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Шановні викладачі, співробітники та студенти академії!
Прийміть найкращі привітання з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо міцного здоров’я, творчих натхнень, здійснення професійних планів,
особистих бажань, усіх мрій та задумів.
Нехай Новий Рік, світла Різдвяна зоря принесуть у Вашу домівку святковий настрій, радісні дитячі усмішки, гучну колядку
та зігріють теплом серця! Оптимізму і наснаги, миру і спокою на рідній землі, злагоди і любові у кожній сім’ї!
Ректорат
Відділ культурно
Профком

освітньої діяльності

АКТОВА РАДА. ПІДСУМКИ РОКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ
24 грудня у ВДНЗУ «УМСА» від
булося традиційне засідання
вченої ради, присвячене підсум
кам, досягненням та напрямам
розвитку науковопрактичної ді
яльності професорськовикла
дацького складу академії, яке

них працівників та є білетом в єв
ропейські відносини.
У святковій атмосфері відбуло
ся урочисте нагородження пра
цівників академії за багаторічну
сумлінну працю, високий профе
сіоналізм, значний особистий

проходить щороку напередодні
новорічних свят. Воно розпоча
лося зі вступного слова ректора
академії професора В.М. Жда
на. Він зазначив, що рік, який ми
нув, був досить не поганим і ми,
як колектив, відбулись, пройшли
багато важливих перевірок і за
раз пишаємося місцями, які посі
даємо у рейтингах України й сві
ту та прагнемо ще кращого. Вя
чеслав Миколайович висловив
колективу академії слова щирої
вдячності за співпрацю, за нас
нагу та терпіння, додавши, що
наступного року на нас чекають
нелегкі завдання, тому потрібно
бути згуртованими та дотримува
тися існуючого плану дій. Ректор
академії поздоровив усіх співро
бітників та їх сім’ї з наступаючими
святами та побажав здоров’я та
успіхів, наснаги та терпіння, миру
та злагоди, розуміння та толе
рантності.
Приємною несподіванкою для
присутніх стало вручення серти
фікату, який підтверджує, що сис
тема управління якістю ВДНЗУ
«УМСА» відповідає вимогам дер
жавного стандарту. Він засвід
чує, що академія випускає якіс

внесок у підготовку кваліфікова
них медичних кадрів. «Відзнаку
ректора» було вручено профе
сору кафедри хірургії №3 Лисен
ку Б.П, зав. кафедри мікробіоло
гії, вірусології та імунології Ло
бань Г.А., професору кафедри
внутрішньої медицини №3 Расіну
М.С., а також ще й з нагоди 80
річча з Дня народження – профе
сору кафедри педіатрії №2 Пє
шому Миколі Миколайовичу.
Листи подяки із підписом на
родного депутата України Тетяни
Бахтеєвої за вагомий особистий
внесок у становлення та розви
ток системи охорони здоров’я
України, багаторічне та самовід
дане служіння обраній справі,
високу професійну майстер
ність, яскраві наукові та практич
ні здобутки та грамоти асоціації
психотерапевтів і психоаналіти
ків України отримали професори
кафедри психіатрії, наркології та
медичної психології Сонник Г.Т. та
Животовська Л.В.
Згідно з традицією, урочисто
поздоровили працівників акаде
мії, яким у 2014 році присуджено
науковий ступінь доктора і кан
дидата медичних наук та прис

воєно вчене звання професора і
доцента.
Дипломами доктора наук на
городили: Бойка Д.М., Степанчу
ка А.П. та Шкурупія Д.А. Усі вони
вперше одягли мантії нового
зразка – символ служителів нау
ки. Присутні ж підтримували їх
гучними оплесками та вітали бу
кетами квітів.
Дипломи кандидатів наук от
римали: Артем’єв А.В., Безручко
М.В., Гринь К.В., Дев’яткін О.Є.,
Гринь В.Г., Іщенко В.В., Осіпов
О.С., Оганезян А.Г., Падалка А.І.,
Поліщук Т.В., Ситнік Д.А., Скрип
ник В.М., Шульженко О.Ю., Яцен
ко О.І.
Атестати професорів вручили
Безкоровайній І.М. та Старченко
І.І.
Атестатами доцентів були на
городжені: Баля Г.М., Бойко Д.М.,
Буря Л.В., Вахненко А.В., Дельва
І.І., Денисенко С.В., Капустян
ська А.А., Китура О.Є., Кушнере
ва Т.В., Лисак В.П., Люлька О.М.,
М’якінькова Л.О., Попова І.Б.,
Свінциська Н.Л., Соннік Н.Б., Та
лаш В.В., Тихонова О.О., Іланов
ськаЦиба Н.А., Циганенко І.В.
Директор Департаменту охо
рони здоров’я, доцент Лисак
В.П. подякував за можливість
спільно працювати разом з на
шим колективом і висловив упев
неність у тому, що в державі все
ж буде стабільність та в усі мати
муть можливість й надалі реалі
зовувати задумані плани.
Віцепрезидент Спортивного
клубу «Медик» І.М.Каплуновська
доповіла про спортивні досяг
нення студентів і співробітників
академії та висловила слова
вдячності керівництву за підтрим
ку всіх спортивних заходів, відді
лу охорони праці та здорово
пункту академії. Також було вру
чено дипломи в командній пер
шості й загальнокомандному за
ліку деканам факультетів та зас
тупнику ректора з адміністратив
ногосподарської частини.
З традиційною актовою про
мовою «Санітарна служба Укра
їни – хронологія реформування,
наслідки, перспективи» виступив

