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та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації

«ПОЛТАВА ВИШИВАНА»
22 вересня 2018 року, з нагоди Дня міста, адміністрація, вик
ладачі, співробітники та студенти Української медичної сто
матологічної академії та медичного коледжу взяли участь
в щорічному артпроекті «Полтава вишивана».

Святковою ходою, вбрані у вишу
кані та неповторні вишивані сороч
ки, з національною атрибутикою та
безліччю яскравих квітів, разом із
полтавською громадою, пройшли
від Соборного майдану до парку
«Перемога». Народноаматорський
ансамбль танцю «Юність» взяв
участь у відкритті міського параду
разом із творчими колективами ін
ших вузів. Академію презентували

ансамбль бальноспортивного тан
цю «Орхідея» та народноаматор
ський вокальний ансамбль «Маль
ви».
У великій концертній програмі
кращих творчих колективів міста
взяв участь народноаматорський
вокальний ансамбль «Мальви» з
піснею «Красуня Полтава». Глядач
дуже тепло сприйняв виступ нашо
го колективу. Полтавців з Днем міс

та чарівним співом вітали студен
тки медичного факультету №1
А. Безкоровайна та А. Семеренко.
На центральній алеї було пред
ставлено різноманіття квітково
овочевих композицій від трудових
колективів міста на тему «Квітуй,
моя Полтаво». Академія презенту
вала оригінальну тематичну компо
зицію під девізом «Квітуй, Полта
во, в злагоді і мирі, плекай майбутнє
на своїй землі», яка нікого не зали
шила байдужим.
За допомогу в організації та про
веденні заходу, за активну громад
ську і життєву позицію, розвиток та
популяризацію волонтерського ру
ху серед студентської молоді Подя
кою управління у справах сім’ї, мо
лоді та спорту виконавчого коміте
ту Полтавської міської ради було
нагороджено волонтерський загін
«Єдність» Української медичної
стоматологічної академії.
Символи вічного буття, життєс
твердної енергії, гідності, добробу
ту і краси об’єднали всіх у велику
дружню родину! Артпроект «Пол
тава вишивана» зібрав тих, хто ду
шею і серцем вболіває за майбутнє
України, хто поважає споконвічні
традиції та цінує неповторні куль
турні
надбання
українського
народу.

ППІІДДППИИССААННННЯЯ Х
ХААРРТТІІЇЇ
ШАНОВНІ СПІВРОБІТНИКИ
ТА СТУДЕНТСТВО!
18 вересня 2018 року відбулася
визначна подія в історії Україн
ської медичної стоматологічної
академії. Саме цього дня під час
урочистостей, присвячених 30річ
чю Великої Хартії та з нагоди 800
річчя Університету в м. Саламанка
(Іспанія) Українська медична сто
матологічна академія приєднала
ся до Великої Хартії університетів
(Magna Charta Universitatum).

Приєднання «УМСА» до числа під
писантів засвідчує вірність фунда
ментальним принципам, якими ке
руються заклади освіти задля за
безпечення розвитку освіти, іннова
ційних змін у світі та налагодження
співпраці, а саме: свобода в дос
лідницькій і викладацькій діяльності
є основним постулатом університет
ського життя; університет є самос
тійною установою усередині сус
пільств із різною організацією; дос
лідницька і викладацька діяльність

повинні бути морально й інтелекту
ально незалежні від будьякої полі
тичної й економічної влади; повинні
бути нероздільні для того, щоб нав
чання в університеті відповідало б
потребам, що змінюються, запитам
суспільства і досягненням у науці.
Підписання Академією угоди та
кого рівня є заслуженим та законо
мірним результатом злагодженої
роботи всього колективу Академії.
З повагою – ректор В.М. Ждан

