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та Полтавського обласного управління охорони здоров’я

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
РОЗГЛЯНУЛА ОБЛАСНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
мнл. людей хворих на цукровий діабет заре
єстровано у всьому світі. Та це не остаточний
показник. Ще майже така кількість живе з цією хворобою,
не знаючи про неї. Так само в Україні налічується 2 млн цих
хворих і стільки ж їх ще не зареєстровано, на Полтавщині їх
42 тисячі, причому лише 9% з них мають хворобу першого ти
пу, всі інші – другого, який загрожує набагато гіршими нас
лідками. Тому проблеми профілактики, діагностики і лікуван
ня цукрового діабету надзвичайно актуальні.
Про це засвідчила обласна науковопрактична конфе
ренція, проведена кафедрою ендокринології з курсом фі
зичної реабілітації, спортивної медицини та ЛФК спільно з
управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації 23
листопада. Участь в ній взяли завідуюча кафедрою ендок
ринології академії, доктор медичних наук професор
Л.Є.Бобирьова, обласний ендокринолог В.М.Михайлець,
вчені академії та Києва, лікарі міста і області, сімейні лікарі,
лікарікурсанти на циклах спеціалізації, лікарітерапевти.
Було заслухано доповіді завідуючого відділом профілак
тики ендокринних захворювань Українського наукового
практичного центру ендокринної хірургії та трансплантації
ендокринних органів доктора медичних наук професора
В.І.Паньків «Рання інсулінотерапія та комбінована терапія
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цукрового діабету II типу» та «Діабетична хвороба нирок.
Діагностика, лікування» професора кафедри терапії та ге
ріатрії КМАПО ім. П.Л.Шупика, доктора медичних наук
професора В.Ю.Приходько.
З доповіддю «Синдром діабетичної ступні. Діагностика,
лікування, профілактика» виступив асистент кафедри ен
докринології, кандидат медичних наук В.І.Катеренчук.
Учасники конференції обмінялися думками щодо пору
шення проблем, почутого нового у їх вирішенні.
Жваву дискусію та обговорення викликала доповідь заві
дуючого кафедрою експериментальної та клінічної фар
макології з імунологією і алергологією, доктора медичних
наук професора В.М.Бобирьова та доктора медичних на
ук професора Т.О.Дев’яткіної «Моніторинг побічної дії лі
карських засобів в практиці лікаряендокринолога», з
якою вона виступила. Особливо хвилює лікарів і певно ж
пацієнтів вартість ліків, яка стала у наш час загальнонаціо
нальною проблемою, цінова політика владних структур.
В роботі конференції взяли участь представники фарма
цевтичних фірм «Нікомед» (Голландія), «Вьорвак Фарма»
(Германія), «Нова Нордік» (Данія), яка є найбільшим пос
тавщиком інсуліну у нашу країну.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Â ла молодих учених майже з усіх областей України.
она відбулася за традицією в кінці листопада і зібра

Відбулося два пленарних засідання. На першому з них бу
ло заслухано доповіді професорів ВДНЗУ «УМСА»
І.М.Скрипника «Неалкогольний стеатогепатит як між
дисплінарна проблема» та В.Ф.Почерняєвої «Побічна дія
ліків. Служба фармаконагляду України».
Актуальні проблеми медичної науки – 2011 було роз
глянуто на засіданні секцій «Стоматологія», «Клінічна
медицина №1» та «Клінічна медицина №2», «Експери
ментальна медицина та фармакологія», де головували від
повідно доктори медичних наук Д.С.Аветіков, К.Є.Іщей
кіна, С.В.Малик, професор Л.Е.Весніна з участю курато
рівекспертів.
Підсумки роботи було підведено на другому пленарно
му засіданні, яке розпочалося доповідями «Клінікомор
фологічне обґрунтування профілактики післяоперацій
них патологічних рубців обличчя та шиї» д.мед.н. Аветі
кова Д.С. та «Принципы и меры профилактики болезней

ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

системы кровообращения среди населения в неблагопри
ятных социальноэкономических условиях жизнедея
тельности» д.мед.н. Іщейкіної Ю.О.
Результати роботи секцій прокоментували її керівники.
Зокрема д.мед.н. Аветіков Д.С. повідомив, що в секції
«Стоматологія» взяли участь 77 чол., було заслухано 10
доповідей та 17 стендових, які характеризувалися знач
ною науковою новизною. Учасники засідання багато діз
налися про нові стоматологічні матеріали, зокрема і про
ті, що вперше застосовуються в Полтаві. Як зауваження
він зазначив, що серед учасників конференції, які заслу
говували відзнаки, були й люди, вік яких трохи переви
щував 35 років. А як відомо, в нашій країні молодими вче
ними вважаються науковці до 35 років. Тож експерти ва
галися. Голова ради молодих учених проф. В.О.Костенко
зазначив, що міжнародні норми цієї категорії науковців
складають 40 років, тож вони певно можуть бути прий
нятними і до нас. А найкращою доповіддю
(Закінчення на 2 й стор.).