керівник наукової школи, завіду
вач кафедри гігієни, екології та
охорони праці в галузі професор
Катрушов О.В. Він наголосив на
втратах санітарної служби, під
ґрунтя якої за останні роки було
практично знищено, та важли
вості негайного її відновлення,
проблемі підготовки наукових
кадрів й епідеміологічній ситуації
у країні, адже належна увага до
цієї галузі допоможе зберегти та
зміцнити здоров’я людини. Не
дивлячись на усі негаразди, заві
дувач відмітив, що все ж буде
стійко вірити у світле майбутнє
України.
Колектив кафедри особисто
виразив слова подяки та пошани
своєму чудовому вчителю, нас
тавнику і підготували душевний
кліп про свого завідуючого, якого
вони дуже цінують. А Олександр
Васильович, у свою чергу, подя
кував своїм вчителям, що навчи
ли його любити медицину.
Було заслухано доповідь про
ректора з наукової роботи про
фесора І.П. Кайдашева про нау
ковопрактичну діяльність ВДНЗУ
«УМСА» у 2014 році. Він змістовно
розповів про наукові здобутки
академії, підготовку наукових
кадрів. Було представлено порів
няння за останні 3 роки науково
го потенціалу академії, обсяг фі
нансування з державного бюд
жету наукових досліджень, що
скоротилося майже в 3 рази. Та
кож Ігор Петрович окремо зупи
нився на рейтинговій оцінці про
фесорськовикладацького скла
ду за результатами наукової ді
яльності, приділив увагу питан
ням міжнародного наукового
співробітництва та необхідності
його розвитку. Проректор наго
лосив на науковому потенціалі
нашого вузу та подякував співро
бітникам за плідну співпрацю.
В обговоренні доповіді конс
труктивно
виступили
проф.
Скрипнікова Т.П., проф. Непора
да К.С., проф. Потяженко М.М. та
проф. Весніна Л.Е.
Єлизавета Золотарьова

ПРИЄМНО ПОЗНАЙОМИТИСЬ! ЧИ НЕ ТАК?
Днями, у теплій атмосфері
затишної аудиторії, серед
картин та мистецького при
ладдя, під відблиски запале
ної свічки та аромат гарячого
чаю відбулося душевне спіл
кування між вчителями та сту
дентством. А саме 20 листо
пада 2014 року у стінах нашо
го славного Вищого держав
ного навчального закладу Ук
раїни «Українська медична
стоматологічна академія» в
аудиторії №7, що була прик
рашена портретами кори
феїв терапевтичної стомато
логії, відбувся виховний захід
нового формату, організова
ний силами студентського на
укового товариства кафедри
терапевтичної стоматології.
Викладачі кафедри та студен
тиактивісти випускного курсу
провели інтелектшоу «При
ємно познайомитись!» (ка
федра терапевтичної стома
тології), яке було присвячене
Міжнародному дню солідар
ності студентів, що нещодав
но минув. Організатори захо
ду у розважальному та жар
тівливому аспекті з’ясовували
ступінь ознайомлення студен
тів із життям кафедри терапев
тичної стоматології. Як близь
ко співпрацюють студентиви
пускники зі своїми викладача
ми на шляху до опанування
професійної майстерності?
Чи ретельно переймають
вміння своїх вчителів майбутні
лікарі? Наскільки завзято мо
лоде покоління вчиться життє
вої мудрості у своїх курато
рів? Ці питання намагалися
розкрити для широкого зага
лу глядачів учасники заходу.
В якості гравців репрезенту
вали куруємий курс члени
студентського наукового то
вариства кафедри терапев
тичної стоматології і просто
активні та позитивні студенти
випускники: Водоріз Ярослав
Юрійович, Саліженко Юрій
Миколайович, Захарченко
Артем Володимирович (сту
денти 3 групи, V курсу, кура
тор – к.мед.н., асистент Бой
ченко Ольга Миколаївна), Го
лубьонкова Світлана Олек
сандрівна, Юрченко Ірина
Сергіївна (студентки 4 групи,
V курсу, куратор – к.мед.н.,
асистент Іваницький Ігор
Олексійович), Джурко Свя
тослав Анатолійович, Киричук
Олена Миколаївна, Патляке
вич Орест Андрійович (сту
денти 8 групи, V курсу, кура
тор – к.мед.н., доцент Ніколі
шина Елла В’ячеславівна), Ді
ордійчук Ірина Вікторівна (сту
дентка 14 групи, V курсу, ку

2 сторінка

ратор – к.мед.н., асистент По
пович Іван Юрійович), Лаб
жинська Юлія Володимирівна
(студентка 15 групи, V курсу,
куратор – к.мед.н., асистент
Іленко Наталія Володимирів
на).
До речі, перед початком
гри був вперше презентова
ний широкому загалу гімн ка
федри терапевтичної стома
тології, текст якого створений
її співробітниками. Музичний
супровід допомогли оформи
ти колеги з інших кафедр на
чолі з завідувачем кафедри хі
рургічної стоматології та ще
лепнолицевої хірургії з плас
тичною та реконструктивної
хірургією голови та шиї, про
фесором, доктором медич
них наук Аветіковим Давидом
Соломоновичем.
Протягом гри гравцям було
запропоновано 7 блоків запи
тань, що всебічно охоплюють
життя кафедри терапевтичної
стоматології. Це блоки, що
стосуються історії кафедри,

дження цікавих фактів свого
життя поза роботою, демонс
трували таланти та вміння для
глядачів заходу. К.мед.н.,
асистент Попович Іван Юрійо
вич здивував присутніх вірту
озним виконанням пісні з ре
пертуару Олександра Розен
баума «Утиная охота» під
власний акомпанемент на гі
тарі.
А доценти кафедри Ступак
Олена Павлівна та Бублій Те
тяна Дмитрівна разом із свої
ми мужніми партнерами – сту
дентами Коломійчуком Дени
сом (V курс, 18 група) та Бон
дарцем Богданом (V курс, 1
група) зачарували гостей
дійства своїм неймовірним го
паком.
У ході третьої музичної пау
зи глядачі мали змогу ознайо
митися з творчістю асистента
кафедри, к. мед.н. Дубової
Людмили Іванівни, яка нев
томно пише неймовірні вірші,
від жартівливих дитячих купле
тів до серйозних душевних

дві пісні «а капелла». А потім
студентивипускники Патляке
вич Орест (V курс, 8 група) та
Бордюг Артур (V курс, 19 гру
па), що складають гурт «Кос
мос буде наш», під акомпане
мент на гітарі виконали влас
ну романтичну композицію.
Під супровід цих неймовір
них талантів проводився під
рахунок результатів гри. Хо
четься відзначити, що органі
заторів заходу вразила неа
бияка обізнаність студентів із
життям кафедри, такої кіль
кості правильних відповідей
ніхто не чекав! Переможця ж
визначити вдалося. Ним вия
вилася студентка 15 групи
Лабжинська Юлія Володими
рівна, але перевагу над інши
ми учасниками вона мала ли
ше в 1 бал. Подальший розпо
діл учасників за кількістю пра
вильних відповідей виявився
вкрай щільним. Всі учасники
отримали грамоти, а перемо
жець – диплом та солодкі по
дарунки.