ВІТАЄМО З ПОЧЕСНОЮ ВІДЗНАКОЮ!
З нагоди «Дня незалежності
України» Указом Президента
України (№241/2018, від
23.08.2018 р.) за значний осо
бистий внесок в розвиток
охорони здоров’я України,
багаторічну працю, вагомі
трудові здобутки та високий
професіоналізм присвоєно
почесне звання «Заслужений
лікар України» доктору медич
них наук, професору, завіду
вачу кафедри дитячої хірур

гічної стоматології з пропе
девтикою хірургічної стома
тології Української медичної
стоматологічної
академії
ТКАЧЕНКУ Павлу Івановичу.
Колектив кафедри сердечно
вітає шановного Павла Івано
вича з присвоєнням високого
звання «Заслужений лікар Ук
раїни». Бажаємо міцного здо
ров’я, творчого натхнення,
професійних успіхів та сімей
ного благополуччя!

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ»
НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ПРИСВЯЧЕНА
135РІЧЧЮ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ І ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ
2021 вересня 2018 року на кафедрі клініч
ної анатомії і оперативної хірургії проводила
ся Науковопрактична Інтернетконференція з
міжнародною участю «Актуальні проблеми
сучасної клінічної анатомії та оперативної хі
рургії», присвячена 135річчю створення ка
федри, у роботі якої взяли участь провідні фа
хівціморфологи Української медичної стома
тологічної академії, інших медичних вишів Ук
раїни, представники із Канади, Білорусі, Тур
ції, Азербайджану та Узбекистану.
У наукових дискусіях взяли участь очні учас
ники конференції, професори Проніна О.М., Бі
лаш С.М., Дубінін С.І., Шепітько В.І., Старченко
І.І., Півторак В.І., Костюк Г.Я., Гнатюк М.С., Дуден
ко В.Г., Кошарний В.В., Черно В.С., Григор’є
ва О.А.
У ході Інтернетконференції були обговорені
сучасні актуальні проблеми розвитку морфо
логічної науки та стан викладання клінічної ана
томії і оперативної хірургії у медичних вишах
України.
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Трибуна лікаря

«БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА ПЕДІАТРА»
РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
22 вересня на базі Укра
їнської медичної стомато
логічної академії відбувся
регіональний
науково
практичний семінар «Без
перервний професійний
розвиток сімейного лікаря
та педіатра» на тему: «Су
часна діагностика, ліку
вання та профілактика по
ширених інфекційних та
неінфекційних хвороб ди
тячого віку».
Учасників
конференції
привітала головний експерт
за спеціальністю «Педіатрія»
Департаменту охорони здо
ров’я Полтавської ОДА Пи
саренко С.Г. та проректор з
науковопедагогічної робо
ти та післядипломної освіти
Скрипник І.М.
На пленарному засіданні
з вагомими та актуальними
доповідями виступили:
Членкореспондент НАМН
України, професор О.П. ВО
ЛОСОВЕЦЬ (МОЗ України) –

«Вітчизняна педіатрія: час
змін»;
Професор С.П. КРИВО
ПУСТОВ (Національний ме
дичний університет імені
О.О. Богомольця) – «Клінічні
аспекти діагностики, ліку
вання та профілактики поши
реної респіраторної пато
логії у дітей»;
Членкореспондент НАМН
України, професор О.П. ВО
ЛОСОВЕЦЬ (Національний
медичний університет імені
О.О. Богомольця) – «Пневмо
нія та бронхіт у дітей: тактика
прийняття рішень (клінічні ви
падки)»;
Професор С.О. КРАМА
РЬОВ (Національний медич
ний університет імені О.О.
Богомольця) – «Інфекційні
хвороби у дітей в амбула
торній практиці лікаря»;
Професор С.П. КРИВО
ПУСТОВ (Національний ме
дичний університет імені
О.О. Богомольця) – «Сучасні