30 листопада на засіданні Вченої ради
ВДНЗУ «УМСА» таємним голосуванням обрано:

на посаду завідувача кафедри внутрішньої медицини № 1 Скрипника Ігоря Миколайовича;
напосаду завідувача кафедри післядипломної освіти лікарівстоматологів Скрипнікова Петра Миколайовича;
на посаду завідувача кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів Іщейкіна Костянтина
Євгеновича;
на посаду завідувача кафедри медичної інформатики і медичної та біологічної фізики Іщейкіну Юлію Олексіївну.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
(Закінчення. Початок на 1 й стор.).
була одностайно визнана робота аспірантки кафедри те
рапевтичної стоматології Наталії Іленко, яка дійсно зас
луговує звання молодого науковця і вже не вперше пере
магає на таких конференціях.
Як зазначив у своєму виступі д.мед.н. К.Є.Іщейкін,
кількість доповідей у секціях «Клінічна медицина №1»
зменшилась у порівнянні з минулим роком, але за зміс
том вони на достатньому рівні і відображають основну те
матику терапевтичних дисциплін. Перемогла тут аспіран
тка кафедри інфекційних хвороб Тетяна Кириченко, яка
виступала на високому рівні і чудово відповідала на пи
тання вимогливих експертів. Керівник секції «Клінічна
медицина №2» д.мед.н. С.В.Малик, виступаючи з підсум
ками засідання, відзначив загальну культуру виступів, ці
каві доповіді учасників конференції з Києва, Луганська,
Чернігова, серед яких була навіть студентка IV курсу
Д.П.Кекух з доповіддю «Методи лікування меланоми». А
кращою була визнана робота нашої аспірантки кафедри
гінекології О.Є.Афанасьєвої «Сучасний погляд на проб
лему гіперпластичних процесів ендометрія».

В секції «Експериментальна медицина та морфологія»
під керівництвом професора Л. Е. Весніної було заслуха
но 8 доповідей в присутності значної кількості кураторів
експертів. Було відмічено належну їх якість, новизну, во
лодіння матеріалом, особливо в учасників конференції з
Луганська, Запоріжжя, Тернополя. Серед представників
ВДНЗУ «УМСА» професор Л. Е. Весніна виділила роботи
А.М.Манько, А.А.Сухомлина,О.В.Ткаченко, Махммуді
А.М., Сартипі Х.Н., Ардалан М., Ардалан Х. Та переміг
Р.І. Горин з Тернополя, гідні кандидати були і на 2 та 3
місця.
На закінчення підсумкового пленарного засідання вис
тупив проректор з наукової роботи професор Кайдашев
І.П., який відзначив, що конференція засвідчила більш
активну і відповідальну позицію молодих учених, говорив
про необхідність системного підходу до цієї роботи, тіль
ки тоді наука отримуватися гідне поповнення, а значить і
розвиток. Відбулося нагородження переможців, всі учас
ники конференції отримали сертифікати.
Учасники конференції оглянули спеціалізовану вистав
ку «Медична наука2011».