методичної, наукової та ліку
вальної роботи, особистого
життя, хобі та спортивних за
хоплень співробітників кафед
ри. Кожен блок складався з 5
запитань і містив, аналогічно
задачам системи КРОК, по 5
варіантів відповідей на кожне
запитання. Учасники команди
гравців мали роздруковані лі
тери А, В, С, D, E, що дозволя
ли їм, після того як прозвучить
запитання та варіанти відпові
дей, підіймати ту літеру, яка,
на їх думку відповідає пра
вильному варіанту відповіді.
За кожну правильну відповідь
гравець отримував фішку з ло
готипом студентського науко
вого товариства кафедри.
Між блоками запитань вик
ладачі кафедри терапевтич
ної стоматології, на підтвер

текстів, що естрадні виконав
ці кладуть на музику, створю
ючи свої шедеври.
За ходом гри спостерігали
викладачі всіх стоматологіч
них кафедр академії, праців
ники деканату та бібліотеки,
студенти IV та V курсів стома
тологічного факультету.
Наприкінці заходу студенти
обіцяли віддячити викладачам
за відкритість демонстрацією
своєї творчості. Але молоде
покоління настільки тепло та
душевно відгукнулося на не
формальне спілкування зі
своїми кураторами, що підго
тувало аж три художні номери
вокального характеру, що до
глибини душі вразили і викла
дачів, і гостей свята. Спочатку
збірний гурт академічних та
лантів «Plica Vocalis» виконали

У кінці дійства було оголо
шено, що незабаром, а саме
в кінці січня, слід очікувати
частину 2 цього інтелектшоу.
Вона буде присвячена Тетяни
ному дню і проводитиметься в
абсолютно зворотному фор
маті! Студенти будуть ставити
запитання своїм кураторам і
з’ясовувати, чи вдалося мо
лоді сховати якусь інформа
цію про себе від досвідчених
очей наставників. Слідкуйте
за оголошеннями та приходь
те до нас на посиденьки. Обі
цяємо гарний настрій та по
зитивні емоції!
Асистент кафедри
терапевтичної стоматології
ВДНЗ України «УМСА»
Наталія Іленко

Трибуна лікаря

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене обпік:
я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік...
Ліна Костенко

Напередодні дня святої
Катерини відбулася чергова
обласна конференція нев
рологів, дитячих неврологів
та сімейних лікарів «Акту
альні питання діагностики
та лікування нейродегене
ративних захворювань нер
вової системи», що була
присвячена пам’яті профе
сора, проректора з наукової
роботи ВДНЗУ «УМСА»,
завідуючої кафедри нерво
вих хвороб із нейрохірургі
єю та медичною генетикою
Наталії Миколаївни Грицай.
Не можна передати слова
ми почуття любові, відда
ності, поваги, які огорта
ють, коли зупиняєш погляд
на фото цієї чарівної жінки.
Вона, немов свята, спосте
рігає за продовженням
справ, які розпочала, в які
вірила, якими жила. В Укра
їні не знайдеш жодного нау
ковця, невролога, психіат
ра, який не захоплювався
цією жінкою. Жінкалеген
да, прекрасний керівник,
ласкава дружина, лагідна
мати та бабуся – все це зли
лося в одній людині. І ми
горді, що доля дала нам
можливість рости у науко
вому, практичному світі під
її керівництвом, що подару
вала нам незабутні миті
спілкування з цією непов
торною людиною.
Розпочалась конференція
зі вступного слова прорек
тора з наукової роботи,
д.мед.н., професора Кайда
шева Ігоря Петровича, який
зупинився на актуальності
проблеми нейродегенера
тивних захворювань. Голова
товариства невропатологів
Полтавщини, д.мед.н., заві
дуюча кафедрою нервових
хвороб із нейрохірургією та
медичною
генетикою
ВДНЗУ «УМСА» професор
Литвиненко Н.В. надала
слово гостям конференції,
які по праву вважаються
світилами в цій галузі меди
цини.
Прекрасна доповідь ке
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рівника відділу клінічної
фізіології і патології екстра
пірамідної нервової систе
ми Державної установи

«Інститут геронтології АМН
України», д.мед.н., профе
сора Карабань Ірини Мико
лаївни зачарувала аудито
рію. Лектор зупинилась на
сучасних аспектах діагнос
тики та лікуванні хвороби
Паркінсона та хвороб рух
ливих розладів, представила
новітні дані, що були пре
зентовані на інтернаціо
нальному конгресі в Сток
гольмі у червні цього року.
Ірина Миколаївна Карабань
– провідний фахівець у га
лузі паркінсонології, більшу
частину свого життя прис
вятила цій проблемі та за
раз, разом із співробітника
ми відділу, працює над ство
ренням нових методів, в то
му числі не медикаментоз
ного лікування пацієнтів із
хворобою Паркінсона. Сво
їм досвідом вона із задово
ленням ділиться з усіма ко
легами. Адже проблема –
єдина для всіх, та задача
неврологів, як і лікарів ін
ших спеціальностей, – пок
ращення якості життя паці
єнтів із хворобою Паркінсо
на, як це відбувається в єв
ропейських країнах.

Можливостей лікування
когнитивних порушень у
пацієнтів при фізіологічно
му та патологічному старін
ні торкнулася у своїй допо
віді професор, д.мед.н., за
відувач відділу вікової фізіо
логії та патології нервової

ративних захворювань, які
протікають дуже схоже із
паркінсонізмом, адже вста
новити діагноз інколи буває
дуже складно, а захворю
вання невпинно прогресу
ють, знижуючи якість життя
пацієнтів.

