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АКТОВА РАДА. ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
21 грудня 2016 року відбулося традиційне засідання вченої ради Вищого
державного навчального закладу України «Українська медична стомато#
логічна академія», присвячене підсумкам, досягненням та перспективам
розвитку науково#практичної діяльності професорсько#викладацького
складу академії.

У святково прикрашеній п’ятій ауди
торії зібралися члени вченої ради,
одягнуті в мантії.
Засідання розпочалося зі вступної
промови ректора академії професо
ра В.М. Ждана. Він підвів підсумки юві
лейного та, безумовно, успішного для
нашої альмаматер року, наголосив
на основних здобутках і перемогах
академії у 2016 році та подякував її
працівникам за плідну співпрацю. Та
кож Вячеслав Миколайович привітав
усіх співробітників та їх сім’ї з наступа
ючими святами – Новим роком та Різ
двом Христовим, побажав здоров’я,
щастя, наснаги, терпіння, душевного
тепла та родинного затишку.
Разом із проректором з наукової ро
боти професором І.П. Кайдашевим, за
вагомий особистий внесок у розвиток
Вітчизняної медичної науки, багаторіч
ну сумлінну працю, високий професі
оналізм, вони урочисто вручили по
чесні нагороди нашим невтомним
працівникам.
Грамотами Верховної Ради України
були відзначені: професор Бобирьов
В.М., професор Похилько В.І. та про
фесор Потяженко М.М.
«Відзнаку ректора» було вручено
професору Бобирьову В.М. та профе
сору Кайдашеву І.П.
Подякою від Дніпровського військо
вого шпиталю за допомогу, турботу
про поранених та хворих учасників
АТО, порядність та патріотизм нагоро
дили професора Аветікова Д.С.

Згідно зі встановленою традицією
відбулося урочисте поздоровлення
працівників академії, яким у 2016 році
присуджено науковий ступінь та прис
воєно вчене звання.
Шепітько К.В. та Герасименко Л.О.
отримали Дипломи Доктора наук та
почесно одягнули мантії
Атестати професорів вручили: Біла
шу С.М., Ксьонзу І.В., Ткаченко І.М. та
Шешуковій О.В.
Атестатами доцентів були нагород,
жені: Гоголь А.М., Гриценко Є.М., Єрис
Л.Б., Зінченко Н.О., Капустянський Д.В.,
Катеренчук В.І., Козак Р.В., Коковська
О.В., Кравченко С.П., Лавренко Д.О.,
Локес К.П., Луценко Р.В., Маслова Г.С.,
Муравльова О.В., Подовжній О.Г., По
ловик О.Ю., Пурденко Т.Й., Саричев
Я.В., Соловйова Н.В., Треумова С.І.,
Цветкова Н.В., Шкурупій О.А.
Дипломи кандидатів наук отримали:
Васько Л.М., Жукова Т.О., Прихідько
Р.А., Саркісян Е.Г., Талаш В.В., Гордієн
ко Л.П., Ємченко Я.О., Синенко О.А.,
Ковтун І.І. та Жукова Т.О.
З традиційною актовою промовою
«Персонифицированная педиатри,
ческая практика. Факторы, модифици,
рующие генетическую предрасполо,
женность к заболеваниям» професій
но, цікаво та захоплююче виступила
керівник наукової школи, завідувачка
кафедри педіатрії №2 професор
Крючко Тетяна Олександрівна.
Колектив кафедри, колеги та її чис
ленні учні виразили велику шану та

слова вдячності своєму незрівняному
вчителю за високу професійну май
стерність, мудрість, чуйність, людя
ність, доброту, багаторічне та само
віддане служіння обраній справі, чис
ленні наукові та практичні здобутки, го
товність завжди прийти на допомогу та
дати професійну пораду.
З ґрунтовною доповіддю «Про науко,
во,практичну діяльність працівників
ВДНЗ України «Українська медична
стоматологічна академія» у 2016 році
виступив проректор з наукової роботи
професор Ігор Петрович Кайдашев.
Він змістовно доповів про основні на
укові здобутки академії, її кадровий
потенціал, підготовку наукових кадрів,
наукові результати діяльності за остан
ні роки, НДР, міжнародну та патентно
ліцензійну діяльність, роботу спеціалі
зованої вченої ради; наочно проде
монстрував рейтингову оцінку профе
сорськовикладацького складу за ре
зультатами наукової діяльності, а та
кож представив Концепцію розвитку
наукових досліджень у ВДНЗУ «УМСА».
Під час обговорення доповіді, діяль
ність Науководослідного інституту ге
нетичних та імунологічних основ роз
витку патології та фармакогенетики у
2016 році висвітлила його директор
проф. Л.Е. Весніна. Про успіхи, числен
ні здобутки та досягнення конструктив
но доповіли голова ради молодих уче
них професор В.О. Костенко та кура
тор СНТ професор К.С. Непорада.
Із пропозицією реорганізувати фа
культет післядипломної освіти в нав
чальнонауковий інститут післядиплом
ної освіти виступив Скрипник І.М.
Також на вченій раді було затвер,
джено: звіти науководослідних робіт
кафедр за 2016 рік та план НДР на
2017 рік, план підготовки науковопе
дагогічних кадрів на 2017 рік, рейтин
гові оцінки результатів наукової діяль
ності завідувача та професора ка
федри за 2016 рік та оновлену форму
рейтингової оцінки за результатами
наукової діяльності, зміни та доповнен
ня до Положення «Про підготовку здо
бувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у ВДНЗУ
«УМСА», зміни до положення «Про на
уководослідний центр ВДНЗУ «УМСА»
та Концепцію наукової діяльності ака
демії на 20172019 роки.
Єлизавета Золотарьова.
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НАУКОВОМЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

15 грудня 2016 року у
ВДНЗУ «УМСА» відбулася на
уковометодична конферен
ція «Проблеми сучасного
викладання дисциплін в ме
дичному ВУЗі та шляхи їх вирі
шення».
Зі вступним словом до учас
ників конференції звернувся
ректор академії професор
В.М. Ждан. Вячеслав Микола
йович зауважив, що конферен
ція присвячена важливим акту
альним питанням сьогодення
та наголосив на необхідності
інноваційних підходів до отри
мання знань студентами, мак
симальної модернізації, ком
п’ютеризації та інформатизації
навчального процесу.
Проректор з наукової робо
ти професор Ігор Петрович
Кайдашев зазначив, що для

кращого засвоєння знань сту
дентами викладачам потріб
но впроваджувати в свою
практику нові перспективні
форми навчання, користува
тися сучасним надбанням ос
вітянської галузі, впроваджу
вати і застосувати інновації у
навчальному процесі.
Ігор Петрович надав можли
вість постановки проблеми
студентам, як вони бачать і як
хочуть бачити нашу систему
освіти.
Саме тому, із темою «Сучас,
ний студент медичного ВУЗу:
уява студента про навчальний
процес, труднощі навчання,
засоби їх подолання», підгото
вану студентським парламен
том, студентським профкомом
та СНТ нашої академії, висту
пив Левицький Георгій. Він з

точки зору студента визначив
проблеми, які виникають у
процесі навчання та предста
вив способи покращення і мо
дернізації освітнього процесу.
Доповідь була дуже інформа
тивною, корисною та пізна
вальною для всього профе
сорськовикладацького скла
ду академії.
Викладач кафедри медич
ної інформатики, медичної та
біологічної фізики Тронь Н.В. ці
каво розповіла про застосу
вання інформаційних техноло
гій в проведенні лаборатор
них занять та способи їх впро
вадження задля покращення
ефективності навчання.
Про технічні засоби у вив
ченні іноземних мов, що знач
но покращать якість навчання,
змістовно доповіла доцент Бє
ляєва О.М.
З вагомою та пізнавальною
для присутніх темою «Інфор
маційні технології в самостій
ному
навчанні»
виступив
д.мед.н. Дельва М.Ю.
Тему «Вебінари, як сучас
ний засіб поглибленого вив
чення предмету» детально
висвітлив к.мед.н. Геранін С.І.
Завідуюча аспірантурою
наукового відділу Мороховець
Г.Ю. представила аналіз нав

чальних можливостей сучас
них платформ дистанційного
навчання, зупинившись також
на можливостях та перевагах
систем дистанційного нав
чання.
З ґрунтовною доповіддю
«Клінічний випадок, як інтег
ральна навчальноконтролю
юча форма на додипломному
та післядипломному етапах»,
що викликала жвавий інтерес
та зацікавлення аудиторії,
виступив професор І.П. Кай
дашев.
Підсумок конференції підвів
начальник відділу з науково
педагогічної роботи та органі
зації
навчальнонаукового
процесу професор Білаш
С.М. Він розповів про органі
заційнометодичне забезпе
чення інформатизації навчаль
ного процесу, його покра
щення, шляхи усунення недо
ліків та зазначив, що викладачі
можуть вільно розробляти та
впроваджувати інновації у на
шому виші, головне – це ба
жання, а у сучасних умовах
прогресивного розвитку про
сто необхідно запроваджува
ти нові кроки вперед по інфор
матизації навчального про
цесу.

