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Дорогі друзі!
Прийміть сердечні вітання з Новим Роком і Різдвом Христовим!
Нехай прекрасні зимові свята принесуть впевненість у майбутньому,
будуть щедрими на нові досягнення та професійні перемоги, а різдвяна
зоря запалить у вашому серці вогонь надії та оптимізму,
наснаги та невичерпної енергії!
З повагою
Ректор академії, професор
Голова профкому, доцент

В.М. ЖДАН
З.О. БОРИСОВА

АКТОВА РАДА – ПІДСУМОК РОКУ
З

а традицією щороку
напередодні новоріч
них свят в академії прохо
дить ще одно свято – Актова
рада, де урочисто підво
дяться підсумки наукової ро
боти за рік. І цього разу 21
грудня вона розпочалася з
урочистого вшанування нау
ковопедагогічних працівни
ків за високі рейтингові по
казники в науковій роботі за
2011 рік. Ректор академії
професор В.М.Ждан, відкри
ваючи засідання, поздоро
вив усіх присутніх з наступа
ючими святами і вручив групі
професорів, які мають най
вищий рейтинг у науковій ро
боті, спеціальні відзнаки, що
запроваджено цього року у
зв’язку з 90річчям ВДНЗУ
«УМСА». Так само почесну
грамоту «Подяка ректора»
отримали
представники
професорськовикладаць
кого складу за високі рей
тингові показники в науковій
роботі за 2011 рік, професіо
налізм, досягнення у підго
товці наукових кадрів.
Згідно з уведеною традиці
єю відбулося урочисте поз
доровлення працівників ака
демії, яким у 2011 році при
суджено науковий ступінь
доктора медичних наук та
отримано вчене звання про
фесора. Докторам наук бу
ло урочисто вперше надяг
нено мантії – ще середньо
вічний символ служителів на
уки. Цієї честі удостоїлись
Максим
Олександрович
Дудченко, Олена Михайлів

на Ковальова, Юрій Анатолі
йович Гасюк, Юлія Олексіїв
на Іщейкіна, Іван Іванович
Старченко. Дипломи профе
сорів вручено Любові Вікенті
ївні Смаглюк, Сергію Васи
льовичу Малику, Віктору Ми
колайовичу Соколову, Ва
лентину
Миколайовичу
Дворнику. Сімнадцять моло
дих учених отримали дипло
ми доцента. Все це в атмос

фері урочистості, теплих поз
доровлень ректора та про
ректора з наукової роботи,
колег, вручення квітів. Після
урочистої частини з корот
ким звітом діяльності акаде
мії за 2011 рік виступив рек
тор професор В.М.Ждан. Бу
ло заслухано також тради
ційну актову промову завіду
вача кафедри урології, ме
дичної сексології з анестезі

ологією та інтенсивною те
рапією доктора медичних
наук професора Л.П.Сари
чева «Еволюція поглядів на
патогенез, діагностику та лі
кування обструктивного піє
лонефриту».
З доповіддю «Про науково
педагогічну діяльність ВДНЗУ
«УМСА» за 2011 рік» виступив
проректор з наукової робо
ти професор І.П.Кайдашев. В
обговоренні її виступили: го
ловний метролог В.П.Скрип
ник, директор НДІ генетич
них та імунологічних основ
розвитку патологій та фар
макогенетики ВДНЗУ «УМСА»
Л.Е.Весніна, голова ради мо
лодих учених професор
В.І.Костенко, куратор сту
дентського наукового това
риства професор Г.А.Ло
бань.
«Відзнакою ректора»
нагороджено професорів:
Громову А.М.
Ковальова Є.В.
Потяженка М.М.
Тарасенко Л.М.
Ткаченка П.І.
Грамотами
«Подяка ректора»
відзначені професори:
Безшапочний С.Б.
Катеренчук І.П.
Каськова Л.Ф.
Костенко В.О.
Петрушанко Т.О.
Проніна О.М.
Дворник В.М.
Скрипник І.М.
Ніколішин А.К.

СПІЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ НЕВРОЛОГІВ ТА АКУШЕРІВГІНЕКОЛОГІВ
грудня в стінах нашої акаде
мії відбулася науковопрак
тична конференція лікарівневрологів,
дитячих неврологів, акушерівгінеколо
гів, сімейних лікарів «Неврологія жіночо
го організму: патологія вагітності, поло
гів, післяпологового періоду», яка зібра
ла понад 100 учасників з усіх районів
Полтавської області, міст Полтави, Кре
менчука та Комсомольська.
На сучасному етапі розвитку невро
логії є характерним поглиблення та роз
ширення зв’язків із суміжними спеціаль
ностями: терапією, ендокринологією,
хірургією, акушерством, гінекологією.
Актуальність теми конференції обумов
лена зростанням значення особливос
тей адаптаційних механізмів жіночого
організму взагалі і особливо під час ва
гітності та пологів. Програма конферен
ції була підготовлена співробітниками
кафедр нервових хвороб з нейрохірур
гією та медичною генетикою та аку
шерства і гінекології з урахуванням по
бажань лікарів практичної охорони здо
ров’я.
Урочисте відкриття конференції про
вів перший проректор з науковопеда
гогічної роботи академії доктор медич
них наук, професор В.М.Бобирьов, який
щиро привітав учасників конференції,
підкреслив важливість висвітлення пи
тань здоров’я жінки, особливо в наш
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час потрясінь та стресів.
Доктор медичних наук, професор,
голова Полтавського товариства нев
рологів, завідувач кафедри нервових
хвороб УМСА Н.В.Литвиненко в своїй
доповіді висвітлила питання патофізіо
логії жіночого організму, проблему міг
рені як фактору ризику розвитку інсуль
ту.
Новітні технології ведення вагітності та
пологів знайшли всебічне відображен
ня в доповіді доктора медичних наук,
професора, голови асоціації лікарів
акушерівгінекологів, завідувача ка
федри акушерства і гінекології УМСА
А.М.Громової. Живий інтерес у слухачів
викликала презентація новітніх техноло
гій ведення вагітності, які діють в Полтав
ському міському пологовому будинку.
Доктор медичних наук, професор ка
федри акушерства та гінекології УМСА
В.К.Ліхачов зупинився на патогенезі, ді
агностиці та лікуванні прееклампсії під
час вагітності та пологів, презентував
розроблену особисто шкалу факторів
високого ризику виникнення прееклам
псії. Основна увага в доповіді надава
лась також патогенезу екламптичних
генералізоаних нападів, розвитку па
рието–окципітальної зворотньої енце
фалопатії.
Питання інсульту у вагітних та поро
діль, ведення пацієнток з інсультом в