системи Державної устано
ви «Інститут геронтології
імені Д.Ф. Чеботарьова
НАМН України» Бачинська
Наталія Юріївна. Її доповідь
зацікавила не тільки невро
логів, але ї лікарів сімейної
медицини.
Рекомендації
лектора мають велику прак
тичну цінність у веденні та
ких пацієнтів, адже кожна
людина мріє залишатися
при ясному розумі, мати
гарну пам’ять.

Кожний лектор розпочи
нав та закінчував свою про
мову словами пам’яті та
глибокої пошани до непов
торної жінки, видатного
невролога, науковця – На
талії Миколаївни Грицай,
поряд з якою ми так впевне
но крокували довгі роки.
Спогади завжди бентежать
душу, а хвилювання викли
кають сльози гіркої печалі,
що навертаються на очі, але
ти нічого вже не можеш вді
яти.

Остання доповідь конфе
ренції була присвячена ве
гетативним розладам при
паркінсонізміплюс, а саме,
при мультисистемній атро
фії. Доповідач, доцент ка
федри нервових хвороб із
нейрохірургією та медич
ною генетикою ВДНЗУ
«УМСА» Таряник Катерина
Анатоліївна зупинилася на
диференціальній діагности
ці та лікуванні нейродегене

Доцент кафедри нервових
хвороб із нейрохірургією та
медичною генетикою
К.А. Таряник.
Зав. кафедрою
нервових хвороб
із нейрохірургією
та медичною генетикою,
д.мед.н.,
проф. Н.В. Литвиненко.

…І минатиме час, нанизавши сотні вражень,
імен і країн, –
на сьогодні, на завтра, назавжди! –
ти залишишся в серці моїм…
Ліна Костенко.
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«Êðàùà êíèãà Ïîëòàâùèíè–2013-2014»
Створений викладачами
кафедри українознавства та
гуманітарної підготовки (зав.
кафедри – доц. Лещенко Т.О.)
навчальний посібник «Стома
тологія. Навчальний посібник
з вивчаючого читання текстів
стоматологічного профілю
для іноземних студентів сто
матологічних факультетів ви
щих медичних навчальних
закладів ІV рівня акредита
ції» (російською мовою). –
Полтава: АСМІ, 2013. 318с.
Гриф ЦМК з ВМО МОЗ України
(автори В.І. Владимирова, В.Г.
Юфименко) отримав прес
тижну нагороду в обласному
конкурсі «Краща книга Пол
тавщини – 20132014» у номі
нації «Краще навчальне ви
дання та підручники».
2 грудня в актовому залі
Полтавської обласної універ
сальної наукової бібліотеки
імені І.П. Котляревського від
булася урочиста церемонія
нагородження переможців
обласного конкурсу «Краща
книга Полтавщини – 2013
2014». Так сталося, що цього
річний конкурс був підсум
ком роботи всієї видавничої
галузі області за два роки.
Адже у 2013 році у зв’язку з ві
домими подіями в країні кон
курс не проводився.
Участь у конкурсі взяли ав
тори, авторські колективи, ви
давництва, видавничі органі
зації, поліграфічні підприємс
тва, науководослідні, нав
чальні та бібліотечні заклади,
громадські та творчі організа
ції Полтавщини. Загалом на
розгляд журі було представ
лено 83 видання. Якість видан
ня, високий друк і зміст – вирі
шальні критерії в конкурсі.

Напередодні в Полтавській
облдержадміністрації прове
ли засідання члени профе
сійного журі конкурсу «Кра
ща книга Полтавщини». На
розгляд журі представили по
над 80 видань місцевих авто
рів. Головним замовником та
координатором організації
роботи з проведення конкур
су є Департамент інформа
ційної діяльності та комуніка
цій з громадськістю облдер
жадміністрації.
Організатори брали за ме
ту підвищення рівня книгови
давничої справи на Полтав
щині, покращення якості
книжкової продукції, сприян
ня задоволенню культурно
освітніх потреб населення,
популяризації творчості міс
цевих авторів, виховання
культури читання та любові до
книги.
Переможців визначали в
семи номінаціях:
«Краще історикокраєз
навче видання», «Краще нав
чальне видання та підручни
ки»,«Краща поетична збірка»,
«Краще прозаїчне видання»,
«Краще видання для дітей та
юнацтва», «Культура і мистец

тво»,«Гранпрі»
обласного
конкурсу «Краща книга Пол
тавщини».
Оцінюючи видання, журі
враховувало відповідність та
ким критеріям:
 зміст видання, рівень під
готовки його довідковопошу
кового апарату;
 рівень редакційновидав
ничої підготовки видання;
 рівень підготовки ілюстра
тивного та текстового матері
алу;
 розробка нових тематич
них спрямувань;
 оригінальність дизайнер
ського рішення, відповідність
художнього рішення змісту
читацькому й цільовому приз
наченню видання;
 якість поліграфічного ви
конання;
 суспільна і професійна
значущість видання.
Конкурс «Краща книга
Полтавщини» в нашій області
влаштовують увосьме. Тради
ційно, як зазначають органі
затори, наші місцеві видання,
які отримали визнання на об
ласному рівні, претендують
на високі нагороди й на від
повідному Всеукраїнському

конкурсі.
Прикметно, що такі нагоро
ди кафедра українознавства
та гуманітарної підготовки в
обласному конкурсі здобу
ває не вперше. У 2010 році
навчальний посібник Т.О. Ле
щенко, Т.В. Шарбенко «Укра
їнська мова за професійним
спрямуванням» отримав дип
лом ІІ ступеня в номінації
«Найкраще навчальне видан
ня та підручники».
«Нині видання книг є подви
гом не меншим, аніж подвиг
на фронті військовому. Ми пе
реконані у важливості роз
витку сфери вітчизняного кни
говидавництва, бо інтелект,
який отримує нація через со
ціальнозначущі й навчальні
видання, – це та ж сама
зброя, але інформаційна.
Подвиг – це не тільки напи
сання й підготовка книжки, а
й друк її видання. Ми знаємо,
що книгу написати важко,
але ще важче в сьогоднішніх
непростих економічних умо
вах її видати. І тому дійсно ті,
хто видає книги, знаходячи
для цього можливість, – вони
є справді героями», – вважа
ють викладачі кафедри.
Незважаючи на шалену по
пулярність електронних книг,
їм ніколи не вдасться витісни
ти друковані видання. Адже
електронні книги – це лише
засіб передачі інформації, а
от друковані сторінки містять
у собі душу всіх тих, хто долу
чився до видання книги.
В.Г Юфименко,
викладач кафедри
українознавства та гуманітарної
підготовки

