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В ДОБРУ ПУТЬ, ПЕРШОКУРСНИКИ 2015го!
у р о ч и с т а
1 вересня 2015 року в па
лаці дозвілля «Листопад»
відбулося урочисте засідан
ня Вченої ради Вищого дер
жавного навчального закла
ду України «Українська ме
дична стоматологічна ака
демія», присвячене Дню
знань та зарахуванню сту
дентів на перший курс ака
демії. Першокурсники, які
гідно та рішуче пройшли усі
вступні випробування, при
єдналися до дружної сім’ї
одного з провідних вишів
України – Української ме
дичної стоматологічної ака
демії.
Урочисте засідання від
крив ректор академії, заслу
жений лікар України, док
тор медичних наук, профе
сор, академік Української
академії наук Ждан Вячес
лав Миколайович. Ректор
побажав студентам першого
курсу пройти увесь шлях
навчання у нашій академії з
високо піднятою головою,
зробити вдалий крок уперед
до здобуття нових знань,
щоб у подальшому житті во
ни могли пишатися, що бу
ли студентами саме нашого
вузу, нашого міста, та, опа
новуючи нелегкі дисциплі
ни, завжди залишатися лю
диною в великої літери. Та
кож, додав ректор, медици
ні – найблагороднішій з
професій – потрібно навча
тися усе життя, тому двері
alma mater завжди будуть
відчиненими для своїх уч
нів.
У святкових заходах взяли
участь і вельмишановні гос
ті. Голова Полтавської об
ласної державної адмініс
трації Головко В.А. поздо
ровив із Днем Знань студен
тів і викладацький склад,
який, як наголосив Валерій

п о с в я т а

в

с т у д е н т и

ти достойними лікарями, а
викладачам терпіння й усіх
гараздів.
Директор Департаменту
охорони здоров’я Полтав
ської обласної державної
адміністрації Лисак В.П. в
День Знань побажав здо
ров’я та добра, отримати усі
необхідні знання та працю
вати на благо людини.
Начальник управління
охорони здоров’я виконав
чого комітету Полтавської
міської ради Сергій Олек

Анатолійович, високо оці
нюється в Україні й світі, та
побажав успіхів нашому
навчальному закладу, який
є взірцем відносин у колек
тиві, як наслідок і здобутки
академії дуже високі: «Успі
хів, наснаги, тримати пра
пор академії так само висо
ко та примножувати надве
ликі здобутки! Зі святом!»
З вітальним словом до
присутніх звернувся і зас
тупник голови Полтавської
обласної ради Микійчук
В.П. Він побажав студентам
натхнення, гарного навчан
ня, освоєння науки, здо
ров’я та успіхів, завжди лю
бити свою професію та ста

сандрович Котов приєднав
ся до щирих вітань та пере
дав поздоровлення від місь
кого голови Полтави О.Ф.
Мамая.
Його Високопреосвящен
ство єпископ Новокахов
ський і Генічеський Філарет
у напутньому слові наголо
сив, що за студентські роки
важливо не розслаблятися,
намагатися встигнути все,
не соромитися вчитися,
вміти жертвувати, любити
рідну Україну, робити її кра
щою та бути справжнім лі
карем – інтелігентною, по
рядною, благочестивою лю
диною з великим серцем.

До вітань приєдналися і
наші прекрасні художні са
модіяльні студентські ко
лективи, вразивши присут
ніх своїми чудовими номе
рами, які випромінювали
любов до Батьківщини та
рідної академії.
У ході проведення уро
чистих заходів, хвилиною
мовчання вшанували па
м’ять загиблих, які віддали
своє життя за незалежність
та цілісність нашої держави.
За давньою традицією для
вручення першокурсникам
символічних ключа знань та
студентського квитка на
сцену запросили незмінних
керманичів: ректора акаде
мії професора Ждана В.М.,
деканів факультетів профе
сора Сидорову А.І., профе
сора Рябушка М.М., профе
сора Похилько В.І. та зас
тупника директора медич
ного коледжу Біланову
Л.П., після чого гучно про
лунав гімн нашої академії.
Почесне право зачитати
клятву надали Марії Чикор
та Артему Саркісяну, і для
прийняття клятви студента
Української медичної сто
матологічної академії пер
шокурсники встають та, під
одноголосне «Клянусь!»,
вперше в житті одягають
свої професійні білі халати
та шапочки.
Здійснилася
заповітна
мрія. Тепер наші студенти
розпочинають новий шлях,
здійснюють заповітну мрію
оволодіти такою нелегкою,
але необхідною професією
лікаря. В добру путь, пер
шокурсники!
Єлизавета Золотарьова.

