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

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РА Д И
22 листопада 2017 року відбулося традиційне засідання вченої ра#
ди Вищого державного навчального закладу України «Українська ме#
дична стоматологічна академія».

Першим питанням на вченій раді
був заслуханий звіт завідувача ка
федри акушерства і гінекології №2
професора Ліхачова В.К. про вико
нання умов Контракту на посаді за 5
років. Володимир Костянтинович
ґрунтовно прозвітував по усім видам
роботи кафедри та досягненням її
колективу за звітний період.

Ректор академії професор В.М.
Ждан розглянув питання про звер
нення колективу ДУ «Інститут педіат
рії, акушерства і гінекології НАМН Ук
раїни» взяти участь у громадському
обговоренні про присвоєння Інсти
туту імені Олени Михайлівни Лук’яно
вої – видатного лікаря, вченого і ор
ганізатора в галузі охорони здоров’я
материнства і дитинства; про вису
нення національного підручника
«Педіатрія» (для студентів стоматоло
гічних факультетів вищих медичних
навчальних закладів країни) на здо
буття Державної премії України в га
лузі науки і техніки 2017 року, створе
ного авторським колективом – Крюч
ко Т.О., Абатуров О.Є., Кушнерева
Т.В., Несіна І.М., Агафонова О.О., Ге
расименко О.М.; про підтримку ви
сування до участі у конкурсі на здо
буття Державної премії України в га
лузі науки і техніки англомовного під
ручника для студентів стоматологіч
них факультетів вищих медичних нав
чальних закладів IV рівня акредитації
«Orthodontics. Dentognathic Anoma
lies and Deformations. Ортодонтія. Зу
бощелепні аномалії та деформації»,

підготовленого авторським колекти
вом у складі: Фліс П.С., Леоненко
Г.П., Філоненко В.В., Дорошенко Н.М.,
що члени вченої ради підтримали
одноголосно.
Проректор з науковопедагогічної
та виховної роботи професор В.І. По
хилько представив увазі присутніх
жвавий, креативний відеоролик
«Академія очима студентів», що як
найкраще репрезентує наш вуз у су
часному просторі, демонструє ак
тивне та цікаве перебування у ньому
студентів, а ректор академії профе
сор В.М. Ждан наголосив на необхід
ності кожному брати участь у популя
ризації ВДНЗУ «УМСА» серед сучас
ної молоді в Україні та світі загалом.
Про роботу сектору соціально
психологічної служби Центру управ
ління освітньовиховною та гумані
тарною роботою з молоддю (керів
ник Центру – проф. Похилько В.І.)
змістовно та інформативно доповіла
керівник сектору доцент Ю.П.
Ющенко, детально зупинившись на
основних напрямках діяльності, зав
даннях, меті та здобутках сектору.
Перший проректор академії про
фесор В.М. Бобирьов представив
навчальні видання співробітників
академії для отримання грифу вченої
ради ВДНЗУ «УМСА».
Єлизавета Золотарьова.

«ОСВІТА ТА КАР’ЄРА –
ДЕНЬ СТУДЕНТА2017»

ДЕВ’ЯТА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
«ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»

16#18 листопада 2017 року в м. Києві у приміщен#
ні Центру ділового та культурного співробітництва
«Український дім» відбулась щорічна міжнародна
спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День
студента 2017».
У виставкових заходах взяла участь ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стоматологічна академія», яка за
результатами отримала ГранПрі у номінації «Ін
новаційний розвиток освіти та сучасні педагогічні
технології».
Також академія удостоєна Почесного звання
«Лідер вищої освіти України».
Вітаємо з перемогою!

24#26 жовтня 2017 року в м. Києві відбулась
Дев’ята Міжнародна виставка «Інноватика в
сучасній освіті», яка проходила в Палаці дітей
та юнацтва.
Активну участь у заходах взяла ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стоматологічна академія».
Під час виставки було проведено ряд конкур
сів, в ході яких академія отримала Золоту ме
даль в номінації «Інноватика в діяльності ви
щого навчального закладу з інтернаціоналіза
ції освіти та науки». Також навчальний заклад
нагороджено Дипломом за активну інновацій
ну діяльність у підвищенні якості навчально
виховного процесу.
Вітаємо з перемогою!

НАШІ – НАЙКРАЩІ!

Міжнародний телевізійний фестиваль#конкурс мистецтв
«Мистецтва обрії безкраї» відбувся 11 листопада 2017 року на
одній з найпрестижніших сцен України – палаці дозвілля «Листо#
пад» і був присвячений основоположнику вітчизняного акушерс#
тва і педіатрії, ученому#енциклопедисту Максимович#Амбодику
Нестору Максимовичу. ВДНЗУ «Українська медична стомато#
логічна академія» була співорганізатором та партнером цього
заходу.
Відкрив фестиваль проректор з на
уковопедагогічної та виховної робо
ти професор Валерій Іванович По
хилько, який, перш за все, передав
від ректора академії професора Вя
чеслава Миколайовича Ждана щирі
вітання та побажання всім учасни
кам фестивалю наснаги, перемоги
та нових творчих злетів!
Валерій Іванович також розповів
присутнім у залі про величного вче
ного, нашого земляка – Максимович
Амбодика Н.М., чому саме йому
присвячений фестиваль та, звісно ж,
побажав учасникам успіхів, міцного
здоров’я, миру і злагоди, а також на
голосив: «Сьогодні на міжнародному
фестиваліконкурсі мистецтв «Мис
тецтва обрії безкраї» ми маємо вели
ку честь та нагоду запалити майбутні
зірки. Саме сьогодні у нас втіляться
найзаповітніші мрії, адже наш проект
– це можливість не тільки проде
монструвати свої таланти, а й шанс
довести всім, що ти – найкращий!».
У фестивалі взяла участь творча мо
лодь, студентимедики та працівники
лікувальних установ з різних країн сві
ту – усього 130 колективів та сольних
виконавців, які змагалися у різних
жанрах вокального, хореографічного
та оригінального мистецтва.
Академію представляли 7 кращих
колективів відділу культурноосвітньої
діяльності, які на досить високому рів
ні продемонстрували свої таланти:
 народний аматорський вокаль
ний ансамбль «Мальви», керівник Л.
Сидоренко, у номінації «Вокальне
мистецтво», жанр «народний вокал»,
отримав Гранпрі фестивалю та Сер
тифікат на 1000 Євро;
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 хореографічний колектив «Меллі
ор», керівник М. Кириленко, у номі
нації «Сучасна хореографія» отри
мав Гранпрі фестивалю та Сертифі
кат на 1000 Євро;
 народний аматорський ан
самбль танцю «Юність», керівник О.
Матюніна, у номінації «Хореографіч
не мистецтво», жанр «народна хоре
ографія» – І місце та Сертифікат на
500 Євро;
 народний аматорський вокаль
ний ансамбль «Пліка вокаліз», керів
ник Д. Лузановський, у номінації «Во
кальне мистецтво», жанр «естрад
ний вокал» – І місце та Сертифікат на
300 Євро;
 народний аматорський хор «Кри
ниця», керівник О. Дронова, у номі
нації «Вокальне мистецтво» – І місце
та Сертифікат на 300 Євро;
 ансамбль бальноспортивного

танцю «Орхідея», керівник І. Люблін
ська, у жанрі «Бальна хореографія» –
І місце та Сертифікат на 500 Євро;
 ансамбль народного танцю спів
робітників академії «Візерунки», ке
рівник Л. Кириленко, вибороли І міс
це у жанрі «Народна хореографія»
та Сертифікат на 500 Євро. Цей ко
лектив разом із хором «Криниця»
брали участь в урочистому відкритті
фестивалю.
Організація унікального конкурсу
для молодих виконавців пройшла та
кож при підтримці Центру управління
освітньовиховною та гуманітарною
роботою з молоддю.
Основним завданням та метою
фестивалю є відродження, збере
ження та розвиток національних
культур, знайомство з кращими со
лістами та ансамблями, встановлен
ня творчих контактів між учасниками,
обмін досвідом роботи та створення
умов для розвитку дитячої та юнаць
кої творчості.

Вітаємо з перемогами!
Так тримати!
Наші – найкращі!
Л.В. Сидоренко.
Начальник відділу культурно
освітньої діяльності.