своїх доповідях висвітлили кандидат
медичних наук, доцент кафедри нерво
вих хвороб УМСА М.Ю.Дельва та заві
дувач нейрохірургічним відділенням
Полтавської обласної клінічної лікарні
ім. М.В.Скліфосовського М.Д.Тончев. З
позицій доказової медицини автори в
своїх презентаціях надали вичерпну ін
формацію щодо профілактики, тера
певтичного та нейрохірургічного ліку
вання гострих порушень мозкового
кровообігу у жінок при вагітності та по
логах.
Кандидат медичних наук, доцент ка
федри нервових хвороб УМСА, член
Європейської протиепілептичної ліги
О.В.Саник присвятив свою презента
цію особливостям клінічного перебігу
та питанням лікувальної тактики епілеп
сії у жінок. В доповіді були розглянуті
найважливіші для кожного невролога
та акушерагінеколога питання співвід
ношення епілепсії та контрацепції, епі
лепсії та вагітності.
Всі доповіді викликали у слухачів жва
вий інтерес, про що свідчила тривала
дискусія в кінці конференції з участю
неврологів 1ї лікарні м.Полтави та ра
йонів області.

Н.В.Литвиненко,
завідувач кафедри нервових хвороб з
нейрохірургією та медичною генетикою,
доктор медичних наук, професор.

ЕКСПЕРИМЕНТ В ДІЇ ЩО ТАКЕ ФЛЕШМОБ?
П

родовжуючи нарощува
ти досвід роботи в гурто
житках за новими правилами,
деканат стоматологічного фа
культету провів День відкритих
дверей в гуртожитках №1 та
№3.
Заздалегідь попередивши
студентів, запросивши співро
бітників кафедр факультету
весь колектив деканату у приз
начений час прийшов у гості до
студентів. Метою візиту було оз
найомитись з умовами їх про
живання, оцінити роботу ка
федр факультету і визначити
кращі кімнати гуртожитку.
Треба зазначити, що час відві
дування гуртожитку №1 співпав
зі святковим заходом, що його
провела кафедра пропедевти
ки хірургічної стоматології. Спів
робітники кафедри разом із
своїм завідувачем проф. Ткачен
ко П.І. зуміли створити справжнє
свято, якого вже давно не було в
гуртожитку. Бажання викладачів
посправжньому займатись ви
ховною роботою принесло свої
плоди. Студенти радісно і доб
розичливо зустрічали гостей,
мешканці кімнат змагались в
гостинності. Співали пісні, чита
ли вірші. Позитивного настрою
додавали акуратно прибрані
кімнати, кухні, коридори.
На жаль в гуртожитку №3

2 сторінка

настрою свята не було. Не див
лячись на попередження, ряд
студентів проігнорували зустріч
з працівниками деканату та ка
федр. Кімнати нерідко вража
ли своїм неблагоустроєм, бру
дом. Більше всього нарікань
викликає територія місць за
гального користування в бло
ках. Якщо у себе в кімнатах сту
денти ще наводять лад, то ду
шові, санвузли, двері в блоках
потребують термінового ре
монту. І невипадково за антиса
нітарний стан в III гуртожитку
викликали 15 кімнат: (312 (2) 411
– блок; 415(3), 416(3), 423(3),
513(3), 514(2), 616(2), 815 – блок;
525(3), 624(2), 721(2), 421(3). І
лише 5 кімнат у першому гурто
житку (322, 334, 522, 524, 531).
Мешканці цих кімнат були
запрошені на бесіду в деканат,
де їм було запропоновано на
вести порядок на території
проживання.
Деканат стоматологічного
факультету вдячний адміністра
ції академії, кафедрам факуль
тету за активну підтримку обра
ної стратегії виховної роботи в
гуртожитках і впевнений, що на
ші спільні зусилля принесуть по
ліпшення умов проживання сту
дентів.
Деканат стоматологічного
факультету

17 листопада у стінах нашої академії відбувся танцю
вальний флешмоб. Хто не знає, що це таке – пояснюю.
Флешмоб – це заздалегідь спланована акція, у якій велика
кількість людей опер ативно збирається у громадському
місці, протягом декількох хвилин виконує заздалегідь узгод
жені дії і потім швидко розходиться.
Ось і у нас така ідея виникла десь у жовтні. Хотілося гар
но провести час та зробити щось грандіозне. Ініціатором
флешмобу був радіовідділ студентського парламенту.. Та
нець чомусь довго не обирали, одразу на думку спала
ламбада. Адже це драйвовий та запальний танець. Домо
вились зібратись після другої пари. В усіх був святковий
настрій, а більшість навіть не знали, що ж має відбутись. Ад
же усі запрошували друзів, одногрупників та просто знайо
мих, не надаючикої інформації. Тому на першому поверсі
адміністративного корпусу академії панувало передчуття
чогось невідомого і тому дуже цікавого.
І ось,нарешті,залунала чарівна мелодія ламбади. Учас
ники поступово вишиковувалися в лінії, а через декілька
хвилин вже танцювали один за одним довжелезним лан
цюжком. До нас долучалися студенти з інших груп та кур
сів. Усім було весело,а ті, хто не танцював  підтримували
вигуками та оплесками.
Підготувала Олена Кошелева,
студентка 2 курсу медичного факультету.

Трибуна лікаря

НАШІ — СЕРЕД КРАЩИХ

Olympias et Olympionicae
nvia est in medicina via
sine lingua Latina — цей
безсмертний вислів відомий
усім медикам. Добре зна
ють, що непрохідний у ме
дицині шлях без латини й
студенти ВДНЗУ «УМСА», які,
починаючи з 2009 року під
незмінним
керівництвом
к.пед.н. Бєляєвої Олени Ми
колаївни, беруть активну
участь у Міжнародній Інтер
нетОлімпіаді з латинської
мови та медичної терміно
логії, що проходить на базі
кафедри анатомії людини з
курсом латинської мови
Інституту медицини, екології
та фізичної культури Ульянів
ського державного універ
ситету (Російська Федера
ція). І не лише беруть участь
— вже стало доброю тра
дицією для наших студентів
посідати призові місця.
Prima hirundo була Кучин
ська Анастасія — нині вже
студентка 4го курсу, яка
брала участь у ІІй Олімпіа
ді та посіла перше місце зі
спеціальності «Педіатрія». Ії
одногрупниця — Мирго
родська Ольга також була
нагороджена
почесною
грамотою як кращий зна
вець клінічної термінології.
Того року нашим «олімпій
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цям» вдалося обійти таких
сильних суперників, як сту
денти СанктПетербурзької
державної медичної акаде
мії ім. І.І. Мечникова, Мос
ковського державного ме
дикостоматологічного уні
верситету, Вітебського дер
жавного ордена Дружби
народів медичного універ
ситету (Республіка Біло
русь), Київського Націо
нального медичного універ
ситету ім. О.О. Богомольця,
а також представників 24
інших медичних вишів.
Участь у IVій ІнтернетО
лімпіаді була також вдалою.
Добру традицію продовжи
ли студенти Кобець Андрій і