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
26 серпня відбулося традиційне засідання вченої ради академії
Напередодні початку ново
го навчального року, 26 сер
пня, відбулося традиційне за
сідання вченої ради акаде
мії.
Як одне з основних питань
вчена рада розглянула звіт
ректора академії професо
ра Ждана В.М. перед трудо
вим колективом за 2014–2015
навчальний рік та першочер
гові завдання щодо поліпшен
ня підготовки спеціалістів у
2015–2016 роках.
На початку засідання рек
тор поздоровив усіх із почат
ком навчального року та по
бажав терпіння, наснаги, ви
важеності, щоб позитивні здо
бутки примножувалися, а не
гаразди обходили стороною.
Вячеслав
Миколайович,
розпочавши з основних по
казників діяльності академії
за останній рік, осягнувши
усе, що було зроблено і що
потрібно буде зробити, допо
вів, що ВДНЗУ «УМСА» має IV
рівень акредитації, включена
до Державного реєстру нау
кових установ, отримала лі
цензію МОН України серії АЕ
№458455 на право надання
освітніх послуг. Наразі в ака
демії функціонують такі фа
культети, як: медичний №1,
медичний №2, стоматологіч
ний, підготовки іноземних сту
дентів, післядипломної освіти,
а також 53 кафедри та інші
основні структурні підрозді
ли.
Також ректор наголосив,
що у жовтні 2014 року ВДНЗУ
«УМСА» отримала Сертифі
кат, який підтверджує, що
система управління якістю
Академії відповідає вимогам
Державного Стандарту ДСТУ
ISO 9001:2099 (ISO 9001:2008,
ІDТ). І відповідний документ
засвідчує високу якість на
дання освітніх послуг та вод
ночас засвідчує, що акаде
мія постійно працює в контек
сті формування власної су
часної системи управління
якістю, яка визначається як
засіб досягнення визначених
цілей.
Штатна чисельність співро
бітників академії станом на
01.09.15р. становить 1266 осіб
(науковопедагогічні та нау
кові працівники – 559 осіб,
навчальнодопоміжний пер
сонал – 242 особи) та за
2014/15 навчальний рік прий
нято на посади науковопе
дагогічних працівників – 32
особи.
У 2014–2015 н.р. здобули
наукові ступені: Доктора наук
– 1 особа; Кандидата наук –

2 сторінка

17 осіб. Присвоєно вчене
звання: Професора – 1 осо
ба; Доцента – 25 осіб. За ва
гомий особистий внесок у
розвиток охорони здоров’я,
високий професіоналізм на
городжено: Почесною Гра
мотою МОЗ України – 2 осо
би, Подякою МОЗ України – 3
особи, Грамотами обласної
ради – 3 особи, Грамотами
обласної державної адмініс
трації – 3 особи, Грамотами
міського голови – 4 особи,
Грамотами Октябрської ра
йонної ради у м. Полтаві – 5
осіб, Відзнакою ректора – 5
осіб.
Не обійшлося і без сумнів
них втрат. Пішли від нас на
завжди 3 людини.
Було представлено контин
гент докторантів, аспірантів,
магістрантів та клінічних ор
динаторів
академії
за
2014–2015 рік та осіб, які нав
чаються в академії.
Щодо особливостей вступ
ної кампанії 2015 року, рек
тор наголосив на зменшенні
кількості вступників до ВНЗ та
скороченні її термінів, відсут
ності хвиль зарахування, фор
муванні конкурсного бала із
застосуванням вагових кое
фіцієнтів й формуванні списку
рекомендованих до зараху
вання за державним замов
ленням в ЄДЕБО з урахуван
ням конкурсного балу та прі
оритетності заяв. Але до на
шої академії було подано на
17% більше заяв, ніж минулого
року. Відбувся прийом й на 2
й курс за спеціальністю «Сто
матологія» (скорочений тер
мін навчання).
Загалом, на 1й курс до
ВДНЗУ «УМСА» у 2015 р. було
зараховано 909 осіб (держ.
замовлення – 280, контракт –
629).
На медичному факультеті
№1 (декан – М.М. Рябушко)
станом на 01.09.2014р. нав
чався 1471 студент (бюджет
на форма навчання – 1057,
контрактна – 414). Станом на
19.06.2015р. на факультеті
навчалось 1522 студенти
(бюджетна форма навчання –
1112, контрактна – 410). 73
студенти було зараховано в
число студентів з ДонНМУ,
ЛугДМУ. Протягом навчально
го року було відраховано 32
студента.
Державному розподілу під
лягав 141 випускник, що нав
чався за державним замов
ленням, в тому числі 10 сту
дентів переведених на нав
чання з Дон НМУ та Луг ДМУ.
План держзамовлення був

виконаний на 100%.
На медичному факультеті
№2 (декан – В.І. Похилько)
станом на 1.09.2014р. навча
лося 358 студентів. Протягом
навчального року було відра
ховано 8 осіб. Державному
розподілу підлягали 56 випус
кників, які навчались за дер
жавним замовленням. План
держзамовлення виконаний
на 100%.
На стоматологічному фа
культеті (декан – Сидорова
А. І.) станом на 01.09.2014 р.
навчалося 1211 студентів.
Протягом навчального року
було відраховано 33 студен
та. Державному розподілу на
факультеті підлягали 25 випус
кників, що навчались за дер
жавним замовленням. План
держзамовлення виконаний
на 100%.
На факультеті підготовки
іноземних студентів (в.о. де
кана – Буря Л.В.) навчалося
794 студенти (383 – «Лікуваль
на справа», 411 – «Стомато
логія». На І курс було зарахо
вано 158, з них 89 – за спеці
альністю «Лікувальна спра
ва», 69 – за спеціальністю
«Стоматологія».
Протягом навчального року
відраховано 22 студенти.
На факультеті післядиплом
ної освіти (проректор з нау
ковопедагогічної роботи та
післядипломної освіти І.М.
Скрипник) навчальний рік
традиційно
розпочато
04.08.2014 р. щорічною семі
нарнарадою «Спільна діяль
ність ВДНЗУ «УМСА» та ЛПЗ
Полтавської області з підви
щення якості післядипломної
освіти лікарів» для головних лі
карів, базових керівників ін
тернатури, лікарівінтернів з
питань організації та прове
дення післядипломної освіти
лікарів Полтавської області.
Було зазначено, що у 2014 –
2015 н.р. лікарівінтернів нав
чалось 650 осіб, з них 276 ме
дичного профілю і 374 стома
толога; на бюджеті – 257 ліка
рівінтернів, на контракті – 393
лікаряінтерна.
У медичному коледжі (ди
ректор – Кундій Ж.П.), який
розширює діапазон своїх
можливостей, загальний кон
тингент студентів на кінець
2014–2015 н.р. налічував 467
осіб (медичне відділення:
спеціальність «Сестринська
справа» – 137, спеціальність
«Стоматологія ортопедична»
– 93; фармацевтичне відділен
ня: спеціальність «Фармація»
– 237 осіб, в т.ч. 117 заочної
форми навчання).