підходи до антибіотикотера
лії хвороб органів дихання у
дітей та проб антибіотико
резистентності»;
Професор Г.В. БЕКЕТОВА
(Національна медична ака
демія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика) – «Прик
ладні аспекти діагностики та
лікування найпоширеніших
захворювань у дітей та під
літків»;
Професор О.Г. ШАДРІН
(ДУ «Інститут ПАГ НАМН Ук
раїни») – «Актуальні питання
дитячої гастроентерології в
практиці сімейного лікаря та
педіатра»;
Професор Т.О. КРЮЧКО
(Українська медична стома
тологічна академія) – «Стан
дарти та помилки ведення
дітей з захворюваннями
ЛОРорганів»;
Професор С.П. КРИВО
ПУСТОВ (Національний ме
дичний університет імені
О.О. Богомольця) – «Профі

лактична роль вітаміну О у
педіатрії: перспективні пи
тання»;
Професор О.Є. АБАТУРОВ
(ДЗ «Дніпропетровська ме
дична академія МОЗ Украї
ни») – «Медикаментозне уп
равління імунною відповіддю
у дітей».
Конференція була ціка
вою, насиченою та змістов
ною, викликала жваву дис
кусію аудиторії.

Єлизавета Золотарьова.

З У С Т Р І Ч У РА М К А Х П Р О Ф О Р І Є Н ТА Ц І Й Н О Ї Р О Б О Т И
У рамках проведення профорієнта
ційної роботи у медичному коледжі
«УМСА» відбулася робоча зустріч
представників зуботехнічної лабора
торії «МИКСлаб», зокрема завіду
вачки Марини Володимирівни Семе
няки, зі студентами випускних кур
сів спеціальності «Стоматологія»,
майбутніми зубними техніками.
У ході бесіди Марина Володими
рівна відзначила досить високий рі
вень підготовки зубних техніків, а
також розповіла про новинки на

ринку зуботехнічної справи, зазна
чивши про їх доступність для Пол
тавського регіону.
Завідувачка лабораторії своєю
розповіддю стимулювала студентів
до пошуку нових форм діяльності
та опанування модернових засобів
роботи, яким було дуже цікаво
спілкуватися із реальним робото
давцем.
Зустріч пройшла у робочій атмос
фері та налагодженні подальшої
співпраці.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ
12 вересня 2018 року о 14:00 відбу
лася презентація проекту Стратегії
розвитку медичної освіти, який роз
робила команда МОЗ України.
До обговорення актуальних проб
лем у медичній освіті та шляхів їх
вирішення долучилися студенти та
викладачі Української медичної
стоматологічної академії. У 5й
аудиторії було проведено онлайн
трансляцію презентації з можливіс
тю поставити запитання безпосе
редньо в.о. Міністра охорони здо
ров’я Уляні Супрун і заступнику
Трибуна лікаря

Міністра Олександру Лінчевському
та залишити свої коментарі щодо
змін в системі охорони здоров’я.
Команда МОЗ представила гро
мадськості своє бачення комплек
сних змін у наступних напрямках
медичної освіти: підвищення якості
вищої медичної освіти, післядип
ломна освіта лікарів, розвиток нау
кових досліджень, академічна куль
тура, ефективне врядування та фі
нансування.
Єлизавета Золотарьова.

сторінка 3

ЗУСТРІЧ ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ

27 вересня в овальній залі «УМСА»
пройшов традиційний круглий стіл з
ректором академії професором
Жданом В.М., на якому були обгово
рені актуальні питання та оголошені
подальші плани на навчальний рік.
На зустрічі були присутні: ректор
академії Ждан В.М., проректор з нау
ковопедагогічної та виховної роботи
Похилько В.М., декан медичного фа
культету №1 Рябушко М.М., заступник
декана стоматологічного факультету
Омельченко О.Є., заступник декана
медичного факультету №2 Полторапав
лов В.А., а також студентиактивісти
студентського парламенту, студент
ського наукового товариства, профко
му та медичного коледжу.
На початку круглого столу було ого
лошено про нещодавні досягнення
академії та її колективу, про інновації,
які вже введені в дію у поточному нав
чальному році. Так, похвально, що на
ша академія вкотре підтвердила Сер
тифікат якості і тепер є учасником Ве
ликої Хартії університетів європей
ського зразку. Разом з тим, ректор за
певнив, що зміна в абревіатурі «УМСА»