БЕЗ МОВИ РІДНОЇ, ЮНАЧЕ,
Й НАРОДУ НАШОГО НЕМА
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тало доброю традицією на кур
сі українознавства та україн
ської мови щорічно 9 листопада від
значати цікавим виховним заходом
День української писемності та мови.
Цього року студенти 1 курсу стомато
логічного факультету продемонструва
ли свої знання української мови, взяв
ши участь у брейнрингу. Змагалися
дві кращі групи курсу – 5 і 6. Майбутні
стоматологи мали швидко і грамотно
відповісти на питання щодо історії ук
раїнської мови, культури, мовлення лі
каря, проявити кмітливість і винахід
ливість у складанні чайнвордів на ме
дичну тематику, продемонструвати
знання з фразеології з використанням
медичних, зокрема анатомічних, тер
мінів.
Та найбільше враження на студентів
справив твір про мову, де всі слова по
чинаються з однієї літери, що яскраво
свідчить про багатство словникового
складу української мови: «Мово моя
материнська! Мальовнича, м’яка, ми
лозвучна. М’ятою, материнкою мита,
мальвами, матіолами, маками мережа
на, мажорною мелодією милуєш мене.
Мордована московськими монархами,
маніпульована, мучена можновладцями,
міняна манкуртами (мовляв, малорозви
нена, мужицька) мова мільйонів мусила
мачухою мандрувати манівцями.
Марно мріяли мстиві маніяки! Минає
морок. Магія материнської мови мітлою
мете мерзенних могильників.
Мово мами моєї Марії! Моя молитво!
Моя музо! Моя Мадонно! Міцній, моло
дій!
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Маю можливість мовити маловірам,
мовоненависникам:
Мужня, мудрістю могутня
Мова матиме майбутнє!»
Ця неперевершена ода рідній укра
їнській мові належить учительці Лідії
Молчановій із м.Маріуполя Донецької
області. Прослухавши ці слова, учас
ники гри отримали завдання за 5 хв.
написати «освідчення в любові» своїй
майбутній професії, де б усі слова по
чиналися на одну букву. Журі було
приємно вражене виконаними завдан
нями. Ось вони: «Стоматологіє! Само
віддано, совісно, сердечно схиляємося
своїм серцем серед сотень сумлінних,
старанних, скромних, серйозних, свобо
долюбних
сучасниківстоматологів.

Старатимемося створити своєрідний
світ сучасної стоматології!»; «Сучасний
стоматолог – сильний серцем, сміливий
словом, серйозний, самостійний у своїх
спостереженнях, славою своєю скром
ний, самовідданий, саможертовний у
своїй справі».
Безумовно, такі виховні заходи відіг
рають важливу роль у формуванні на
ціональної свідомості, патріотичних
почуттів і громадянської активності,
кращих професійних рис у майбутніх
лікарів нашої держави.
Понад 10 років Дню української пи
семності та мови приурочується анке
тування студентів 1 курсу щодо «мов
ного питання». Серед питань, на які
анонімно відповідають студенти, 
«Якою мовою бажаєте навчатися в
академії?». Знаменно, що останніми
роками збільшилася кількість студен
тів, які бажають навчатися в академії
українською мовою, незалежно від на
ціональності. Цього року зі 160 анке
тованих на стоматологічному факуль
теті українською мовою бажають нав
чатися 127 студентів; російською  22
студенти, обома мовами (однаково,
якою) – 11. Переконані, що на цю ста
тистику варто нарешті звернути увагу
окремим викладачам і на профільних ка
федрах. Нагадаємо всім нам слова ве
ликого українця, нашого земляка Оле
ся Гончара: «Той, хто зневажливо ста
виться до рідної мови, не може викли
кати поваги до себе».
В.І.Митченок,
викладач курсу українознавства
та української мови.

Трибуна лікаря
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житті студента є
два свята — це День
студента і кожний день. 17
листопада цього року не ста
ло винятком з доброї тради
ції, що існує на стоматі –
яскраво, весело всім факуль
тетом відзначати День сту
дента.
Підготовка до свята розпо
чалась задовго до його по
чатку. Всі курси факультету
взяли активну участь у ство
ренні привітальної газети. В

студенти І та ІІ курсів. Їх від
різки газет були найрізно
барвнішими, найяскравіші
ми. Ці поздоровлення разом
з численними різнокольоро
вими кульками нікого не за
лишали байдужими. Пос
мішки, святковий настрій не
покидали нас протягом всьо
го дня.
А увечері в п’ятій аудиторії
студентське братство стома
тологічного факультету зіб
ралось, щоб прийняти в свої

ряди студентів першого кур
су. Ритуал включав у себе по
ради бувалих, знайомство
першокурсників з найпопу
лярнішими місцями акаде
мії, урочисте вручення їм ре
ліквії, що зберігається і пере
дається з курсу на курс, –
щоденника студентастома
толога, конкурс старост кур
сів, нагородження грамота
ми активних студентів. Доб
розичливі влучні жарти чер
гувались з піснями і запаль
ними танцями.