V МІЖНАРОДНИЙ МОВНОЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКОЇ
ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

ВДНЗ України «УМСА», ка
федра українознавства та
гуманітарної
підготовки
(зав.кафедри – доц. Лещен
ко Т.О.) щиро вітає студен

тку 12 групи І курсу медич
ного факультету Очеретну
Юлію Станіславівну за ІІІ
місце в ІІІ (обласному) етапі
V Міжнародного мовнолі
тературного конкурсу учнів
ської та студентської моло
ді імені Т.Г. Шевченка в Пол
тавській області! Студентку
до участі в конкурсі підготу

ДНІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ КАФЕДР
Ефективною формою пропаганди ді
яльності бібліотеки є «Дні інформації
для кафедр». У 2014 році такий захід
проведено на кафедрах медичної біо
логії, інфекційних хвороб з епідеміологі
єю, гістології, цитології та ембріології,
анатомії та на кафедрі експеримен

4 сторінка

вала викладач кафедри ук
раїнознавства та гуманітар
ної підготовки Юфименко
В.Г.
Тематика творчих завдань
конкурсу пов’язана з культу
рою, мораллю, духовними
цінностями
українського
народу, які сприяють об’єд
нанню, формують почуття

тальної та клінічної фармакології з клі
нічною імунологією та алергологією.
Таким чином бібліотекарі познайоми
ли співробітників з новими віртуальними
послугами та інноваційними технологія
ми бібліотеки, запропонували перегляд
нових періодичних видань і навчальних
посібників.
15 грудня співробітники бібліотеки від
відали кафедру соціальної медицини,

патріотизму, оптимізму й ві
ри в щасливе майбутнє Ук
раїни, про яку мріяв і писав
у своїх творах Тарас Шев
ченко.

В.Г Юфименко,
викладач кафедри
українознавства
та гуманітарної підготовки

організації та економіки охорони здо
ров’я з біостатистикою та медичним
правознавством. Висловлюємо щиру
подяку зав. кафедрою доктору медич
них наук, професору Головановій Ірині
Анатоліївні за подаровані книги – 5 при
мірників «Охорона здоров’я в Україні:
організація та законодавче забезпе
чення».
http://www.biblumsa.blogspot.com
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Ìèêîëàé Êîïåðí³ê. Æèòòÿ ³ ñïðàâà
А що ж є прекраснішого, ніж небо,
яке охоплює все, що прекрасне.
М. Копернік

17 грудня у стінах ВДНЗУ
«Українська медична сто
матологічна академія» від
булася виставка, організо
вана консульством Польщі
в Харкові. Вона присвяче
на видатному польському
вченому, діячу науки, аст
роному, юристу, економіс
ту, механіку та, безпереч
но, лікарю – Миколаю Ко
перниіку.
Гостей, вишикувавшись
«живим коридором», оп
лесками зустрічали наші
студенти у своєму тради
ційному вбранні – білих ха
латах та шапочках.
На виставку завітав віце
консул республіки Польща
в Україні Якуб Королев
ський. Поважний гість по
дякував усім, хто прийшов
на виставку про людину,
яка перевершувала свою
епоху, знаходила нові шля
хи і можливості розвитку та
стала безсумнівним прик
ладом професійного роз
витку для сучасників. Та
кож віцеконсул побажав
присутнім, щоб усі бажан
ня та мрії обов’язково здій
снилися та подякував ад
міністрації академії за зап
рошення та чудову органі
зацію заходу.
Ректор академії, профе
сор В.М. Ждан зазначив,
що підготовка лікаря скла

дається з багатьох факто
рів, серед яких важливе
місце займає виховання
високоінтелігентної осо
бистості, після однієї роз
мови з якою людина по
винна відчути себе краще.
Тому, за словами ректора,
виставка про видатного
вченого,
що
пройшов
складний шлях становлен
ня від простої людини до
науковця зі світовим ім’ям,
повинна збагатити молодь
знаннями про те, яким чи
ном сьогодні медицина
досягла такого рівня, як її

можна вдосконалити, а та
кож допомогти перейняти
досвід, що був накопиче
ний у світі нашими попе
редниками. І Миколай Ко
пернік є саме тим взірцем,
який показує, як треба йти
до своєї мети.
Секретар Полтавської
міської ради Оксана Дер
кач наголосила, що метою

цієї зустрічі є давня друж
ба між Польщею та Украї
ною, на чому, до речі, зій

шини та просто отримати
задоволення від перегляду.
Викладачі та студенти,

шлися усі виступаючі. Та
кож такий захід проводить
ся, щоб побачити те, що
було зроблено. Подібне
представлення, зазначила
Оксана Антонівна, дає
можливість осягнути нову
інформацію, більше дізна
тися про цікаву людину, що
пов’язана з лікарською ді
яльністю й епохою минув

роздивляючись
стенди,
мали змогу ознайомитися
зі становленням М. Копер
ніка як особистості, прос
лідкувати його професій
ний шлях, різноманіття
сфер діяльності, багатог
ранність поглядів та рішу
чість у виборі власних впо
добань та переконань. І як
сказав наш гість Якуб Ко
ролевський: «Миколай Ко
пернік – особистість, яка є
прикладом для молодих
людей в опануванні їхньої
професії та формуванні
власних поглядів».
На завершення студенти
вручили гостям квіти з ук
раїнською символікою і
подякували за цікаву та ко
рисну інформацію, що бу
де надихати їх у майбут
ньому.
Єлизавета Золотарьова

медичного
факультету
№2, професор В.І. По
хилько, заслужений діяч
естрадного мистецтва Ук
раїни Ігор Табель, М.О.
Кириленко та Л.А. Кири
ленко.
По закінченню конкур
су був проведений гала
концерт за участю лауре

атів. До концертної прог
рами увійшли танці ко
лективу «Мелліор» під
назвою «Веснянки» та
танцювального ансамблю
«Наша юність» під наз
вою «Сопілочка».
Вітаємо наших пере
можців та бажаємо нових
творчих перемог!

