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АКТОВА РАДА. ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
26 грудня 2018 року в Українській медичній стоматологічній ака
демії відбулося традиційне засідання вченої ради, присвячене підсум
кам, досягненням та перспективам розвитку науковопрактичної
діяльності науковопедагогічних працівників академії. У п’ятій ау
диторії зібралися члени вченої ради, одягнені в мантії.

Урочисте засідання відкрив ректор
академії професор Ждан В.М. У про
мові Вячеслав Миколайович підвів
підсумки року, наголосив на основ
них здобутках і перемогах УМСА та
зауважив, що безперечним досяг
ненням у 2018 році є приєднання
академії до Великої Хартії універси
тетів – ще одне міжнародне визнан
ня. Ректор УМСА висловив колективу
академії слова щирої вдячності за
плідну співпрацю та привітав з прий

дешніми святами, побажав успіхів,
наснаги, нових здобутків і перспек
тив, душевного тепла та родинного
затишку.
У заході взяли участь вельмишанов
ні гості: Народний депутат України
Костянтин Євгенович Іщейкін, дирек
тор Департаменту охорони здоров’я
Полтавської ОДА Віктор Петрович Ли
сак, начальник Управління охорони
здоров’я виконавчого комітету Пол
тавської міської ради Сергій Олек

сандрович Котов, головний лікар
Полтавської обласної клінічної лікар
ні ім. М.В. Скліфосовського Григорій
Анатолійович Оксак, заступник місь
кого голови з питань діяльності вико
навчих органів Людмила Анатоліївна
Бойченко, настоятель СвятоПокров
ської церкви Православної церкви
України м. Полтави Митрофорний
протоієрей Микола Храпач.
У святковій атмосфері відбулося
урочисте нагородження наших нев
томних працівників, які були відзначе
ні у 2018 році.
За вагомий особистий внесок у
розвиток сфери охорони здоров’я,
надання кваліфікованої медичної до
помоги, впровадження нових методів
діагностики і лікування, сумлінну пра
цю та високий професіоналізм По
чесною грамотою Верховної Ради
України нагороджено доцента ка
федри пропедевтики внутрішньої ме
дицини з доглядом за хворими, за
гальної практики (сімейної медици
ни) доцента Борисову З.О.
Почесною грамотою Кабінету Мі
ністрів України за вагомий внесок у
забезпечення розвитку сфери охо
рони здоров’я, підготовку висококва
ліфікованих фахівців та високий про
фесіоналізм відзначили колектив Ук
раїнської медичної стоматологічної
академії.
За вагомий особистий внесок у
розвиток охорони здоров’я, підготов
ку висококваліфікованих фахівців,
плідну науковопедагогічну діяльність
та високу професійну майстерність
Почесною грамотою облдержадмі
ністрації нагороджені: професор ка
федри анатомії людини Костиленко
Ю.П., професор кафедри клінічної
анатомії і оперативної хірургії Проні
на О.М., декан медичного факультету
№ 1 доцент Рябушко М.М., завідувач
кафедри психіатрії, наркології та ме
дичної психології професор Скрипні
ков A.M., доцент кафедри пропедев
тики внутрішньої медицини з догля
дом за хворими, загальної практики
(сімейної медицини) Чекаліна Н.І.
Почесну грамоту обласної ради за
сумлінну працю, вагомий особистий
внесок у розвиток охорони здоров’я,
підготовку висококваліфікованих фа
хівців в галузі української медицини,
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відданість справі, активну громадян
ську позицію отримали: доцент ка
федри внутрішніх хвороб та медици
ни невідкладних станів з шкірними та
венеричними хворобами Ємченко
Я.О., старший викладач кафедри ме
дичної хімії Іщейкіна Л.К. (з нагоди 70
річчя від Дня народження; з вручен
ням іменного годинника голови об
ласної ради), літературний редак
тор Полтавського обласного Центру
здоров’я Цвігуненко О.О.
Грамотою обласної ради за бага
торічну плідну наукововикладацьку
