науковця
ми і студентством Вищого дер
жавного навчального закладу
України «Українська медична
стоматологічна академія» зі
зверненням щодо мети та зав

дань Національної стратегії бо
ротьби з серцевосудинними
захворюваннями, а також озна
йомилися з ходом реконструкції

Полтавського обласного клі
нічного кардіологічного дис
пансеру.
Єлизавета Золотарьова.

ЛАУРЕАТИ ОБЛАСНОЇ ПРЕМІЇ ІМЕНІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
Авторський колектив викладачів кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки Вищого державного навчального
закладу України «Українська медична стоматологічна акаде#
мія» ЛЕЩЕНКО Тетяна Олександрівна, ШАРБЕНКО Тетяна
В’ячеславівна, ЮФИМЕНКО Вікторія Георгіївна стали лау#
реатами обласної премії імені І.П. Котляревського в номінації
«Подія року» за навчальний посібник для студентів вищих нав#
чальних закладів МОЗ України «Українська мова в медицині».

11 вересня в Полтавській об
ласній раді відбулося урочисте
нагородження лауреатів облас
ної премії імені І.П. Котлярев
ського, заснованої обласною ра
дою у 2007 році на підтримку ук
раїнської мови.
Провідна мета премії – вшану
вання жителів області, які своєю
професійною і громадською ді
яльністю сприяють розвитку ук
раїнської літературної мови, те
атрального мистецтва, україн
ської класичної та сучасної му
зики.
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НАГОРОДА ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
Завідувачка кафедри українознавс#
тва та гуманітарної підготовки ви#
щого державного навчального закла#
ду України «Українська медична сто#
матологічна академія», кандидат
філологічних наук, доцент ЛЕЩЕН#
КО Тетяна Олександрівна за зви#
тяжну працю на освітянській ниві,
вагомий особистий внесок у розви#
ток національної освіти та активну
громадянську позицію отримала на#
городу – Почесну грамоту обласної
ради.
Бажаємо і надалі творчих успіхів,
натхнення, нових здобутків на осві#
тянській ниві та в царині філологіч#
ної науки!

Урочистості з нагоди Дня працівни
ків освіти відбулися 29 вересня у Пол
тавському художньому музеї (Гале
реї мистецтв) ім. Миколи Ярошенка.
Представників освітянських закла
дів привітали заступник голови об
ласної ради Анатолій Ханко, заступ
ник голови облдержадміністрації
Олег Пругло, директор Департамен
ту освіти і науки облдержадміністра
ції Олена Харченко, голова Громад
ської ради при облдержадміністра
ції Володимир Голуб, голова облас
ного комітету профспілки працівників
освіти і науки України Григорій Шу
мейко.
Посадовці зазначали, що завдяки
фаховій майстерності, педагогічно
му таланту, ентузіазму, любові до ді
тей та повсякденній праці учні та сту

денти не лише мають можливість
здобути ґрунтовні знання, а й відбути
ся як особистості. Особливістю про
фесії педагога називали жертов
ність, яка уособлює нелегку подвиж
ницьку працю.
У рамках свята відбулося нагород
ження кращих працівників освіти об
ласті, які були відзначені обласною
премією ім. А.С. Макаренка, засно
ваною обласною радою, Почесни
ми грамотами обласної ради, обл
держадміністрації, обласного комі
тету профспілки працівників освіти і
науки України, Міністерства освіти і
науки України, почесними званнями.
Завершилися урочистості святко
вим концертом у виконанні кращих
дитячих колективів міста.

«МАНДРІВКА ГОГОЛІВСЬКИМИ МІСЦЯМИ»
16 вересня кафедра україноз#
навства та гуманітарної підго#
товки разом із деканатом фа#
культету підготовки іноземних
студентів організували й провели
незабутню екскурсію Полтавщи#
ною «Мандрівка гоголівськими
місцями» зі студентами із дале#
кого і близького зарубіжжя.