ПЕРЕМОГИ НА ФЕСТИВАЛІ
1415 грудня 2014 року
в м. Києві відбувся IX
Всеукраїнський фести
вальконкурс мистецтв
студентівмедиків та пра
цівників лікувальних ус
танов України «Ліра Гіп
пократа – 2014», де взяла
участь й наша академія.
У результаті конкурсу
Диплом лауреата I премії
здобули:
 ансамбль народного
танцю
співробітників
академії «Наша юність»
(керівник – декан медич
ного факультету №2, про
фесор Похилько В.І., ба
Трибуна лікаря

летмейстер – Кириленко
Л.А.);
 ансамбль естрадного
танцю «Мелліор» (керів
ник Марія Кириленко);
 вокальне тріо «Чар
зілля» у складі Світлани і
Валерії Нагай та Анни
Куцик (керівник – заслу
жений діяч естрадного
мистецтва України Ігор
Табель).
Також за високопрофе
сійну плідну діяльність і
подвижництво в галузі
культури та мистецтва на
городи отримали такі на
ші співробітники: декан

сторінка 5

ВЕЧІР ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ДРУЖБИ
10 грудня у нашій академії
відбувся вечір інтернаціо
нальної дружби, що був
присвячений Міжнародно
му дню прав людини.
Організований декана
том факультету підготовки
іноземних студентів, відді
лом культурноосвітньої ді
яльності, адміністрацією
академії, в тому числі про
ректором з науковопеда
гогічної та виховної роботи
Ставицькою Н.П., він зібрав
й поважних гостей. На свят
ковому заході, крім великої
кількості зацікавлених сту
дентівіноземців, були при
сутні проректор з науково
педагогічної та міжнарод
ної діяльності професор
Скрипніков А.М., декан фа
культету підготовки інозем
них студентів професор Но
віков В.М., заступник дека
на, доцент Буря Л.В, завіду
юча підготовчим відділен
ням для іноземних громадян
Богиня Л.В., заступник ди
ректора по роботі з інозем
ними студентами медично
го коледжу Дашевський
І.О., запрошені працівники
бібліотеки та багато заці
кавлених співробітників на
шої академії.
Із важливим днем для су
часного суспільства усіх
присутніх, в тому числі від
імені ректора академії про
фесора В.М. Ждана, приві
тав декан факультету підго
товки іноземних студентів
професор Новіков В.М. Він
подякував студентаміне
земцям, що для навчання
обрали саме нашу країну,
бо те, що вони знаходяться
тут – це є підтвердженням
демократичного вибору, то

го, що вони приїхали у віль
ну, незалежну країну. Декан
запевнив, що ВДНЗУ «УМ
СА» буде всіляко підтриму
вати добрі починання сту
дентів і побажав їм щастя та
успіхів у подальшому житті.
На вечорі виступили сту
денти з десяти країн світу.
Музичне тріо «Тараб» із
Йорданії, дует з Ірану, соль
ні виконавці з Арменії, Узбе
кистану, Китаю, Ізраїлю,
Марокко, вокальне тріо
«Чар зілля» (керівник Ігор Та
бель), рокгурт «Атма» (ке
рівник Вадим Никін) пред
ставили свої країни на
рідних мовах та з притаман

сутніх. Заспівав її наш нез
рівнянній народний ама
торський вокальний ан
самбль «Мальви» (керівник

Людмила Сидоренко).
Захід прикрасили й чарів
ні ведучі – Вікторія Бабенко і
Омар Халиб, які протягом

усього дійства ознайомлю
вали нас із правами люди
ни у всі часи в усьому світі.
Під кінець вечора усіх
учасників концерту чекав
приємний сюрприз. Від де
канату факультету підготов
ки іноземних студентів вони
отримали пам’ятні фотоаль
боми на своїх рідних мовах,
де йдеться про вищу освіту
України, про її перспективи
та напрямки, безпосеред
ньо і в Полтаві.
Єлизавета Золотарьова
ними їм традиціями. Також
пісню, що підняла настрій
усьому залу, виконав заслу
жений діяч естрадного мис
тецтва України Ігор Табель.
Усі виступи глядачі підтриму
вали голосними оплесками
та з захопленням спостері
гали за цікавим дійством.
Та окрасою вечора стала
прем’єра авторської пісні
«Україно, я тобою горджу
ся», яка розчулила усіх при

Звітно-виборча конференція Студентського парламенту ВДНЗУ «УМСА»
18 грудня в 5 аудиторії
академії відбулася Звітно
виборча конференція сту
дентського самоврядуван
ня академії. В порядку ден
ному було подано на роз
гляд: звіт голови парламенту
Каплуна Дмитра, затвер
дження нового положення
про ОСС академії та вибо
ри голови Студентського
парламенту.
На початку конференції
було обрано та затвердже
но мандатну комісію (голо
вуючим був Скорик Микола,
секретарем – Погребняк
Світлана).
Спочатку було заслухано
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звіт Каплуна Дмитра про
проведену роботу у Сту
дентському парламенті під
час перебування на посаді
голови парламенту, після
чого відбулося обговорення
та оцінка роботи Дмитра.
Далі конференція заслуха
ла та загальним голосуван
ням затвердила внесені змі
ни до положення про сту
дентське самоврядування,
з якими кожен охочий може
ознайомитися на сайті Сту
дентського парламенту.
Головним розділом поряд
ку денного конференції ста
ли вибори голови Студент
ського парламенту. Вибор

чій комісії було подано дві
кандидатури на цю посаду:
студентки 3 курсу стомато
логічного факультету Щер
бини Олександри та сту
дента 3 курсу медичного
факультету Тимошенко Анд
рія. Кандидати, згідно з рег
ламентом,
представили
свої передвиборчі програ
ми, після чого кожен із при
сутніх мав змогу поставити
кандидатам декілька запи
тань. Після презентацій та
обговорення Андрій Тимо
шенко виступив з позачер
говою промовою, у якій пові
домив учасників конферен
ції про рішення зняти свою