« П О Л І ОМ І Є Л І Т І П О Л І М І Є Л І ТО П О Д І Б Н І З А Х В ОР Ю В А Н Н Я »
ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ НЕВРОПАТОЛОГІВ, ДИТЯЧИХ НЕВРОПАТОЛОГІВ, СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ, ІНФЕКЦІОНІСТІВ
У стінах нашої академії 22 листопада
відбулася обласна конференція, яка
зібрала неврологів, сімейних лікарів, ін
фекціоністів.
Наукова програма конференції була
присвячена таким проблемам:
1. Сучасний стан проблеми поліоміє
літу та інших ентеровірусних інфекцій.
2. Поліомієліт у дітей.
3. Поліомієлітоподібні захворювання
(особливості клініки, диференційна ді
агностика).
4. Клінічні випадки поліомієлітоподіб
них захворювань в практиці лікарів – нев
ропатологів Полтавської обласної клініч
ної лікарні.
Відкрила конференцію Голова това
риства невропатологів Полтавщини, зав.
кафедрою нервових хвороб з нейрохі
рургією та медичною генетикою,
д.мед.н., професор Н.В. Литвиненко. На
талія Володимирівна зазначила, що
проблема поліомієлітоподібних захво
рювань та поліомієліту в Україні є досить
актуальною. Якщо запитати у сучасних
молодих батьків, що таке поліомієліт, не
кожен дасть точну відповідь. Завдяки
вакцинації поліомієліт практично пере
можений на планеті, але були часи, ко
ли це захворювання забирало тисячі
життів і калічило дітей. В 2015 році поліо
мієліт повернувся в Україну…
Доцент кафедри інфекційних хвороб з
епідеміологією ВДНЗУ «УМСА» Котелев,
ська Тетяна Михайлівна у своїй доповіді
«Сучасний стан проблеми поліомієліту
та інших ентеровірусних інфекцій» охопи
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ла увесь спектр вивчення даної пробле
ми, починаючі з історичних фактів, і закін
чуючи сучасними даними. Як відомо,
будьяку хворобу завжди легше і дешев
ше попередити, аніж боротися з її нас
лідками. У випадку з поліомієлітом ситу
ація виглядає ще більш драматичніше.
На жаль, вилікуватися від цієї хвороби
неможливо. Але хороша новина у тому,
що майже зі 100% вірогідністю її можна
попередити. Єдина можливість це зро
бити – провести щеплення від поліомієлі
ту. Цікава доповідь викликала у присутніх
жваву дискусію та велику кількість запи
тань.
Головний дитячий позаштатний невро
лог Департаменту Полтавської області
Доценко Людмила Леонідівна детально
розглянула клінікопараклінічні особли
вості поліомієліту у дітей, навела прикла
ди із особистого досвіду. Майже в 95%
випадків поліомієліт ніяк себе не прояв
ляє. Приблизно в 34% випадків хвороба
перебігає у вигляді кишкової інфекції
або інфекції дихальних шляхів. Але найс
кладніша форма поліомієліту – паралі
тична, коли вірус проникає в нервові клі
тини, що відповідають за роботу м’язів.
Людмила Леонідівна наголосила на
важливості вакцинування дітей.
Наступна доповідь доцента кафедри
нервових хвороб з нейрохірургією та
медичною генетикою Саника Олексан,
дра Володимировича була присвячена
особливостям клініки поліомієлітоподіб
них захворювань. Доповідач розглянув
основні питання диференційної діагнос

тики даних захворювань, зазначив необ
хідність своєчасного обстеження паці
єнтів та встановлення клінічного діагнозу
з метою визначення тактики подальшого
лікування.
На закінчення конференції обласний
невропатолог, завідувач неврологічного
відділення ПОКЛ Вірьовка Олена Анато,
ліївна навела клінічні приклади поліоміє
літоподібних захворювань в практиці лі
карів неврологічного відділення ПОКЛ,
детально проаналізувала кожний випа
док, ознайомила присутніх із цікавою та
корисною інформацією.
Сподіваємося, що емоційні та інфор
маційні враження від проведеної об
ласної конференції принесуть велику
практичну користь для всіх присутніх
лікарів та спонукають їх до подальшої
плідної праці, обміну досвідом та удос
коналення своїх знань.
В.А. Пінчук.
Доцент кафедри нервових хвороб
з нейрохірургією та медичною генетикою.

Трибуна лікаря

ВІЗИТ УЛЯНИ СУПРУН В ПОЛТАВУ
17 грудня 2016 року в Полтаву з робочим візитом завітала ви
конуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я доктор Уляна
Cупрун.
У Вищому державному навчальному закладі України «Україн
ська медична стоматологічна академія» вона виступила з лекці
єю про особливості медичної освіти за кордоном та реалії су
часних українських медичних вузів, а також відповіла на цілу низ
ку запитань, що цікавили молодь.
Також у приміщенні ВДНЗУ «Українська медична стоматологіч
на академія» відбувся брифінг в.о. Міністра охорони здоров’я
України, присвячений темі впровадження в Україні страхової ме
дицини на первинній ланці, особливостям реформи екстреної
медичної допомоги та реімбурсації ліків. Доктором Уляною Суп
рун були розглянуті нагальні проблеми під час реформування
галузі охорони здоров’я та накреслені перспективи в умовах
страхової медицини.

«МЕДИЧНА НАУКА В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
9 грудня 2016 року у стінах
ВДНЗУ «УМСА» пройшла
Всеукраїнська наукова кон
ференція молодих учених
«Медична наука в практику
охорони здоров’я», присвя
чена 95річчю нашої акаде
мії.
У конференції взяли участь
молоді вчені з Полтави, Киє
ва, Харкова, Вінниці, Рівного,
Одеси, Рубіжного.
Відкрив конференцію пер
ший проректор академії,
д.мед.н., професор Боби,
рьов Віктор Миколайович. Він
привітав учасників, гостей та
викладачів від імені членів
оргкомітету та від себе осо
бисто, побажавши плідної
подальшої роботи та най
кращих здобутків на профе
сійній ниві.
Також привітав усіх присут
ніх на конференції голова ра
ди молодих учених, д.мед.н.,
професор Костенко В.О.
Наукова програма конфе
ренції була присвячена та
ким проблемам:
1. Проблема стресових
посттравматичних розладів у
учасників АТО.
2. Інтеграційні процеси у

світі та в Україні у галузі охо
рони здоров’я.
3. Проблеми формування
здорового способу життя у
молоді.
4. Екологічні проблеми ме
дицини.
5. Актуальні питання клініч
ної та експериментальної
медицини.
6. Гуманітарні та організа
ційні аспекти медицини.
7. Питання викладання у ви
щій медичній школі.
Конференція включала в
себе 5 секційних засідань.
Заявлених усних доповідей
на секціях – 84 (у 2015 р. – 66).
Кількість присутніх на секцій
них засіданнях – 142 особи (у
2015 р. – 164).
Було заслухано 40 допові
дей (47,6% від заявлених). У
2014 р. – 40 доповіді (60,6% від
заявлених).
Переможцями у своїх
секціях стали:
 Секція «Стоматологія» –
Стебловський Д.В., ВДНЗУ
«УМСА».
 Секція «Клінічна медицина
№1 (терапія, педіатрія, невро,
логія, психіатрія, інфекційні
хвороби, шкірно,венеричні