ніяк не вплине на навчальний процес і
випуск магістрів у майбутньому. Це за
лишиться звичайною формальністю на
документах, печатках та офіційній назві
нашої альмаматер.
Щодо більш нагальних проблем, то
за підсумками засідання повідомлено:
методики «двійних відпрацювань» не
буде: все залишається тільки в елек
тронному варіанті у спеціально облад
наних для цього кабінетах; на вченій
раді пропонується прийняти офіційне
Положення про автоматичне зараху
вання іспитів студентам, які мають оцін
ку з предмету 4,5 і вище, що розпов
сюджується на всі кафедри академії; в
електронному журналі планується
ввестися загальний рейтинг виклада
чів, який зможуть бачити всі, хто має
доступ до ЕЖ; на кафедрі акушерства
та гінекології була запущена лапарос
копічна стійка для навчання студентів
інтернів за цією ж спеціальністю; для
стоматологів відкрито два класи, об
ладнані новою фантомною технікою
для практичних навичок; закінчена ус
тановка комп`ютерних класів на всіх
екзаменаційних кафедрах академії;

підтверджено існування нового підсум
кового контролю якості знань для сту
дентів 3 та 6 курсів («ректорський кон
троль»); отриманий проект на будів
ництво нового сучасного клінічного
центру з додатковими лекторіями та
власною лабораторією; планується
встановити турнікети за пропускною
системою спочатку в усіх гуртожитках,
а потім і в корпусах самої академії; на
голошено, що будьяке розповсюд
ження методичок/альбомів/навчаль
них матеріалів на кафедрах за кошти
заборонено.
Основне питання, яке турбувало біль
шість присутніх, — це нове американ
ське тестування IFOM. Вячеслав Мико
лайович зазначив, що адміністрація та
професорськовикладацький склад
академії зробить усе можливе для за
безпечення відмінної підготовки студен
тів до будьякого типу оцінки знань.
За нами залишається лише одне:
сумлінно вчитися, щоб згодом стати
кваліфікованим спеціалістом своєї
справи.
Пресслужба студентського парламенту.

ПРОВЕДЕНО ІНТЕРАКТИВНУ ЛЕКЦІЮ
27 вересня кафедрою філософії та
суспільних
наук
(доцент
Са
лій А.В.) та деканатом стоматологіч
ного факультету «УМСА» (доцент Не
чепаєва Л.В.) проведено інтерактив
ну лекцію «Правоохоронні та право
захисні органи в Україні» для студен
тів 1 курсу стоматологічного факуль
тету. Співлектором виступила полі
цейський роти №3 БУПП в Полтав
ській області, сержант поліції Кон
дратенко Алла Андріївна.
Під час лекції студенти дізналися
про права та обов’язки громадян, на
практиці засвоїли різницю між повер
хневим оглядом та обшуком, дізналися
чим відрізняється правопорушення від
злочину та наочно спостерігали за
тим, як повинно проходити спілкування
патрульного і громадянина. В ході за
няття сержант Кондратенко Л.А. нада
ла можливість ознайомитися зі служ
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бовим посвідченням та
жетоном, що викликало
хоплення у присутніх.
Студенти мали змогу
тання, які стосувалися

поліцейським
особливе за
задавати пи
різноманітних

сфер життя сучасного суспільства та
питання з особистого досвіду.
Завідувач кафедри філософії
та суспільних наук
доцент Салій А.В.

Трибуна лікаря

«ОРДЕН СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА»
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ
13 вересня 2018 року в овальній залі Української медичної
стоматологічної академії відбулося урочисте засідання Регіо
нальної ради Полтавської області Відзнаки за професіоналізм
та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», яка здійсню
вала конкурсний відбір у 20172018 рр.