Трибуна лікаря

«НАША ЄДИНА СТУДЕНТСЬКА РОДИНА!»
17 листопада 2017 року в пала#
ці дозвілля «Листопад» відбулося
проведення обласного молодіжно#
го проекту до Міжнародного Дня
студента «Наша єдина студент#
ська родина!».
Вже котрий рік поспіль він
об’єднує всі навчальні заклади
Полтави та області у власній ат
мосфері урочистого нагороджен
ня. Заслуги студентів, які прояви
ли себе не тільки у навчанні, були
помічені і відзначені. Представни
ки кожного вузу виступали із ху
дожніми номерами, де таланти і
вишуканість зробили атмосферу
незабутньою для всіх присутніх.
Головною частиною програми
було нагородження. Кожен нав
чальний заклад був відзначений
завдяки сумлінній праці своїх сту
дентів. Нагороди розділилися та
ким чином:
Плахотня Оксана – кращий
спортсмен Полтавщини;
Звірянський Владислав – кращий
культурномистецький діяч Пол
тавщини;
Соколова Даниїла – кращий гро
мадський діяч;

Данильченко Валерія – кращий
науковець Полтавщини.
Гордість за вихованців академії
не полишала і групу підтримки.
На сцені та у залі розгорнулося
неймовірне дійство. Усі колективи
академії викладалися наповну, аби
довести, що наша академія – най
краща. Бурхливі оплески радості
за товаришів лунали на весь зал.
Кожен, хто прийшов на цей захід,
отримав незабутні емоції та пере

«ОСВІТА2017»:

конався, що студентське життя і
справді багатогранне та яскраве!
Колектив активістів та гостей
висловлює щиру вдячність меру
Полтави Мамаю Олександру Федо#
ровичу, міському відділу у справах
сім’ї, молоді і спорту та всім орга#
нізаторам за можливість відчути
себе частинкою цього чудового
свята.
Пресслужба
Студентського парламенту.

ВИСТАВКАПРЕЗЕНТАЦІЯ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

16 листопада 2017 р. у вистав#
ковій залі міського Будинку куль#
тури Полтави відбулася вистав#
ка#презентація навчальних зак#
ладів різних рівнів акредитації,
яку щорічно проводить Полтав#
ський міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
для випускників шкіл, їх батьків
та усіх, кого цікавить питання
вибору майбутньої професії.
Участь у виставці традиційно
взяла і ВДНЗ України «Українська
медична стоматологічна акаде
мія». Представники факультетів
та медичного коледжу академії
підготували презентацію вишу,
щоб кожен майбутній абітурієнт
міг ознайомитися з переліком спе
ціальностей у закладі, його здобут
ками, навчальновиховною базою
та формами навчання.
Трибуна лікаря

Кожен відвідувач виставки мав
змогу поспілкуватися з представ
никами нашої академії, отримати
інформаційні буклети та взяти
участь у цікавих майстеркласах.
На виставціпрезентації ВДНЗУ

«Українська медична стоматоло
гічна академія» здобула почесну
нагороду – Диплом за багаторічну
плідну профорієнтаційну роботу се
ред молоді міста!
Єлизавета Золотарьова.
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«АДАПТИВНІ ТА УШКОДЖУЮЧІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СТРЕСУ»
НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
7 листопада 2017 року в м. Полта
ві на базі ВДНЗУ «УМСА» відбулася
науковопрактична конференція з
міжнародною участю «Адаптивні
та ушкоджуючі механізми розвитку
стресу», присвячена 80річчю від
дня народження професора Тара
сенко Лідії Мусіївни.
У роботі конференції взяли участь
учні, колеги, рідні та близькі Лідії Му
сіївни.
Відкрив конференцію перший
проректор академії професор В.М.
Бобирьов. Він наголосив на заслу
гах та здобутках у професійній ді
яльності блискучого патофізіолога,
видатного науковця, талановитого
педагога, прекрасної і чуйної лю
дини професора Л.М. Тарасенко та
побажав усім плідної роботи.
З вітальним словом до гостей та
учасників конференції звернулися
також проректор з наукової роботи
професор І.П. Кайдашев та прорек
тор з науковопедагогічної роботи
та післядипломної освіти професор
І.М. Скрипник, теплими словами зга
дуючи свого вчителя.
Присутні на конференції перегля
нули проникливий фільм про життє
вий та професійний шлях неймовір
ної жінки, відданого своїй справі на
уковця, людини з великою життєвою
мудрістю «Життя, віддане людям і
улюбленій справі», підготовлений її
учнями – проф. І.М. Скрипником,
проф. Непорадою К.С., проф. Пет
рушанко Т.О.
Наукова програма передбачала
пленарне засідання з обговорен
ням широкого кола питань з проб
леми стресіндукованих станів та
захворювань, а також пошуку ефек
тивних підходів до їх профілактики та
лікування.
Із актуальними доповідями на кон
ференції виступили:
 Дев’яткіна Т.О., Важнича О.М.
(Полтава) «Стресорні механізми
гострої крововтрати та їх корекція в
експерименті»;
 Скрипник І.М., Маслова Г.С., Гоп
ко О.Ф. (Полтава) «Психосоматичні
зв’язки при захворюваннях органів
травлення»;
 Петрушанко Т.О. (Полтава) «Уш
коджуючі та адаптивні механізми
стресорного ураження пародонта»;
 Непорада К.С. (Полтава) «Вплив
меланіну на стресіндуковані уш
кодження підшлункової залози в за
лежності від стресостійкості тва
рин»;
 Силенко Ю.І. (Полтава) «Паро
донт, стрес, гемостаз»;
 Тарасенко К.В., Громова A.M.
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ТАРАСЕНКО ЛІДІЯ МУСІЇВНА (7.11.193712.03. 2017)
Відомий вчений в галузі фізіології і патофізіології екстремальних
станів, дійсний член НьюЙоркської Академії наук, відмінник охоро
ни здоров’я України, відмінник вищої школи України, доктор медич
них наук, професор.
Випускниця Донецького медичного інституту ім. М.Горького
(1960), який закінчила з відзнакою. З 1967 р. розпочала свою науко
вопедагогічну діяльність у Полтавському медичному стоматоло
гічному інституті/Українській медичній стоматологічній акаде
мії на кафедрах патологічної фізіології (1967–1978 рр. – асистент,
1978–1986 рр. – доцент, 19871988 рр. – професор) та біологічної хі
мії (1988–2006 рр. – завідувач кафедри, 20062017 рр. – професор ка
федри).
Під керівництвом проф. Тарасенко Л.М. виконано 16 дисертацій: 3
докторських (проф. Петрушанко Т.О., проф. Скрипник І.М., проф. Не
порада К.С.) та 13 кандидатських. Професор Л.М. Тарасенко є авто
ром 460 наукових праць, 15 авторських свідоцтв і 30 патентів, спі
вавтором підручників «Функціональна біохімія» (2 видання) та «Біо
логічна та біоорганічна хімія», монографій «Слинні залози», «Стрес і
пародонт» та інших.
Тарасенко Л.М. була членом Міжнародного патофізіологічного, Ук
раїнського патофізіологічного та біохімічного товариств, членом
спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій у
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полта
ва) та Харківському національному медичному університеті.
За значний внесок в розвиток охорони здоров‘я України Указом
Президента України від 2 грудня 2013 р. №658 проф. Тарасенко Лідії
Мусіївні призначена довічна державна стипендія як видатному дія
чу охорони здоров’я.