На підготовче відділення
для іноземних громадян (заві
дувач відділення – Л.В. Богиня)
було зараховано 58 осіб із 17
країн.
Щодо підготовки сімейних
лікарів, ректор зауважив, що
у Полтавській області охоп
лення надання медичної до
помоги населенню на заса
дах сімейної медицини у 2014
і 2015 роках становило 92,5%,
тоді як по Україні цей показ
ник становить: у 2014 році –
56,4%, у 2015 p. – 67,2%. Та
всього в Полтавській області
первинну медичну допомогу
надають 575 сімейних лікарів.
11–12 червня 2015 р. у м.Пол
тава відбувся також IV з’їзд сі
мейних лікарів України.
Активно впроваджується
дистанційна освіта в навчаль
ний процес лікарівінтернів та
курсантів, безперервно про
водиться вдосконалення лі
карів (підвищення кваліфікації
на базі кафедр академії).
В.М. Ждан зазначив, що
протягом 2014 – 2015 року для
забезпечення навчального
процесу в академії було зо
середжено увагу на технічній
складовій інформаційної сис
теми, зокрема на модерніза
ції локальної мережі, бездро
тового доступу до Інтернету
та розширено інтернетканал
до 1 гігабіта на секунду, а та
кож створено та функціону
ють 22 комп’ютерні класи за
гальною кількістю 230 нав
чальних місць, які об’єднані в
локальну мережу.
Активно впроваджувались
технології відеоконференц
зв’язку в навчальному та піс
лядипломному процесі підго
товки спеціалістів.
У 20142015 році співробіт
никами академії було вида
но: 9 підручників, 53 посібни
ки з грифами МОН, МОЗ Ук
раїни та ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ
України», 59 посібників з гри
фом ВДНЗУ «УМСА», 5 моног
рафій та 9 типових навчаль
них програм.
Академія – неодноразовий
учасник престижних міжна
родних і національних виста
вок у галузі освіти.
Схвально була оцінена на
укова робота, яку виконує
проректор з наукової роботи
професор Кайдашев І.П.
Були представлені основні
результати міжнародної нау
кової діяльності у 2014–2015
році, а також інфографіка па
тентноліцензійної діяльності.
Згідно з Реєстром МОЗ та
АМН України на 2014 p., в
(Продовження на 3 й стор.).

Трибуна лікаря

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
26 серпня відбулося традиційне засідання вченої ради академії
(Продовження.
Початок на 2 й стор.).
академії були проведені нау
ковопрактичні конференції з
міжнародною участю.
Виконуються науководос
лідні роботи, де, не зважаючи
на зменшення фінансування,
підвищується ініціатива.
За звітний період спеціалі
зована вчена рада провела
17 засідань, на 9 з них відбув
ся захист 1 докторської та 8
кандидатських дисертацій.
В 2014 році у спеціалізова
ній вченій раді пройшли офі
ційний захист 9 здобувачів на
укового ступеня, з них 5 спів
робітників і здобувачів ВДНЗУ
«УМСА», що складає 56% від
загальної кількості осіб.
Також ректор наголосив на
основних досягненнях та здо
бутках Ради молодих вчених
та Студентського наукового
товариства.
Були висвітлені й основні
результати лікувальної діяль
ності у 2014–2015 н.р. (про
ректор з науковопедагогіч
ної та лікувальної роботи –
проф. Ксьонз І.В.). Спільно з
Департаментом
охорони
здоров’я Полтавської ОДА
створені багатопрофільні ме
дичні бригади для надання
планової консультативної до
помоги жителям сільської міс
цевості. Протягом навчально
го року було проведено 12

виїздів в райони області (17 у
2013–2014 н.р.) та прокон
сультовано 2690 жителів села
(2954 у 2013–2014 н.р.). 2178
хворих були направлені на лі
кування в лікувальнопрофі
лактичні заклади третього рів
ня надання медичної допо
моги (2304 у 2013–2014 н.р.).
Вячеслав Миколайович на
голосив і на виконанні акаде
мією постанови Кабінету Мі
ністрів України від 22.10.2008
року №943 та заходів по
енергозбереженню. Для за
безпечення економії енерго
ресурсів ВДНЗУ «УМСА» були
розроблені заходи на 2014
рік, які були виконанні у пов
ному обсязі. За 2014–2015 уч
бовий рік заощаджено: теп
лоенергії на 5,17%, природ
ного газу на 10,1%, гарячої во
ди на 3,8 %, холодної води на
9,9%.
Висвітлювалися й основні
результати виховної роботи у
2014–2015 p.p. За результата
ми ранжування ВНЗ IV рівня
акредитації та закладів після
дипломної освіти МОЗ Украї
ни за розділами у 2014 році
виховна робота колективу
академії визнана достат
ньою та посіла шосте місце
серед 15 вузів.
Позитивно була оцінена і ді
яльність Студентського пар
ламенту нашої академії.
В академії творений Штаб