Нова традиція пошанування най
кращих медиків у День святого ве
ликомученика й цілителя Панте
леймона міцно закріпилася й у
Полтавському регіоні. Цього року
відзначення «медичних оскаронос
ців» відбулося в Києві 9 серпня, се
ред найкращих є два представники
Полтавщини.
Приємно зазначити, що Полтав
ський регіон завжди в лідерах і,
крім перемоги на Національному
рівні, діяльність Полтавської Регіо
нальної ради також визнана най
кращою в країні.
Урочистості відкрив голова Регіо
нальної ради Відзнаки, проректор з
науковопедагогічної та виховної
роботи Української медичної сто
матологічної академії, доктор ме
дичних наук, професор – Похилько
Валерій Іванович. «Ми сьогодні
зібралися в цій залі, щоб сказати
один одному слова подяки і відзна
чити найкращих фахівців своєї
справи. Дійсно, Відзнака – це про
ект національного масштабу, і сьо
годні є головною громадською на
городою для медичних працівни
ків, що базується на вдячності паці
єнтів і визнанні колег. Упевнений,
що в наших колективах працюють
спеціалісти, гідні «Медичного Ос
кара» – найвищої нагороди в краї
ні». Голова Регіональної ради роз
повів про роботу, яку здійснювала
Регіональна Рада та про результати
конкурсу.
Трибуна лікаря

За самовіддане служіння україн
ському народові, внесок у розбудо
ву єдиної та гуманної держави,
зміцнення духовного та фізичного
здоров’я українців Почесними гра
мотами Поважної ради Відзнаки
були нагороджені члени Регіональ
ної ради Полтавської області та
представники медичної спільноти,
які зробили значний особистий
внесок у процес пошуку та відбору
кандидатів, оформлення бази доку
ментів та активно сприяли поши
ренню інформації щодо проведен
ня конкурсного відбору:
Ждан Вячеслав Миколайович –
ректор Української медичної сто
матологічної академії, доктор ме
дичних наук, професор, заслуже
ний лікар України
Похилько Валерій Іванович – голо
ва регіональної ради. Проректор з
науковопедагогічної та виховної
роботи, професор кафедри педіат
рії №1 з пропедевтикою та неона
тологією Української медичної сто
матологічної академії, д.мед.наук,
професор, заслужений лікар Украї
ни.
Самолеліс Людмила Миколаївна –
заступник голови ради. Голова
Асоціації медичних сестер Полтав
ської області.
Дурдикулиєва Ніна Іванівна – ди
ректор Полтавського обласного
центру здоров’я.
Юфименко Вікторія Георгіївна –
секретар регіональної ради. Стар

ший викладач кафедри україноз
навства та гуманітарної підготовки
Української медичної стоматоло
гічної академії.
Польщикова Світлана Іванівна –
відповідальна за інформаційний
супровід у регіоні. Член Національ
ної Спілки журналістів України, те
леведуча.
о. Микола Храпач – член регіо
нальної ради. Протоієрей. Настоя
тель СвятоПокровської церкви (м.
Полтава).
Кувічка Олександр Іванович –
член регіональної ради. Голова
Полтавської обласної організації
Профспілки працівників охорони
здоров’я України.
Білан Наталія Володимирівна –
член регіональної ради. Директор
Державного історикокультурного
заповідника «Поле Полтавської
битви».
Соколова Даніїла Андріївна – член
регіональної ради. Голова студент
ського парламенту Української ме
дичної стоматологічної академії.
Ми впевнені, що участь у Націо
нальному проекті з визначення
найкращих представників галузі
охорони здоров’я має надзвичайно
велике значення для суспільного
життя області, адже це підвищить
престиж професії медичного пра
цівника, а громадськість дізнається
про професійний та життєвий шлях
талановитих і високопрофесійних
медичних працівників нашого ре
гіону.
Дякуємо всім за участь у конкурсі
та урочистій церемонії!
Бажаємо миру, міцного здоров’я,
професійних досягнень, злагоди та
любові!
Хай процвітає наша країна, наша
професія буде гідна поваги, а праців
ники галузі будуть ушановані сус
пільством за їх справжній професіо
налізм та милосердя!
В.Г. Юфименко.
Старший викладач кафедри
українознавства та гуманітарної
підготовки.
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ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ
26 серпня виповнилося 99 років
Максиму Андрійовичу Дудченку –
професору кафедри внутрішньої
медицини № 1, доктору медичних
наук, почесному академіку Укра
їнської медичної стоматологічної
академії, полковнику медичної
служби у відставці, учаснику бойо
вих дій Другої світової війни, вете
рану праці, ветерану Збройних сил
СРСР.
За багаторічну сумлінну працю у
практичній медицині й успіхи в гро
мадському житті професор Дудчен
ко М.А. нагороджений бойовими
орденами Червоного Прапора, Віт
чизняної війни І та ІІ ступеня, Черво