(Полтава) «Корекція метаболічними
засобами порушень обміну вугле
водів і ліпідів та акушерських уск
ладнень у вагітних жінок з ожирін
ням різного ступеня»;
 Катеренчук І.П. (Полтава) «Пси
хосоціальні стресові фактори і сер
цевосудинна патологія»;
 Литвиненко Н.В. (Полтава) «Стре
сорні та реперфузійні ураження го
ловного мозку в експерименті та клі
ніці»;
 Корольова В.В. (Одеса) «Досвід
лікування центральної серозної хо
ріоретинопатії лазерами різної дов
жини хвилі»;
 Новицька І.К., Ніколаєва А.В.
(Одеса) «Вплив фітогелю Горець на
тканини пародонта жінок із генера
лізованим пародонтитом на тлі
стресу»;

 Омельченко О.Є., Білець М.В.
(Полтава) «Особливості макрофа
гальної реакції жирової тканини на
тлі сполученої дії висококалорійно
го харчування та іммобілізаційного
стресу у щурів»;
 Дельва І.І. (Полтава) «Феномен
патологічної втоми протягом першо
го року після інсультів: розповсюд
женість, асоційовані фактори»;
Актуальність
проблематики
стресу та стресіндукованих зах
ворювань набуває неабиякої акту
альності в сучасних умовах. Учні
Лідії Мусіївни планують зробити
проведення конференції з цієї те
матики традиційним.
Проректор з науковопедагогічної
роботи та післядипломної освіти
професор І.М. Скрипник.
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ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА eHEALTH: РОЗ’ЯСНЕННЯ ЕКСПЕРТІВ

У стінах Вищого дер#
жавного
навчального
закладу України «Укра#
їнська медична стома#
тологічна
академія»
експертами проектного
офісу при Міністерстві
охорони здоров’я України
та професійних органі#

зацій був проведений
прес#брифінг, на якому,
під час неформального
спілкування, представ#
ники засобів масової ін#
формації отримали ви#
черпні відповіді щодо
впровадження
елек#
тронної системи охоро#

ни здоров’я eHealth на
Полтавщині, а також
семінар з головними лі#
карями області, де обго#
ворили, якою вони б хо#
тіли бачити систему в
майбутньому.
Світлана Котляревська,
керівник
напрямку
роз’яснення та підтримки

проектного офісу eHealth,
який займається розроб
кою та втіленням у життя
даного проекту, повідо
мила, що електронна сис
тема охорони здоров’я
стане обов’язковою з сер
пня 2018 року, а наразі до
системи приєдналися 9
закладів Полтавської об
ласті. Завдяки системі
eHealth усі документи та
процеси взаємодії у сфері
охорони здоров’я будуть
переведені з паперового в
електронний
формат,
створюючи єдині реєстри
закладів, лікарів, пацієн
тів, ліків. Це має вивести
українську медицину на
новий рівень, адже впро
вадження проекту спря
моване, насамперед, на
підвищення якості ме
дичних послуг.
Єлизавета Золотарьова.

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
17 жовтня 2017 року на базі
нашої академії відбулося чергове
засідання
Наглядової
ради
ВДНЗУ «УМСА».
Засідання відкрив Голова Нагля
дової ради Парамонов Ю.М. –
контрадмірал у запасі, громад
ський діяч.
З метою оптимізації здійснення
розгляду, аналізу і розв’язання прі
оритетних напрямків всіх сфер ді
яльності і розвитку Української ме
дичної стоматологічної академії був
одноголосно затверджений додат
ковий склад Наглядової ради.
Ректор академії професор Ждан
В.М. представив звіт ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стоматологічна
академія» за 20162017 рр. та пер
шочергові завдання щодо поліп
шення підготовки спеціалістів у
20172018 навчальному році.
В ході засідання Наглядової ради
ВДНЗУ «Українська медична сто
Трибуна лікаря

матологічна академія» були розгля
нуті та проаналізовані головні нап
рямки розвитку академії у сферах
освіти, науки, навчальнопрактич
ної та інноваційної діяльності.
Ректор академії професор Ждан
В.М. вніс пропозицію членам Наг

лядової ради щодо включення кан
дидатури Голови Наглядової ради
Парамонова Юрія Миколайовича
до складу Вченої ради академії на
громадських засадах.
Шилкіна Л.М.
Доцент кафедри
сімейної медицини і терапії.
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Історія кафедри анатомії людини ВДНЗУ «УМСА»
має початок з далекого 1921 року. До 1950 року ка#
федра не мала власної бази і розміщувалась в примі#
щеннях Харківського медичного інституту. З 1931 по
1937 роки кафедру очолював видатний вчений#ана#
том, доктор медичних наук, академік Володимир
Петрович Воробйов. В послідуючі роки кафедрою заві#
дували доцент К.С. Філатова (1937#1940), професор
Ф.А. Волинський (1940#1941), доцент Н.А. Рудин#
ський (1941#1946), професор Р.Д. Синельников
(1946#1950).

КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ –
У 1967 році кафедра ана
томії людини в складі Харків
ського державного медично
го стоматологічного інституту
була переведена у Полтаву.
50 років тому, 10 листопада
1967 року, пройшло перше
практичне заняття кафедри
анатомії людини. Після пере
їзду з Харкова кафедра роз
міщувалася у маленьких уч
бових кімнатах в підвальних
приміщеннях адміністратив
ного корпусу, викладацька
та кабінет завідувача на пер
шому поверсі. З Харкова пе
реїхали багато викладачів,
основу кафедри склали:
д.м.н., професор Косіцин І.І.,
к.м.н., доцент Ковбаса Є.М.,
молоді викладачі Костиленко
Ю.П., Ковальов Є.В., Волобу
єв М.А. З ІваноФранківська
за конкурсом переїхав к.м.н.,
доцент Максимук Ю.О., з
Дніпропетровська – к.м.н.,
доцент Ковтуновський П.М.
Роботу допоміжного пер
соналу організувала полтав
чанка Голубнічева В.А.
Кафедра анатомії з 1983 р.
переведена в морфологічний
корпус, має хорошу базу: уч
бові кімнати, які оснащенні
секційними столами, безтіньо
вими лампами, електрифіко
ваними стендами. В підваль
ному приміщенні розміщене
сховище анатомічних препа
ратів. Кафедра має анатоміч
ний музей, конференцзал,
створена галерея портретів
вчениханатомів, експозиція
становлення людини, викона
них відомими художниками
Полтави, організовано куточок
Воробйова В.П. та інші інфор
маційні стенди.
За полтавський період ка
федрою завідували :
1. Косіцин І.І. – д.м.н., про
фесор (19671973);
2. Максимук Ю.О. – д.м.н.,
професор (19731993);
3. Дещук Т.О. – д.м.н., про
фесор, каф. стомат. факуль
тету (19931994);
4. Костиленко Ю.П. – д.м.н.,
професор (2006).
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Наразі на кафедрі працю
ють два професора, сім до
центів, три доктора медичних
наук, вісім кандидатів наук,
два старших викладача.
Діючий завідувач кафедри
– д.м.н., професор Шерстюк
Олег Олексійович народився
у 1951 році в м. Полтава. У
1973 р. закінчив Перший Ле
нінградський медичний інсти
тут ім. академіка І.П. Павлова.
10 років після закінчення інс
титуту працював лікарем. З
1983 року працює в Україн
ській медичній стоматологіч
ній академії на посадах
асистента, аспіранта, стар
шого викладача, доцента,
професора. У 1986 р. вступив
в очну аспірантуру, яку закін
чив у 1989 році. Кандидатську
дисертацію захистив у 1990
р. Доцент кафедри анатомії з
1994 р. У вересні 2002 р. дос
троково захистив докторську
дисертацію, і в лютому 2003
р. йому присвоєна вчена сту
пінь доктора медичних наук.
Костиленко Ю.П. – д.м.н.,
професор, народився в 1938
році у м. Ромни Сумської об
ласті. Закінчив Харківський
медичний стоматологічний
інститут у 1966 році. З тих пір
працює на кафедрі. Органі
затор і керівник лабораторії
«Морфологія карієсу».
Степанчук А.П. – д.м.н., до
цент. Народилася у 1964 ро
ці. В 1992 р. закінчила медич
ний факультет Полтавського
державного медичного сто
матологічного інституту. 1994
1997 роки – навчання в заоч
ній аспірантурі. В 1998 р. за
хистила кандидатську, а по
тім і докторську дисертацію.
Свінцицька Н.Л. – доцент,
завуч кафедри. Народилася
у 1980 році. В 2003 р. закінчи
ла ВДНЗУ «УМСА». Пройшла
інтернатуру за фахом «тера
пія». В 20042007 рр. навчала
ся в аспірантурі, захистила
кандидатську дисертацію.
Дейнега Т.Ф. – к.м.н., до
цент. Народилася 3 січня
1963 р. в Вінницькій області. У