Гостини Полтавщиною продовжили
ся селом Великі Сорочинці й не оми
нули колоритну садибу, де відвідувачі
поласували справжнім українським
борщем із запашними пампушками,
варениками з м’ясом і картоплею; по
тім студенти побували на курорті Мир
город, який цього року відзначає

своє 100річчя, відвідали Велику Ба
гачку і прогулялися затишними і ма
льовничими
вулицями
славетних
місць.
І насамкінець подорожі студенти
активно відпочили на березі мальов
ничого Псла…

Під час цієї подорожі студенти й
викладачі відвідали в Диканьці палац і
Миколаївську церкву старшинського
козацького і графського роду Кочубе
їв, музейсадибу М.В. Гоголя у Гоголе
вому. Екскурсія й особливо музей ду
же сподобалися, про що було зроб
лено запис у книзі відгуків: «…Творчість
Гоголя вивчається школярами Узбе
кистану і Туркменістану, а тепер ми
побували на його Батьківщині, щоби
вклонитися благодатній землі, яка по
дарувала нам цього письменника…»,
– ось кілька слів про незабутні вра
ження.
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НАС ЄДНАЮТЬ КНИГИ!
28 вересня в академії
відбулося святкування Все
українського дня бібліо
тек. Цього року, під гаслом
«Нас єднають книги», біблі
отекарі вишу з 10.00 до
14.00 ділилися з читачами
своїми
вподобаннями,
творчими
доробками,
емоціями, відкривали по
таємні куточки власної ду
ші на бібліотечному май
данчику у холі адмінкор
пусу ВДНЗУ «УМСА».
Виставка творчих робіт
бібліотекарів, на якій були
представлені виконані в різ
номанітних техніках твори,
розкрила мистецькі талан
ти співробітників академіч
ної книгозбірні. Дивлячись
на представлені витвори,
згадуєш слова Максима

Рильського: «У щастя люд
ського два рівних є крила –
троянд і виноград, красиве і
корисне».
Фантазія креативних біб
ліотекарів знайшла своє вті
лення в інсталяції за склом
«Книжкові ліліпути», яка міс
тила мінікнижки з особис
тих колекцій читачів та пра
цівників бібліотеки й слугу
вала на заході своєрідним
айстопером (eye stopper):
відвідувачі охоче розгляда
ли нестандартні книжкові
видання, фотографувалися
на фоні інсталяцїї та заряд
жалися позитивними емоці
ями, що панували того дня
на першому поверсі адмін
корпусу.
Продовжив дух творчого
піднесення літературному

зичний балаганчик, у якому
брав участь народний ама
торський колектив праців
ників академії «Криниця»,
бібліотекарі та студенти чи
тали відверті, щирі поетичні
твори, написані співробіт
никами бібліотеки, декла
мували улюблені вірші.
Ця незвична мистецька
імпреза до Всеукраїнсько
го дня бібліотек була покли
кана долучити до прекрас
ного усіх, хто зберіг у душі
іскру творчості, співпере
живання, естетичної радос
ті й захоплення, хто відчуває
внутрішнє тепло від спілку
вання з книгою!
Тож вітаємо всіх зі спіль
ним святом – Всеукраїн
ським
днем
бібліотек!
Особлива дяка тим, хто зав

жди нам допомагає в орга
нізації подібних заходів – це
Центр управління освітньо
виховною та гуманітарною
роботою з молоддю на чолі
з проректором Похильком
В.І.; студентам зі студент
ського профкому та парла
менту, нашим рідним не
байдужим читачам: Бориш
кевич Олександрі, Коськіну
Георгію, Розмовенку Глібу,
Харіву Михайлу, Шумику Ки
рилу – медичний факультет
№1, Токару Владу, Дондику
Денису – стоматологічний
факультет, Матвієнко Анас
тасії, Галенко Вікторії – ме
дичний факультет №2.

Т.Ю. Резутіна.
Провідний бібліотекар.