ної Зірки, Б. Хмельницького, за зас
луги III ступеня, 30 медалями, зна
ком «Відмінник охорони здоров’я»,
Грамотою Президії Верховної Ради
УРСР, пам’ятною медаллю С.П. Бот
кіна.

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
Дякуємо за дар творить на благо
та в ім’я українського народу. Мно
гїі Вам літа, Максиме Андрійовичу!

«ЗНАЮ УКРАЇНСЬКУ»!
Кафедра українознавс
тва та гуманітарної підго
товки Української медич
ної стоматологічної акаде
мії до 8 вересня, яке щоріч
но в усьому світі святкуєть
ся як Міжнародний день
грамотності, провела що
річну акцію «Знаю україн
ську».
Зі студентами першого
курсу стоматологічного
факультету викладачі «Ук
раїнської мови за профе
сійним
спрямуванням»
(доц. Лещенко Т.О., ст.вик
ладач Юфименко В.Г. )
провели тестування на
знання державної мови.

Роботи були перевірені та
проаналізовані.
Підсумовуючи, можна
виділити високий рівень
мовної грамотності таких
студентів:
Група 1
Грицьков’ян Данило
Євзікова Єлизавета
Костенко Дар’я
Група 2
Євтушок Владислав
Ляшенко Дарина
Овсянникова Дар’я
Слободянюк Вікторія
Група 3
Артемова Мирослава
Василенко Микола

Вінський Владислав
Малишкіна Єлизавета
Гречка Нонна
Філюк Олександр
Група 4
Протасов Богдан
Саприкіна Маргарита
Супруненко Лілія
Група 5
Алістратова Валерія
Сасик Наталія
Сердюк Софія
Шията Дарина
Група 6
Ющенко Яна
Група 7
Єнгаличев Тимур
Ільющенко Анастасія

Лисенко Анна
Група 8
Самохвалова Вікторія
Шульга Катерина
Група 10
Коваленко Катерина
Лавський Володимир
Ткачук Євгенія
Група 11
Гордієнко Савелій
Каратаєв Ілля
Коваль Артем
Недашківська Валентина
Але, на жаль, кількість
студентів, рівень мовної
грамотності яких бажає
бути вищим, у рази більша.
Тож є над чим працювати!

ЕТНОФЕСТИВАЛЬ У ПОЛТАВІ
89 вересня співробіт
ники кафедри післядип
ломної освіти лікарівсто
матологів «УМСА» взяли
активну участь у заходах,
що відбулися в міському
парку культури та відпо
чинку «Перемога», де
проходив другий етно
фестиваль «Зберемося,
Роде!».
У фестивалі взяли участь
60 різних підприємців та
формувань із України.
Мистецька частина фести
валю була представлена
виступами
українських
рокфолккантрі гуртів із ви
конанням автентичних ук
раїнських народних пісень
та музики у сучасній об
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робці. На форумі демонс
трувалися національні ет
нічні майстеркласи з різь
блення по дереву, сні
царства
(оформлення
ікон, іконостасів та ін.), ко
вальства та іншої індивіду
альної художньої творчос
ті; реконструкція козацько
го мистецтва (показові
виступи з козацькими за
бавами для дітей та до
рослих – стрільба з лука,
козацький бойовий гопак –
спас, джигітовка на конях).
Усім сподобалась тради
ційна польова козацька
кухня та цільові навчальні
програми для ветеранів
всіх категорій та їх родин.
Особливо нам сподоба
лись народні ремесла –

різьблення по дереву та
сніцарство,
виготовлені
майстрами козацької гро
мади Полтавщини, які не
одноразово експонували
свої роботи не тільки в Ук
раїні, а й за її межами.