ДРУГА ПРЕМІЯ СТУДЕНТКИ
Відбулося засідання журі щоріч
ного конкурсу студентських науко
вих робіт «Від студентського самов
рядування – до самоврядування
громад», заснованого Полтав
ською обласною радою. Відповід
но до положення про конкурс та
зважаючи на науковопрактичний
рівень студентських робіт журі
встановило три перших, три других
і п’ять третіх премій. Серед тих, хто
удостоєний другої премії, і студен
тка шостого курсу медичного фа
культету нашої академії Ольга Га
пон з роботою «Роль студентського
та місцевого самоврядування у
профілактиці грипу та ГРВІ серед
представників промислових під
приємств». Минулого року в такому
ж конкурсі вона була третьою.
Нагороди переможцям конкурсу
вручені на пленарному засіданні
восьмої сесії обласної ради.

Трибуна лікаря

Перевала Ольга, котрі нині
навчаються на третьому
курсі медичного факультету.
Кобець Андрій посів перше
місце зі спеціальності «Пе
діатрія», а робота Перева
ли Ольги була відзначена
авторитетним журі, до скла
ду якого входили найвідомі
ші латиністи Росії та Білору
сії, дипломом.
Приємно згадати, що
Ользі Перевалі того ж року
вдалося посісти ІІІтє місце
й на Всеукраїнській Олімпі
аді з латинської мови, яка
проходила на базі Львів
ського Національного ме
дичного університету імені
Данила Галицького.

Після таких успіхів, безу
мовно, не можна було не
взяти участь й у ювілейній V
ій Міжнародній ІнтернетО
лімпіаді. І знову блискучий
успіх — Кобець Андрій посі
дає Іше місце зі спеціаль
ності «Педіатрія», а Гордійко
Ірина — ІІге зі спеціальнос
ті «Лікувальна справа».
Слід віддати належне тій
працелюбності, зацікавле
ності й наполегливості, з
якими наші студенти під ке
рівництвом Олени Микола
ївни Бєляєвої йшли до пере
моги, адже з року в рік зав
дання ставали все важчими
й важчими і вимагали від
учасників Олімпіади не ли
ше міцних знань з латин
ської мови, але й розуміння
багатьох термінотворчих
процесів, різносторонньої
обізнаності й ерудиції. І це
— не високі слова, оскільки
при оцінюванні робіт кон
курсантів поважне журі
враховувало не лише кіль
кість стандартних правиль
них відповідей на запитан
ня, але й повноту цих відпо
відей, оригінальність, нес
тандартний підхід до вибо
ру шляхів вирішення постав
лених завдань, врештірешт
креативність, яка нині виз
нається невід’ємною скла
довою професійної осо
бистості майбутнього фахів
ця у галузі медицини.

«СТУДЕНТ РОКУ2011»
В середині 90х років в Україні вперше почули про проект «Студент року». Його ав
тор і організатор Сергій Шахов зазначає: «На той час мені хотілося створити зовсім
новий проект для студентства, який буде цікавим і корисним як для самих студентів,
так і для їх викладачів». Починався проект у Полтаві і за декілька років став настільки
популярним серед молоді, що до нього долучилися й виші області. А згодом він став
проводитися і в інших регіонах України. Наразі відбувається 5 Всеукраїнський мо
лодіжний проект «Студент року2011». Переможець Полтавського проекту стане
учасником Всеукраїнського фіналу, що відбудеться у середині квітня 2012 року. Ор
ганізатори проекту: Інститут демократичного суспільства, Полтавська обласна дер
жавна адміністрація, Полтавська обласна рада, Виконавчий комітет Полтавської
міської ради за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Лі
дерів громадського об’єднання «Наш дім – Полтава» та «Молодих регіонів».
Цього року свято відбулось 4 грудня у приміщенні Полтавського драматичного те
атру ім. М. В. Гоголя. У конкурсі взяли участь 7 найкращих студентів – переможців ви
шівських конкурсів, в т. ч. студент 3 курсу стоматологічного факультету Української
медичної стоматологічної академії Дмитро Каплун.
Змагання відбувалися у чотирьох конкурсах, у яких претенденти на звання «Сту
дент року  2011» показували власні презентації, свої творчі, особисті, інтелектуаль
ні здібності та вміння з гідністю виходити з непередбачуваних обставин, презентува
ли соціальні проекти, які вони власноруч реалізували протягом 2011 року.
Свято пройшло грандіозно, весело, феєрично, у залі панувала творча,тепла та
затишна атмосфера, а все завдяки креативним та оригінальним студентам, які зумі
ли зробити його саме таким. А найоригінальнішим, найкреативнішим та найрозумні
шим було визнано студента 3 курсу будівельного факультету Полтавського націо
нального технічного університету імені Юрія Кондратюка Владислава Гречку.
Але кожен погодиться, що усіх учасників конкурсу можна вважати переможцями,
адже вони усі заслуговують на це звання.
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гуртожитку № 1 сьо
мого грудня відбувся
вечір зустрічі колективу ка
федри дитячої хірургічної сто
матології з пропедевтикою хі
рургічної стоматології зі сту
дентами, що проживають на
3 поверсі. Організатори зус
трічі доцент Дубровіна О. В.
та відповідальна за виховну
роботу асистент Митче
нок М. П. завдяки консульта
тивній допомозі завідувача
кафедри професора Ткачен
ка П. І., проректора з вихов
ної роботи доцента Ставиць
кої Н. П. провели велику підго
товчу роботу і спланували те
матику проведення заходів з
урахуванням побажань сту
дентів, викладачів кафедри
та коменданта гуртожитку.
Розпочав вечір завідувач
кафедри професор Ткачен
ко П. І., який представив і оз
найомив всіх з представника
ми ректорату, деканату, спів
робітниками кафедри, сту
дентського профкому, гостя
ми – учнями та викладачами
загальноосвітньої школи №
34 міста Полтави, які є під
шефними, і оголосив план
роботи.
Святковий настрій задали
студенти 2, 4, 15, 16 груп