Свято вдалося. Всі — і сту
денти, і викладачі – отрима
ли велике задоволення як від
самого свята, так і від його
підготовки. А ще ми віримо,
що І курс усвідомив, що бути
студентом – це круто! А бути
студентом стоматологічного
факультету УМСА – це кру
тіше ніж саме круто!
Л.В.Нечепаєва,
заступник декана стомато
логічного факультету.

цьому році вона створюва
лась у вигляді довжелезної
студентської шпаргалки. Ко
жен студент мав можливість
написати поздоровлення зі
святом на паперовому лис
тку формату А4, потім лис
тки склеювались в одну ве
лику стрічку, яка згідно заду
мам тих же студентів повин
на була обплести стіни кори
дорів другого поверху адмін
корпусу, спуститись на пер
ший, вносячи яскраву різно
манітність в інтер’єр акаде
мії. І треба відмітити, що
вдалось здійснити цю ідею.
Більше всього зробили для
такого оформлення академії
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ЗАПАЛЬНИЙ ДРАЙВ, ШАЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА
ТА НЕЗАБУТНІ ВРАЖЕННЯ
сь як можна оха
рактеризувати цю
подію «Дебют першокур
сника 2011», що відбулася 3
листопада у нашій академії
.Традиційно студентський
парламент УМСА дарує це
грандіозне свято, на якому
наші першокурсники мо
жуть заявити про себе. У
цьому році студенти своїм
творчим потенціалом та ба
жанням до перемоги запа
лили серця глядачів, що
прийшли їх підтримати.
Учасники «Дебюту» з креа
тивністю підійшли не тільки
до концертних номерів, але
й до вибору їх назв.
У ролі справедливого жу
рі виступили: Ставицька
Н.П. – проректор з науково
педагогічної роботи та гу
манітарної освіти,, Сидо
ренко Л.В – начальник відді
лу культурноосвітньої ро
боти академії, Нечепаева
Л. В. – заступник декана
стоматологічного факульте
ту, Костріков A.B. – заступ
ник декана медичного фа
культету, Васильев В.О. –
представник партії «Молоді

О

регіони»,
Виступи команд були на
високому рівні, що додало
роботи у розподілі місць.
Але, зважаючи на високий
професіоналізм журі та їх
витончений смак, без пере
можців ніяк не обійшлось.
Отож, вітаємо!!!
У номінації «вокал» пере
могла Смаль Валерія! Сту
дентка 1 курсу медичного
факультету . З 9 років вона
займається
музикою:
«Особливо люблю співати.
Любов до пісні прищепила
бабуся». Найбільш полюб
ють багато призів та кубків у
різних конкурсах. Обожню
ють танцювати, бо танець –
це рух,а рух – це життя!
Родзинкою вечора стали
студентки медичного ко
леджу, які представили гля
дачам свої творчі роботи.
У номінації «авторський
твір» перемогли Патлякевич
Орест та Бордюг Артур –
студенти стоматологічного
факультету. Артур змалку за
хоплювався музикою. Закін
чив музичну школу по класу
гітари, а токож ще володіє

ляє українські пісні або ті, які
виконуються у народному
стилі. Співає скрізь і всюди,
бо вважає що з піснею лег
ше жити.
У номінації «КВК» пере
могла дружба між коман
дами медичного та стома
тологічного факультетів.
У номінації «хореографія»
перемогли Байда Ольга та
Каленюк Дмитро – студенти
1 курсу медичного і стома
тологічного факультету, які з 6
років займаються спортив
нобальними танцями. Ма
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грою на піаніно та губній
гармошці. «Мені подобаєть
ся дарувати людям свою
енергію і тепло», – каже він.
Орест: «Полюбляю музи
ку,також гру на гітарі, почав
займатись цим з 16 років.
Мені подобається моє хобі,
а також захоплювати своєю
грою оточуючих».

Оксана Пилипенко,
студентка ІІІ курсу
медичного факультету,
заступник голови
студентського парламенту.
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Äåáþò ïåðøîêóðñíèêà
скраво і весело пройшло традиційне студентське
свято – фестивальконкурс «Дебют першокурсни
ка», яке в цьому році вразило журі та глядачів своїм різно
барв’ям та різножанровістю.
Учасники з усієї сили старались продемонструвати свій
творчий потенціал, найкращі здобутки, фантазію, видо
вищність, артистизм та виконавську майстерність.
У вокальному жанрі серед дев’яти вокалістів перемогла
студентка медичного факультету Валерія Смаль з піснею
«Це моя земля».