1992 р. закінчила Полтавський
державний медичний стома
тологічний інститут. У 1994
1997 рр. навчалася в заочній
аспірантурі. В 1998 р. захисти
ла кандидатську дисертацію
«Структурна організація губ
них залоз новонароджених і
людей зрілого віку».
Тихонова О.О. – доцент. На
родилася 1970 р. В 1992 році
закінчила
Дагестанський
державний університет за
фахом «Біологія». З 1993 року
працює на кафедрі. З 2010 р.
– кандидат медичних наук.
Тарасенко Я.А. – к.м.н., до
цент. Народилася у 1974 р. В
1996 р. закінчила ВДНЗУ «УМ
СА». Пройшла аспірантуру
за фахом «Стоматологія».
Пілюгін А.В. – к.м.н, доцент.
Народився у 1979 р. В 2002 –
закінчив ВДНЗУ «УМСА». Прой
шов інтернатуру за фахом
«Офтальмологія». В 20052008
рр. навчався в аспірантурі.
Гринь В.Г. – к.м.н., доцент.
Народився у 1982 р. У 2008 р.
закінчив
ВДНЗУ
«УМСА».
Пройшов інтернатуру за фа
хом «Хірургія». На кафедрі
працює за 2010 року.
Устенко Р.Л. – к.м.н, викла
дач, народився у 1983 році. В
2007 р. закінчив ВДНЗУ «УМ
СА». За фахом – уролог.
Рогуля В.О. – старший вик
ладач. Народився у 1949 ро
ці. В 1973 р. закінчив Полтав
ський державний медичний
стоматологічній інститут. Пра
цював на посаді головного
лікаря, заступника директо
ра медичного училища. На
кафедрі з 1996 року, з 2006 р.
– старший викладач.
За останні роки на кафед
ру прийшли нові викладачі:
Підлужна С.А., Корчан Н.О.,
Сербін Р.І., Лазарєва К.А.,
Сидорук Б.О., Федорченко
І.Л., Каценко А.Л., Білаш В.П.,
Ясінська А.Ю., Онопрієва
Н.М. Старші лаборанти: Се
верін Ю.М., Стриженок В.П.
Зовнішні сумісники: Рошко
А.М., Волошко В.М., Ротман
Т.В. Підсобні робітники: Ми
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хайленко П.І., Корольова
Л.М., Каценко Л.Г., Фещенко
О.І., Забережна Т.І.
За період з 1967 по 2017 рік
на кафедрі захищено 58 ди
сертацій, 11 докторських та
47 кандидатських.
Гордість кафедри – це уні
кальний анатомічний музей,
який слугує навчанню сту
дентів та аспірантів, а також
справі профорієнтації абіту
рієнтів та учнівської молоді
Полтави.
***
10 листопада 2017 року ка
федра анатомії людини від
значала ювілей.
Свято відкрив завідувач ка
федри, д.мед.н., професор
Олег Олексійович Шерстюк,
який щиро привітав колектив
із цією визначною датою.
Протягом заходу кафедру
вітали викладач першого на
бору, д.мед.н., професор
Ю.П. Костиленко, студент
першого набору, старший
викладач кафедри В.О. Рогу
ля, декан медичного факуль
тету №1 професор М.М. Ря
бушко, заступник декана
стоматологічного факультету
доцент О.Є. Омельченко, за
відувачі кафедр академії,
студенти 9 групи 2 курсу СТН
медичного факультету.
Неповторними творчими
номерами присутніх пораду
вали викладач кафедри ана
томії людини О.О. Ганжа з піс
нею «Червона рута» та на
родний аматорський вокаль
ний ансамбль «Пліка вокаліз»,
керівник Д. Лузановський.
Наприкінці заходу декан
медичного факультету №1
професор М.М. Рябушко за
плідну працю вручив Почесні
грамоти викладачам кафед
ри: проф. Шерстюку О.О.,
проф. Костиленко Ю.П., доц.
Степанчук А.П., доц. Гриню
В.Г., ст. викладачу Рогулі В.О.
Завідувач кафедри
д.м.н., проф. Шерстюк О.О.
Ст. викладач (студент першого
Полтавського набору)
Рогуля В.О.
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«ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА2017»
25 жовтня у Полтавському акаде#
мічному театрі ляльок першокурсники
ВДНЗУ «УМСА» вразили всіх своїми
талантами.
Атмосфера була урочиста: і учасни
ки, і глядачі час від часу затамовували
подих, милуючись виступами. Крок у
нове життя, яке визначало студент
ське майбутнє, зробили всі, хто не
побоявся показати себе, а зал майорів
незвичністю талантів.
У складі журі були: ректор академії
Ждан В.М., проректор з науковопе
дагогічної та виховної роботи По
хилько В.І., декан стоматологічного
факультету Сидорова А.І., декан ме
дичного факультету №1 Рябушко
М.М., декан медичного факультету
№2 Дельва М.Ю., декан факультету
підготовки іноземних студентів Буря
Л.В., начальник відділу культурно
освітньої діяльності Сидоренко Л.В.
та голова студентського парламенту
Соколова Д.А.
Саме вони оцінювали таланти
юних першокурсників. Це виявилося
досить складно, а тому нагороди от
римав кожен, хто мав нагоду висту
пити і подарувати глядачам незабутні
емоції. Зі сцени лунали жарти, сміх,
пісні, художні розповіді, що знову
підтверджує – наші першокурсники
найталановитіші!
Порадували глядачів і членів журі
своїми оригінальними виступами
представники факультету підготовки

іноземних студентів. За результатами
конкурсу в номінації «Краща гра на
фортепіано» I місце завоював Буба
кер Скандер (Туніс), дипломами за
участь в номінації «Вокал» нагород
жені Саі Свапніл (Індія) і Мухаммед
мірадов Ходжамірад (Туркменістан),
а головний приз – Приз Ректора –
членами журі одноголосно по праву
був присуджений виконавцеві брей
кданса Ель Фетхі Сухаілу (Марокко).
Ця яскрава і заслужена перемога сту
дентівіноземців стала удвічі приєм
ною і символічною, адже в 2017 році
факультет підготовки іноземних сту
дентів святкує своє 25річчя!
Свято виявилося яскравим і неймо

вірним. За таку можливість реалізува
ти себе хочеться висловити подяку
ректору академії Ждану Вячеславу
Миколайовичу, управлінню в справах
сім’ї, молоді та спорту Полтавської
міської ради, адміністрації академії,
деканам, колективам, що брали
участь у заході, а також членам сту
дентського парламенту за ще одну
частинку веселого дозвілля.
Бажаємо нашим першокурсникам не
втрачати запал і таланти, а з кож#
ним роком навчання втілювати їх у
життя ще краще!
Ворчак Ярослава.
Студентка 2 курсу медичного
факультету №2.

DANCE BATTLE – 2017!
У ВДНЗУ «УМСА», як зав
жди, навчальний рік на
повнений не лише вивчен
ням важливих для майбут
ньої професії пар, але й
різними розважальними
конкурсами. Адже наші
студенти такі талановиті!
2 листопада 2017 року
за ініціативи студентського
профкому в стінах Лялько
вого театру відбувся шале
ний «Dance battle», де
найбільш танцюючі студен
ти нашого вузу змогли про
демонструвати своє вмін
ня імпровізувати під музику
будьякого стилю.
Конкурс включав в себе
3 етапи: командний та
нець, капітанський танець
та власне батл (імпровіза
ція). Команди змагалися
одразу в декількох номіна
ціях: найкращі у своєму
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стилі, найбільш граційне
виконання, найоригіналь
ніша ідея постановки, най
більш артистичне виконан
ня, краща техніка виконан
ня, краща командна робо
та переможці.
А що ж на рахунок ко
манд? Яскрава та плас
тична жовта команда «Me
lior», розкішна та прис
трасна команда червоних
«Випускники2018», чарівна
та оригінальна команда
кольору неба «Bellum Pan
dam», драйвова та гаряча
команда зелених «Gravita
tion», запальна, злагодже
на та харизматична ко
манда помаранчевих «Два
ляльководи».
Вечір був дуже насиче
ний, та судді в складі про
ректора з навчальнопе
дагогічної та виховної ро

боти Похилька Валерія Іва
новича, керівника народ
ного ансамблю «Юність»
Матюніної Олени Вікторів
ни, начальника відділу
культурноосвітньої діяль
ності Сидоренко Людмили
Володимирівни, заступни
ка голови студентського
профкому Лохматової Та
мари, голови студентсько
го парламенту Соколової
Даніїли та капітана коман
ди переможців у минуло
річному конкурсі «Dance
battle» Сербіненко Олени
довго не могли визначити
ся із переможцем батлу,
адже всі учасники такі
неймовірно
талановиті!
Але все ж остаточне рі
шення було прийняте.
Тож переможцем щоріч
ного академічного конкур
су «Dance battle» стала