В
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3 курсу, які попередньо ху
дожньо оформили 3 поверх
гуртожитку, хол і читальний зал
прикрасами, виготовленими
власноруч для цієї події.
На початку зустрічі виступи
ли школярі загальноосвітньої
школи № 34, які привітали
своїм танцювальним номе
ром всіх присутніх і поздоро
вили з наступаючими ново
річними святами. Керівник
танцювального
колективу
«Ренесанс» Хлистун А. І. вис
тупила з промовою від імені
адміністрації школи, колекти
ву вчителів школи та подяку
вала співробітникам кафед
ри за шефську роботу в 2011
році і проведння професіо
нальної орієнтації серед
школярів.
Про юридичні аспекти ку
раторської роботи зі студен
тами у гуртожитку ознайоми
ла кандидат медичних наук,
асистент Доленко О. Б., яка
має другу вищу юридичну
освіту. Відкритий діалог вик
ладачівкураторів, студентів,
що відбувся після її виступу,
дозволив внести новий нап
рямок у формуванні стосун
ків – «Викладач і студент».
За час зустрічі було прове
дено 3 конкурси: «Краща

кімната 3 поверху гуртожит
ку № 1»; фотоконкурс «Один
день із життя студента» та но
мінація «Індивідуальна твор
чість студентів». Присутні сту
денти активно брали участь у
всіх конкурсах, входили до
складу комісій, проявили за
цікавленість і принциповість у
визначенні оцінки кінцевих
результатів.
При проведенні конкурсу
«На кращу кімнату» на 3 по
версі превалював новоріч
ний настрій, що підтверджу
валося наявністю відповідної
атрибутики. В комісії з пере
вірки кімнат крім викладачів
кафедри брали участь декан
стоматологічного факультету
доцент Сидорова А. І., її зас
тупники – доценти Нечепає
ва Л. В., Ярковий В. В., Амосо
ва Л. І., Павленко С. А., ст.
викладач Омельченко О. Є.,
а також студенти 3 курсу: Ви
соцький В., Гусейнова М., За
тинацький М., Ільніцька А.,
Капустіна І., Коваль В., Любі
мов О., Пінчук Т., Сидорен
ко І., Солтис П., які скрупу
льозно і ретельно оцінювали
кімнати за змістовністю приві
тання студентів, оформлен
ням дизайну кімнати та її са
нітарногігієнічним станом.
Своїми думками про шляхи
поліпшення умов проживан
ня студентів поділилася ко
мендант гуртожитку № 1 Лог
вин Л. І.
Особливе
враження
справив конкурс на кращу

ним супроводом і присудили
їм ІІ місце. Студенти кімнати
№ 309 (Подольченко Т., Жур
ба Л.) зайняли ІІІ місце.
Всім дуже сподобалася
презентація студенки 3 курсу
Радіонової М., яка виступила
з цікавою авторською інтер
претацією представлених
нею оригінальних викладок
фотодоповіді «Лувр і Вер
саль».
Загальний
фотоконкурс
привабив всіх студентів сво
єю оригінальністю та гумо
ристичним відображенням
своїх студентських буднів
(І місце – Станков Ф, ІІ – Боко
вець С., ІІІ – Лазарева К). Спо
добався усім присутнім та
кож і конкурс «Індивідуальна
творчість студентів» і за дани
ми оцінки членів комісії І міс
це зайняла Бойко А., ІІ – Кри
воручко К., ІІІ – Ковтун І.
На знак подяки за пред
ставлену фотосесію з во
кальним номером виступили
студенти 3 курсу Дроздов М.
і Кавчак М, які були зустрінуті
бурхливими оплесками при
сутніх.
Як резюмувала комісія, та
ланти наших студентів необ
межені – вишиті бісером кар
тини (студ. Бойко А. – І місце),
приголомшливі орігамі сні
жинок (студ. Колісник В.,
Іванченко А., Оніщук К.), но
ворічна скринька (студ. Кри
воручко К.), в’язані вироби
(Ковтун І). Все було прорек
ламоване і піднесене сту

кімнату 3 поверху, але най
більше відрізнялася кімната
317 (студенти Гулюватий І., Бі
локонь О.), що зайняли І міс
це – дизайн і привітання. В 336
кімнаті (студенти Петренко І.,
Кириченко А., Гавриш Н.) чле
ни комісії опинились у сніго
вому королівстві, а потім були
вражені піснею з музикаль

дентами з творчим смаком,
саме вони були лідерами в
цій номінації, а їх ентузіазм,
творчу наснагу неможливо
було вгамувати. Вони із задо
воленням підтримували всі
ідеї, допомагали їх реалізу
вати, тому і були нагороджені
радісними посмішками, при
ємними враженнями від зус
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трічі. Асистент кафедри Гор
баченко О. Б. також проде
монстрував свій талант у ви
готовленні орігамі. Він пред
ставив авторську колекцію із
морських мушлів, з яких були
виготовлені парусники та
представники тваринного
світу, що особливо сподоба
лися студентам.
У проведенні вечора ак
тивну участь також брали
студент 1 курсу – староста
3 поверху гуртожитку № 1 Че
мерис В. В., староста 3 кур

су стоматологічного факуль
тету Орлов Д. В., студенти 3
курсу: Палінкевич О. О., Куш

нір В. В., Бойко А. О., Мой
са К. О., Бейгул В. О., Бра
люк Є. О, Лазарева К. А. Ве
чір справив приємне вра
ження на всіх присутніх та за
лишив незабутні спогади.
Особливо вдячна кафедра
та студенти голові студент
ського профспілкового комі
тету Лисяному О. М. за мате
ріальну підтримку у заохоче
ні переможців.
Музичний супровід, есте
тичне оформлення конкур
сів, холу, читального залу та