ß

Команди КВК обох факультетів виступили майже нарівні і
теж розділили премію.
В номінації «Авторський твір» перемогли студенти стома
тологічного факультету Патлякевич Орест та Бордюг Артур
з піснею «Німе кіно». Гарно і легко провели свято студенти
стоматологічного факультету Руслана Виноград та Денис
Орлов. В аудиторії панувала атмосфера пронизана ду
хом студентського братства. Складалось таке враження,
що зал та імпровізована сцена – це одна весела об’єдна
на команда молоді.

Л.В.Сидоренко,
начальник відділу культурноосвітньої діяльності, член журі.

В хореографії кращими були Дмитро Каленюк та Ольга
Байда, які чудово виконали танок «Стиляги».
В третій номінації «Родзинка» перемогу розділили студен
тки медичного коледжу. Тетяна Кордубан представляла ко
лекцію унікальної майстерності викладання бісером та орі
гамі. Ось що вона сама говорить про свої роботи: «Коли я
працюю, я відпочиваю від шаленого ритму життя, побутових
проблем, я занурююся в захоплений процес, з любов’ю
викладаючи кожну бісеринку, створюючи красиві, незви
чайні речі. З упевненістю скажу: мої роботи – це стильно,
сучасно і вишукано!» А ось Таня Савченко в’яже м’які дитя
чі іграшки своїми руками. А представив її роботи під загаль
ний захват глядачів дитячий танцювальний колектив «Су
зір’я» дошкільного дитячого закладу №86. І вже зовсім нез
вичайним і цікавим був бій лицарів – мініатюра «Перемога
лікарів над хворобою», яка викликала шквал емоцій.

V МІСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ БАЛ

айкращі європей
ські традиції в Ук
раїні набирають популяр
ності в нашому місті. 15 лис
топада 2011 року в диско
течновиставковому залі
при міському будинку куль
тури відбувся V міський сту
дентський бал, який прис
вячений
Міжнародному
дню студента.
На ньому були присутні
близько 450 осіб, зокрема
70 осіб від ВДНЗ УМСА, які
гідно представляли акаде
мію на високому рівні. Ба
гато колективів виступали
на балу, серед них наш ко
лектив «Орхідея», керівник
Ірина Пелипенко студентка
2 курсу, медичного факуль

Н
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тету. Нагороджений гра
мотою Дмитро Каплун, го
лова студентського парла
менту за активну громад
ську позицію, участь у сту

дентському житті міста і ва
гомий внесок у розвиток
студентського самовряду
вання. Також на балу мож
на було намалювати свій

портрет або продекламу
вати поезію, де Денис Ор
лов студент 3 курсу, стома
тологічного факультету виг
рав нагороду.
По закінченню вечора
обирали «короля» та «ко
ролеву» балу, де Богдан
Бондарець, студент 2 кур
су стоматологічного фа
культету та Ірина Пелипен
ко, студентка 2 курсу ме
дичного факультету, отри
мали це почесне звання за
активну участь у майстер
класах по танцях та безпе
рервний танок в кінці вечо
ра.

Пилипенко Оксана,
студентка 3 курсу,
медичного факультету.
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НОВИНИ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ

ПОВЕРНУЛИСЯ З РОСІЇ
листопада

в

79 Ставрополь

ській державній медичній
академії проводили свою
роботу VIII З’їзд пред
ставників студентських та
молодіжних наукових то
вариств медичних вищих
навчальних закладів Росії
та країн СНД, а також IV
З’їзд Федерації представ
ників молодіжних науко
вих товариств медичних
вищих навчальних закла
дів за підтримки міжрегі
ональної громадської ор
ганізації «Федерація мо
лодіжних наукових това
риств медичних вузів »,
Ради студентського нау
кового товариства СтГМА
і Ради молодих вчених і
фахівців СтГМА.
Для участі у заході до
академії прибули студен
ти з різних міст Росії та
Близького зарубіжжя  м.
Архангельська, м. Пензи,
м. РостованаДону, м.
Самари, м. Челябінська, з
республіки Північна Осе
тія, з Казахстану (м.
Шім’ї) і України (м. Пол
тава). У роботі конферен

ції взяли участь делегати
загальним числом 41 чо
ловік. З ВДНЗУ «УМСА»
було делеговано 4 особи, а
саме – Каплуна Дмитра –
голову студентського пар
ламенту академії, Мики