Неймовірно дружня ат
мосфера, привітні усміхнені
люди та гарні спогади – це
подарунок Етнофестивалю
«Зберемося, Роде!  18»
Мельник В.Л.,
Шевченко В.К.

Трибуна лікаря

ПРОЕКТ «YOUTH VOLUNTEER CAMPUS»
З 7 по 9 вересня у таборі «Олімпій
ські надії с. Верхоли» вирувало нев
гамовне волонтерське містечко.
Соціальне згуртування, лідерство,
медіація, постановка цілей за техно
логією «SMART», боротьба з психоло
гічним вигоранням, домедична допо
мога, правила самозахисту, вижи
вання в екстремальних ситуаціях, –
такі знання отримувала активна мо
лодь протягом 3х днів.
Проект «YOUTH VOLUNTEER CAM
PUS» успішно реалізував наступні
завдання:
 популяризація прикладів кращих
молодіжних волонтерських практик;
 обмін досвідом у галузі волон
терства;
 створення комунікативної плат
форми для налагодження співробіт
ництва щодо реалізації соціально
значущих завдань;
 розвиток особистісних компетен
цій волонтерів, отримання нових
знань та вмінь, набуття практичного
досвіду.
Волонтери загону «Єдність» Укра
їнської медичної стоматологічної
академії мали можливість попрацю

вати з потужною командою тренерів
– Марією Тищенко, Сергієм Чепіж
ним, Катериною Довгополою, Дени
сом Капустянським, Юрієм Яковен
ко, Ольгою Воропай, Яною Андрусь.
Реалізувати даний проект стало
можливим за підтримки адміністрації
академії – ректора Вячеслава Жда
на, проректора з науковопедагогіч
ної та виховної роботи Валерія По
хилька, а також Управління у спра
вах сім’ї, молоді та спорту Полтав
ського міськвиконкому, ГО «Поруч»,

Центру
спеціальної
підготовки
«Скіф», AIESEC, UP: unique people,
«Планета Цукерня».
«Youth volunteer campus» таки до
вів, що майбутнє не втрачено. І вели
чезну частину його будуть творити
волонтери.
Учасникам, очі яких палають від
того, аби поділитися частинкою
свого серця з іншими, бажаємо не
зупинятися над ідеями, що зароди
лися в Майстерні соціальних проек
тів, і успішно втілити їх у життя.

«МІСТО ПРОФЕСІЙ»
15 вересня волонтери за
гону «Єдність» Української
медичної стоматологічної
академії взяли активну
участь у міжнародному
проекті «Місто професій»,
що вже п’ятий рік поспіль
реалізовується в Україні.
У Корпусному парку Пол
тави розгорнули імпровізо
ване Місто Професій. При
вході кожна дитина отриму
вала паспорт та мала мож
ливість «влаштуватись на
роботу». Після короткого
майстеркласу від фахівців
своїх галузей, таких, як: ря
тувальник, пожежник, кіно

лог, вибухотехнік, поліцей
ський, лікар, соціальний
працівник, криміналіст, буді
вельник, перукар, агроном,
ветлікар, діджей, автослю
сар, продавець, банкір, ку
хар, актор, модель, кравчи
ня тощо, діти могли спробу
вати себе в обраній профе
сії.
Мета даного проекту –
щоб кожна дитина мала
шанс реалізувати свій по
тенціал. Ініціатор заходу –
міжнародний
журнал
«Community Business Maga
zine».