діяльність, вагомий особистий вне
сок у підготовку висококваліфікова
них медичних кадрів та науковців, ак
тивну громадянську позицію удостоє
ні: завідувач кафедри хірургії № 1 про
фесор Ляховський В.І., завідувач ка
федри пропедевтики терапевтичної
стоматології професор Ткаченко І.М.,
професор кафедри внутрішньої ме
дицини № 3 з фтизіатрією Ярешко А.Г.
Почесною грамотою виконавчого
комітету Полтавської міської ради за
вагомий особистий внесок у підго
товку кваліфікованих фахівців, висо
кий професіоналізм, активну життєву
позицію та успішну діяльність в систе
мі практичної охорони здоров’я були
відзначені: директор навчальнонау
кового інституту післядипломної ос
віти доцент Марченко А.В., заступник
директора навчальнонаукового інс
титуту післядипломної освіти доцент
Шилкіна Л.М., доцент кафедри нер
вових хвороб з нейрохірургією та ме
дичною генетикою Дельва І.I., завіду
вач кафедри післядипломної освіти
лікарівстоматологів
Скрипников
П.М., головний метролог наукового
відділу УМСА Скрипник В.П., старший
науковий співробітник Науководос
лідного інституту генетичних та імуно
логічних основ розвитку патології та
фармакогенетики УМСА Шликова
O.A.; за багаторічну плідну працю в
освітній та медичній сфері, високу
професійну майстерність, активну
громадянську позицію, вагомий осо
бистий внесок у розвиток духовності,
патріотичності та виховання підрос
таючого покоління, виконання Прог
рами розвитку вищої медичної освіти
Міністерства охорони здоров’я Ук
раїни та з нагоди 80річного ювілею –
професор кафедри внутрішньої ме
дицини № 3 з фтизіатрією Ярешко А.Г.
Відзнакою Президента України «За
гуманітарну участь в антитерорис
тичній операції» удостоєні: завідувач
ка кафедри післядипломної освіти лі
карівортодонтів професор Куроє
дова В.Д., доцент кафедри фізичного
виховання та здоров’я, фізичної реа
білітації,
спортивної
медицини
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Страшко Є.Ю. та «За участь в антите
рористичній операції» – голова ради
ветеранів Лебедєв В.А.
Митрофорний протоієрей Микола
Храпач вручив Грамоти Української
Православної Церкви Київського Пат
ріархату «За вагомий особистий вне
сок у справу відродження духовності
та утвердження Українського Пра
вослав’я на Полтавщині» колективу
кафедри пропедевтики внутрішньої
медицини з доглядом за хворими, за
гальної практики (сімейної медици
ни), завідувач – проф. Казаков Ю.М.,
колективу кафедри педіатрії № 2, заві
дувачка – проф. Крючко Т.О., колекти
ву кафедри дитячої стоматології, заві
дувачка – проф. Шешукова О.В.
«Відзнакою ректора» за багаторіч
ну плідну роботу, підготовку високок
валіфікованих науковопедагогічних
кадрів, вагомий внесок у розвиток віт
чизняної медичної освіти та вклад у
лікувальнодіагностичну і виховну ро
боту академії, за активну життєву по
зицію та громадську роботу наго
роджено: професора кафедри внут
рішніх хвороб та медицини невід
кладних станів з шкірними та вене
ричними хворобами, Заслуженого
діяча науки і техніки України, Народ
ного депутата України Іщейкіна К.Є.
та доцента кафедри внутрішніх хво
роб та медицини невідкладних станів
з шкірними та венеричними хвороба
ми Люльку Н.О.; за багаторічну і на
полегливу працю на ниві розбудови
медичної освіти, високий професіо
налізм та з нагоди 60річчя від Дня на
родження – професора кафедри клі
нічної анатомії і оперативної хірургії
Проніну О.М.; з нагоди відзначення
Дня фармацевтичного працівника та
десятиріччя фармацевтичного відді
лення медичного коледжу УМСА –
Куценко Н.П.
Згідно зі встановленою традицією
відбулося урочисте поздоровлення
працівників академії, яким у 2018 ро
ці присуджено науковий ступінь та
присвоєно вчене звання.