кандидатуру з виборів. За
вершенням
конференції
стало таємне голосування,
за результатами якого біль
шістю голосів було обрано
новою головою студент
ського парламенту ВДНЗ Ук
раїни «УМСА» Щербину
Олександру.
Ми вітаємо Олександру з
обранням на нову посаду,
бажаємо успіхів у проектах,
натхнення для плідної робо
ти та чекаємо на нові пере
моги та досягнення нашого
Студентського парламенту.
Пресслужба Студентського
парламенту.
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ÂÎËÎÍÒÅÐ ÐÎÊÓ-2014
Полтавський
міський
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, з ме
тою популяризації, активіза
ції та підтримки волонтер
ського руху у м. Полтаві, сво
єрідного підбиття підсумків
роботи волонтерів міста
протягом нинішнього року,
провів галаконцерт та уро
чисте нагородження пере
можців п’ятого міського кон
курсу «Волонтер року».
У конкурсі взяли участь
14 волонтерських загонів
міста, які займаються різ
номанітною діяльністю: до
помога людям похилого ві
ку, людям з обмеженими
можливостями, підтримка
дітейпереселенців, захист
довкілля та навколишнього
середовища, турбота про
бездомних тварин.
Серед учасників був і
наш волонтерський загін «В
ритмі молоді». Його пред
ставляли 40 студентів, на
чолі з головою Світланою
Погребняк, які здобули пе
ремогу в номінації «Робота
з сім’ями та дітьми, які опи
нилися у складних життєвих
ситуаціях».

Наші волонтери виконали
величезну роботу. Вони
проявили турботу і подару
вали любов тим, хто най
більше її потребує – дітям
сиротам. А яка нагорода
може бути кращою, ніж
щаслива посмішка дити
ни?
Події на Сході країни так
само не залишили нікого
байдужим. Влаштувавши
благодійний ярмарок та
акції, волонтери зуміли зіб

рати кошти, щоб закупити
необхідний перелік меди
каментів, а також написали
листи зі словами підтримки.
До сих пір триває Благодій
ний ярмарок побачень,
кошти з якого також будуть
витрачені на потреби на
ших солдатів.
Члени журі нагородили
грамотами усі волонтер
ські загони, які взяли участь
у конкурсі. Найкраще себе
виявили: волонтерський за

гін «Я + ти» (Полтавський ба
гатопрофільний ліцей № 1);
волонтерський загін «Тур
бота» (ЗОШ № 1); волонтер
ський загін «Турбота» (Пол
тавський базовий медич
ний коледж).
Волонтерський загін «В
ритмі молоді» – це студенти,
якими ми пишаємося, ад
же вони не покладаючи
рук працюють, аби допо
магати усім, хто звертаєть
ся до центру: це і дитячі бу
динки, і солдати АТО, і реа
білітаційні центри – усі вони
особисто звертаються по
допомогу до голови відділу
Погребняк Світлани. Уявити
об’єм роботи, який викону
ється волонтерами щоміся
ця, та навіть щотижня, важ
ко. Ми дякуємо усім акти
вістам центру за їх роботу,
бажаємо натхнення та сил
продовжувати свою волон
терську діяльність, адже
вона надзвичайно важли
ва!
Олена Снісаренко,
1й курс медичного факультету

ÍÅ ÄÀÉ ÑÍ²Äó ØÀÍÑ!
1 грудня щороку світова
спільнота відзначає Всесвіт
ній день боротьби зі СНІДом
та порозуміння з ВІЛпози
тивними людьми. Вперше
проголошений ВООЗ в 1988
році і цей день, з 1996 року,
кожного 1 грудня відзнача
ється майже у всьому світі.
Головною метою є привер
нення уваги громадськості
до проблеми захворюва
ності на СНІД та профілакти
ки ВІЛінфікування.
Наші волонтери так само
не змогли залишити цей
день без уваги. Спеціально

до Всесвітнього дня бороть
би зі СНІДом була організо
вана благодійна акція «Не
дай СНІДу шанс», організо
вана з метою просвітницької
роботи серед студентів ака
демії, підвищення обізна
ності про шляхи інфікування,
засоби захисту та профілак
тики ВІЛінфікування. На
жаль, зараз розповсюджен
ня ВІЛ/СНІДу саме серед
молоді є найбільш гострою
та актуальною проблемою в
нашому суспільстві, а рівень
обізнаності та усвідомлення
рівня небезпеки серед сту

дентської молоді відіграє ви
рішальну роль у боротьбі з
захворюванням.
У рамках акції «Не дай
СНІДу шанс» активісти во
лонтерського центру «У рит
мі молоді» Студентського
парламенту (до яких приєд
налися і студенти іноземно
го факультету) роздавали
усім студентам червоні
стрічки. Нашим волонтерам
вдалося привернути увагу
близько 400 студентів, що
свідчить про високий рівень
усвідомлення
молоддю
проблеми СНІДу та бажан

ня убезпечити себе.
Ми дякуємо всім, хто взяв
участь в акції, а також нашо
му волонтерському центру
«У ритмі молоді» за гарну ор
ганізацію акції, ініціативність
та відповідальність.
Ми закликаємо усіх бути
не байдужими до питання
СНІДу та ВІЛінфікування, ад
же ми, як майбутні лікарі, в
першу чергу повинні турбу
ватися про здоров’я (як
своє, так і оточуючих).
Олена Снісаренко
1й курс медичного факультету