допомоги бійцям АТО. Співро
бітники і студенти академії
спільно з медичною грома
дою області беруть участь у
різноманітних акціях та зби
рають не малі кошти на пот
реби наших бійців. За звітний
період було зібрано 290 ти
сяч гривень.
Відділ культурноосвітньої
діяльності координує і органі
зовує роботу 19 гуртків та ко
лективів.
Першочерговими завдан
нями на наступний період
було визначено такі:
1. Продовжити роботу,
спрямовану на підвищення
кількості співробітників із нау
ковим ступенем, та забезпе
чення кадрового резерву на
посаду завідувачів кафедр
докторами наук.
2. Спрямувати роботу нау
ковців академії щодо ство
рення сучасних підручників
та посібників, активно висвіт
лювати свою діяльність в жур
налах, які входять до науко
метричних баз.
3. Забезпечити більш якісну
підготовку студентів та інтер
нів до іспитів «Крок1», «Крок
2», «Крок3».
4. Активно вести пошук гос
пдоговірних науководослід
них робіт та створення науко
вопрактичних та навчально
наукових центрів з концен
трацією ІТресурсів, нових

НДІ, наукових лабораторій,
закупівлі сучасної наукової та
лікувальної техніки.
5. Поширити роботу з пошу
ку іноземних партнерів, вжи
вати дієві заходи із залучення
іноземних грантів та посилити
роботу щодо набору інозем
них студентів на навчання в
академії.
На вченій раді було пред
ставлено та затверджено
графік навчального процесу
академії, план роботи нав
чальної частини, робочі нав
чальні плани, комплексний
координований план контро
лю якості підготовки спеціа
лістів, план організаційно
методичної комісії з контро
лю та якістю підготовки фа
хівців, список лекторів, пла
ни методичних конференцій
та семінарів з педагогічної
майстерності, склад комі
сій, бюджет робочого часу
професорсько викладаць
кого складу на 2015–2016
н.р. Затверджено план ви
ховної роботи зі студентами
на 2015–2016 н.р., а також
склад вченої ради академії
та план її роботи на 2015 –
2016 н.р.
Єлизавета Золотатьова.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2015
Ось і почалася нова нав
чальна пора. Аудиторії ака
демії заповнилися спрагли
ми до знань студентами.
Першокурсники вже почали
освоюватися у навчальному
процесі та рідній alma mater.
Зараз вони гордо можуть
називати себе студентами
ВДНЗУ «УМСА». А ще не так
давно переживали напру
жені дні вступної кампанії.
Якою вона була та чим виріз
нилася з поміж минулоріч
них розповів відповідальний
секретар приймальної ко
місії ВДНЗУ «УМСА» профе
сор Валентин Миколайович
Дворник.
Особливістю
вступної
кампанії 2015 року стало
зменшення кількості вступ
ників до ВНЗ. Також були від
сутні хвилі зарахування та
скорочено термін вступної
кампанії, а мінімальна кіль
кість балів сертифіката 2015
року (вступного екзамену)
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повинна була становити –
100 балів. Формування спис
ку рекомендованих до за
рахування за державним за
мовленням в ЄДЕБО відбува
лось з урахуванням конкур
сного балу та пріоритетнос
ті заяв, формування ж кон
курсного бала – із застосу
ванням вагових коефіцієнтів.
Валентин Миколайович по
відомив, що розпочалася
вступна кампанія 10 липня і
була подовжена до 2 сер
пня.
Не дивлячись на зменшен
ня кількості абітурієнтів, у
цьому році ВДНЗУ «УМСА» от
римала 5212 заяв від вступ
ників, 75,06% з який були по
дані в електронному варіанті.
Відповідно був великий кон
курс як бюджетну, так і на
контрактну форму навчання
за всіма спеціальностями.
Відбувся також прийом на 2
курс за спеціальністю «Сто
матологія» (скорочений тер

мін навчання).
У зв’язку з тим, що Депар
таментом охорони здоров’я
Сумської області не був за
безпечений конкурс на міс
ця цільового прийому за
спеціальністю «Лікувальна
справа» та «Педіатрія»,
приймальна комісія прове
ла перерозподіл місць пла
ну цільового набору сіль
ської молоді.
За словами Валентина
Миколайовича, план цільо
вого прийому до вищого
державного навчального
закладу України «Україн
ська медична стоматологіч
на академія» у 2015 році на
цільові місця для сільської
молоді виконано на 98,5%.
Конкурс на спеціальність
«Стоматологія» на бюджетну
форму
навчання
склав
80,7%, на контракт – 4,95; від
повідно на спеціальність «Лі
кувальна справа» – 10,3% та
10,1%; на спеціальність «Пе

діатрія» – 33,4% та 21,6%.
За якісним показником за
рахування – 36% зарахова
них – це медалісти, із них: 15
студентів (78,9%) – на спеці
альність «Стоматологія» на
бюджетну форму навчання,
відповідно на «Лікувальну
справу» – 76 (34,3%), на «Пе
діатрію» – 9 (23%).
До медичного коледжу у
2015 році було зараховано
183 чоловіки.
Загалом, 909 осіб було за
раховано на перший курс
до ВДНЗУ «Українська ме
дична стоматологічна ака
демія» у 2015 році: на бюд
жетну форму навчання – 280
осіб, з них на «стоматоло
гію» – 19, «лікувальну справу»
– 221, «педіатрію» – 40; на
контрактну – 629 осіб, з них
на «стоматологію» – 306, «лі
кувальну справу» – 204, «пе
діатрію» – 60 , «стоматоло
гію», 2 курс – 63.