3 поверху гуртожитку під
твердило бажання студентів
продовжити плідну співпра

цю з кафедрою в цьому нап
рямку. Запорукою того може
слугувати думка, висловлена
професором Ткаченко П. І.,
що і в подальшому куратор
ська робота кафедри буде
спрямована на професійне
та естетичне формування
особистості майбутнього лі
карястоматолога і кожен
викладач кафедри буде вно
сити свій посильний вклад в
цю необхідну роботу.
Студенти позитивно оціни
ли проведені заходи і висло
вили побажання щодо пос
тійного закріплення кафед
ри, що опікується виховною
роботою зі студентами 3 по
верху гуртожитку № 1 і поді
лилися враженнями:
– Ми вдячні професорові
Ткаченко П. І., співробітни
кам кафедри і організато
рам вечора – доценту Дуб
ровіній О. В., асистенту Мит
ченок М. П. за увагу і турботу
до нашого студентському ко
лективу, – висловив свою
думку студент 1 курсу Чеме
рис В. В; хотілося щоб ці зус
трічі продовжувалися, а вза
єморозуміння і довіра, які є їх
основою, не вичерпали се
бе в майбутньому. – Отрима
ні дипломи і пам’ятні призи
довго будуть нагадувати нам
про цей вечір, – висловився
студент 3 курсу Орлов Д, –
ми вперше відчули відпові
дальність при вирішенні пи
тань самостійного прове
дення конкурсів та всього ве
чора і зрозуміли, що головни
ми були ми та наші ідеї. Ми
спілкувалися з учнями школи
№ 34, яким сподобалось в

нашому гуртожитку. – Стар
шокласників зацікавило сту
дентське життя, а ще деякі
учні уже виношують мрію
вступити до нашого вузу і
стати лікарями, – сказав сту
дент 3 курсу Полінкевич О., –
Ми зробимо фільм на честь
цієї події і в майбутньому по
кажемо його своїм виклада
чам, продемонструємо на
випускному вечорі та ще раз
згадаємо про ці незабутні
часи, – промовив студент
3 курсу Бейгул В.
Відповідальна за виховну
роботу кафедри асистент
Митченок М. П. підкреслила,
що кафедра і в подальшому
планує проводити виховну
роботу у гуртожитку та зус
трічі зі студентами, врахову
ючи їх побажання та присвя
чуючи їх святковим подіям.
Наприкінці зустрічі завіду
вач кафедри нагородив дип
ломами і подарунками номі
нантів конкурсів, висловив
подяку за допомогу у прове
денні вечора коменданту
гуртожитку № 1 Логвин Л. І.,
керівнику духового оркестру
Нікіну В. М., директору за
гальноосвітньої середньої
школи № 34 Єрмак Л. В., ке
рівнику танцювального ко
лективу «Ренесанс» Хлис
тун А. І. та всім присутнім.

Дубровіна О. В.,
доцент кафедри дитячої
хірургічної стоматології
з пропедевтикою хірургічної
стоматології,
Митченок М. П.,
асистент.

Напередодні новорічних свят, Дня Св. Миколая, Різдва
Христового студенти стоматологічного факультету
привітали ректора ВДНЗУ «УМСА» професора Ждана
В’ячеслава Миколайовича та професорсько)викладаць)
кий склад академії та побажали всім їм міцного здо)
ров’я, успіхів у всіх сферах діяльності.

СТВОРЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ ДЕКАНАТ
чена рада стоматоло
гічного факультету 29
листопада серед інших роз
глянула питання удоскона
лення студентського самов
рядування на факультеті. Сту
денти 4 курсу Аліна Лісицина
та Володимир Соловйов від
імені студентського активу
представили високошанов
ній аудиторії проект свого ба
чення організації самовряд
ної структури – створення ра
ди факультету та постійно ді
ючого виконавчого органу –

В
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студентського деканату на
чолі з деканом та його зас
тупниками – старостами кур
сів, які відповідно опікувати
муться цією роботою на сво
єму рівні. Працюватиме де
канат за 5 напрямками, згід
но з якими створено відділи:
навчальнонауковий, культур
номасової роботи та фізич
ного виховання, студентську
раду гуртожитків, відділ орга
нізації волонтерської роботи,
відділ інформації та міжна
родних зв’язків.

Обговоривши цілі і завдан
ня нового громадського
об’єднання, його було схва
лено.
Студентський деканат ак
тивно взявся за роботу. І пер
шими стали вибори делегатів
до відділів від академічних
груп курсів. Вибори прово
дяться відкритим голосування
простою більшістю голосів
на зборах групи з куратором.
А ось і перші результати: дея
кі групи вперше побачили
свого куратора! Вибори ак
тивно проходять на курсах і

до Нового 2012 року сплано
вано закінчити формування
списків членів Студентських
рад курсів.
Другий крок було зробле
но в гуртожитках. Разом з де
канатом студентиактивісти
провели огляд кімнат студен
тів і організували конкурс “На
кращу кімнату” Результати
конкурсу будуть оголошені
пізніше.

А.Лісицина,
студентка 4 курсу стомато)
логічного факультету.