студентку 5 курсу стома
тологічного факультету.
На відкритті роботи
З’їздів з вітальним словом
до молодих вчених звер
нулися ректор СтГМА,
професор В. М. Муравйо

МГО ФМНО Г. Д . Авети
сян, підкресливши важли
вість взаємодії між науко
вими товариствами вузів
Росії і СНД.
В результаті, наші деле
гати отримали сертифіка

тенка Андрія – аспіранта
кафедри біохімії, П’ятько
Наталію – студентку 2
курсу медичного факуль
тету, та Киян Вероніку –

ва, проректор з НДР
СтГМА, професор В. А.
Батурин, науковий керів
ник СНТ, професор Л. П.
Чередниченко, президент

ти про активну учать у ро
боті з’їзду, цінний досвід
та нові міжнародні зв’яз
ки.
(Пресслужба
студентського парламенту)

ПОХІД ДО КРАЄ ЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Н

ещодавно спортив
нотуристичний
відділ студентського пар
ламенту УМСА очолив
новий голова – Порохняк
Станіслав. Перший захід,
який було заплановано
членами відділу, – похід
до краєзнавчого музею
міста Полтави. Бо ж не
потрібно далеко ходити
чи їздити, цікаві місця є і
у нашому місті.
Будівля, у якій знахо
диться музей, надзвичай
но гарна і цікава, викона
на у стилі українського
модерну. Це один із най
старіших музеїв України,
6 сторінка
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заснований ще у 1821 ро
ці. Ініціатором створення
музею був професор В.
Докучаєв. Науковець вив
чав ґрунти на території
Полтавщини і тому в ос
нову музею лягли зразки 4
тисяч ґрунтів, 500 зразків
гірських порід та 800 ар
кушів гербарію. Ще од
ним ініціатором створен
ня музею був український
історик, археолог, краєз
навець та громадський ді
яч – Л. Падалка. Колек
цію музею постійно по
повнювали заможні люди.
Під час війни музей було
пограбовано, а примі

щення спалене. Після
війни залишилось лише
37 тисяч експонатів, коли
до війни їх налічувалось
близько 118 тисяч.
Зараз музей налічує по
над 300 тисяч одиниць,се
ред яких близько 400 ки
лимів, 115 плахт, великі
колекції вишивок, руш
ників, керамічних виро
бів, предметів нумізмати
ки, археології та інших
цінних матеріалів.
Заклад – учасник бага
тьох міжнародних виста
вок у Німеччині, Італії,
Болгарії, Росії, Індії та ін
ших країнах. Музей наго

роджений Дипломом Мі
ністерства культури Укра
їни за кращу науководос
лідну та видавничу робо
ту. Будівля Полтавського
краєзнавчого музею вне
сена до Списку пам’яток
архітектури національно
го значення. Отож варто
цікавитися та пишатися
історією свого міста та
країни загалом.
Студенти, котрі брали
участь у заході, отримали
велике задоволення від
знайомства з музеєм.
(Пресслужба
студентського парламенту)
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СПОРТИВНІ НОВИНИ
йшла фінішу традиційна
Д спартакіада
«Першокурсник»,
яка була присвячена 90річчю
і

ВДНЗУ « УМСА». Близько 200 сту
дентів, що обрали до вступу наш ВУЗ,
змагалися з 8 видів спорту, гідно захи
щаючи честь своїх факультетів. Пере
мога дісталася найсильнішим: бас
кетбол – стоматологічний фт, волей
бол – медичний фт, мініфутбол –
медичний фт, н/теніс – стоматоло
гічний фт, шахи – медичний фт, ку
льова стрільба – факультет іноземних
студентів, плавання – медичний фт,
л/а крос – медичний фт.
В загальнокомандному заліку місця
розподілилися таким чином: на ІІІ
місці – факультет іноземних студен
тів, срібними призерами стали сту
денти стоматологічного фту, а пере
могу в спартакіаді «Першокурсник»
святкувала команда медичного фа
культету.
З 26 жовтня по 11 листопада збірні
команди академії взяли участь у об
ласній спартакіаді «Спорт для всіх – у
кожному гуртожитку» серед студент

ками від обласного центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх».
З 15 по 20 листопада 2011 р. на
спортивній базі Національного уні
верситету «Львівська політехніка» в
м. Львів відбувся ХV Всеукраїнський
Студентський спортивний фестиваль
серед ВНЗ ІІV рівнів акредитації, в
якому прийняла участь збірна коман
ди ВДНЗУ «УМСА» з н/тенісу у скла