Єлизавета Золотарьова.
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ЗАГАЛЬНА ВИХОВНА ГОДИНА – ДЛЯ ВСІХ!
2 вересня 2015 на кафедрі
післядипломної освіти ліка
рівстоматологів ВДНЗУ «УМ
СА» відбулась перша у цьому
начальному році загальна ви
ховна година згідно рекомен
дацій інформаційного листа
Міністерства освіти і науки Ук
раїни від 24.07.2015 року
№019/354 та адміністрації
академії під девізом «Моя
гордість – Україна». На вихов
ній годині були присутні всі
викладачі кафедри, лікарі
курсанти і лікаріінтерни 2го
року навчання, які щойно
розпочали свій новий нав
чальний рік на очній частині
інтернатури – тобто на ка
федрі, на базі комунальної
установи «Полтавський об
ласний центр стоматології –
стоматологічна клінічна полік
лініка».
Згідно основної мети, пос
тавленої перед організато
рами – формування націо
нальної свідомості, патріотиз
му і відповідальності за долю
України, присутнім було обґ

рунтовано, що ці високі почут
тя можливо реалізовувати
шляхом зосередження, на
даному етапі для лікарівін
тернів, – на навчальному про
цесі: чим краще лікар оволо
діє професією, тим успішні
шою буде його кар’єра, тим
більше коштів зможе він за
робляти, приносячи дохід
країні як повноцінний платник
податків, що допоможе дер
жаві провести реформи, під
няти економіку, розвинути ар
мію і стати сильнішою, за
можнішою, кращою. Адже ін
шої Батьківщини, іншого дому,
у нас немає, і відбудовувати
його, робити краще – це
справа кожного з нас. Кожен
має розуміти, що слід добре
займатися своєю справою,
усвідомлювати життєву пот
ребу професійної підготовки
й трудової активності. Зараз,
у тяжкі для України часи, слід
вимагати більшого і кращого
від себе, від своїх учнів і від
своїх викладачів. При цьому
дотримуватись
правових

норм суспільства, з розумін
ням ставитися до проблем
економічної і соціальної полі
тики держави та шукати шля
хи їх розв’язання.
Далі лікарі були ознайом
лені з окремими статтями За
кону України Про вищу освіту
(2014), які регламентують
права і обов’язки осіб, котрі
навчаються в академії. Також
звернули увагу на те, що ос
новні правові, організаційні,
фінансові засади функціону
вання Вищого державного
навчального закладу України
«УМСА» регламентовані й но
вим законом Про вищу освіту.
Лікарі проявили себе як
глибоко розуміючі і обізнані
особи стосовно навчального
процесу, серйозного став
лення до здобуття професії, а
також до її удосконалення,
розуміння політичних особли
востей у країні, а також і у
сфері законодавства. Їх ко
ментарі та запитання показа
ли високий рівень культури і
відповідальності: професій

ної, начальної, правової. А
також обґрунтовану надію на
кращу Україну і віру в те, що
вони власноруч зможуть
привнести добробут у сус
пільство держави, в якій на
родились, виросли, де жи
вуть їх батьки, житимуть діти і
всі кого ми любимо.
На заключення, хотілося б
звернутися до всіх читачів, так
само як до присутніх на захо
ді, нагадавши слова одного з
найвідоміших німецьких пись
менників XX століття Еріха Ма
рії Ремарка: «В темні часи
добре видно світлих людей».
Важливо шукати таких людей,
об’єднуватись із ними, орієн
туватися на них та самим на
магатися бути «світлими» для
колег, пацієнтів, учнів і викла
дачів.

Шинкевич В.І.,
доцент кафедри післядип
ломної освіти лікарівcтома
тологів, відповідальна за ви
ховну роботу на кафедрі

Äåíü Äåðæàâíîãî Ïðàïîðó Óêðà¿íè òà Äåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
День Незалежності Украї
ни — державне свято Украї
ни, яке відзначається щоро
ку 24 серпня на честь ухва
лення Верховною Радою
УРСР Акту проголошення не
залежності України, що
прийнято вважати датою
створення держави Україна
в її сучасному вигляді.
23го серпня, в День Дер
жавного Прапору України,
та 24го серпня, в День Кон
ституції України, активісти
нашої академії разом із сот
нями полтавців, керівниц
твом області та міста покла
ли квіти до пам’ятника Тара
су Шевченку з нагоди цих

державних свят.
Ці дні є особливими для
кожного українця і це зас
відчує навіть той факт, що від
значити свято спільно усією
громадою, не дивлячись на
несприятливі погодні умови,
прийшло чимало людей. Та
ка висока усвідомленість
надзвичайно доречна в умо
вах сьогодення і важливим є
те, що наша академія зав
жди приділяла велику увагу
таким державним святам,
плекаючи у студентів почуття
любові й гордості за свою
Батьківщину.
Пресслужба Студентського
парламенту.

МІЖНАРOДНИЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТІ
Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки (доц.
Лещенко Т.О., доц. Шарбенко Т.В., ст. викл. Юфименко В.Г.) до
8 вересня, яке щорічно в усьому світі святкується як Міжна
рoдний день грамотності, провела щорічну акцію «Знаю ук
раїнську».
Зі студентами першого курсу медичного факультету викла
дачі провели тестування на знання державної мови. Роботи
були перевірені та проаналізовані.
Підбиваючи підсумки, можна виділити високий рівень мовної
грамотності таких студентів:
Стягайло Юлія
Антонова Дар’я
Рибенко Альона
Брикса Діана
Шкодіна Анастасія
Михайловський Олександр
Голубинська Анна
Перчик Олена, Бут Артем, Темна Катерина

4 сторінка

Котляренко Руслан
Гнатюк Світлана
Гармаш Анастасія
Сошнікова Тетяна
Петриченко Анна
Але, на жаль, кількість студентів, рівень мовної грамотності
яких бажає бути вищим, у рази більша. Є над чим працювати!
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У СТУДЕНТСЬКОМУ ПРОФКОМІ