хвороби, загальна гігієна,
соц. медицина)» – Щербак
О.В., ВДНЗУ «УМСА».
 Секція «Клінічна медицина
№2 (хірургія, акушерство і гі,
некологія, урологія, ЛОР,хво,
роби, травматологія, онколо,
гія, офтальмологія)» – Огане
зян А.Г., ВДНЗУ «УМСА».
 Секція «Експерименталь,
на медицина та морфологія»
– Гладких Ф.В., Вінницький на
ціональний медичний універ
ситет ім. М.І. Пирогова.
 Секція «Гуманітарні проб,
леми медицини та питання
викладання у вищій медичній
школі» – Жмардій В.О., ВДНЗУ
«УМСА».
Заохочувальні грамоти за
найкращі наукові доповіді
отримали:
 Секція «Стоматологія» –
Коробейнікова Ю.Л., ВДНЗУ
«УМСА».
 Секція «Клінічна медици,
на №1 (терапія, педіатрія,
неврологія, психіатрія, інфек,
ційні хвороби, шкірно,вене,
ричні хвороби, загальна гігіє,
на, соц. медицина)» – Нікіфо
рова Я.В., ДУ «Нацiональний
iнститут терапії iменi Л.Т. Ма
лої» НАМН України; Костог

риз Ю.О., ДУ «Інститут трав
матології та ортопедії» НАМН
України.
 Секція «Клінічна медици,
на №2 (хірургія, акушерство і
гінекологія, урологія, ЛОР,
хвороби, травматологія, он,
кологія, офтальмологія)» – Іва
щенко Д.М., ВДНЗУ «УМСА».
 Секція «Експерименталь,
на медицина та морфологія»
– Се Фей, Національна ме
дична академія післядип
ломної освіти імені П.Л. Шу
пика.
На закінчення підсумково
го пленарного засідання
виступив голова ради моло
дих учених професор Кос,
тенко В.О., який зазначив, що
конференція довела – в Ук
раїні є дослідники, які не див
лячись на усі складнощі, зай
маються наукою і показують
гарні результати, а рівень їх
наукових досліджень підви
щується. Також Віталій Олек
сандрович побажав присут
нім успіхів, нових звершень і
ще кращих результатів у нас
тупному році.
Голова ради молодих учених,
професор Костенко В.О.

КРУГЛИЙ СТІЛ З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ
6 грудня відбувся круглий
стіл з питань якості освіти,
мета якого – визначити умо
ви щодо покращення нав
чального процесу.
На зібранні були присутні:
ректор академії Ждан В.М.,
проректор з науковопеда
гогічної та виховної роботи
Похилько В.І., начальник від
ділу науковопедагогічної
роботи та організації нав
чальнонаукового процесу
Білаш С.М., декан стомато
логічного факультету Сидо
рова А.І., медичного факуль
тету №1 Рябушко М.М., ме
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дичного факультету №2
Дельва М.Ю., факультету
підготовки іноземних студен
тів Буря Л.В., завідувачка
сектору інформатизації нав
чального процесу та кон
тролю якості освіти Бєляєва
О.М., голова студентського
парламенту Щербина О.,
помічник ректора з молодіж
ної політики Каплун Д., голо
ва СНТ Левицький Г., пред
ставник профкому Шкодіна
А., голова навчального відді
лу СП Іваніщенко А. та сту
дентиактивісти.
Серед студентів було про

ведено опитування щодо
рівня викладання лекційного
матеріалу та практичних за
нять, за підсумками якого
були
визначені
основні
проблеми під час проведен
ня лекцій. Тому на круглому
столі було вирішено створи
ти робочу групу з компетен
тних викладачів та студентів,
які будуть оцінювати рівень
проведення занять; створи
ти публічний рейтинг викла
дачів, а також планується
проводити майстеркласи
для науковопедагогічних
працівників. Неодноразово

було наголошено, що віль
ного відвідування занять не
передбачено (деканам бу
де надана можливість віль
ного доступу до записів ві
деоспостережень з аудито
рій). Одним зі шляхів вирі
шення проблеми організації
навчального процесу було
розпорядження
ректора
щодо розміщення кафедра
ми лекційного матеріалу на
сайті академії.
Також були отримані від
повіді на всі запитання сту
дентів.
Студентський парламент

сторінка 3

Обласна науковопрактична конференція «Актуальні питання стоматології дитячого віку»
1 грудня 2016 року в аудито
рії №5 ВДНЗУ «УМСА» відбу
лась обласна науковопрак
тична конференція «Актуаль
ні питання стоматології дитя
чого віку».
В роботі конференції взяли
участь лікарістоматологи ди
тячі нашого міста та області,
лікаріінтерни та лікарікур
сантистоматологи, викладачі
кафедр академії.
Відкрила конференцію Кли,
менкова Л.І. – головний лікар
МДКСП, обласний позаштат
ний дитячий стоматолог.
З вітальним словом до учас
ників конференції звернувся
проректор з науковопедаго
гічної роботи та післядиплом
ної освіти, доктор медичних
наук, професор Скрипник І.М.
Святковим моментом стало
нагородження призерів Пер
шого обласного конкурсу

професійної майстерності се
ред дитячих лікарівстомато
логів «Кращий профілактист»,
запровадженого кафедрою
дитячої стоматології факульте
ту післядипломної освіти.
Переможцями
конкурсу
стали: Бойчук Ольга – лікар
стоматолог клініки DentalStu
dio, м. Кременчук, Бокова
Ольга – лікарстоматолог сто
матологічної клініки Довіра, м.
Полтава, Дорошенко Євгенія
– лікарстоматолог дитячої клі
нічної стоматологічної поліклі
ніки, м. Полтава.
Переможці були нагород
жені Почесними грамотами
Департаменту охорони здо
ров’я Полтавської обласної
державної адміністрації, Дип
ломами від ВДНЗУ «УМСА» та
цінними подарунками від ка
федри. У нагородженні пере
можців та у роботі конференції

взяла участь фундатор кон
курсу доцент Павленко Люд,
мила Григорівна.
Кафедрами дитячої хірургіч
ної стоматології з пропедевти
кою хірургічної стоматології,
ортодонтії, дитячої терапев
тичної стоматології з профі
лактикою
стоматологічних
захворювань, дитячої стома
тології факультету післядип

ломної освіти було представ
лено 7 усних доповідей з акту
альних питань дитячої стома
тології та профілактики, що
викликали неабиякий інтерес
та зацікавленість аудиторії.
О.В. Шешукова.
Завідувач кафедри дитячої
стоматології факультету
післядипломної освіти,
д.мед.н., професор.

Ëàóðåàòè ùîð³÷íîãî êîíêóðñó ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò
9 грудня 2016 року на третьому пле
нарному засіданні одинадцятої поза
чергової сесії Полтавської обласної ра
ди було нагороджено Лауреатів щоріч
ного конкурсу студентських наукових
робіт «Від студентського самоврядуван
ня – до самоврядування громад».
Почесну ТРЕТЮ ПРЕМІЮ за наукову ро
боту у співавторстві «МЕТОДИЧНІ ПІДХО
ДИ ПОЄДНАННЯ КЛАСИЧНИХ ТА СУЧАС
НИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ДІЯЛЬ
НОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАН
НЯ» отримали студенти ВДНЗУ «Україн
ська медична стоматологічна академія»:
 Гринзовська Анастасія Анатоліївна,
студентка 2 курсу медичного фту №1;
! Шапошніков Денис Ігорович, студент
1 курсу медичного факультету №1;
 Дубровіна Еліза Артурівна, студентка
2 курсу медичного факультету №1;
! Коркішко Валерія Валеріївна, студен
тка 6 курсу медичного факультету №1.

Наукові керівники: завідувачка кафед
ри соціальної медицини, організації та
економіки охорони здоров’я з біостатис
тикою, д.мед.н., професор Голованова
I.А. та в.о. головного лікаря Полтавського

обласного ЦМСЕ Паламарчук Д.В.
Вітаємо наших переможців та науко
вих керівників із високою нагородою і
бажаємо їм подальших успіхів та пере
мог у Новому 2017 році!

ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧАЕС
14 грудня в Україні тради
ційно відзначають День вша
нування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорно
бильській АЕС – людей, які ці
ною власного життя і здо
ров’я змогли локалізувати
страшні наслідки аварії, що
сталася 26 квітня 1986 року та
врятувати країну і світ від
смертельного радіаційного
забруднення. Саме цього дня
у 1986 році завершилося бу
дівництво захисного сарко
фагу над зруйнованим чет
вертим енергоблоком ЧАЕС.
У День вшанування учасни
ків ліквідації представники
обласної та міської влади,
ліквідатори аварії на ЧАЕС,
студентська молодь й усі не
байдужі полтавці урочисто
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поклали квіти до Пам’ятника
ліквідаторам аварії на ЧАЕС
та запалили лампадки у
пам’ять про тих, хто пожер
твував своїм життям, захища
ючи нас від ядерного вогню
Чорнобильського реактора.
Адміністрація Вищого дер
жавного навчального закла
ду України «Українська ме
дична стоматологічна акаде
мія», викладачі, співробітники
та студенти вишу долучилися
до вшанування героївчорно
бильців, які захистили тепе
рішні й прийдешні покоління
від радіаційного лиха.
Цей людський подвиг нео
ціненний, він назавжди зали
шиться у пам’яті нашого на
роду. Люди, які не шкодуючи
власного здоров’я йшли на

все, щоб врятувати світ від
смертельних променів радіа
ції, слугують для нас взірцем
мужності, патріотизму та
справжньої людяності. Вели
ке спасибі тим, хто захистив

наші життя і врятував від ядер
ної катастрофи.
Бажаємо вам міцного здо,
ров’я, довгих літ життя та мир,
ного неба над головою!
Єлизавета Золотарьова
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ВОЛОНТЕР Р О К У
5 грудня вся світова громадськість
відзначає Міжнародний день волонте
рів, установлений рішенням 40ї сесії
Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня
1985 року на знак визнання важливої
ролі добровольчих та інших організа
цій у розвитку суспільства.
Генеральний секретар ООН у своїх
щорічних посланнях із нагоди Дня во
лонтерів високо оцінює їхню роль і зна
чення незалежно від того, якою діяль
ністю вони займаються та закликає
уряди створювати більше можливостей
для добровольців в ім’я розвитку.
Не залишились осторонь цього свята
і волонтерські загони нашої академії.
Волонтерський загін «Єдність» (керівник
загону – Заяць Юлія, студ. мед.фту №1)
отримав перемогу в міському щорічно
му конкурсі «Волонтер року» в номінації
«Кращий волонтерський загін у сфері
охорони здоров’я» та нагороджений
дипломом Полтавської міської ради. За
вагомий внесок у розвиток волонтер
ської діяльності в Полтавському регіоні
загін відзначено Подякою управління у
справах сім’ї, молоді та спорту Полтав
ської обласної державної адміністра
ції. Кращими волонтерами загону виз
нано студентів медичного факультету
№1 Помилоя Олександра (відзначено
грамотою Полтавської міської ради) та
Школьного Вадима (нагороджено гра
мотою Полтавської обласної держав
ної адміністрації).
Волонтерський загін медичного ко

леджу «Турбота» (керівник загону – Са
мойленко Анна, студ. мед.коледжу) на
городжено Подякою управління у
справах сім’ї, молоді та спорту Полтав
ської обласної державної адміністра
ції за вагомий внесок у розвиток волон
терської діяльності в Полтавському ре
гіоні та співпрацю в рамках обласного
волонтерського проекту «Простір доб,
ра», кращою волонтеркою загону виз
нано Анну Самойленко, яка також на
городжена Подякою Полтавської об
ласної державної адміністрації.
Волонтерський загін СП «У ритмі мо,
лоді» (керівник загону – Островський
Андрій, студ. мед.фту №1) здобув пе
ремогу в номінації «Кращий волонтер,
ський загін у сфері роботи з дітьми піль,
гових категорій» та отримав відзнаку
Полтавської міської ради.
Незважаючи на святковий день, во
лонтери загону «Єдність» здійснювали

волонтерську підтримку Першого об
ласного форуму волонтерів «Місія – во,
лонтер!», що проходив у Полтавському
академічному обласному українсько
му музичнодраматичному театрі імені
М.В. Гоголя.
У заході взяли участь: народний де
путат України Юрій Бублик, заступник
голови облдержадміністрації Олег
Пругло, голова Громадської ради при
ОДА Володимир Голуб, директор Де
партаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Вадим
Штефан, представники духовенства та
волонтери Полтавщини.
У форумі взяли участь понад 600 пред
ставників регіональних та обласних во
лонтерських організацій області.
Урочиста частина була присвячена
представленню волонтерських органі
зацій, підведенню підсумків їхньої не
легкої, але дуже важливої роботи.

СТАРТУВАВ ЩОРІЧНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ «ЯЛИНКА ЯНГОЛІВ»
3 грудня стартував щорічний благодійний проект «Ялин
ка Янголів», який вже 13 рік поспіль проходить у нашому
місті.
Відкриття проекту відбулося о 12.00 у ТРЦ «Київ». Студенти
медичного факультету №1 Ваценко Анастасія, Коськін Геор
гій, Бузало Алла, Семеренко Анна підготували урочисту
презентацію заходу, який здійснює мрії дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітейсиріт, ВІЛінфікованих, он
кохворих та дітейінвалідів, дітей, батьки яких загинули при
виконанні службових обов’язків та дітей зі шкілінтернатів
міста.
Проект організовано Полтавською обласною благодій
ною організацією «Реабілітаційний центр «Вихід Є» за під
тримки Управління у справах сім’ї, молоді та спорту вико
навчого комітету Полтавської міської ради.
Волонтерами виступають студенти загону «Єдність»
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (ке
рівник загону – Юлія Заяць, відповідальна за напрям «Ялин
ка янголів» – Ірина Абрамова).
Діти писали свої новорічні побажання на паперових янго
лятах, які волонтери зібрали та розмістили на «Ялинці Янго
лів», що з 3 грудня розташовані щовихідних у ТРЦ «Київ».
Кожен мешканець Полтави може на мить відчути себе у
ролі Діда Мороза, обрати собі янгола з бажанням дитини
та принести омріяний подарунок.
Діти, які беруть участь у проекті (близько 400 осіб):
– діти (14 класів) Полтавської спеціалізованої школиін
тернату №1 ІІІІ ступенів Полтавської обласної ради;
– діти (дошкільнята та 14 класів) Полтавської спеціалізо
ваної школиінтернату №2 ІІІІ ступенів Полтавської облас
ної ради;
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– дітивихованці КЗ «Центр соціальнопсихологічної реабі
літації дітей» Полтавської обласної ради;
– діти з ДБСТ та прийомних сімей;
– діти, батьки яких загинули при виконанні службових
обов’язків;
– дітиінваліди з Андріївської спеціалізованої загальноос
вітньої школиінтернату для дітей, які потребують фізичного
та розумового розвитку;
– дітипацієнти онкогематологічного відділення дитячої
міської клінічної лікарні м. Полтави.
Усі громадяни, які взяли участь в акції, отримають у пода
рунок тематичну ялинкову прикрасу.
Наші студентиволонтери допомагали дітям виготовляти
янголят та щосуботи і щонеділі чергують у ТРЦ «КИЇВ».

сторінка 5

НОМІНАЦІЯ З ПРИСМАКОМ АЗАРТУ –

«МІСТЕР ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ – 2016»
Не змінюючи своїх гарних
традицій, студентське нау
кове товариство кафедри те
рапевтичної
стоматології
провело чергове інтелекту
альне змагання серед сту
дентів випускного курсу. 22
листопада в аудиторії №5
співробітниками кафедри
терапевтичної стоматології
на чолі з професором Пет
рушанко Тетяною Олексіїв
ною була проведена номіна
ція «Містер терапевтичної
стоматології», що вже стала
щорічною.
Важливе та цікаве поєд
нання приводів спонукало
обрати саме таку дату прове
дення. Напередодні світ від
значив Міжнародний день
солідарності студентів та
Міжнародний день чолові
ків. А в день проведення ми
мали ще 2 цікавих приводи
– добре сімейне свято День
сина та просякнутий націо
нальним духом День свобо
ди України. Якнайкраще по
єднання таких дат чудово
відповідає тій наріжній ком
бінації якостей кращого сту
дента випускного курсу, яка
має бути притаманна справ
жньому «Містеру терапев
тичної стоматології». Від
чайдушна юність студент
ства, амбітність чоловічого
характеру,
розсудливість
доброго сина та рушійна си
ли національного духу – ось
ті якості, які ми в цей день
відкривали у наших учасни
ках, окрім, звичайно, знань
загальних та спеціальних. А
ще, беззаперечним є те, що
кожен чоловік має бути ус
пішним. Ось чому ми згада
ли в нашому змаганні азарт
– емоцію, що з’являється в
передчутті успіху, і весь захід
провели із присмаком азарту
та у відповідній стилістиці.
В інтелектуальному зма
ганні брали участь 15 юнаків
V курсу стоматологічного
факультету, кращі в навчан
ні, активні в суспільному
житті, дотепні в спілкуванні.
Вітали учасників веселими
та влучними епітетами, ри
мованими в невеликий вірш,
що викликало хвилю пози
тивного відлуння у глядачів.