безпеки життєдіяльності та ін.. Крім
змагань студенти мали змогу відвіда
ти музеї та історичні пам’ятки Львів
щини, потоваришувати зі студент
ською молоддю інших вишів. Тож
враження від фестивалю надовго за
лишаться в їхніх спогадах.
Хочеться також відмітити й срібну
медаль тренеравикладача з пауер
ліфтингу Ільченка Ігоря, яку він здо

був на чемпіонаті Полтавської облас
ті з жиму лежачи серед чоловіків у ва
говій категорії 93 кг. Також срібну ме
даль в Кубку області з джиуджитсу в
ваговій категорії до 60 кг здобув наш
студент Волобуєв Антон (тренер Бе
берін О.).

ських команд з 5 видів спорту. Збірна
команда академії з волейболу у складі:
Якимчук О., Мельничук Т., Цимбал
Я., Кот О., Макляк О., Черкун О.,
Марченко В., Шишман О., Охримен
ко О. стала чемпіоном цієї спартакіа
ди, обійшовши сильних суперників з
педагогічного університету, аграрної
академії та технічного університету.
Готувала до змагань команду тренер
викладач з волейболу Юрченко І.Я.
Збірна команда з н/тенісу під керів
ництвом тренеравикладача з н/тені
су Бурцевої Г.В. стала бронзовим при
зером цієї спартакіади. На урочистій
церемонії нагородження, яка відбула
ся 18 листопада в педагогічному уні
верситеті, наші команди були наго
роджені грамотами, медалями та куб
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ді: Федоровича В., Нагорної О., Чап
лянки А., Приліпки К. Готувала ко
манду до змагань Бурцева Г.В. Наші
тенісисти посіли 5 місце серед 15 ко
манд ВУЗів України. Це доволі висо
кий результат, враховуючи, що позаду
залишилися суперники з Львівського
університету фізкультури, інституту

Увага! 3 грудня 2011 р. в
спорткомплексі УМСА о 9-ій годині розпочинається V Спартакіада співробітників ВДНЗУ
«УМСА» з 5 видів спорту: шахи,
шашки, гирі, стрибки у довжину з місця та н/теніс (при собі
мати тенісну ракетку та кульку). Нагородження призерів
змагань відбудеться на Вечорі
спортивної слави 15 грудня.
Запрошуються всі бажаючі
співробітники!
І.М. Каплуновська,
Віцепрезидент СК
«МЕДИК».
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ЗУСТРІЧ НА ЧЕСТЬ 200 річчя ВИДАТНОГО ЗЕМЛЯКА
же стало доброю традицією
проводити на факультеті після
дипломної освіти, а саме на кафедрі
сімейної медицини і терапії зустрічі з
цікавими людьми, відзначати видатні
події з нагоди державних свят та
пам’ятних дат. Так, днями відбулося
чергове цікаве читання, присвячене
200річчю з дня народження нашого
славнозвісного земляка, українсько
го поетабайкаря Євгена Павловича
Гребінки.
Враховуючи важливість постаті Єв
гена Гребінки, Верховна Рада України
постановила урочисто відзначити на
державному рівні 200річчя з дня його
народження. Національний банк Ук
раїни виготовить ювілейну монету.
Полтавська земля подарувала Ук
раїні та світові багато зірок на літера
турному небосхилі. У різні часи твори
ли та примножували її мистецьку сла
ву такі видатні особистості як Григорій
Сковорода, Панас Мирний, Микола
Гоголь, Павло Загребельний та інші.
2 лютого 2012 року ми будемо від
значати ювілей відомого поетабай
каря, прозаїка, автора легендарного
романсу «Очи черные, очи страс
тные».
Викладач кафедри сімейної меди
цини і терапії, доцент Волченко Григо
рій Віллійович сумісно з лікаремінтер
ном Любичем Олександром Володи
мировичем (107 група) підготували

документальну стрічку та цікаву ре
феративну доповідь про видатного
байкаря. В теплій, дружній атмосфері

УВАГА – МУЗЕЯМ
листопада в Державному
2 8 Краєзнавчому музеї відбувся
обласний семінарпрактикум за учас