сторінка 5

ершого грудня кафед
рою анатомії людини
був проведений брейнринг
«Анатомія з гумором» для
студентів ІІ курсу медичного
факультету.
Традиційно він складаєть
ся з кількох турів, а саме: по
переднього тестування, «Кіт в
мішку», «Остеологія», «Битва
капітанів», туру на знання
морфологічних епонімічних
термінів «Імена в анатомії»,
туру з проблем сімейної ме
дицини в творчості класиків,
«Ти – мені, я  тобі», «Анатоміч
на пантоміма» і заключного
підведення підсумків. Дуже
оживляють атмосферу в залі
творчі номери художньої са
модіяльності між інтелекту
альними турами.
В складі команди «Люди в
білому» грали: Бобко Євген
(капітан), Фидря Тарас, Кос
тенко Катерина, Зуб Анаста
сія, Палько Валерій. Девіз ко
манди: «Знаем мы, что де
лать с телом, потому что лю
ди в белом».
Команда «Діти Гіпократа»
(девіз команди: «Ми поклика
ні рятувати життя»): Ярошен
ко Роман (капітан),.Бичек
Анастасія,
Дем’яненко
Анастасія, Чернова Тамара,
Люблінський Максим.
В художньому супроводі
взяли участь колектив ан
самблю спортивнобально
го танцю «Орхідея» під керів
ництвом Ірини Пелипенко (ІІ
курс мед. факультету) із за
пальним джайфом, Куцик
Анна (ІІ курс мед. факульте
ту) з піснею у стилі попурі
(мікс) під загальногю наз
вою «Анатомія назавжди»,
Байда Ольга (І курс стома
тологічного факультету) та
Каленюк Дмитро (І курс ме
дичного факультету) із коме
дійним танцем «Стиляги», Ку
черенко Олександр (І курс
стоматологічного факульте
ту) та Козлов Антон (І курс
стоматологічного факульте
ту) виконали власну пісню.
Збірна команда КВК І курсу
медичного
факультету:
майстри гумору Каленюк
Дмитро, Зутіков Іван, Дей
нер Владислав та їх подруги
Рудакова Єлизавета та Гуле
вич Ольга, Швець Яна (ІІ курс
медичного факультету) та
Фурдуй Аліна (ІІ курс медич
ного факультету) виконали
східний танець.
Попереднє тестування всіх
студентів, які бажають взяти
участь в брейнринзі, відбу
вається заздалегідь за кур
сом всієї анатомії людини на
основі ситуаційних задач з
бази даних ліцензійного іс
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питу «Крок1». У попередньо
му тестуванні взяли участь 50
найкращих студентів з ІІ кур
су медичного факультету.
Другий тур конкурсу – «Кіт в
мішку» – складається з двох
частин. В першій частині туру
кожному учаснику команд
пропонується відгадати пре
парат кісток всліпу, навпо
мацки. В непрозорих паке
тах знаходилися препарати
хребців, поясу верхньої кін
цівки, кісток обличчя і т.д., а
серед них можуть зустрічати
ся збільшені муляжі слухових
кісток або навіть дитячі іграш
ки, контури яких приблизно
відповідають контурам пре
паратів кісток. Молодь дуже
весело та активно зустрічає
помилки учасників команд і
ще довго з гумором обгово
рюють їх. Із рахунком 4:5 цей
тур виграла команда «Діти Гі
пократа».
В номінації «Остеологія»
студенти почергово за одну
хвилину повинні були назва
ти якомога більше утворень
на препаратах кисті, стопи,
стегнової кістки, назвати і
показати утворення внутріш
ньої та зовнішньої поверхні
черепа. Студенти в цьому
конкурсі показали гарні
знання, і, що відрадно, як
відмітив завідувач кафедри
професор Шерстюк Олег
Олексійович, показали від

мінні знання латинської
(грецької) термінології.
«Битва капітанів» вимагає
інтелектуальних знань від ка
пітанів команд. Капітан ко
манди Бобко Євген виявився
настільки спритним, що дав
більшу кількість правильних
відповідей.
Тур на знання морфологіч
них епонімічних термінів –
«Імена в анатомії» – є родзин
кою шоу «Анатомія з гумо
ром», тому що важко в даний
час знайти галузь медицини,
де б у тій чи іншій мірі не вжи
валися епоніми (епонім – ім’я
що дає; особу, що дає чому
небудь своє ім’я). Для прик
ладу можна навести такі
епонімічні словосполучення,
як Гайморова пазуха, Стено
нів проток, трикутник Пірого
ва і т.д.
Наступний тур – проблеми
сімейної медицини в твор
чості класиків – відбувається
на основі циклу оповідань
«Нотатки юного доктора»
М.А. Булгакова. Потішив той
факт, що студенти, гравці ко
манд з великим задоволен
ням відповідали на поставле
ні питання, а це зайвий раз
свідчить про кругозір наших
студентів.
В конкурсі «Тимені, ятобі»
команди задавали почерго
во каверзні питання, на які
супротивники повинні були

за 30 секунд дати повну, ар
гументовану відповідь. Всьо
го було задано по 5 питань,
які стосувались фактично
всіх розділів анатомії люди
ни. В цьому конкурсі коман
да «Люди в білому» показала
кращі результати.
Найколоритнішим і най
масштабнішим можна наз
вати конкурс «Анатомічна
пантоміма». «Люди в білому»
виступили з пантомімою «Ор
ган слуху. Провідний шлях
органа слуху». В свою чергу,
«Діти Гіпократа» підготували
пантоміму «Перистальтика та
всмоктування в тонкій кишці»,
також до показу залучили
велику кількість студентів
(група 3 в повному обсязі).
Дуже вірно були продемонс
тровані ворсинки слизової
оболонки тонкої кишки та
хвилеподібні рухи, що симво
лізують перистальтичні рухи.
Підведення підсумків цього
дійства не залишає активних
учасників без заслуженої ви
нагороди, що відображаєть
ся в певних бонусах на іспи
тах, грамотах переможцям.
Але та повага, яку отримують
учасники команд серед вик
ладачів та друзівстудентів, ні
з чим не зрівняється. Як поба
жання слід відзначити залу
чення до інтелектуального
конкурсу найкращих інозем
них студентів, які активно від
відують подібні заходи і навіть
беруть участь у художній са
модіяльності.
В організації та проведенні
брейнрингу активну участь
взяли співробітники кафед
ри: проф. Шерстюк О.О., ст.
викл. Свінцицька Н.Л., ст.
викл. Рогуля В.О., ст. викл.
Солдатова І.М., ст. викл. Тихо
нова О.О., викладачі Солда
тов О.К. та Тарасенко Я.А. На
брейнринзі був присутній
декан медичного факультету
доц. Рябушко М.М., який від
значив високий рівень підго
товки учасників брейнрингу,
також голова студентського
парламенту Каплун Д. та вик
ладачі інших кафедр акаде
мії.
Перемогла команда «Лю
ди в білому». Всі учасники
були нагороджені Почесни
ми грамотами, пам’ятними
DVDдисками (Презентація
кафедри анатомії людини).
Дві години дійства пролеті
ли швидко та непомітно, від
якого задоволеними залиши
лись і викладачі, і студенти, і
глядачі.
Свінцицька Н.Л., Рогуля В.О.,
Тарасенко Я.А., Тихонова О.О.,
старші викладачі кафедри
анатомії людини.
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СПОРТИВНІ НОВИНИ

Ð²Ê ÞÂ²ËÅÉÍÈÉ, Ð²Ê ×ÅÌÏ²ÎÍ²Â
обігає кінця 2011р. Він
був насичений різно
манітними подіями, в тому чис
лі і спортивними. Централь
ною подією в цьому році ста
ло 90річчя утворення ВДНЗУ
“УМСА”. Цій даті були присвя
чені спартакіади академії:
між курсами та факультетами;
між студентськими гуртожит
кам; спартакіада “Першокур
сник”; спартакіада співробіт
ників ВДНЗУ “УМСА”.