команда «Два ляльково
ди», капітаном якої була
Костюк Руслана.
Звісно ж, команди не за
лишилися без не менш
важливих номінацій: най
кращі у своєму стилі – ко
манда «Bellum Pandam»,
найбільш граційне вико
нання – «Melior», найоригі
нальніша ідея постановки
– «Випускники2018», най
більш артистичне виконан
ня – «Gravitation», краща
техніка виконання – «Два
ляльководи», краща ко
мандна робота – «Melior».
Щиро вітаємо всіх учас
ників із отриманими наго
родами та бажаємо їм по
дальшого розвитку у своїх
стилях танцю і не тільки!
Ковтун Ольга.
Студентка 5 курсу медичного
факультету №1.
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«НУ ЩО Б, ЗДАВАЛОСЯ, СЛОВА…»,
КРЕАТИВНИЙ ЛІТЕРАТУРНОТВОРЧИЙ ВЕЧІР, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
9 листопада 2017 року у ВДНЗ
України «УМСА» відбувся креа#
тивний літературно#творчий ве#
чір «Ну що б, здавалося, слова…»,
присвячений Дню української пи#
семності та мови.
Вечір організували студенти І
курсу стоматологічного факультету
і 12 курсів факультету підготовки
іноземних студентів, викладачі ка
федри українознавства та гумані
тарної підготовки ВДНЗУ «УМСА»
– завідувачка кафедри, доц. Лещен
ко Т.О., Козуб Г.М., Юфименко
В.Г., Глобіна Л.В., Тукова Т.В.,
Шевченко О.М. Вели вечір студен
ти 8 групи стоматологічного фа
культету Попович Іван і Трофимен
ко Ліза та викладач Козуб Г.М.
З вітальним словом виступила за
відувачка кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки Лещенко
Т.О., яка зосередила увагу присут
ніх на гострих проблемах розвитку
української мови в наш час, зокре
ма і в студентському середовищі.
Далі була представлена презентація
про історію української писемнос
ті, письменників і мовознавців
ювілярів, про українську поезію та
прозу. Вітчизняні та іноземні сту
денти виконали твори українських
письменників: Володимира Сосю
ри «Так ніхто не кохав», Василя

Стуса «Вереснева земля», Тараса
Шевченка «Садок вишневий коло
хати», Василя Симоненка «Ой,
майнули білі коні», Володимира
Андруховича «Перверзія», Сергія
Жадана «Погода», Юрія Іздрика
«Секунди не мають виміру», Наталі
Гуркіної та інших. Звучали аудіоза
писи пісень, пісні наживо у вико
нанні студентів І курсу стоматоло
гічного факультету Трофименко Л.,
Поповича І., Маркович М., Співак
К., Шалдуги А., Мальованої А.,
Онищенко К., Ткаченко Є., Гуме
нюк К., Чапик В.
Особливо зворушливо лунала ук
раїнська мова з уст студентівіно
земців 12 курсів факультету підго
товки іноземних студентів Ісмоіло
ва Ш., Жураєвої Азізи, Нуріттдіно
вої О., Алкаралеха Л., Алясрій А.,

Матрауі Х., які із задоволенням чи
тали вірші та співали українською
мовою і були підтримані гарячими
оплесками глядачів.
Окремою сторінкою стала автор
ська поезія і проза наших студентів
– вірш «Епоха» й уривок з опові
дання «Маленький Жуль, або по
шуки самого себе». Технічний суп
ровід виконував студент 30 групи 2
курсу факультету підготовки іно
земних студентів Саттаров С.
На вечорі панувала невимушена
атмосфера, звучала жива душа ук#
раїнського народу; свято неповтор#
ними засобами українського слова
гуртувало багатонаціональну ауди#
торію на почуттях поваги до Украї#
ни, прагненні відродження духовнос#
ті, зміцнення громадянського сві#
тогляду.

ПОЛТАВСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО ДЛЯ СТУДЕНТІВПЕРШОКУРСНИКІВ
Наприкінці жовтня ку
ратори груп І курсу сто
матологічного факульте
ту, доц. кафедри украї
нознавства та гуманітар
ної підготовки Тукова Т.В. і
викладач Асламова М.В.
разом зі своїми групами
та з іноземними студента
ми 23 і 54а груп І курсу
факультету
підготовки

іноземних студентів відві
дали Полтавський музей
авіації та космонавтики
імені Ю. Кондратюка.

Студентів ознайомили з
унікальними матеріала
ми, присвяченими подіям
у аерокосмічній науці й
техніці в Україні та у світі.
Вітчизняні студенти з

цікавістю розглядали ма
кети найважчої у світі ра
кети «Сатурн5» і косміч
ного корабля «Спейс
Шатл», оригінали наши
вок експедицій, каталог
музейних експозицій, мі
шок для переміщення
космічного скафандра й
сувенірну тарілку з напи

сом «штат Флорида», де
позначений космічний
центр.
Іноземців особливо за
цікавив внесок уроджен
ців Полтавщини в розви
ток світової космонавти
ки, а також участь Украї
ни в міжнародних косміч
них проектах.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НАУКОВИХ ГУРТКІВ
24 жовтня 2017 року рада наукового товариства
студентів провела «День відкритих дверей наукових
гуртків»!
Студенти мали чудову можливість ознайомитись із
основними напрямками та видами діяльності гуртків,
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здобутками та науковими досягненнями гуртківців,
отримати інформацію, необхідну для вступу та подаль
шої роботи в гуртку.
Загалом було представлено 14 наукових гуртків.
Детальну інформацію про кожен гурток можна діз
натися на сайті http://sntumsa.pl.ua/uk/node/139.
Трибуна лікаря

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН «ЄДНІСТЬ». ЩО НОВОГО?

МІСЬКИЙ САНІТАРНО ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЗАХІД «РОЖЕВА СТРІЧКА»
Студенти медичного факультету №1,
№2 та медичного коледжу академії
(волонтери загону «Єдність») під ке
рівництвом кафедри онкології та раді
ології з радіаційною медициною (заві
дувач кафедри професор В.П. Баш
тан) за підтримки управління у спра
вах сім’ї, молоді та спорту виконавчо
го комітету Полтавської міської ради
провели міський санітарнопросвіт
ницький захід «РОЖЕВА СТРІЧКА».
Під час акції, яка одночасно відбува
лася у трьох локаціях: ТРЦ «Київ», на Те
атральній площі та ТЦ «Злато місто»,
студентиволонтери роздавали інфор
маційні листівки, навчали основам са
модіагностики та проводили вивчення
обізнаності жінок щодо профілактики,
факторів ризику і ранньої діагностики
РМЗ за допомогою анкетування.
Було опитано 474 жінки. Що таке ма
мографія не знає 19,7% жінок. На пи
тання: скільки разів на рік потрібно
проходити обстеження у фахівців дали
правильну відповідь (два рази на рік)
47,68% жінок. Кількість жінок, що прово
дять самообстеження – 58,46%, серед
них жінки віком старше 51 року до цьо
го відносяться більш відповідально і їх
відсоток із загального складає 23%.
Більшість полтавок вважають основни
ми факторами розвитку РМЗ перерва

ну вагітність (78%) та спадковість (63%).
Захід мав на меті привернути увагу
полтавок до соціальної значущості
проблеми РМЗ, покращити обізнаність
жінок щодо методів діагностування,
профілактики та належного лікування
захворювання, адже онкологічне зах
ворювання молочної залози – найпо
ширеніше захворювання серед жінок
та посідає третє місце за розповсюд
женістю у світі, а в Україні ця хвороба
займає перше місце у структурі онко

захворювань. Проте, як свідчить Євро
пейський досвід боротьби з ним, вияв
лений на ранніх стадіях РМЗ у 90% є ви
ліковним. Своєчасне інформування на
селення про цей недуг та якісна су
часна діагностика є головною зброєю
у боротьбі з хворобою.
Захід «РОЖЕВА СТРІЧКА» проходив у
рамках Всесвітнього дня боротьби з
раком грудей і Всеукраїнського дня
боротьби з захворюванням на рак мо
лочної залози.

ПЕРЕМОЖЕМО ІНСУЛЬТ РАЗОМ!
27 жовтня волонтерський загін «Єд
ність» разом з управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту виконавчого
комітету Полтавської міської ради за
підтримки ТРЦ «Київ», ТЦ «Злато місто»,
фармкомпанії «Такеда» під керівниц
твом кафедри нервових хвороб з ней
рохірургією та медичною генетикою
(завідувачка кафедри професор Н.В.
Литвиненко) провели міську санітар
нопросвітницьку акцію «ПЕРЕМОЖЕ
МО ІНСУЛЬТ РАЗОМ» з нагоди Всесвіт
нього дня боротьби з інсультом.
Координатор заходу – заступник де
кана медичного факультету №1, доцент
Ю.П. Ющенко.
Студентиволонтери вимірювали ар
теріальний тиск у полтавців, навчали
визначенню первинних ознак інсульту,
розповідали про фактори ризику та
причини виникнення інсульту, поширю
вали інформаційні листівки та проводи
ли опитування.