Коваль Т.І. отримала Диплом Док
тора наук та почесно одягнула ман
тію. Атестат професора вручили
Дельві М.Ю.
Атестатами доцентів були нагород
жені: Гордієнко Л.П., Гришко Ю.М.,
Ємець A.B., Карасюнок A.C., Коліс
ник I.A., Крутікова Е.І., Могильник А.І.,
Несіна І.М., Павленкова О.В., Пікуль
К.В., Скріннік Є.О., Стороженко О.В.,
Ткаченко М.В.
Дипломи кандидатів наук отрима
ли: Артьомова Н.С., Білаш В.П., Бойко
Д.І., Драбовський В.С., Лобурець
А.В., Скотаренко Т.А., Уласевич Л.П.,
Филенко Б.М., Філатова О.В., Хайме
нова Г.С., Хорош М.В., Циганок О.В.
З традиційною актовою промовою
«Хвороби цивілізації чи цивілізація в
хворобах: як вижити?» захоплююче
виступив керівник наукової школи, за
відувач кафедри внутрішньої медици
ни № 2 з професійними хворобами
професор Катеренчук Іван Петрович.
Про науковопрактичну діяльність
працівників Української медичної
стоматологічної академії у 2018 році
ґрунтовно доповів проректор з нау
кової роботи професор І.П. Кайда
шев. Ігор Петрович розповів про нау
кові здобутки академії, підготовку на
укових кадрів, наукові результати ді
яльності за останні роки, НДР, міжна
родну діяльність, роботу та досягнен
ня молодих учених академії, СНТ, НДІ
ГІОРПФ, а також наочно продемонс
трував рейтингову оцінку професор
ськовикладацького складу за ре
зультатами наукової діяльності.
На вченій раді було затверджено:
звіти науководослідних робіт, які ви
конувалися працівниками академії у
2018 році; рейтингові оцінки результа
тів науковопрактичної діяльності на
уковопедагогічних працівників ака
демії за 2018 рік; план виконання нау
ководослідних робіт працівниками
академії на 2019 рік; план підготовки
науковопедагогічних кадрів акаде
мії на 2019 рік.
Єлизавета Золотарьова.

Трибуна лікаря

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
8 ГРУДНЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ ВіДБУВСЯ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ
Гостинно зустріли майбутніх
вступників та їх батьків ректо
рат та професорськовикладаць
кий склад академії. В межах захо
ду були проведені пізнавальні екс
курсії до провідних кафедр та під
розділів навчального закладу, онов
леного музею історії академії.
Майбутні абітурієнти отримали
інформацію про славетну історію
УМСА, наукові досягнення її пра
цівників та студентів, організацію
навчального процесу та переваги
навчання у нашому виші.
Досвідчені викладачі ознайоми
ли присутніх зі здобутками своїх
кафедр, провели екскурсії до му
зеїв цих кафедр, ознайомили з
матеріальнотехнічною базою,
фондом академічної бібліотеки,
яка повністю забезпечує студентів
необхідною літературою.
З вітальним словом виступив
ректор академії професор Ждан
Вячеслав Миколайович. Ректор
змістовно розповів присутнім про
роботу сучасного конкурентно
спроможного, брендового бага
топрофільного навчального зак

ладу, його історію, організацію
навчального процесу на факуль
тетах, досягнення науковців у ме
дичній галузі, сучасні технічні
можливості академії та інновацій
ні методи навчання, які дають
змогу студентам отримати високі
знання в галузі медицини.
Вичерпну інформацію майбут
нім абітурієнтам надав у своєму
виступі відповідальний секретар
приймальної комісії Баля Геннадій
Миколайович, який розповів про
правила та умови прийому до Ук