В., Яцику Ю. та Абдулаєву М.
(тренер Пономарьов В.В.) на
казом за № 130 від 26.04.2011
р. управлінням з питань фізич
ної культури і спорту облдер
жадміністрації було присвоє
но звання «Кандидат у майс
три спорту України».
Збірні команди академії з
волейболу, настільного тенісу,
баскетболу,
мініфутболу
прийняли участь в обласній
спартакіаді серед студент

Збірні команди академії з
видів спорту (як студентські,
так і співробітників) приймали
на протязі року активну
участь та ставали призерами
міських, обласних, всеукраїн
ських та міжнародних зма
гань.
В цьому році ВДНЗУ “УМСА”
виступив організатором Між
народного турніру з футзалу
на Кубок Персидської затоки,
який зібрав 16 команд з 7 кра
їн світу.
Наступний 2012 р. є Роком
спорту та здорового способу
життя. Тож традиційні студент
ські змагання “Універсіада” в
цьому навчальному році но
сять назву Спортивних ігор се
ред ВНЗ ІІІІV р.акр., присвяче
них Року спорту та здорового
способу життя. Вже пройшли
змагання з мініфутболу, гре
коримської боротьби, вільної
боротьби, настільного тенісу,
баскетболу (жінки) в залік
Спортивних ігор Полтавщини.
Збірні команди академії з гре
коримської боротьби (тр. По
номарьов В.В.) та жіночого
баскетболу (тр. Ніщименко
А.П.) стали срібними призе
рами Ігор. Чемпіонами цих
змагань стали: Шихалієв Р. та
Чиркун Є.
Також Шихалієв Р. став чем
піоном Молодіжних обласних
ігор з вільної боротьби, призе
рами ігор стали: Яцик Ю. та
Одарченко М..
Студентам – борцям Шиха
лієву Р., Короткову О., Данчі

ських гуртожитків. Збірна ко
манда з волейболу (тр. Юр
ченко І.Я.) стала чемпіоном ці
єї спартакіади, з настільного
тенісу (тр. Бурцева Г.В.) –
бронзовим призером.
Збірна команда академії з
настільного тенісу зайняла 5
місце з 15 команд на ХV Все
українському спортивному
студентському
фестивалі,
який відбувся 1520.11.11 р. у
м. Львів.
Є успіхи й в неолімпійських
видах спорту.
Так в єдиноборстві Комбат
джиуджитсу: Савчук Ю. став
чемпіоном України (12.03.11
р., м. Київ), бронзовим призе
ром чемпіонату світу (21.05.11.
р., м. Дніпропетровськ), брон
зовим призером чемпіонату
України (4.12.11 р., м. Одеса).
 Процик Ю. – бронзовим
призером чемпіонату Украї
ни (12.03.11 р., м. Київ)
 Волобуєв А. став чемпіо
ном України (4.12.11 р., м.
Одеса).
Саліженко Ю. став бронзо
вим призером Всеукраїнсько
го турніру з рукопашного
бою, який відбувся 5.06.11 р. в
м. Ямпіль.
Особистим прикладом сту
дентську молодь академії на
дихає професорськовикла
дацький склад, який на об
ласній спартакіаді «Бадьо
рість і здоров’я» здобув І міс
це з волейболу та шахів, ІІ – з
плавання. Є три призери об
ласної галузевої спартакіади
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– Олійник М.В. (шахи), Білозер
Л.П. (шашки), Лупало О.В.
(л/атлетика). Ст. викладач ка
федри фізвиховання і здо
ров’я Копчикова С.Г. стала
срібним і бронзовим призе
ром на чемпіонаті Європи з
плавання серед ветеранів.
Неодноразовим перемож
цем всеукраїнських та міжна
родних змагань з настільного
тенісу є тренервикладач Бур
цева Г.В. Тренервикладач Мі
локумова О.С. є чинним при
зером чемпіонатів України з
дзюдо.
3 грудня 2011 р. СК “Медик”
спільно з ФСТ “Спартак” про
вели ставшу вже традиційною
V Спартакіаду серед співро
бітників ВДНЗУ «УМСА» з 5 ви
дів спорту (шахи, шашки, гирі,
стрибки у довжину та н/теніс),
в якій прийняли участь близь
ко 80 учасників з 5 команд. Всі
вони гідно захищали честь
своїх підрозділів і довели, що
“є ще порох в порохівницях”.
Чемпіонами Спартакіади ста
ли: Сосненко Є. (стрибки,
чол.), Мосягіна Т. (стрибки,
жін.), Кравців М. (гирі), Косен
ко М. (гирі), Грицюта О. (гирі),

ків заходу і подарувала фут
больну форму для спортсме
нів академії. Всі призери
Спартакіади отримали гра
моти, медалі, подарунки від
СК “Медик” (віцепрезидент
Каплуновська І.М.) та ФСТ
“Спартак” (голова облради
Рубан В.І.). Команда – пере
можець була нагороджена
кубком. Профспілковий комі
тет академій (голова Борисо
ва З.О.) подбав про те, щоб
Вечір Спортивної Слави прой
шов у затишній атмосфері за
чудово накритими столами.
Окрему вдячність від присут
ніх отримав оргкомітет цього
вечора: Мосягін В.П., Копчико
ва С.Г. та Мосягіна Т.В.. Музич
на частина вечора була
представлена відділом куль
турноосвітньої діяльності (ке
рівник Сидоренко Л.В.) та ке
рівником народного самоді
яльного оркестру Нікіним В.М..
Смачні страви приготували
працівники центру громад
ського харчування студентів
(директор Колпак Ю.А). Чудо
вий настрій присутніх був най
вищою нагородою для орга
нізаторів Вечора.

Гоголь А. (н/теніс, чол.), Бур
цева Г. (н/теніс, жін.), Сам Са
яди Неджад (шахи, чол.), Ка
закова К. (шахи, жін.), Попруга
П. (шашки, чол.), Білозер Л.
(шашки, жін.). В загальноко
мандному заліку місця розпо
ділилися таким чином: чемпіо
ном Спартакіади стала ко
манда факультету післядип
ломної освіти, на другому міс
ці  стоматологи, бронзовими
призерами Спартакіади ста
ла команда факультету підго
товки іноземних студентів.
15 грудня відбувся Вечір
Спортивної Слави для співро
бітників ВДНЗУ “УМСА”. По
чесна гостя Вечора директор
Полтавського обласного від
ділення Національного Олім
пійського Комітету України
Гетьман І.Р. привітала учасни

СК “Медик” поздоровляє
всіх студентів та співробітників
академії з Новим 2012 роком і
бажає міцного олімпійського
здоров’я, родинного щастя,
благополуччя та нових наго
род. А всі нагороди спорт
сменів академії – це щоденна
і копітка праця досвідченого
тренерського колективу. Са
ме їм вдалося зробити про
цес тренування більш доско
налим і вирішити соціальне
завдання – здоров’я молоді.
Це головна перемога СК “Ме
дик”, а нові досягнення –
славне спортивне майбутнє
ВДНЗУ “УМСА”.