Інсульт – досить поширене судинне
захворювання головного мозку, при
якому гостро виникає порушення моз
кового кровотоку. Це призводить до
деструкції мозкової тканини та досить
тяжких наслідків для пацієнта. Тому пот
рібно пам’ятати основні симптоми ін
сульту та вміти надати першу допомогу.

Метою акції було привернення уваги
громади до основних факторів ризику
розвитку інсульту та проведення прос
вітницької роботи з питань профілакти
ки серцевосудинних захворювань і
пропаганди здорового способу життя.
Адже інсульт легше попередити, ніж лі
кувати та долати його наслідки.

УЧАСТЬ У ВИШКОЛІ ДОПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ
45 листопада 2017 року команда
ВДНЗУ «УМСА» – студенти медичного
факультету №1, волонтери загону
«Єдність», взяли участь в обласному
військовопатріотичному Вишколі до
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призовної молоді «Захисник України»,
що проходив на базі Полтавського
обласного дитячого оздоровчого
центру «Маяк» (с. Головач Полтав
ського рну) і був організований Уп

равлінням у справах сім’ї, молоді та
спорту Полтавської ОДА спільно з
Обласним військовим комісаріатом,
військовоспортивним центром «Воїн»
та виборола почесне 3тє місце!
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ФОРМУВАННЯ МУЖНОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ У ЛІКАРІВ–ІНТЕРНІВ ТА КУРСАНТІВ
Традиційно, перед святом козац#
тва України та захисника Вітчизни,
на кафедрі післядипломної осві#
ти лікарів#стоматологів ВДНЗУ
«УМСА» проводиться захід, присвя#
чений питанням патріотизму та
любові до Батьківщини.
З цього приводу проведена виховна
година для лікарівінтернів та курсан
тів, на яку були запрошені Головний
отаман Союзу козацьких сил (СКС)
Української козацької громади Пол
тавщини генералполковник Полапа
Володимир Семенович та учасник
АТО, полковник козацтва, отаман ко
зацького самоврядування Диканьщи
ни Булава Андрій Вікторович. Пред
ставник молодого покоління козацтва
Андрій Вікторович розповів присутнім
про участь козацтва Полтавщини в
АТО, прояви мужності та патріотизму
молоді в бойових діях на сході Ук
раїни.
Свій виступ він прикрасив декламу
ванням патріотичних віршів свого бать
ка, лікаряанестезіолога Диканьської
ЦРЛ. На основі цих віршів створено
багато пісень, які користуються попу
лярністю в Україні та виконуються на
урочистих заходах Полтавщини.
Про свій творчий шлях присутнім
розповів Полапа Володимир Семено

вич, цікава та багатогранна людина:
історик, поет, прозаїк, який володіє
більше 50ти різними професіями, ці
кавий лектор, що неодноразово вис
тупав в різних містах України та зару
біжжя. Розповіді про козаківпатріотів
нашого краю межували з декламу
ванням фрагментів авторських поетич
них рядків, серед яких були поеми,
присвячені даній темі.
Слухачі впродовж заходу отримали
вичерпні відповіді на питання, пов’яза
ні з історією козацтва, походженням

козацьких родів та сьогодення ко
зацького самоврядування на Полтав
щині. Зустріч з Головним отаманом
Полтавщини та отаманом козацького
самоврядування Диканьщини за
пам’ятається поколінню молодих лі
карів великим об’ємом пізнавальної
інформації, своєю щирістю та людя
ністю.

К.мед.н Мельник В.Л.,
к.мед.н Шевченко В.К.
Кафедра післядипломної освіти
лікарівстоматологів.

«ПРАВООХОРОННІ ТА ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ В УКРАЇНІ»
ІНТЕРАКТИВНА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
З А У Ч А С Т Ю П А Т Р У Л Ь Н О Ї П О Л І Ц І Ї м . ПОЛТАВ И
23 жовтня 2017 року кафедрою
філософії та суспільних наук (викл.
Гладка Т.І., Біланов О.С.) для сту#
дентів першого курсу стоматоло#
гічного факультету в рамках нав#
чальної дисципліни «Правознавс#
тво», за участю лейтенантів пат#
рульної поліції м. Полтави Марини
Зінюхи та Богдана Зябленка, була
проведена інтерактивна лекція
«Правоохоронні та правозахисні ор#
гани в Україні».
Під час заняття поліцейські пат
рульні ознайомили студентів з
функціями правоохоронних орга
нів, основами особистої безпеки та
законної поведінки в сучасному
суспільстві.
Заняття пройшло досить жваво
та цікаво, студенти активно брали
участь в обговоренні та задавали
поліцейським багато питань.
10 сторінка

Підводячи підсумок, заступник
декана стоматологічного факуль
тету з виховної роботи Людмила
Нечепаєва наголосила на важли
вості такого заходу та окремо зау
важила, що реформи в Україні в
правоохоронних органах відбу

дуться лише за активної участі гро
мадянського суспільства, особлива
роль в якому відводиться студент
ській молоді.
Т.І. Гладка.
Викладач кафедри філософії
і суспільних наук, к.н.держ.упр.
Трибуна лікаря

Історичні факти про «Список Шиндлера»
25 жовтня 2017 р. на ка#
федрі післядипломної осві#
ти лікарів#стоматологів
ВДНЗУ «УМСА» відбувся
виховний захід, присвяче#
ний визволенню України від
німецько#фашистських за#
гарбників.
Створено багато художніх
фільмів про події Другої світо
вої війни. Ряд з них добре відо
мі і полюбилися глядачу. Ми
розповіли про історію однієї з
кінокартин, яку засновано на
реальних подіях. Це «Список
Шиндлера» – американський
історичний фільмдрама, зня
тий за мотивами роману Тома
са Кенналі «Ковчег Шиндле
ра», режисером Стівеном
Спілбергом. Історія розгорта
ється у польському місті Кра
ків. Зараз Краків для туристів –
це гарне європейське місто з
середньовічною
архітекту
рою, безліччю костелів та гли
бокою історєю. Але три пункти
на карті Кракова – це єврей
ське гетто, фабрика Шиндле
ра і частина території колиш
нього табору Плашув з каме
ноломнями, збережені як істо
ричні пам’ятки Другої світової.
Гетто. Минувши Казимеж, те
перішній затишний єврейський
квартал Кракова з безліччю
магазинів, кафе та галерей, і
перейшовши на інший берег
Вісли, ви потрапляєте в про
мисловий район Кракова, де
легко зануритися в атмосферу
оскароносних фільмів «Список
Шиндлера» і «Піаніст» (багато
сцен з яких знімали саме тут).
Більшість будівель не змінилися
після закінчення війни. В основ
ному це дво і триповерхові
кам’яні та цегляні будинки, які
колись мали більшменш рес
пектабельний вигляд, певне де
коративне оздоблення цоколь
них поверхів і парадних. На де
яких будинках розміщені мемо
ріальні таблички, які розповіда
ють про сумні події часів ні
мецької окупації...
Німці увійшли до Кракова в
перший тиждень жовтня 1939
року. І відразу розпочалося
розграблення майна євреїв.
Багатьох хапали і примушували
до праці на благо рейху. З 1
грудня 1939 року всі євреї у віці
від 12 років зобов’язані були но
сити на правій руці білу пов’яз
ку із зіркою Давида. Рішення
про створення гетто було прий
няте 3 березня 1941 року, а до
30 березня всі євреї Кракова
зобов’язані були переїхати в
нетрі відокремленого від міста
річкою найбіднішого кварталу
Подгуже. Це переселення оз
начало кінець єврейського міс
течка Казимеж. З приблизно 68
тисяч іудеїв, які проживали в
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Кракові до окупації, в гетто вия
вилося 15 тисяч. Інші або самі
завчасно покинули місто, або
були вбиті. Територія гетто
складалася з 15 вулиць з 320
будинками. У кожній квартирі
тулилося по чотири єврейські
родини. Деякі, кому не діста
лося даху над головою, зму
шені були жити на вулиці. У та
ких антисанітарних умовах по
чалися хвороби та епідемії.
Завдяки єдиній на території
гетто аптеці «Під орлом» (будів
ля, в якому вона перебувала,
перетворена на музей), що
належала польському фарма
цевту Тадеушу Панкевичу, жи
телі могли придбати хоч якісь
медикаменти і продовжити
своє життя (на знак визнання
заслуг з порятунку євреїв Та
деуш Панкевич отримав титул
«праведника світу» від адмініс
трації меморіального комплек
су в Єрусалимі ЯдваШем).
Фабрика Шиндлера. Сьо
годні до дверей колишньої
фабрики «Емаль» майже зав
жди стоїть черга з бажаючих
потрапити до музею.
Тут детально представлене
життя євреїв в період окупації
19391945 років. Експозиція роз
починається зі сцен мирного
довоєнного життя: 6 серпня
1939 року у Кракові проходить
щорічний парад, люди розва
жаються переглядаючи кіно,
роблять пам’ятні знімки в фото
ательє. Поки що все спокійно,
але до початку окупації зали
шалося зовсім небагато часу...
Цікава постать Оскара Шин
длера. Він народився 28 квітня
1908 року в чеському місті Цвіт
тау, який знаходився на той мо
мент на території АвстроУгор
щини (нині Світави в Чехії) в ка
толицькій родині Ганса Шин
длера і Францишки Лузер. Ро
дина походила з Відня і рідною
мовою була німецька. Оскар
закінчив техучилище, проте не
отримав атестат, тому наступні
три роки працював на фірмі
батька, яка займалася прода
жем сільськогосподарської
техніки та інвентарю.
В молоді роки Оскар вів без
турботний спосіб життя і захоп
лювався мотоперегонами. По
чинаючи з 1927 р., після одру
ження, Оскар поступив на
службу в Моравську електрич
ну компанію MEAS. Пропрацю
вавши деякий час в автошколі
міста та відслуживши 18 місяців
у званні єфрейтора в чеській
армії, повернувся до своїх
обов’язків в MEAS.
У 1931 році Оскар втратив
робоче місце через закриття
підприємства і змушений був
виїхати до столиці Німеччини
для пошуку заробітку. Через рік
він повернувся назад і почав
займатися сільським госпо