ЗУСТРІЧ З ВОЇНОМ АТО
19 червня 2015 року від
булася зустріч студент
ського профактиву із вої
ном АТО. Перед тим, як
закидати воїна десятками
питань про АТО, студенти
подякували Юрію Григо
ровичу за те, що він, ри
зикуючи життям, стоїть
на захисті незалежності
нашої держави. Герой із
гордістю за майбутнє по
коління слухав слова
вдячності зовсім юних
студентів.
«Дякуємо Вам за те, що
захищали. Дякуємо, що
не боялись. Дякуємо, що
вижили і стоїте на сторожі

нашого спокою», – подя
кувала герою одна зі сту
денток.
На згадку про зустріч
студентський профактив
подарував воїну квіти та
збірку поезій «Україно, ти

доля моя журавлина», за
допомогою якої медики
Полтавщини
доклали
свою частку до збережен
ня миру і єдності нашої
Батьківщини.
Студентським профак

тивом було прийнято рі
шення про надання мак
симальної опіки та уваги
доньці учасника АТО,
студентці 4 го курсу ме
дичного факультету №2
Пікуль Ользі.
Усі сподіваються, що
найзаповітніше бажання
українців – жити під мир
ним небом і не допустити
війни – здійсниться обо
в’язково!
Після зустрічі, провод
жаючи героя, студенти
аплодували стоячи!
Голова ППО студентів
ВДНЗУ «УМСА»
Онбиш А. Л.

УЧАСТЬ У БЛАГОДІЙНОМУ НАПІВМАРАФОНІ

«У здоровому тілі – здоровий дух!»,
саме з таким лозунгом початок но"
вого навчального року відзначили
студенти академії!
6 вересня у нашому місті був про
ведений благодійний напівмара
фон. Це був наймасовіший напів
марафон в Полтаві за всі роки неза
лежності України.

У подібних заходах багато складо
вих: спортивна, благодійна, турис
тична.
Участь у ньому взяли не лише
полтавці, а й бігуни з усієї України.
Були й іноземці: з Великобританії
та Італії.
Дистанцію кожен обирав сам: 3
км, 10км та 21км. Для дітлахів –
спецпропозиція: 300 метрів або 1
кілометр. Серед учасників – як
професіонали, так і аматори.
Такий забіг у місті провели впер
ше. Зібрані кошти організатори пе
редадуть місцевій дитячій лікарні
на устаткування для онко гемато
логічного відділення.

Студентський профактив разом із
студентами академії та бібліоте
карем читальної зали Гурцевою
Оксаною теж долучилася до цього
заходу. Ми приймали активну
участь у волонтерських загонах, які
допомагали атлетам не зійти з нап
рямку встановленої траєкторії, сте
жили за станом здоров’я та самопо
чуттям спортсменів, активно забез
печували марафонців водою та
їжею на пунктах харчування.
Заступник з питань оргспорту
та туризму, студент II курсу
Губанов Владислав.

ПРИВІТАННЯ ПЕРШОКУРСНИКУ

Шановні першокурсники!
Сьогодні ви стали на шлях здобуття диплому найкращо
го вищого державного навчального закладу України – Ук
раїнська медична стоматологічна академія. Для вас почи
нається новий, цікавий та достатньо складний період жит
тя. Будуть злети, та зустрінуться і труднощі.
Зараз ви маєте змогу вступити до профспілкової організа
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ції, мета якої – захист ваших прав та інтересів, вирішення
різноманітних соціальних проблем. Разом із нами ви змо
жете швидко адаптуватися до нових умов, стати повноправ
ними членами студентського братства. У вас з’являться ре
альні гарантії дотримання усіх передбачених законодавс
твом прав студентської молоді.
Кожен член профспілки студентів ВДНЗУ «УМСА» має
право на отримання матеріальної допомоги у випадку
тяжкого матеріального становища, запрошень на культур
но масові заходи, що проводяться нашою профспілкою,
безкоштовні консультації та захист у соціально правових
питаннях.
Ми чекаємо на вас!!!
Голова ППО студентів ВДНЗУ «УМСА»
Онбиш А. Л.
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70 та річниця завершення Другої світової війни
2 вересня, з нагоди від
значення 70 ї річниці за
вершення Другої світової
війни,
адміністрація,
викладачі, співробітники
та студенти ВДНЗУ «УМ
СА» взяли участь в уро
чистому покладанні кві
тів до Меморіалу Солдат
ської Слави, ушанував
ши пам’ять загиблих, які
поклали своє життя зад
ля нашого щасливого
майбутнього та вислов
люючи повагу тим, хто
вистояв і переміг в ім’я
миру на Землі.
Сьогодні Україна разом
з усім світом висловлює
безкінечну вдячність вої
нам визволителям, які 70
років тому вибороли пе
ремогу у наймасштабні
шій війні в історії людс

тва. До Меморіалу Сол
датської Слави квіти пок
ладали ветерани, депута
ти місцевих рад, керівни
ки органів державної вла
ди та місцевого самовря
дування, представники
трудових колективів, гро
мадських організацій, по
літичних партій, об’єд

нань громадян та усі сві
домі полтавці.
Шану та доземний ук
лін захисникам прийшли
висловити секретар пол
тавської міської ради
Деркач О.А., голова Пол
тавської обласної дер
жавної адміністрації Го
ловко В.А., голова Пол

тавської обласної ради
Ворона П.В., голови ве
теранських організацій
визволителів міста Пол
тава.
Представники нашої
академії разом із грома
дою вклонилися сьогодні
не тільки воїнам Другої
світової, а і нинішнім за
хисникам Батьківщини,
які віддають свої сили,
здоров’я, життя в ім’я
вільної, єдиної України.
Подвиг наших героїв
вшанували
хвилиною
мовчання, висловлюючи
світлу і вічну пам’ять за
гиблим.
Пам’ять про втрати не
згасає, але кожен з нас
зберігає щиру гордість за
сміливих захисників рід
ної землі.
Єлизавета Золотарьова.

ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ
Святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні припадає на другу
суботу вересня, згідно Указу Президента від 29 червня 1994 року № 340/94.
Європейські види спорту,
такі як футбол і боротьба,
почали поширюватися Ук
раїною з кінця XIX ст. На те
ренах всієї Європи було ві
доме ім’я українського
борця
грекоримського
стилю Івана Піддубного.
Багато перемог здобули
українські
спортсмени,
виступаючи в різних видах
спорту у складі збірних ко
манд. Легендами україн
ського спорту є стрибун
Сергій Бубка, футболісти
Олег Блохін та Ігор Бєла
нов, які були відзначені «зо
лотим м’ячем» як найкращі
футболісти Європи.
Визнана в світі й україн
ська школа художньої гім
настики. Зірками цього ви
ду спорту свого часу були
Ірина Дерюгіна і Лариса
Латиніна, яка завоювала 18
олімпійських медалей, з
них 9 золотих, 5 срібних та 4
бронзові – це найбільше
досягнення українських гім
насток в історії олімпіад.
Всього
українськими
спортсменами було заво
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йовано більше чотирьохсот
олімпійських медалей.
Отож, щоб не залишати
ся осторонь святкування
Дня фізичної культури та
спорту, студентський проф
спілковий комітет разом зі
студентськими радами гур
тожитків №1 та №2 організу
вали осінній турнір з волей
болу. Чудового сонячного
ранку суботи, коли нічна
осіння прохолода без жод
ного шансу поступається
теплому сонечку, до спор

тивного майданчику пряму
ють збірні команди з волей
болу. В ігровому протисто
янні взяли участь дві коман
ди: збірна команда гурто
житку №1 ( капітан команди
Атамась Євгеній, студент 3
курсу стоматологічного фа
культету) та збірна команда
гуртожитку №2 (капітан ко
манди Вайсман Дмитро,
студент 6 курсу медичного
факультету №1). Весь турнір
проходив під пильним суд
дівським наглядом студен

та 5 курсу медичного фа
культету №1, капітана во
лейбольної команди ака
демії Мокляка Олексан
дра.
За результатами зіграних
ігор, впевнену перемогу от
римала збірна команда з
волейболу гуртожитку №2
(голова студради гуртожит
ку – Гончарук Олександр).
Переможці та учасники
турніру були нагороджені
дипломами студентської
профспілки.
Правильно та з користю
проведений час підняв
настрій та спортивний дух
не лише учасникам гри, а й
глядачам, які прийшли вбо
лівати за збірні команди
своїх гуртожитків. Усі отри
мали масу задоволення,
хороший настрій та заря
дились сильною спортив
ною мотивацією.
Враховуючи побажання
студентів, наступний спор
тивний турнір серед гурто
житків академії планується
провести вже цієї весни.
Юлія Бреус,
студентка I курсу
медичного факультету №2
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ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК В «ДИКАНСЬКІЙ ДУБРАВІ»
Ось і промайнуло тепле
літо. Студенти та співро
бітники нашої академії
мали чудову нагоду відно
вити свої сили та оздоро
витися в спортивно оздо
ровчому таборі «Дикан
ська Дубрава», який роз
ташований в селі Михай
лівка на березі мальовни
чої Ворскли.
За два тури в таборі від
почило 67 осіб.
Відпочиваючі були за
безпечені умовами для
якісного та повноцінного
відпочинку. У таборі для
відпочиваючих
щодня
проводилася ранкова гім
настика та дотримувався
режим. Відпочиваючі ма
ли змогу здійснювати пі
шохідні прогулянки, при
йом повітряних і соняч
них ванн, купання в річці.
Викладачами, в години
спортивно масової робо
ти з відпочиваючими,
зверталася увага на прид
бання навичок і оволодін
ня основними елемента
ми техніки ігрових видів
спорту, організовувалися
спортивні ігри та змаган
ня з таких видів спорту,
як: волейбол, баскетбол,
міні футбол, більярд, бад
мінтон, шахи і шашки.
Адміністрацією табору
спільно зі спортивним
клубом «МЕДИК» (голо
ва І.М. Саркис) була про
ведена Спартакіада табо
ру з трьох видів спорту
(теніс, шахи, волейбол).
Переможці Спартакіади
були нагороджені Грамо
тами та Дипломами.
Основним напрямком у
щоденній роботі виклада
чів було проведення за
нять з дотримання правил
поведінки на воді і нав
чання
відпочиваючих
плаванню.
Відкриття табору супро
воджувалося номерами
художньої самодіяльнос
ті, які підготували відпо
чиваючі, підняттям націо
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нального прапора Украї
ни, розведенням багаття,
дискотекою, організова
ною за допомогою відділу
культурно освітньої ді
яльності, та смачною ви
пічкою від профкому ака
демії (голова З.О. Борисо
ва).