ТРАДИЦІЙНИЙ КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКИЙ ЗАХІД
Кафедра українознавства та гума
нітарної підготовки (зав. – доц. Ле
щенко Т.О.) до 248 річниці від дня на
родження Івана Петровича Котлярев
ського (1769–1838), українського
письменника, основоположника ук
раїнської літературної мови («Вели
кий співець України»; «Поет, новатор і
патріот»; «Класик нової української
літератури») провела традиційний
культурномистецький захід.
Куратори кафедри (Владимирова
В.І., Дегтярьова К.В., Шевченко О.М.,
Тукова Т.В., Козуб Г.М.) разом зі своїми
групами 1,3,6,7,8 І курсу стоматологіч
ного факультету провели пішохідну
екскурсію «Дорогами Івана Котлярев
ського». До заходу долучилися й іно
земні студенти 5 курсу стоматологіч
ного факультету. Під час екскурсії сту
денти відвідали пам’ятник І.П. Котля
ревському, меморіальний музей пись
менника, музейсадибу, а також міс
це поховання великого класика укра
їнської літератури, зачинателя україн
ської літературної мови.
Іван Котляревський – непереверше
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ний письменник, зачинатель нової ук
раїнської літератури. Це один із тих
людей, які зробили наше місто сла
ветним. Саме Іван Котляревський пер
шим зумів реалістично відтворити жит
тя, духовну красу трудящих людей,

широко використовував багатство ус
ної народної творчості. Його твори –
невмирущі, неповторні, завжди акту
альні, а особливо сьогодні, коли ук
раїнцям конче необхідний патріотич
ний дух.
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ
30 вересня 2017 року в
Полтаві вперше відбули#
ся «Наукові пікніки» –
найбільший в Україні
фестиваль науки під від#
критим небом, що має
на меті пробудити жи#
вий інтерес та зацікав#
леність у науці й науко#
вих дослідженнях, прос#
то і доступно, через жи#
ву демонстрацію поясни#
ти і показати закони
природи чи новітні досяг#
нення науки і техніки.
До Всеукраїнської акції
приєдналися
студенти
ВДНЗУ «УМСА» та ме
дичного коледжу ака
демії.
У рамках заходу відбу
валися різноманітні май
стеркласи, експеримен
ти, презентації. Наші сту

денти проводили май
стерклас з надання не
відкладної домедичної
допомоги. Медичне відді
лення коледжу навчало
основам десмургії, вве
дення ін’єкцій. Всім ба
жаючим вимірювали ар
теріальний тиск та зріст.

Найпопулярнішим се
ред відвідувачів стало
фармацевтичне відділен
ня, яке працювало у двох
локаціях – «Хімія в до
машній аптечці» та «Ви
готовлення косметичних
засобів». Діти і молодь
мали можливість ознайо

митися з технологією ви
готовлення ментолової
мазі для носа, дитячої
присипки, мила і бальза
му для губ в домашніх
умовах та разом зі студен
тами провести ряд хіміч
них дослідів.

УЧАСТЬ НАШИХ СТУДЕНТІВ У НАПІВМАРАФОНІ «ПОЛТАВА. НОВА ПОШТА2017»
Вереснь відзначився у
Полтаві масштабною
спортивною подією. Вже
втретє у нашому місті
проходив напівмарафон
«Полтава. Нова пошта
2017», який зібрав близь#
ко 1500 учасників з усіх
куточків України.
Це вже традиція – в пер
шу неділю вересня розпо
чинати осінній марафон
ський сезон. Свою сприт
ність демонстрували як
дорослі, так і діти. Відпо
відальним цей день став і
для студентів нашої акаде
мії – волонтерів загону
«Єдність», які злагодже
ною командою взяли
участь у підготовці та про
веденні цього феєричного
дійства. Кожний із сорока
волонтерів
мав
свої
обов’язки, свої локації. Це
була допомога в облашту
ванні Марафонського міс
Трибуна лікаря

течка, допомога на пун
ктах харчування, в навіга
ції маршруту забігу тощо.
Напівмарафон об’єд
нує, додає віри, втілює
мрії. Він дарує безліч по

зитивних вражень, яскра
вих емоцій, дає можли
вість проявити спортивні
здібності кожного, вип
робувати себе на витрива
лість та популяризує здо

ровий і активний спосіб
життя. Це – приклад єд
ності та згуртованості ук
раїнської нації, прагнен
ня нашої молоді до кра
щого майбутнього.
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ДЕНЬ МІСТА ТА 74 та РІЧНИЦЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НАЦИСТІВ