дарством і банківською спра
вою в Jaroslav Simek Bank. Шин
длер працював також в сфері
нерухомості. На отримані гоно
рари Оскару вдалося відбуду
вати власний особняк в Брно.
До початку 1938 року Оскар
Шиндлер перебував на службі
в нацистській розвідці «Абвер»,
внаслідок чого був заарешто
ваний таємною чеською поліці
єю і на 6 місяців поміщений у
в’язницю. Але його звільнили
відразу після включення регіо
ну до складу Німеччини. Оскар
відразу ж вступив до лав Націо
налсоціалістичної німецької
партії. І вже до початку Другої
світової війни значився власни
ком заводу по виготовленню
емальованого посуду в Крако
ві, який переобладнав у завод з
виробництва зброї. Спочатку
на виробництві Оскара Шин
длера працювало всього се
меро євреїв, але, так як вони
були найдешевшою робочою
силою, Шиндлер намагався
залучати представників єврей
ської національності якомога
більше. Коли євреїв почали ма
сово викрадати в трудові табо
ри, Оскар зумів відстояти своїх
працівників. Разом з бухгалте
ром свого заводу Іцхаком
Штерном, Оскар вибудував
схему, по якій викуповував єв
реїв, засуджених до неминучої
смерті в концтаборі Плашу, в
для поповнення кадрів власно
го заводу. Він доклав величез
них зусиль для порятунку ув’яз
нених у таборі. Незважаючи на
це, 300 робітників були відправ
лені в Аушвіц, і лише його осо
бисте втручання врятувало лю
дей від загибелі. Шиндлер вивіз
з Плашува 1100 євреїв до побу
дованого на його гроші табір в
Брінлітце, чим врятував їх від
знищення в Аушвіці. У 19441945
роки Шиндлер вивозив групами
по 300500 в’язнів Аушвіца в не
великі табори до Моравії, де
вони працювали на текстиль
них фабриках. Також йому вда
лося врятувати 30 осіб з Гросс
Розена і 11 втікачів з поїздів
смерті. У 1945 році врятував 120
євреїв з Голечува, серед яких
виявилися його робітники з Пла
шува і маленькі діти, над якими
проводилися медичні експери
менти під керівництвом докто
ра Менгеле.
За три роки Шиндлеру вда
лося врятувати 800 чоловіків,
300 жінок і 100 дітей, що обій
шлося Оскару в 2,6 млн. рейх
смарок. У 1943 році йому вда
лося врятувати своїх працівни
ків від розстрілу, який їм загро
жував після відвідування фаб
рики рейхсфюрером СС Гім
млером.
Рятуючи людей від спалення
в пічах Освенцима, Оскар
Шиндлер зважився в грудні

1944 року на небезпечну опе
рацію з вивезення євреїв влас
ної фабрики в Брненец. Радян
ські війська увійшли в місто
Брненец в травні 1945 року, при
цьому Оскара Шиндлера у
місті вже не було: як нацист він
повинен був ховатися разом з
дружиною від переможців Ні
меччини. Під виглядом втікачів
євреїв промисловцеві вдалося
потрапити на нейтральну тери
торію. Незабаром Шиндлер
разом з дружиною опинився в
Швейцарії, де йому допомогла
вижити єврейська організація
«Джойнт». Тільки через три роки
після війни Оскару вдалося пе
реїхати в Аргентину. У Буенос
Айресі подружжя Шиндлерів
зустріла єврейська громада,
яка виділила колишньому пок
ровителю земельну ділянку з
будинком в містечку СанВі
сенте. Шиндлер почав займа
тися розведенням нутрій, але
побудувати бізнес не вдалося.
У 1958 році Оскар повернувся
в Західну Німеччину, забравши
з сімейного бюджету 100 тисяч
марок. На ці гроші Шиндлер
намагався знову почати ви
робництво, але кожен проект
підприємця терпів крах.
Останні роки Оскар жив бід
но, на дотацію від єврейської
громади і невелику пенсію від
держави. Літню людину при
хистив до себе в сім’ю один лі
кар. 9 жовтня 1974 р. у віці 66
років Шиндлер помер в місті
Хільдесхайм. Причиною смер
ті стало онкологічне захворю
вання.
Могила Оскара Шиндлера.
За заповітом прах Оскара
Шиндлера був похований в
Єрусалимі біля підніжжя гори
Сіон на старовинному като
лицькому кладовищі. До сих
днів на його могилу кожен
день нащадки врятованих єв
реїв приносять квіти і камінчики
в подяку. Шиндлер став єди
ним нацистом, який удостоївся
честі лежати на Святій Землі.
Табір Плашув. Спочатку та
бір був розроблений як табір
примусових робіт на камено
ломнях для мешканців гетто, а
згодом перетворений у кон
центраційний табір. Зараз тут
розташований меморіальний
комплекс, на місці масових
поховань.
Нам потрібно знати, поважа
ти і пам’ятати історію, щоб зно
ву не повторилися жахи війни.

Тимошенко Ю.В.
Асистент кафедри
післядипломної освіти
лікарівстоматологів.
Шинкевич В.І.
Доцент кафедри
післядипломної освіти
лікарівстоматологів.
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ГРИП. ПРАВИЛА ГРИ
«Грип – добре вивчена і найменш зрозуміла з усіх
хвороб», E. Kilbourne, 1978 (видатний американ#
ський вчений, член американської Національної
Академії наук, більшу частину свого життя прис#
вятив дослідженню генетики, молекулярної епіде#
міології та патогенезу грипу).
Грип – не тільки одне з найпо
ширеніших інфекційних захво
рювань, але і найбільш смерто
носне, від якого щорічно гине до
півмільйона людей, а в період
пандемій – значно більше. Важкі
форми
хвороби
виникають
приблизно у 5 мільйонів осіб, а
загальна кількість захворівших
сягає 500 мільйонів чоловік на
рік. У наших кліматичних умовах
грип виникає, як правило, в хо
лодну пору року, в тропіках віру
си грипу циркулюють цілий рік.
Чим відрізняються грип від
ГРВІ?
Грип і ГРВІ – близькі один до
одного захворювання – і по спо
собу зараження, і по основним
проявам, однак це не одне і те
ж. Термін «ГРВІ» охоплює велику
кількість захворювань, що спри
чиняються різноманітними віру
сами (аденовіруси, риновіруси,
респіраторносинцитіальні віру
си). Однак захворювання на
грип викликає безпосередньо
вірус грипу, тому є некоректним
називати всі ГРВІ грипом.
На відміну від ГРВІ, грип зав
жди починається раптово та
бурхливо — хворий може точно
вказати час початку симптомів.
Інкубаційний період дуже ко
роткий — від зараження до пер
ших клінічних проявів зазвичай
проходить 12 доби. На тлі гар
ного самопочуття швидко підви
щується температура тіла до 39
40°С, з’являється сильний голов
ний біль, біль у м’язах, суглобах,
очних яблуках, світлобоязнь,
рясне потовиділення. Пізніше
(на 23 добу) «приєднуються»
сухий кашель, біль у горлі, відчут
тя печії та болю за грудиною,
закладеність носу, незначна не
жить. У разі тяжкого перебігу
можливі судоми, галюцинації,
носові кровотечі, блювання. При
звичайному ГРВІ гарячка та оз
ноб поступаються місцем іншим
симптомам: сильна нежить,
чхання, біль у горлі. Температу
ра тіла інколи буває вищою
38,5°С.
Які існують віруси грипу?
Існують три типи вірусів грипу –
А, В і С. Віруси грипу типу А під
розділяються на підтипи і, в за
лежності від поєднання повер
хневих білків – гемаглютиніну (Н) і
нейрамінідази (N), мають відпо
відне позначення, наприклад,
грип А H3N2. Серед людей цир