6 сторінка

Стартовий склад учасни
ків включав найвідважніших
та найактивніших студентів
V курсу. В боротьбу вступи
ли: стриманий Маляр Григо
рій (2 група), відвертий Ти
щенко Олександр (2 група),
цілеспрямований
Зленко
Борис (3 група), успішний
Вербицький Костянтин (6
група), талановитий Ство
линський Роман (8 група),
дипломатичний
Змієнко
Владислав (10 група), емо
ційний Немченко Владислав
(10 група), тактовний Дзава
рян Артем (11 група), опти
містичний Романенко Бог
дан (15 група), вольовий Пи
ріг Ярослав (15 група), впев
нений Каверін Сергій (17
група),
життєрадісний
Шишлевський Артем (19
група), сучасний Стаднік
Іван (19 група), комуніка
бельний Бабець Олександр
(20 група), кмітливий Єрьо
менко Олексій (20 група).
Оцінювали наших учасників
та вирішували спірні питання
чарівні члени жіночого журі:
д.мед.н., проф. Петрушанко
Тетяна Олексіївна, д.мед.н.,
проф. Ткаченко Ірина Ми
хайлівна, декан стоматоло
гічного факультету проф.
Сидорова Алла Іванівна та
корифей тер.ст. к.мед.н., ас.
Аніщенко Раїса Іванівна.
Для збереження гендерної
рівності в оцінці переваг воло
даря головного титулу за хо
дом гри спостерігала апеля
ційна рада: д.мед.н., проф.
Ніколішин Анатолій Карло
вич, к.мед.н., доц. Петру
шанко Володимир Микола
йович та к.мед.н., доц. По
пович Іван Юрійович.
У проведенні змагання та
реєстрації його результатів

допомагали студенткиакти
вістки СНТ кафедри – Со
ломахіна Ю. (17 гр., V к.) та
Касьяненко В. (17 гр., V к.).
Традиційно наше інтелек
туальне змагання відкрива
ли урочисті звуки Гімну ка
федри тарепевтичної стома
тології.
Спочатку учасникам шоу
були запропоновані блоки
запитання типу бліц з розді
лу загальних знань. Кожен
блок містив 3 питання, що
стосуються здорового спо
собу життя, етикету та відо
мих чоловіків світу. Беззапе
речно, справжній чоловік
повинен бути здоровим. Ось
чому звучали питання сто
совно здорового способу
життя. Крім того, ні в кого
не викликає сумнівів, що
чоловіки
повинні
бути
справжніми джентльмена
ми, вишуканими та вихова
ними, тому питання з пра
вил етикету лише додавали
впевненості нашим учасни
кам. А питання про відомих
чоловіків у різних сферах
життя були різнопланові та
цікаві. Для чесності гри та
чистоти випадку, кожен
учасник шляхом жеребу
обирав для себе бліцблок.
У другому раунді відпові
дали на питання з терапев
тичної стоматології з варіан
тами відповідей. 3 раунд міс
тив більш складні запитання
із терапевтичної стоматоло
гії, на які учасник повинен
був відповісти одразу, без
підготовки та варіантів від
повіді, в тому числі і на фо
топитання. За результатами
кожного блоку питань у бо
ротьбі залишалося все мен
ше і менше учасників.
У запеклій боротьбі до фі
налу увірвалися троє кращих
серед кращих – Немченко
Владислав, Романенко Богдан
та Вербицький Костянтин.
У фіналі було традиційно 3
конкурси. Конкурс №1 –
ораторської майстерності.
Юнакам були запропоновані
на вибір фразеологізми. Зав
дання полягало в тому, щоб
змістовно, оригінально та
дотепно пояснити значення
фразеологізму, свою точку

зору на його застосування та
зв’язок із терапевтичною
стоматологією. Конкурс №2
мав клінічне спрямування.
Учасники обирали завдання
із зазначенням вченого, що
досліджував зміни певних
органів і систем та повинні
були описати зміни в порож
нині рота, характерні для за
даної соматичної патології.
Конкурс №3 був практично
го спрямування. Не секрет,
що стоматолог повинен
вправно володіти мануаль
ними навичками та мати
просторове мислення і уяву,
тож наші фіналісти все це
демонстрували, вирізуючи з
паперу кілька зубів заданого
квадранту та щелепи.
Протягом шоу розважали
глядачів постійні гості на
ших заходів – непереверше
ні дівчата з хореографічного
колективу «Melior» (керів
ник М. Кириленко) та чудо
ві вокалісти Анна Безкоро
вайна (ІІ курс мед.фту),
Олександра Кріпак (І курс
стомат. фту), Роман Ство
линський (V курс стомат. ф
ту) та його сестра Олексан
дра Жечева.
У запеклій боротьбі з від
ривом лише в 3 бали титул
«Містера
терапевтичної
стоматології – 2016» вибо
ров Вербицький Костянтин,
студент 6 групи V курсу.
Всі учасники шоу отрима
ли можливість здачі семес
трової підсумкової атестації
з терапевтичної стоматології
за результатами поточного
навчання, а переможець
здобув відмінну оцінку з на
шої дисципліни. Фіналісти
були також нагороджені со
лодощами. А всі учасники
отримали грамоти та призи
від наших друзів – «Львів
ської кав’ярні».
Наприкінці шоу всі при
сутні шоу були запрошені
організаторами на наступну
номінацію кафедри «Міс те
рапевтичної стоматології
2017», що буде присвячена
традиційному жіночому дню
та відбудеться в березні.
Наталія Іленко.
Асистент кафедри
терапевтичної стоматології.
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«ПЕРШІ КРОКИ ДО НАУКИ»
Проблемами оздоровлення нації
повинні займатися медики, вчителі,
органи місцевого самоврядування,
влада. Традиційно наша академія тіс
но співпрацює з Полтавським націо
нальним педагогічним університетом
ім. В.Г. Короленка в освітленні цих
проблем.
24 листопада 2016 року на базі ка
федри «Медико,біологічних дисциплін
і фізичного виховання» відбулась II ре,
гіональна науково,практична конфе,
ренція. Кафедра анатомії людини взя
ла найактивнішу участь у проведенні
цього заходу. На початку конференції

з вітальними словами до учасників
звернулися: завідувач кафедри меди
кобіологічних дисциплін і фізичного
виховання ПНПУ ім. В.Г. Короленка,
д.мед.н., професор Харченко О.В. та
старший викладач кафедри анатомії
людини ВДНЗУ «УМСА» Рогуля В.О.
З доповідями виступили студенти 1,
го та 2,го курсу медичного факультету
№1: І.Абрамова, І.Алєксєєва, К.Кис
ла, Т.Бовда, А.Яременко, Д.Кравчук,
С.Ільїнська, Ю.Черпак, Д.Страшко,
Н.Страшко, Е.Теймуров, Ю.Миць,
А.Яра, А.Пухлянка.
Консультантами та керівниками сту,

дентських робіт виступили співробіт,
ники кафедри: О.Шерстюк, Т.Дейнега,
Н.Свінцицька, А.Каценко, Ю.Северин,
В.Стриженок, С. Підлужна, В.Рогуля,
О.Олійник.
Ми вітаємо наших студентів із пер,
шими виступами та першими публіка,
ціями. З блакитного струмочка почи,
нається річка, і вступ у велике життя, в
науку, починається з першого кроку.
Рогуля В.О.,
старший викладач кафедри
анатомії людини.
Каценко А.Л.,
викладач кафедри.

Ç ïåðåìîãîþ!
34 грудня у м. Києві від
бувся ХI Всеукраїнський
фестивальконкурс студен
тівмедиків та працівників
лікувальних установ Украї
ни «Ліра Гіппократа – 2016».
Гран,прі фестивалю здо
був художній керівник відділу
культурноосвітньої діяль
ності, Заслужений артист

естрадного мистецтва Ук
раїни Ігор Табель.
Дипломи першого ступеня
в різних номінаціях здобули:
 чоловічий вокальний дует
«Акустік Саунд» у складі сту
дентів 3 курсу стоматологіч
ного факультету Анатолія Ко
льоси та Дмитра Тіщенка;
 вокальноінструменталь

ний дует у складі студентів
стоматологічного факульте
ту Романа Стволинського та
Олександри Кріпак;
 сольний виконавець, сту
дент медичного факультету
№2 Будаков Махсун.
Вітаємо наших таланови
тих співробітників та сту
дентів з перемогою!!!