Першоосновою науководослідної
роботи є вивчення музейних предме
тів. Кожен експонат – це частина істо
рії. Будьяка знахідка посвоєму цінна
та унікальна. Але стає вона такою ли
ше при предметному дослідженні. Во
но розпочинається вже при надход
женні до музею, що передбачає нау
кове вивчення про час і спосіб надход
ження, назву і опис предмета, матері
ал і техніку його виготовлення, ступінь
збереженості.
Так, у народному музеї історії Укра
їнської медичної стоматологічної ака
демії предметом наукового дослід
ження стали матеріали про військовий
медичний комітет за участю І.С.Пойдє
ма, який власноруч надав особисті іс
торичні документи. При цьому встанов
лено час його створення, керівників,
функції діяльності.
Поряд з проведенням науководос
лідної роботи з фондовими матеріала
ми значну її частину мають теми,
пов’язані з вивченням історії краю, міс
та, села, навчального закладу, істо
ричних подій і фактів минулого та сьо
годення, життя і творчості видатних лю
дей, тощо.

В

тю завідуючих історичними музеями
при закладах освіти в місті та області.
Очолив і організував семінар завіду
вач науководослідного відділу музе
єзнавства та надання методичної до
помоги музеям Полтавського краєз
навчого музею М.П.Сидоренко. Обго
ворювались та заслуховувались пи
тання науководослідної роботи в ді
яльності музейних закладів.
У новій редакції Закону України «Про
музеї та музейну справу», зміни до яко
го внесені Верховною Радою України у
2009 році, передбачено, що музей – це,
насамперед, науководослідний зак
лад, створений для вивчення музейних
предметів з науковою та освітньою ме
тою. Це визначення повною мірою від
носиться і до музеїв, створених у складі
підприємств, організацій, установ. Ад
же в багатьох з них ще значна кількість
інформації залишається маловивче
ною, чимало закритих сторінок.

був проведений День пам’яті відомого
українського письменника. На зустріч
були запрошені також лікарікурсан
ти, які проходили у цей час навчання
на курсах підвищення спеціалізації.
Край, де народився і похований Єв
ген Гребінка, недарма названий його
ім’ям. За своє коротке життя – лише 36
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років – він встиг зробити чимало доб
рих справ. Лише кілька фактів. Євген
Павлович допомагав викупити з крі
пацтва Тараса Шевченка, а потіма
сприяв виданню першого «Кобзаря».
За рік до своєї смерті він власним
коштом відкрив парафіяльне училище
для селянських дітей – у селі Рудці Лу
бенського повіту.
Його байки, написані алегоричною
мовою, за своїми літературними та
повчальними якостями стоять на од
ному рівні з аналогічними творами
Григорія Сковороди та Івана Крилова.
Найвідоміші з них: «Ведмежий суд»,
«Зозуля та Снігир», «Рожа та Хміль»,
«Ворона і Ягня», «Школяр Денис». А
про переклади взагалі окрема мова –
варто лишень прочитати поему Олек
сандра Сергійовича Пушкіна «Полта
ва», яку Гребінка переклав україн
ською. Отже, пам’ять про поета, про
заїка, перекладача і сина України,
якому доля відміряла всього 36 років
земного шляху, а пам’яті про нього –
безмежжя віків, буде жити в наших
серцях вічно.
Немає сумніву, що в душах усіх, хто
був присутній на зустрічі на честь 200
річчя нашого земляка, проростуть
зерна добра, любові до ближнього і
до своєї рідної землі.

Шилкіна Л.М.,
доцент, відповідальна за виховну робо
ту на факультеті післядипломної освіти.
Такою цікавою темою в нашому му
зеї стала життя та творчість земляка,
основоположника вітчизняної педіатрії
та акушерства МаксимовичаАмбоді
ка (250річчя з дна народження).
На семінарі з великим інтересом об
говорювалися інформативні новинки,
надходження до музеїв краєзнавчого
спрямування в Полтавській області. За
відувачі музеїв мали змогу виступати та
поділитися власним досвідом ведення
краєзнавчої роботи, а також розповіс
ти про музей, в якому працюють.
Постільки головним завданням музею
історії академії є просвітницька робота
серед широкого загалу, увагу було
приділено висвітленню історії медици
ни, історії розвитку та історії україн
ських музеїв, які жили і працювали на
Полтавщині. Також зав.музеєм ознайо
мила колег з основними розділами му
зею, з його оригінальними цінними
предметами, зробила акент на екскур
сійній роботі, на національному, духов
ному і культурному вихованні студент
ської молоді у традиціях українського
народу.
Н.П.Канцедал,
завідуюча музеєм історії академії.
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