23 вересня Полтавська
громада відзначала День
міста та 74ту річницю звіль
нення від нацистів, вшано
вувала подвиг українського
народу в боротьбі за мир,
свободу і справедливість.
Напередодні свята проф
спілковий комітет академії
(голова доц. Борисова З.О.)
привітав ветеранів академії
та надав їм продуктові на
бори.
23 вересня адміністрація,
співробітники,
студенти

ВДНЗУ «УМСА» та Рада вете
ранів академії поклали квіти
до пам’ятника герояммеди
кам – нашим студентам й
співробітникам, загиблим у
роки Другої світової війни та
Пам’ятника
ліквідаторам
наслідків аварії на ЧАЕС, а
також взяли участь в місько
му мітингуреквіємі, де ра
зом із сотнями полтавців увін
чали пам’ять загиблих воїнів
покладанням квітів до Мемо
ріалу Солдатської Слави.
Цього ж дня, за підтримки

Полтавської міської ради, в
полтавському дендропарку
відбувся перший артпікнік
під гаслом «Провести День
міста на свіжому повітрі», в
якому взяли участь студенти
нашої академії, волонтери
загону «Єдність», які допо
магали в організації та про
веденні дійства. Також із піс
нею для присутніх виступив
студент 2 курсу медичного
факультету №2 Махсун Бу
даков.
У зеленій зоні зібралося

багато майстрів по різним
видам спорту та мистецтв,
щоб залучити полтавців до
активного відпочинку. Арт
пікнік – дійство, в якому пе
реплелися різні види мис
тецтва, які взаємодіють із
спортом, об’єдналися всі
види розваг у одному живо
писному місці, де люди мо
жуть відірватися від своїх
повсякденних проблем, гад
жетів і приїхати разом з
сім’єю на День міста.
24 вересня студентська
молодь, співробітники ака
демії та медичного коледжу
взяли участь в традиційному
щорічному етнофестивалі
«Полтава вишивана», де
святковою ходою пройшли
від Соборного майдану до
парку Перемоги. Символи
вічного буття, життєствер
дної енергії, гідності, добро
буту і краси об’єднали всіх у
велику дружню родину! Арт
проект «Полтава вишивана»
зібрав тих, хто душею і сер
цем вболіває за майбутнє
України, хто поважає спо
конвічні традиції та цінує не
повторні культурні надбання
українського народу.

Єлизавета Золотарьова.

КРАЄЗНАВЧО ПІЗНАВАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ МІСТОМ
З метою формування патріотизму і
духовного збагачення молоді ка
федра гігієни, екології та охорони
праці в галузі 20 вересня провела
краєзнавчопізнавальний
захід,
присвячений Дню міста Полтави, зі
студентами 5 та 2 курсів медичного
факультету №1 (відповідальна за ви
ховну роботу кафедри викл. О.П.
Четверикова).
Під час оглядової екскурсії Полта
вою ознайомились з історією міста,
розвитком медицини та культури в різ
ні часи. Зокрема, дізнались про ціка
ві факти з життя всесвітньовідомого лі
каря та мецената М.В. Скліфосов
ського; побачили будинки, де прожи
вали відомі лікарі Полтави. Прекрас
ний осінній день дозволив помилува
тися неймовірними видами з найкра
щих оглядових майданчиків міста.
Краєзнавчий музей та садиба І.П.
Котляревського, Соборний майдан з
Білою Альтанкою, СвятоУспенський

кафедральний собор зі старожит
ньою дзвіницею, Спаська церква –
сучасниця Полтавської битви, уні
кальний зразок дерев’яного зодчес
тва 18 століття, вкотре засвідчили – з
минулого ми отримали у спадок без
цінні пам’ятки історії та культури.
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Не залишились поза увагою екс
курсантів і пам’ятники І. Мазепі,
Т. Шевченку, О. Пушкіну, М. Гоголю,
І. Котляревському, М. Чурай та жартів
ливий пам’ятний знак Полтавській га
лушці.
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