кулюють підтипи грипу A (H1N1) і
A (H3N2). У назві вірусів також ві
дображають рік та місце, де во
ни були вперше виявлені. Віруси
грипу А надзвичайно мінливі та
здатні спричиняти епідемії та
пандемії. Віруси грипу типу В не
мають підтипів, є менш мінливи
ми, з ними пов’язані лише сезон
ні підйоми захворюваності. Вірус
грипу типу С майже не змінюєть
ся і здатний викликати лише поо
динокі випадки неважкого захво
рювання.
Чому виникають пандемії
грипу?
До грипу чутливі люди, птахи і
деякі ссавці. При тісному контак
ті людини і тварин відбувається
одночасне зараження клітин різ
ними штамами вірусів, при цьому
їхні фрагменти геномів «змішують
ся» і нові вірусні частинки містять
набори генів, отримані від різних
вірусів (тварин, птахів, людини).
Ідеальною ареною для такого
«змішування» є організм свині,
оскільки клітини їх дихальної сис
теми здатні приєднувати віруси
грипу людини та птахів. Так з’явля
ються нові небезпечні штами гри
пу, які містять фрагменти різних ві
русів, що здатні спричиняти
смертоносні пандемії.
Які різновиди вірусів грипу
найнебезпечніші для людини?
Серед всіх штамів грипу А най
небезпечніші – H1N1. Різновиди
цих штамів викликали пандемії
1918 і 2009 рр.; смертність при за
раженні ними досягає 10% з чис
ла зареєстрованих випадків. На
сьогоднішній день занепокоєння
вчених викликає той факт, що де
які віруси пташиного грипу набу
ли здатності безпосередньо інфі
кувати людей. За період спосте
реження виявлено вже кілька
його різновидів, здатних виклика
ти захворювання у людей. Най
частіше інфікування цими віруса
ми відбувається в ПівденноСхід
ній Азії та Африці. В Україні випад
ки інфікування не реєстрували
ся. Смертність при його зара
женні в деяких країнах досягає
100%, а основною причиною ле
тального наслідку є розвиток
первинної вірусної пневмонії зі
швидким прогресуванням ди
хальної недостатності.
Яке лікування найбільш ефек
тивне при грипі?
Це так звані інгібітори вірусної
нейрамінідази, в нашій країні –
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озельтамівір і занамівір. Макси
мальний ефект від цих препара
тів слід очікувати при застосуван
ні їх у перші 48 годин від початку
захворювання, а краще – в пер
шу добу. Слід відмітити, що ці пре
парати в першу чергу повинні
призначатися хворим на грип, які
відносять до груп ризику розвит
ку ускладнень, мають тяжкий та
ускладнений перебіг хвороби й
потребують госпіталізації. Для
хворих на грип, які мають не тяж
кий перебіг хвороби найбільшо
го значення набуває правильний
догляд, дотримання ліжкового
режиму, дієти, рясне пиття. Ефек
тивність інших препаратів, що
часто застосовуються при грипі,
у тому числі антигістамінних, іму
номодулюючих, полівітамінів, до
сить сумнівна, особливо при тяж
кому перебігу грипу. Антибіотикі
ж слід призначати лише у випад
ку приєднання ускладнень і ли
ше за рекомендацією лікаря.
Які найбільш дієві методи
профілактики грипу?
Це вакцинація, яку ідеально
проводити до початку сезонного
підйому захворюваності, тобто
вже зараз. Вакцинація не лише
може захистити від захворюван
ня, але й запобігає розвитку уск
ладнень. ВООЗ рекомендує вак
цинацію проти грипу для осіб з
так званих «груп підвищеного ри
зику зараження» (особи, які за
видом діяльності контактують з
великою кількістю людей – ме
дичні працівники, вчителі, праців
ники громадського транспорту,
торгівлі, громадського харчуван
ня), а також “підвищеного ризику
розвитку ускладнень”.
Оскільки імунітет формується
безпосередньо до того різнови
ду вірусу грипу, що циркулює в
даному епідсезоні, а сам вірус
надзвичайно мінливий, ВООЗ що
річно змінює склад вакцинних
штамів. Залежно від кількості
прогнозованих штамів вірусу гри
пу, існують трьох і чотирьохва
лентні вакцини. В цьому році очі
куються наступні штами вірусу
грипу та, відповідно, їх компонен
ти входять до складу вакцин:
A/Мічиган
/45/2015
(H1N1)
pdm09, A/Гонконг /4801/2014
(H3N2), B/Брисбен/60 /2008.
Чи всім можна робити щеп
лення від грипу?
Вакцинація проти грипу проти
показана: особам з алергічною
реакцією на компоненти вакци
ни (курячий білок); при наявності
в минулому алергічних реакцій
на введення вакцин; під час за
гостренням хронічних захворю
вань; при гострих інфекційних
захворюваннях, що супроводжу
ються підвищеною температу
рою (вакцинація відкладається до
одужання).

Які реакції можуть бути на
введення вакцини?
Можливий розвиток місцевих і
загальних реакцій. Частіше
спостерігаються місцеві реакції
в місці ін’єкції – почервоніння шкі
ри, припухлість, болючість, які ми
нають за 23 дні. Із загальних ре
акцій можливий розвиток грипо
подібних симптомів (головний
біль, ломота в тілі, слабкість), нез
начний підйом температури (до
37,5°С), вкрай рідко виникають
алергічні реакції.
Яких правил слід дотримува
тися під час епідемії грипу, щоб
уникнути захворювання?
Необхідно: уникати контакту з
хворими людьми, а при контакті –
одягати маску; під час чхання чи
кашлю слід використовувати лі
коть, а не долоню; часто мити ру
ки з милом або антибактеріаль
ними засобами; не чіпати бруд
ними руками очі, ніс і рот; не ви
користовувати в громадських міс
цях багаторазові рушники; уника
ти місць великого скупчення лю
дей та менше користуватися
міським транспортом; регулярно
провітрювати приміщення; вести
здоровий спосіб життя (повноцін
ний сон, свіже повітря, активний
відпочинок, збалансована, бага
та вітамінами їжа); не переохо
лоджуватися, уникати стресових
ситуацій, що пригнічують імунну
систему.
Якщо захворіли, потрібно:
* залишитися вдома, щоб не
наражати на небезпеку інших
людей і уникнути небезпечних
ускладнень;
* дотримуватися ліжкового ре
жиму, водного балансу та дієтич
ного харчування;
* ізолювати хворого члена
сім’ї, виділити для нього окремий
посуд;
* дотримуватися правил гігієни
всіх членів сім’ї – використання
масок, часте миття рук;
* при перших симптомах зах
ворювання викликати лікаря –
самолікування при грипі непри
пустиме, адже перебіг грипу мо
же бути не передбачуваним, а
ускладнення можуть розвивати
ся з перших днів захворювання;
* виконувати всі призначення
лікаря і приймати препарати,
особливо противірусні суворо за
схемою;
* уважно стежити за своїм ста
ном та при погіршенні самопо
чуття своєчасно звернутися до
лікаря і отримати необхідне ліку
вання.
Бережіть себе та своїх близь
ких і вчасно звертайтеся за ме
дичною допомогою!
К.мед.н., доцент Котелевська Т.М.,
к.мед.н., асистент Прийменко Н.О.
Кафедра інфекційних хвороб
з епідеміологією.
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