V Міжнародний фестивальконкурс хореографічних та вокальнохореографічних колективів «Самоцвіти»
2628 листопада 2016 року в місті
Львів проходив V Міжнародний фести
вальконкурс хореографічних та во
кальнохореографічних
колективів
«Самоцвіти», у якому взяли участь тан
цювальні колективи академії – хореог
рафічний колектив «Мелліор» та ан
самбль народного танцю «Візерунки».
У фестиваліконкурсі взяли участь 180
народних, самодіяльних, колективів з
України, Молдови, Грузії та Болгарії.
Кількість учасників конкурсу склала
більше двох тисяч.
Журі фестивалю було представлене:
Борис Колногудзенко – голова журі,
народний артист України, академік, по
чесний громадянин Харківської обл.,
декан факультету хореографічного мис
тецтва Харківської державної академії
культури, художній керівник і головний
балетмейстер Великого Слобожан
ського ансамблю пісні і танцю;
Григорій Чапкіс – народний артист Ук
раїни, кавалер ордена Святого Станіс
лава, танцмейстер Віденських балів,
Президент Асоціації авторських шкіл
ЧАПКІСА, почесний професор Київ
ського національного університету
культури і мистецтв, член Союзу хореог
рафів України;
Алдо Віейра – виконавець сучасного
танцю з Португалії, випускник Консер
ваторії, танцівник Madeira Ballet Theatre,
Prestige Dance, викладач Associaсao de
Danca e Artes da Madeira, дворазовий
переможець танцювального фестива
лю «Verao a Dancar» у номінації «Най
кращій танцівник»;
Григол Жгєнті – директор артагенства
«TEAM TRAVEL», засновник та організа
тор фестивалів «Вандерленд», «Хепі Ва
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лентайм», «Содружество – Словянский
венец»;
Юлія Творілова – педагог з класичного
танцю, contemporary dance та імпрові
зації, композиції танцю в Одеському
училищі мистецтв і культури ім. К.Ф.
Данькевича, хореографпостановник
сучасного танцю, режисер танцтеат
ру, перфомер і танцівниця у театрі «Увім
кненні»;
Тарас Шіт – заслужений діяч естрад
ного мистецтва України, доцент кафед
ри акторської майстерності та хореог
рафії Львівського національного універ
ситету ім. Івана Франка;
Дмитро Клявін – заслужений артист Ук
раїни, викладач, балетмейстерпоста
новник Київської муніципальної україн
ської академії танцю ім. Сержа Лифаря;
Наталія Назарова – директор Дитячо
го молодіжного центру «Альбатрос», ви
конавчий директор артагентства «TEAM
TRAVEL», співзасновник «Вандерленд»,
організатор «Славянский венець»;
Олександр Плахотнюк – заслужений
діяч естрадного мистецтва України, до
цент кафедри режисури та хореографії
Львівського національного університету
ім. Івана Франка, лауреат всеукраїн
ських та міжнародних конкурсів сучас
ного хореографічного мистецтва;
Олег Копильчак – викладачметодист,
Голова циклової комісії хореографічних
дисциплін Львівського державного учи
лища культури і мистецтв, керівник ан
самблю народного танцю, викладач ви
щої категорії;
Микола Федун – методист вищої кате
горії метод.кабінету навчальних закладів
мистецтва і культури при департаменті
культури ОДА Львівської обл., викладач

методист Львівського державного музич
ного училища ім. С.П. Людкевича;
Алла Мельник – професійний хореог
раф, керівник танцювального колективу
«Ельміра», суддя міжнародної категорії
УАВСТ, президент Львівського обласно
го регіонального відділення УАВСТ, ор
ганізатор Всеукраїнського конкурсу ви
конавців східною танцю «Роксоляна».
За участь у Міжнародному конкурсі
самодіяльний хореографічний ан
самбль «Мелліор» нагороджений дип
ломом лауреата ІІІ премії в номінації
«Сучасний танець», а ансамбль народ
ного танцю «Візерунки» – дипломом ла
уреата ІІ премії в номінації «Народний
танець».
Вітаємо художні колективи з перемо
гою!
В.І. Похилько.
Проректор з науково7педагогічної
та виховної роботи, д.мед.н., професор.
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ЗАХОДИ ДО ДНЯ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ

До Дня Гідності та Свободи на медич
ному факультеті №1 відбувся ряд захо
дів. Студенти 1 курсу в читальній залі біб
ліотеки провели виховну годину «Урок
мужності», присвячену пам’яті Герояме
дика Ігоря Зінича, який загинув 20 січня
2015 року в терміналі Донецького аеро
порту, загинув, виконуючи свій профе
сійний обов’язок, рятуючи поранених,
нехтуючи власною безпекою, проявля
ючи неабияку мужність, героїзм і відвагу.
А. Шийка, О. Марчук, Г. Коськін нага
дали про найгероїчніші події останніх
років – оборону Донецького аеропорту

та розповіли про мужність і відвагу від
чайдушного медика, який врятував не
одне життя, а своє зберегти не зміг.
Кафедра гігієни, екології та охорони
праці в галузі в рамках проекту «Герої
нашого часу» провела зустріч із учасни
ком АТО, фахівцем Центру патріотичного
виховання та підтримки громадських іні
ціатив молоді Обласного молодіжного
центру Георгієм Сьоміним.
Георгій розповів присутнім про даний
проект та представив презентацію,
присвячену подіям Майдану та війни на
сході України, що повернули присутніх

до подій 2014 року та провели пара
лель із сучасністю. Були розглянуті по
няття «кіборги», «АТО», «українська на
ція», «мова», фото і відеоматеріали, які
демонстрували російський окупацій
ний контингент на Сході нашої країни,
зону проведення АТО за увесь період,
внутрішній і зовнішній фронти та пере
конливо запевнили, що об’єднані зу
силля українського народу, доброволь
чих батальйонів та Збройних сил Украї
ни зупинили і продовжують стримувати
російську агресію.
Він також поділився власними спога
дами і враженнями від перебування у зо
ні бойових дій, розповів про оборону До
нецького аеропорту та історії тих, хто був
там – справжніх героїв, патріотів своєї
Батьківщини, які люблять свій народ, його
історію, культуру та ціною власного життя
і здоров’я відстоюють свободу України.
Зацікавила студентів і розповідь про
організацію ПОО ВГО «Сокіл», головою
якої є Георгій Сьомін, її завдання, цілі ді
яльності, багаторічну боротьбу за Укра
їну та сучасний етап розвитку.
Усі присутні на зустрічі з цікавістю слу
хали виступ та щиро подякували Георгію
за мужність, відвагу і таку відчайдушну
боротьбу за Україну.
Єлизавета Золотарьова
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Для студентів першого
курсу стоматологічного фа
культету кафедрою філосо
фії та суспільних наук (вик
ладач к.н.держ. упр. Гладка
Т.І.) було проведено патріо
тичний захід «Майдан.Сту
дентський рух за європей
ські цінності життя», присвя
чений третій річниці початку
Революції Гідності.
Мета заходу – розкрити
роль студентства у розбудові
демократичного суспільства,
розповісти про мужність тих,
хто три роки тому вийшов на
Майдан, аби боронити свої
переконання, своє право на
свободу та гідність.
Під час заходу було пока
зано архівні відеоматеріали:
сюжети про початок мирно
го студентського руху за єв
ропейські цінності життя, про
жорстокий розгін учасників

Майдану та побиття студентів
у ніч 30 листопада 2013 року.
Студенти 7, 9 та 15 груп (Ва
лага Н., Бутенко Д., Кріпак О.,
Чеботарьова Є., Чонка Д.,
Шкурченко А., Ягодка Б.) роз
повіли про студентівгероїв
Майдану, які загинули за сво
боду України – Сергія Нігоя,
на, Михайла Жизневського,
Назарія Войтовича, Устима
Голоднюка, Василя Мойсея,
Івана Тарасюка, Дмитра
Чернявського. Пам’ять загиб
лих героїв присутні вшанува
ли хвилиною мовчання.
У підсумку учасники заходу
зазначили, що глибоко пе
рейнялися мужністю, силою
духу і подвигом студентської
молоді, а староста курсу Се
вастян Волошин наголосив:
«Революція Гідності стала
символом боротьби студент

ства, боротьби українського
народу за свободу і право
жити у вільній демократичній
країні. І це право ми мусимо
гордо нести».
Заступник декана з вихов
ної роботи стоматологічного
факультету доц. Нечепаєва
Л.В. щиро подякувала за

проведений змістовний захід
і закликала усіх присутніх до
виявлення такої ж великої лю
бові до України, яку проде
монструвало українське сту
дентство під час Революції
Гідності.
Т.І. Гладка.
Викладач кафедри філософії
та суспільних наук.

ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ
У рамках Дня пам'яті
жертв Голодомору 1932
1933 років активісти ВДНЗУ
«УМСА» долучилися до
пам'ятної ходи, хвилиною
мовчання вшанували по
мерлих, узяли участь у по
минальному богослужінні та
приєдналися до вже тради
ційної Всеукраїнської акції
«Запали свічку пам'яті».
Медичний коледж акаде
мії вечором пам’яті згадав
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мільйони жертв страшного
геноциду українського на
роду.
Студенти та викладачі ко
леджу із завмиранням серця
слухали свідчення очевидців
та факти, які лунали із уст ве
дучих.
В Україні в 19321933 роках
вмирало 17 людей щохвили
ни, 1000 – щогодини, 25 000 –
щодня. З урахуванням неп
рямих жертв, за приблизни

ми підрахунками, голодо
мор забрав 14 мільйонів
людських життів.
Геноцид означає будьяке
з діянь, що здійснюються з
наміром знищити повністю
або частково національну,
етнічну або расову групу як
таку. Це винищування вклю
чає умисне створення ха
рактерних умов життя, зок
рема позбавлення доступу
до продуктів харчування і лі

ків, розрахованих на те, щоб
ліквідувати частину населен
ня.
Голодомор 193233 років –
вічна трагедія українського
народу. Ця подія знищила
цвіт селянства та міщанства,
ліквідувавши як такий серед
ній прошарок населення –
основу будьякого заможно
го суспільства. Україна і нині
не може відновитися від цьо
го удару.

Трибуна лікаря

130та річниця заснування Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева

З нагоди 95річчя ВДНЗУ
«УМСА» асистентом кафед
ри психіатрії, наркології та
медичної психології Гринь
К.В. проведено навчально
виховний та історикокультур
ний захід для студентів 3го
курсу медичного факультету
№1, присвячений 130й річни
ці заснування Полтавської
обласної клінічної психіат
ричної лікарні ім. О.Ф. Маль
цева.
Історія заснування нероз
ривно пов’язана з ім’ям ви
датного вченого, невропато
лога, психіатра, доктора ме
дицини – Мальцева Олек
сандра Філіксімовича.
У 1880 р. він закінчив Петер
бурзьку медикохірургічну
академію. У 1886 р. призна
чений головним лікарем Пол
тавської психіатричної лікар
ні. На цій посаді він перебу
вав 40 років. У 1890 р. органі
зував Полтавську губернську
колонію для психічно хворих
(з безкоштовним лікуванням).
Праці Мальцева присвячені
організації психіатричної до
помоги Полтавської губернії

й питанням історії медицини.
Олександр Філіксімович ав
тор підручників з психіатрії та
фармакології. Брав участь у
роботі Полтавської вченої
архівної комісії. Протягом
1886 – 1917 рр. видавав річні
звіти лікарні. Помер у Полтаві
в 1926 р.
Полтавська обласна клініч
на психіатрична лікарня ім.
О.Ф. Мальцева – одна з най
старіших лікувальних установ
даного профілю. Вона була
заснована у 1803 році та за
свою 130річну історію прой
шла ряд важливих етапів роз
витку. Серед них слід виділи
ти дореволюційний період
(18021917 рр.), що був тісно
пов’язаний з іменами видат
них лікарів – Я.М. Матвєєва,
В.О. Добржінського, Ф.П. Ци
товича, П.І. Грязнова, І.Я. Пла
тонова.
Особливо великий внесок у
розвиток психіатричної допо
моги цього етапу був здійсне
ний першим директором лі
карні О.Ф. Мальцевим. У 1895
р. з його ініціативи Полтавське
земство почало будівництво

психіатричної колонії на око
лиці Полтави. Незабаром ко
лонія стала добре облашто
ваним, гарно оснащеним ме
дичним закладом, на базі
якого широко проводилося
лікування працею, якому О.Ф.
Мальцев надавав особливо
го значення.
Завдяки зусиллям О.Ф.
Мальцева й очолюваного ним
колективу лікарів, до складу
якого входили відомі психіат
ри А.І. Піснячевський, В.М. Гак
кебуш, К.М. Гах, Л.А. Юнін, Н.В.
Ложкін, Полтавська губерн
ська земська психіатрична лі
карня ввійшла до числа пере
дових лікувальних закладів.
Після революції почалася
енергійна перебудова психі
атричної служби на Полтав
щині. На початку 30х років ХХ
сторіччя визначилися тен
денції до якісної зміни та роз
ширення методів терапевтич
ного впливу на психічно хво
рих. У лікувальну практику
впроваджувалися піротера
пія, лікування психічно хворих
переливанням крові.
Воєнні роки посідають
особливе місце в історії лі
карні. У перші роки Другої
світової на її базі було ство
рено госпіталь. Співробітни
ки лікарні брали безпосе
редню участь у бойових діях,
40 з них загинуло. Під час ні
мецькофашистської окупації
(19411943 рр.) більшість кор
пусів лікарні було зруйнова
но. Відновила діяльність лі
карня у вересні 1943 р., а її
відбудова тривала до 1962 р.

Протягом 19811984 років
споруджено новий комплекс
лікарні. На честь співробітни
ків лікарні – учасників війни –
на території закладу споруд
жено пам’ятник.
У 2000 р. комісією МОЗ Ук
раїни психіатричній лікарні
присвоєно вищу акредита
ційну категорію, яку підтвер
джено через три роки. Нині в
ній функціонують 19 лікуваль
нодіагностичних відділень, з
яких 9 – спеціалізовані.
Відкриття на базі психіат
ричної лікарні кафедри пси
хіатрії, наркології і медичної
психології ВДНЗУ «УМСА»,
якою свого часу керували
професори: д.м.н. А.І. Шуль
га, д.м.н. Г.Т. Сонник, а нині
д.м.н. А.М. Скрипніков знач
но стимулювало і покращило
науковометодичну роботу
практикуючих лікарів. На ос
нові зібраних у лікарні мате
ріалів підготовлена велика
кількість магістерських робіт,
кандидатських та доктор
ських дисертацій.
У 2014 році на базі даного
лікувального закладу розпо
чато допомогу учасникам
АТО у загальнопсихіатричних
відділеннях та у відділенні для
інвалідів і ветеранів війни. На
початку 2015 р. створено
Центр надання психологічної
допомоги пацієнтам у кризо
вих станах, який, окрім пси
хологічної допомоги стаціо
нарним хворим, проводить
прийом громадян, які не зна
ходяться на лікуванні у
ПОКПЛ ім. О.Ф. Мальцева.