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРИБИРАННЯ
15 вересня мільйони волонтерів із 150 країн світу приби
рали нашу планету. Акція «Всесвітній день прибирання» –
це масштабний привід, щоб привернути увагу людей до проб
леми забруднення планети та зробити внесок у поліпшення
глобальної екологічної ситуації.
До акції приєдналися та приємно і з користю провели
час волонтери загону «Єдність» Української медичної
стоматологічної академії (координатор доцент Ю.П.
Ющенко), прибравши територію у Прирічковому парку.
«Всесвітній день прибирання» – «WORLD CLEANUP
DAY» – чудова нагода об’єднати зусилля заради здорово
го та екологічного майбутнього кожного жителя планети.

Трибуна лікаря
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ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО, ПЕДАГОГА, КОЛЕГИ, ДРУГА

МИХАЙЛА САХНОВИЧА РАСІНА
27 липня 2018 року після
тривалої тяжкої хвороби пі
шов з життя відомий тала
новитий науковець, людина
великої і щедрої на добро душі,
улюблений Вчитель кількох
поколінь студентівмедиків,
до останніх днів життя від
даний своєму покликанню лі
кар, доктор медичних наук,
професор Михайло Сахнович
Расін.
Він народився 10 червня
1941 року в Харкові у сім’ї лі
карів. У 1958 році вступив до
Харківського медичного інс
титуту і у 1964 році закінчив
його. Працював дільничним
терапевтом, кардіологом, по
єднував роботу в практичній
охороні здоров’я з педагогіч
ною та науковою діяльністю.
У 1976 році розпочався нау
ковопедагогічний шлях Ми
хайла Сахновича на Полтав
щині асистентом клініки фа
культетської терапії Полтав
ського медичного стомато
логічного інституту під ке
рівництвом професора М.А.
Дудченка. Потім він працю
вав доцентом та професором
кафедри госпітальної терапії
«УМСА». З грудня 1991 р. по
2002 р. очолював кафедру і
клініку внутрішніх хвороб.
До останніх днів працював
професором кафедри внут
рішньої медицини №3 з фти
зіатрією Української медич
ної стоматологічної академії.
Професор Расін М.С. –

представник харківської те
рапевтичної та біохімікофі
зіологічної школи. Його кан
дидатська дисертація прис
вячена особливостям обміну
катехоламінів, електролітів
та мікроелементів у хворих
на ревматизм, докторська –
вивченню центральних меха
нізмів гормональної регуля
ції при атеросклерозі та стре
сі. Сферою наукових інтере
сів Михайла Сахновича були
артеріальна гіпертонія, іше
мічна хвороба серця, гемато
логія. Педагог вищої школи,
мав великі досягнення в нау
ковій роботі, брав активну
участь у підготовці наукових
та педагогічних кадрів. Расін
М.С. – автор більше 200 пуб
лікацій, навчальних посібни
ків. Висококваліфікований
спеціаліст, знавець інозем
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них мов, він плідно працю
вав в галузі фізіології та біо
хімії. Під його керівництвом
захищено 10 кандидатських
дисертацій.
Цілеспрямованість, відпо
відальність, активна життєва
позиція Михайла Сахнович
завжди були прикладом для
колег і студентів. У все він
вкладав частку своєї душі.
Останні роки життя Ми
хайло Сахнович довго і тяж
ко хворів. Але залишались
незмінними його працелюб
ність і відданість медицині,
яку він обрав справою всього
свого життя.
Його численним колегам,
учням, друзям і просто всім,
хто його знав, важко повіри
ти у те, що ця світла, сповне
на кипучої енергії і любові до
життя людина, ентузіаст но
вих досліджень і проектів у
науці, пішов за недосяжний
обрій…
Ректорат і наукововикла
дацький колектив Української
медичної
стоматологічної
академії сумують та вислов
люють глибоке співчуття
дружині, рідним й близьким
Михайла Сахновича. Він на
завжди залишиться в нашій
пам’яті та серцях!
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