раїнської медичної стоматологіч
ної академії в 20192020 н.р.
У ході зустрічі досить активно й
конструктивно проходила бесіда
щодо вступу до академії, умов нав
чання та проживання студентів.
Абітурієнтами та їх батьками було
задано багато питань до адмініс
трації, науковопедагогічного ко
лективу, на які було надано інфор
мативні та обґрунтовані відповіді.
Г.М. Баля.
Відповідальний секретар
приймальної комісії.

ЗАС І Д А Н Н Я Ч Л Е Н І В Г О С П І ТА Л Ь Н О Ї РА Д И
19 грудня на базі академії відбулося чергове третє розширене за
сідання членів Госпітальної ради Східного госпітального округу, го
ловних лікарів лікувальних закладів м. Полтави та Полтавської
області, які входять до складу СГО.
У засіданні взяли участь дирек
тор Департаменту охорони здо
ров’я Полтавської облдержадмі
ністрації Лисак В.П., начальник
Управління охорони здоров’я
виконавчого комітету Полтав
ської міської ради Котов С.О. та
голови районних державних ад
міністрацій і районних рад.
На засіданні були представлені
презентації перспектив розвитку
лікувальних закладів вторинного
рівня надання спеціалізованої
медичної допомоги в умовах ме
дичної реформи Східного госпі
тального округу:
 1ої міської клінічної лікарні
м. Полтави, головний лікар
Трибуна лікаря

Сєлькіна Ганна Борисівна;
 Карлівської центральної ра
йонної лікарні, головний лікар
Сіренко Олександр Леонідович.
З доповіддю «Стан, перспекти

ви та розвиток медичної рефор
ми у Полтавській області» висту
пив Лисак Віктор Петрович –
директор Департаменту охорони
здоров’я Полтавської обласної
державної адміністрації.
Л.М. Шилкіна.
Заступник директора
навчальнонаукового інституту
післядипломної освіти УМСА.
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СЕМІНАРИ З РЕГІОНАМИ
Згідно наказу МОЗ України № 276 від 16.02.2018 року з ме
тою впровадження нормативно правових актів з питань ре
формування системи охорони здоров’я, підвищення рівня
професійної підготовки лікарів, які надають медичну допо
могу дорослому та дитячому населенню у сфері охорони
репродуктивного здоров’я, забезпечення безпосереднього
післядипломного навчання в УМСА 28 29 листопада розпоча
то роботу семінарів у форматі телемостів з регіонами на те
ми: «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ТЕРАПІЇ ВНУТРІШНІХ
ХВОРОБ» і «МІЖНАРОДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ СТАНДАРТИ НАДАННЯ
ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ».
Зокрема серед лекцій особливий інтерес викликали:
«Алергодерматози в практиці сімейного лікаря – погляд
дерматолога» – Анфілова М.Р., д.мед.н., доцент кафедри шкір
них та венеричних хвороб Вінницького національного медич
ного університету ім. М.І. Пирогова;
«Диференційна діагностика анемій» – Головач І.Ю., д.мед.н.,
професор, МВА, Заслужений лікар України, керівник Центру
ревматології, клінічна лікарня «Феофанія»;
«Сучасні принципи антитромбоцитарної терапії у профілак
тиці серцевосудинних ускладнень в практиці сімейного ліка
ря» – Кочуєв Г.І., к.мед.н., доцент кафедри загальної практики –
сімейної медицини ХМАПО;
«Комплексний підхід до лікування пацієнта з цукровим діа
бетом 2го типу», «Лікування бронхіальної астми в умовах ре
форми охорони здоров’я» – Кочуєва М.М., д.мед.н., профе
сор, завідувач кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної
медицини ХМАПО;
«Фізіологічні підходи до лікування респіраторної патології у
дітей» – Бекетова Г.В., д.мед.н., професор, завідувач дитячих і
підліткових захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика;
«Мікробіота в житті людини. Підвищена ефективність лікуван
ня пацієнтів з хронічними захворюваннями органів травлення»
– Крилова Є.Ю., лікар дієтолог;
«Dдефіцит та його роль у розвитку метаболічних порушень»
– Комісаренко Ю.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри
ендокринології НМУ О.О. Богомольця;
«Сучасні стратегії збереження репродуктивного здоров’я:
світові, європейські та вітчизняні» – Гойда Н.Г., д.мед.н., профе
сор кафедри управління ОЗ НМАПО ім. П.Л. Шупика;
«Порушення менструального циклу після стресу, клінічний
випадок» – Татарчук Т.Ф., д.мед.н., професор, членкореспон