Каплуновська І.М.,
віце)президент СК “Медик”,
майстер спорту СРСР.
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грудня у стінах нашої
академії зібрались
інтелектуали, розумники та
креативні студенти, щоб до
казати усім, які ж вони є нас
правді. У аудиторії під номе
ром 5 морфологічного кор
пусу відбулась інтелектуаль
на гра «Що? Де? Коли?», ор
ганізаторами якої став Сту
дентський парламент УМ
СА, керівником виступала
Марина Лобурець, студен
тка 1 курсу медичного фа
культету.
Серед учасників були сту
денти медичного та стомато
логічного факультетів 1 та 2
курсів. Було сформовано 5
команд по 6 учасників, тобто
загалом налічувалось 30
учасників. Усі гравці перебу
вали у піднесеному настрої,
кожен хотів, щоб саме його
команда перемогла.
Гра відбувалась у 3 раун
ди, у яких були традиційні
для цієї гри звичайні питання,
відеопитання та «чорний
ящик». Їх озвучувала чарівна

ведуча  Виноградова Русла
на. Цікаві відеопитання від
кафедр біології, анатомії,

співала студентка 1 курсу
стоматологічного факультету
Яковлева Дар’я та танцюва

латинської мови та медичної
хімії створювали справжню
інтелектуальну напругу се
ред команд. Питання були
надзвичайно цікавими та різ
носторонніми. Усі гравці із
задоволенням поринали у
світ роздумів та цікавих ідей.
Між раундами для ство
рення позитивної та приєм
ної атмосфери для глядачів

ли студенти 2 курсу стомато
логічного та медичного фа
культетів Бондарець Богдан
та Пелипенко Ірина.
Після напруженої та за
хоплюючої боротьби усі
учасники були задоволені
грою, а організатори підра
ховували бали. Слово для
оголошення результатів на
дали проректору з гумані

тарної освіти та виховання
Ставицькій Наталії Петрів
ні. Перемогу вибороли учас
ники команди під назвою «Ін
діго». До цієї команди нале
жали такі студенти: Степан
Литовченко, Георгій Левиць
кий, Іван Зутіков, Дмитро Сту
кал, Дмитро Каленюк та
Влад Дейнер. Усю гру хлопці
були надзвичайно позитив
ними та кмітливими, за що і
отримали статуетку сови, як
символ мудрості та пізнання.
Усім командам дісталося по
смачненькому тортикові, то
му усі беззаперечно зали
шилися задоволеними.
Спонсорами гри виступа
ли вже традиційні установи –
управління у справах сім’ї
молоді та спорту полтав
ського міськвиконкому та
молодіжна громадська ор
ганізація «Молоді регіони» .
А ми сподіваємося, що ця
гра буде далеко не остан
ньою і наші аудиторії будуть
збирати все більше і більше
талановитих та розумних
студентів.

СТУДЕНТСЬКА РАДІОХВИЛЯ КОНКУРС ВОЛОНТЕРІВ
початку цього нав свої секрети успіху, а ще
З
чального року в ко провели майстерклас.
ридорах академії поча Працівники довели, що
ла лунати музика. Нічого
дивного тут немає  це
відновив свою роботу ра
діовідділ Студентського
парламенту УМСА. Очо
лив відділ Скорик Мико
ла. Колектив відділу налі
чує близько 20 студентів.
Це талановиті, веселі та
креативні особистості,
які завжди перебувають в
пошуках позитивних змін.
Усі прагнуть розвиватися
та здобувати досвід в цій
справі. Саме ці прагнен
ня, а ще і цікавість змуси
ли нас звернутися за по
радами до досвідчені
ших колег, які працюють
на міському радіо «Ваша
хвиля». Працівники зустрі
ли нас дуже приязно і з
радістю розповіли, що ж
таке робота на радіо. Бу
ло надзвичайно цікаво і
кожен намагався не про
пустити жодного слова.
Ми поспілкувалися з ве
дучими, які розповіли нам

радіо – це злагоджена
робота багатьох людей.
Всі зусилля покладені на
те, щоб зацікавити слуха
ча, звернути увагу кожно
го з них. Радіо в ефірі вже
понад 15 років,тут лунає
лише українська мова та
вмикаються виключно ук
раїнські пісні. Також про
водяться
різноманітні
програми (близько 40),
цікаві та актуальні для різ
них поколінь. А у примі
щенні панує творча та по
зитивна атмосфера.
Повернулися ми з без
ліччю нових ідей в голові,
адже нам ще працювати і
працювати. Причому ду
же наполегливо і віддано.
Але ентузіазму у нас вис
тачає і ми з радістю буде
мо змінюватися та розви
ватися. І головним зав
данням для нас було, є і
буде – привернути Вашу
увагу.
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олонтерство. Все частіше і
частіше ми чуємо це сло
В
во. Все більш знайомим воно
стає для нас. В Студентському
парламенті функціонує волон
терський загін «В ритмі молоді»,
який налічує близько 80 осіб. На
рахунку багато акцій, спрямова
них на допомогу дітям та людям,
які цього потребують.
29 листопада у Полтаві відбув
ся конкурс Волонтерських орга
нізацій міста, де кожна волон
терська організація мала змогу
представити себе, показати
свою діяльність та вибороти пев
ну номінацію.
Загалом брало участь 11 ко
манд. Кожна з них представляла
візитну картку та мультимедійну

презентацію, де показувалась
робота кожної організації. Наш
волонтерський загін і загалом
академію представляли такі сту
денти: Рубаник Ксенія, вона ж і
голова волонтерського відділу,
Дмитрієва Вікторія, Кулинич Іри
на, Гулєвіч Ольга, Єрошенко
Анастасія, Кордис Наталія, Пен
ська Марина, Коротич Денис та
Рудакова Ліза.
Свято пройшло яскраво, пози
тивно та цікаво. Усі отримали ма
су задоволення та приємних
спогадів. А вище названі студен
ти отримали звання найдружні
шої команди та грамоти на згад
ку про участь.
(Сторінка підготовлена прес)
службою студ. парламенту)
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