Опішню з метою озна
йомлення із рукоділлям
майстрів гончарного мис
тецтва у Національному
музеї заповіднику Укра
їнського гончарства в
Опішному, завітати і про
гулятись стежинами буз
кового гаю в Диканьці та

У період роботи табору
були організовані походи
уздовж берегів річки
Ворскла, у лісову зону
Диканського заповідни
ка. Поціновувачі рибної
ловлі змагалися у вилові
найбільшої рибини.
У вихідні дні відпочива
ючі мали можливість виї
хати на екскурсію в смт

загадати бажання біля
Кочубеївських вікових
дубів.
Милуватися
красою
річки Ворскла та її берега
ми відпочиваючі мали
можливість завдяки орга
нізованому відпочинку на
човнах униз за течією річ
ки.
28 липня була організо

вана екскурсія на кінну
ферму, де відпочиваючі
побачили показові висту
пи юних спортсменів.
У вечірній час у таборі
проводилися телевізійні
перегляди інформаційних
програм. За допомогою
DVD було організовано
перегляди мультипліка
ційних та художніх філь
мів, конкурси караоке,
дискотеки, організована
робота бібліотеки табору.
Протягом дня працювали
засоби
гучномовного
зв’язку. У період роботи
табору працювала систе
ма провідного телебачен
ня.
Усі спортивно масові
заходи, оздоровчі проце
дури і культурно масова
робота проводилися під
постійним спостережен
ням лікаря табору і при
необхідності коректува
лися в залежності від по
годних умов, стану здо
ров’я і віку відпочиваю
чих.
Завдяки сумлінній ро
боті працівників їдальні,
харчування відпочиваю
чих було повноцінним,
висококалорійним
та
смачним.
Обслуговуючий персо
нал табору до виконання
своїх службових обов’яз
ків відносився сумлінно,
намагаючись
створити
максимально сприятливі
умови для відпочиваючих.
Протягом двох турів ро
боти табору порушень
дисципліни і внутрішньо
го розпорядку дня не бу
ло, відпочиваючими були
висловлені і записані в
книгу відгуків і пропози
цій слова теплих поба
жань на адресу адмініс
трації табору.
І.М.Каплуновська.
Віцепрезидент Спортивного
клубу «Медик»
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ХІІ Обласна Спартакіада серед працівників медичних закладів
29 серпня 2015 р. в смт Білики відбу
лися фінальні змагання ХІІ обласної
Спартакіади серед працівників медич
них закладів з волейболу, гирьового

вів СК «Медик» (голова Саркіс І.М.).
Вітаємо нашу команду та зичимо но
вих яскравих перемог!
Також вітаємо студента 6 курсу ме

спорту, н/тенісу, л/а кросу, стрибків у
довжину та перетягування канату.
Починаючи з лютого місяця велася
напружена боротьба між командами з
видів спорту за відбір до фіналу. В цій
боротьбі взяли участь 40 команд ме
дичних закладів Полтавського регіону.
До фінальних змагань вийшли ко
манди ВДНЗУ «УМСА» з волейболу,
настільного тенісу, перетягування ка
нату, легкої атлетики, стрибків у дов
жину та гирьового спорту.
У загальнокомандному заліку ко
манда ВДНЗУ «УМСА» виборола ІІІ
місце з 40 команд (600 учасників) і бу
ла нагороджена Кубком від обласного
обкому профспілки медичних праців
ників. Це велике досягнення наших
співробітників спортсменів. Збірна
команда із стрибків у довжину (Сос
ненко Є.П., Мосягіна Т.В.) завоювала
І місце. Сосненко Є. отримав срібну
нагороду зі стрибків у довжину в осо
бистому заліку та бронзову нагороду з
гирьового спорту. Могила О. став
бронзовим призером у змаганнях з
настільного тенісу.
Вдалий виступ нашої команди був
би неможливим без турботливого
ставлення керівництва академії та
профспілкового комітету (голова Бо
рисова З.О.), який забезпечив учасни
ків змагань транспортом та харчуван
ням. Організаційну роботу по підго
товці до ХІІ Обласної галузевої Спар
такіади серед медичних закладів про
«Трибуна лікаря» № 9 (204), вересень 2015 р.
Редактор Є. Золотарьова
Çàñíîâíèêè: Óêðà¿íñüêà ìåäè÷íà ñòîìàòîëîã³÷íà àêàäåì³ÿ,
Ïîëòàâñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî, ¹ 142. Âèõîäèòü ùîì³ñÿöÿ.
Íàøà àäðåñà: 314024, ì. Ïîëòàâà, âóë. Øåâ÷åíêà, 23, òåë.: 2-57-46
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дичного факультету 24 групи Чаплянка
Анатолія, який виборов срібну медаль
з настільного тенісу на Всеукраїнсько
му масовому спортивному заході «Здо
рова молодь – здорова нація».
25 серпня 2015 року на базі спортив
ного комплексу ВДНЗУ «УМСА» від
бувся І обласний етап Всеукраїнсько
го масового спортивного заходу «Здо
рова молодь – здорова нація». Пере
можцем серед юнаків на І етапі став
наш студент Чаплянка Анатолій, а се
ред дівчат представниця Полтавського
політехнічного коледжу Шкарбан Алі
на. З них була сформована команда,
що представляла Полтавську область
на ІІ етапі Всеукраїнського масового
спортивного заходу «Здорова молодь
– здорова нація». Цей етап відбувся в
м. Одеса (туристичний табір «Молода
Гвардія») з 2 по 4 вересня 2015 року. У

всеукраїнських фінальних змаганнях
взяли участь команди з 23 областей
України. Змагання проводились з
трьох видів спорту: настільний теніс,
пляжний теніс та естафета.
У напруженій боротьбі Чаплянка
Анатолій здобув срібну медаль з нас
тільного тенісу. В загальнокомандно
му заліку представники Полтавського
регіону ввійшли в п’ятірку кращих.
Нашого спортсмена готувала до
змагань тренер викладач з настільно
го тенісу Бурцева Галина Валеріївна.
Бажаємо Анатолію та його тренеру но
вих яскравих перемог!
І.М.Каплуновська.
Віцепрезидент Спортивного клубу
«Медик»
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