DANCE BATTLE – 2016
У ВДНЗУ «УМСА» стартував
перший командний танцю
вальний конкурс – «DANCE
BATTLE». Студенти академії
мали змогу показати свою
майстерність та креатив
ність, їх нестримний запал
підкорив кожного глядача!
Справжні цінителі мистец
тва танцю зібралися у вели
кому залі для того, щоб під
тримати учасників, вселити у
них віру в себе, у свої здіб
ності.
При виборі переможців жу
рі оцінювало учасників за
наступними критеріями: ар
тистизм, робота в команді,
оригінальність стилю, музи
кальність, майстерність техні
ки виконання. Переможцями
нашого першого найтанцю
вальнішого проекту стала ко
манда «Hustle crew». А приз
глядацьких симпатій отрима
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ла команда «Кавказькі поло,
нянки». В конкурсі імпровіза
ції перемогла команда «3D».
Команди були нагороджені у
номінаціях:
«Найкраща техніка вико,
нання» – команда «LIKE», капі
тан Ольховик Катерина.
«Найкраща командна ро,
бота» – «Hustle crew», капітан
Сербіненко Олена.
«Найкреативніша коман,
да» – «Кавказькі полонянки»,
капітан Андамові Андам.
«Найартистичніша коман,
да» – «3D», капітан Гусак
Анастасія.
Подарунками для всіх
учасників стали симпатія та
підтримка прихильників, а та
кож дипломи та солодкі при
зи від студентського профко
му, представники якого щиро
вдячні всім, хто був із ними на
цьому шоу, допомагав в ор

ганізації та прийшов підтри
мати команди.
Глядачі отримали задово
лення, позитивні емоції та по
ринули в атмосферу танцю.
Відтепер «DANCE BATTLE» ста
не традиційним у нашій ака
демії. А тих, у кого є велике
бажання показати свою май
стерність, навчитися танцю
вати так, як наші команди, че
каємо у наступному році!
Адже танцювальний батл –

це чудовий шанс розвивати
ся та вивчати нові направлен
ня танцю, удосконалювати
танцювальні вміння, виража
ти свої емоції, знайти друзів
по духу та взяти участь у про
тистоянні стилів! А у «DANCE
BATTLE – 2017» буде ще більше
драйву та безліч сюрпризів!
Олена Передерій.
Студентка 27го курсу
медичного факультету №1.
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З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
З нагоди святкування Дня Захисника України 34 грудня 2016
року на базі Полтавського обласного оздоровчого центру
«Маяк», за участю громадських об’єднань, що працюють у
напрямку військовопатріотичного виховання, під патронажем
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської об
ласної державної адміністрації, відбувся обласний військово
патріотичний Вишкіл допризивної молоді «Захисник України».
Програма Вишколу передбачала: дії у складі мотострілець
кого підрозділу; індивідуальну підготовку стрілка; ознайомлення
із військовою спеціальністю снайпера, кулеметника, гранато
метника, мінера; вивчення завдань підрозділів територіальної
оборони; навчання основам тактичної медицини; військово
спортивні змагання; конкурс патріотичної пісні.
Студенти стоматологічного факультету взяли активну участь
у заході, де отримали 1 місце в конкурсі «Збирання та розби,
рання зброї»; 2 місце в змаганнях у військовотактичній грі «Ла,
зертаг» та Подяку за вагомий особистий внесок з національ
нопатріотичного виховання молоді.

Також в обласному військовопатріотичному Вишколі допри
зовної молоді взяли участь і студенти медичного коледжу ака
демії.
Студентам коледжу була оголошена подяка Полтавської
обласної державної адміністрації.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІЛІНФЕКЦІЇ
Пандемія ВІЛінфекції/СНІДу є однією з
глобальних проблем нашого часу та важ
ливою проблемою світової системи охо
рони здоров’я. Щорічно близько 2,7 млн.
осіб стають інфікованими та близько 2,5
млн. помирають від цього захворювання.
За останні роки в Європі спостерігається
зростання кількості ВІЛінфікованих за ра
хунок збереження високого темпу епіде
мії в країнах Східної Європи.
Україна залишається лідером у Євро
пі за масштабами поширення ВІЛінфек
ції. За оцінками експертів UNAIDS, в Ук
раїні з ВІЛінфекцією живе до 250 тисяч
осіб, і тільки кожен другий знає про свій
діагноз. Станом на 1 квітня 2016 р. на об
ліку в Україні перебуває 132714 ВІЛпози
тивних пацієнтів, а за 10 місяців цього ро
ку за даними Українського центру кон
тролю за соціально небезпечними зах
ворюваннями МОЗ України вже зареєс
тровано 13381 новий випадок ВІЛінфек
ції (2349 – діти до 14 років). Найбільш ура
женими ВІЛінфекцією регіонами є Дніп
ропетровська, Донецька, Київська, Ми
колаївська, Одеська області та м. Київ.
Починаючи з 2008 р., українці найчас
тіше інфікуються через незахищений
секс. Якщо в 2005 р. через сексуальні
контакти інфікувалося 33 % людей, у яких
була виявлена ВІЛінфекція, то в 2012 р.
цей відсоток зріс до 51. Вперше більше
половини нових випадків передачі ВІЛін
фекції відбулося через незахищений
секс. У 2015 р. цей показник склав 60 %.
Більшість випадків інфікування ВІЛ в Укра
їні сьогодні реєструються у молодих лю
дей віком від 15 до 30 років.

Щороку кількість ВІЛпозитивних лю
дей в Україні зростало, але з 2005 року
приріст нових випадків ВІЛ (прискорення
епідемії) щорічно зменшується: в 2005
році у порівнянні з 2004 роком – плюс
15,6 %, а в 2011 році у порівнянні з 2010
роком – плюс 3,4 %.
У 2012 році вперше в історії України
епідемія ВІЛ/СНІДу сповільнилася – за
даними офіційної статистики в 2012 р.
темпи поширення ВІЛінфекції (кількість
нових випадків ВІЛ) виявилися нижчими,
ніж у 2011 р. Це стало результатом робо
ти національних програм з уразливими
групами і масштабних інформаційних
кампаній з профілактики ВІЛ/СНІДу. Од
нак, у 20132015 рр. через скорочення
програм по боротьбі зі СНІДом темпи
епідемії знову почали зростати.
У Полтавській області за період епіде
мії з 1987 по 2016 рік офіційно зареєстро
вано 6223 людини з ВІЛ та 2265 людей з ді
агнозом СНІД, померло від СНІДу 1048
людей. Станом на 1.11.2016р. на диспан
серному обліку зареєстровано з діагно
зом ВІЛ 3366 осіб, з них громадян України
– 3347, іноземних громадян – 19. З діагно
зом СНІД – 1033 особи, з них громадян Ук
раїни – 1029, іноземних громадян – 4.
У ВДНЗУ «Українська медична стома
тологічна академія» постійно набуваєть
ся власний досвід впровадження пер
винних профілактичних програм нарко
манії та ВІЛ/СНІДу серед студентської
молоді. Студентимедики мають певні
переваги у порівнянні зі студентами ін
ших навчальних закладів, так як під час
навчального процесу всебічно вивчають

проблеми наркоманії, ВІЛінфекції та їх
негативного впливу на організм людини.
Однак в позааудиторний час вони зали
шаються звичайною молоддю, якій при
таманні поведінкові проблеми. Крім то
го, під час навчання у студентів форму
ється упереджене ставлення до ВІЛінфі
кованих осіб, що пов’язано перш за все
з існуючою загрозою інфікування медич
них працівників ВІЛ під час їх професій
ної діяльності.
Крім того, важливим надбанням впро
вадження профілактичних програм се
ред молоді в медичному навчальному
закладі ми вважаємо тісну співпрацю з
громадськими, неурядовими організаці
ями, які проводять роботу з наркозалеж
ними і ВІЛінфікованими особами. Це
дозволяє сформувати у майбутніх ліка
рів об’єктивний погляд на проблеми ВІЛ
інфекції і толерантне ставлення до лю
дей, які живуть із ВІЛ.
Щороку співробітники кафедри разом
із студентами 5 і 6 курсів медичного та
стоматологічного факультетів проводять
заходи до 1 грудня – Міжнародного дня
толерантного ставлення до ВІЛпозитив
них: читають лекції та інформаційно
роз’яснювальні бесіди для студентів ака
демії та учнів м. Полтави, збирають іграш
ки та ліки для ВІЛпозитивних дітей, допо
магають в організації та проведенні соці
альних акцій по безкоштовному анонім
ному тестуванню на ВІЛ та гепатити В і С.
С.С. Руденко,
к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб
з епідеміологією

ÒÅÑÒÎÂÈÉ ÄÎÑÒÓÏ ÄÎ WEB OF SCIENCE
ВДНЗУ «УМСА» стала офіційним чле
ном консорціуму eVERUM!
Запрошуємо вчених академії скорис
татися вільним ТЕСТОВИМ доступом до
інформаційних ресурсів наукометрич
ної бази даних Web of Science!
Доступ можливий до кінця 2016 року з

усіх комп’ютерів, підключених до ло
кальної мережі академії.
У рамках членства, нашій академії від
крито безкоштовний тестовий доступ до
ресурсів Thomson Reuters. Платформа
Web of Science пропонує доступ до біб
ліографічних даних наукових статей з
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престижних періодичних видань, книг та
матеріалів наукових конференцій із заз
наченням реальної цитованості цих ма
теріалів. Таким чином, користувач в змозі
швидко отримати уявлення щодо акту
альності тієї чи іншої роботи та її впливу
на наукову спільноту.
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