дент НАМН України, зав. віддаленням ендокринної гінекології
ДУ «ІПАГ ім. О.М. Лук’янової НАМН України»;
«Засади збереження здоров’я матері та дитини» – Пирогова
В.І., д.мед.н., професор, зав. кафедри акушерства, гінекології
та перинатології ФПДО Львівського Національного медичного
університету ім. Данила Галицького;
«Роль умовнопатогенної мікрофлори у розвитку патології
шийки матки, сучасні підходи до лікування» – Суханова А.А.,
д.мед.н., професор кафедри акушерства, гінекології та реп
родуктології НМАПО ім. Шупика;
«Bloodmanagent масивної крововтрати. Що нового? Огляд
гайдлайнів 2017» – Ткаченко Р.О., д.мед.н., професор кафедри
акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. Шупика,
президент Асоціації акушерських анестезіологів України, го
ловний позаштатний спеціаліст з питань акушерської реані
мації ДОЗ м. Києва, заслужений лікар України;
«Прееклампсія – синдром дезадаптації матері та плода» –
Галич С.Р., д.мед.н., професор, головний акушергінеколог ме
дичного центру «ІнтоСана».
Л.М. Шилкіна.
Заступник директора навчальнонаукового інституту
післядипломної освіти УМСА.

«РОЗПІЗНАЙ НЕБЕЗПЕКУ ВЧАСНО! »
5 грудня адміністрація Навчально
наукового інституту післядипломної
освіти спільно з Центром управління
освітньо виховною роботою з молод
дю провели для лікарів інтернів кому
нікативно виховну інтерактивну лек
цію з питань торгівлі людьми, безпечної
міграції, попередження рабства, пра
вових аспектів роботи за кордоном.
Захід відкрив проректор з науково
педагогічної роботи та післядипломної
освіти проф. Скрипник І.М., який наголо
сив на актуальності правової освіти су
часного лікаря. Практичним психоло
гом Климач Т.М. було запропоновано
вступне та вихідне анкетування з визна
чення обізнаності з даної теми. Прове
дена жвава дискусія щодо розвінчання
міфів про торгівлю людьми та перебу
ванням за кордоном. Учасниками захо
ду переглянуто відеофільм «Життя на
продаж». Також лікарямінтернам була
надана інформація про Національну
гарячу лінію 527 з протидії торгівлі
людьми та консультування мігрантів.
До Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом, який відзначався 1 грудня як
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30й ювілейний, директор ННІПО доц.
Марченко А.В. виступила з презентаці
єю «Знай свій статус». Алла Володими
рівна звернула увагу майбутніх лікарів
на потенційну небезпеку професії ме
дичного працівника, на інформованість
щодо можливостей сучасної діагности
ки та своєчасного лікування ВІЛінфек
ції, зокрема в м. Полтаві, на переваги
здорового способу життя та важливість
профілактичної роботи серед пацієнтів.
Підкреслила, що завданням академії є
надати випускникам конкурентоспро

можну спеціальність та реалізувати се
бе в професії. В багатьох країнах для
наших лікарів відкриті тисячі шляхів та
перспективи майбутнього. Наприкінці
директор ННІПО побажала всім присут
нім бути здоровими і мати безпечне
майбутнє, перш за все в Україні.
Підводячи підсумок зустрічі, органі
затори наголосили, що з проблемою
не треба замикатися, а навпаки – ра
зом слід знаходити шляхи її вирішення.
А.В. Марченко.
Директор навчальнонаукового інституту
післядипломної освіти УМСА.