1-ãî ãðóäíÿ – Âñåñâ³òí³é äåíü áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì
Співробітники та лікаріін
терни кафедри післядип
ломної освіти ВДНЗУ «Україн
ської медичної стоматологіч
ної академії» 26 листопада
2014 року відзначили Всес
вітній день боротьби зі
СНІДом.
Була прослухана лекція
«ВІЛінфекція в Україні», яку
читав випускник нашої ака
демії, лікарстоматолог, а в
теперішній час – керівник
профілактичних
програм
благодійного фонду «Гро
мадське здоров’я» А.М. Во
лик.
Присутні прослухали дані
про епідемічну ситуацію з
ВІЛінфекції/СНІДу в Україні,
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а також у місті Полтаві ста
ном на 2014 рік.
Епідемія ВІЛінфекції про
довжує залишатися серйоз
ною проблемою як для сис
теми охорони здоров’я, так і
для країни в цілому. За пе
ріод 19872014 років серед
громадян України зареєс
тровано 255976 інфікованих
осіб, 71192 хворих на СНІД
та 33662 померлих від захво
рювань, зумовлених СНІДом.
Щороку збільшується кіль
кість осіб, які перебувають
під медичним наглядом у
закладах охорони здоров’я
служби профілактики та бо
ротьби зі СНІДом. Станом на
01.07.2014 року на обліку

знаходилось 144655 ВІЛпо
зитивних громадян України
(319,7 – на 100 тисяч насе
лення), у тому числі 32865
хворих на СНІД (72,6 – на 100
тис. населення). Територія
ми з високим рівнем поши
реності ВІЛінфекцій залиша
ються південнозахідні об
ласті. У місті Полтаві за 6 мі
сяців 2014 року виявлено 213
хворих, тобто 14,6% відносно
кількості захворювань в Ук
раїні.
Далі були представлені
показники рівня інфікованос
ті серед основних груп на
селення, перелічені основні
групи, моніторинг резистен
тності ВІЛ до АРВпрепара

тів, основні групи ризику до
ВІЛінфекції та ін.
Присутні дуже уважно
прослухали лекцію, задава
ли запитання, особливо по
групах ризику, так як лікарі
стоматологи відносяться до
цієї групи.
Лекцію про ВІЛінфекцію в
Україні лікаріінтерни слуха
ють щорічно в листопаді мі
сяці та з повагою відносять
ся до рекомендацій у своїй
роботі по профілактиці інфі
кованості.

Відповідальна за виховну
роботу, доцент
Л.Я. Богашова
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9 грудня 2014 року в Полтавському
національному педагогічному уні
верситеті відбулися змагання з футза
лу серед команд ВНЗ м.Полтави на
приз «Футбольна родина» під патро
натом «Фонду братів Павліченків»,
який зібрав 5 студентських команд з
вишів нашого міста. Збірна команда
ВДНЗУ «УМСА» в напруженій бо
ротьбі, перемігши всі командиучас
ниці, стала чемпіоном цих змагань.
Склад команди:
1. Федоренко Сергій (1 стом., 8 гр.);
2. Лінік Станіслав ( 6 мед., 2 гр.);
3. Васьковець Олександр ( 4 мед.,
10 гр.);
4. Кохановський Анатолій ( 3 стом.,
5гр.);
5. Наумчук Павло ( 3 мед., 3 гр.);
6. Фоменко Артур ( 2 стом., 5 гр.);
7. Полянський Олександр ( 3 мед.);
8. Атамась Євген ( 2 стом., 4 гр.);
9. Борківець Дмитро ( 1 мед., 7 гр.);
10. Бохоня Антон ( 1 стом., 5 гр.).
На турнірі були визначені також
гравці в номінаціях «Кращий воро
тар» та «Кращий бомбардир». Дуже
приємно, що переможцями в цих но
мінаціях стали студенти з нашої збір
ної Федоренко Сергій та Коханов
ський Анатолій.
Команда ВДНЗУ «УМСА» за пере
могу в турнірі була нагороджена Куб
ком, медалями, грамотами, спортив
ною літературою та інвентарем від
організаторів змагань.
Приємно відзначити, що це вже
третій кубок, який здобули футболіс
ти академії в 2014 році. До цього вони
були бронзовими призерами з міні
футболу та срібними призерами з
пляжного футболу. Всі перемоги на
шої збірної – це результат кропіткої
праці тренеравикладача з футболу
Сича Олега Васильовича. Вітаємо йо
го і вихованців із вдалим закінченням
спортивного року!
13 грудня 2014 року відбулася VІІІ
Спартакіада серед співробітників
ВДНЗУ «УМСА». Спартакіада скла
далася з 5 видів спорту, що входять до
програми обласної галузевої Спарта
кіади (настільний теніс, шашки, ша
хи, стрибки у довжину та гирьовий
спорт). 64 учасники з 5 команд вибо
рювали право бути найкращими в
особистому та командному заліку.
Чемпіонами VІІІ Спартакіади серед
співробітників ВДНЗУ «УМСА» ста

ли: Мосягіна Тетяна (стрибки), Сос
ненко Євген (стрибки, гирьовий
спорт), Вавілов Володимир (гирьо
вий спорт), Омельченко Олександр
(гирьовий спорт), Бурцева Галина
(настільний теніс), Могила Олек
сандр (настільний теніс), Казакова
Катерина (шахи), Боряк Віктор (ша
хи), Міщенко Сергій (шашки) та Бі
лозер Лариса (шашки). В командно
му заліку з видів спорту чемпіонами в
змаганнях зі стрибків у довжину та
шашок стала команда АГР, з настіль
ного тенісу та гирьового спорту – ко
манда стоматологічного факультету, в
змаганнях з шахів – команда медич
ного факультету. Після 5 видів в за
гальнокомандному заліку перемож
ницею VІІІ Спартакіади стала коман
да АГР. На другому місці – команда
стоматологічного факультету. Бронзу
виборола команда медичного фа
культету.
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Спартакіада організована спортив
ним клубом «Медик» (голова – Кап
луновська І.М.), профкомом академії
(голова – Борисова З.О.) та міською
радою ФСТ «Спартак» (голова – Бур
цева Г.В.). Призери Спартакіади були
нагороджені медалями та грамотами
від спортивного клубу «Медик». Всі
учасники змагань отримали заряд ба
дьорості та гарного настрою, а це
найвища нагорода для організаторів
змагань.
Бажаємо в наступному році нових
звершень та сподіваємося, що не
дивлячись на негаразди сьогодніш
нього життя, ВДНЗУ «УМСА» був, є і
залишиться не тільки кузнею медич
них кадрів, а й осередком здорового
способу життя.
І.М.Каплуновська.
Віцепрезидент Спортивного клубу
«Медик»
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