Трибуна лікаря

«ЖІНОЧИЙ БАТАЛЬЙОН»
8 та 9 грудня команда у складі студенток
медичного факультету № 1, стоматологіч
ного факультету і медичного коледжу акаде
мії брала участь в Обласному військовопат
ріотичному проекті «Жіночий батальйон», що
проходив на базі Медичного центру «Нові Сан
жари» Національної гвардії України.
Упродовж двох днів
дівчата знайомились з
основними напрямками
діяльності Національної
гвардії України, вчились
виживати у природних
умовах у зимовий пері
од, діяли у складі міно
метного підрозділу, від
працьовували навички
тактичної медицини,
брали участь у конт
рснайперських заходах,
нічних та денних рейдах
та проходили гірську
підготовку. Для біль
шості наших учасниць
цей вишкіл не перший.

З 2014го «Жіночий
батальйон»

проходить

двічі на рік, навесні та

взимку. Його незмінни
ми організаторами зали
шаються Управління у
справах сім’ї, молоді та
спорту
Полтавської
ОДА та військовоспор
тивний центр «Воїн».
Співорганізаторами
восьмого «Жіночого ба
тальйону» виступили:
Товариство сприяння
обороні України, Ко

зацький гвардійський
корпус
Полтавщини,
Обласний військовий
комісаріат, ГО «Єдність і
братерство», Національ
на гвардія України та во
лонтерський загін ака
демії «Єдність».
Ю.П. Ющенко.
Заступник декана медичного
факультету № 1 з виховної
роботи.

УМСА ПРОТИ НАСИЛЬСТВА
10 грудня світова спільнота від
значає Міжнародний день прав
людини, мета якого – торжес
тво у глобальному вимірі понять
свободи, безпеки й чесності людей
по відношенню одне до одного. У
цей день зазвичай згадують про
механізми досягнення безпеки в
суспільстві й зусиллях світового
співтовариства щодо виховання
підростаючих поколінь у дусі дот
римання прав людини.
Студенти і викладачі академії
активно долучилися до низки
заходів, присвячених Міжнарод
ному дню прав людини в рамках
Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства», серед яких –
виховні години, круглі столи,
перегляд документальних філь
мів та програм відповідної тема
тики. Особливої популярності
набула інформаційнопросвіт
ницька акція «Котики проти на"
сильства», організована Облас
Трибуна лікаря

ним молодіжним центром спіль
но з Управлінням у справах сім’ї,
молоді та спорту Полтавської
облдержадміністрації. Цей захід
покликаний привернути увагу
молоді до проблеми подолання
насильства у всіх його проявах та
переконати, що будьякі форми
насильства є порушенням прав
людини.

Акцію підтримали студенти
всіх факультетів і медичного ко
леджу академії, висловивши та
ким чином свою позицію проти
дискримінаційних та негативних
явищ у суспільстві. Проводили
захід волонтери загону «Єдність».
Ю.П. Ющенко.
Заступник декана медичного
факультету № 1 з виховної роботи.
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ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР
«ТЕАТР – ЦЕ ТАКА КАФЕДРА, З ЯКОЇ МОЖНА БАГАТО
СКАЗАТИ СВІТУ ДОБРА…»
(Із циклу «Іноземні студенти пізнають Україну»).
Усі погодяться з думкою Вільяма
Шекспіра, що світ – театр. Ми ж до
дамо, що театр – це інший світ. Це
незабутній відпочинок, дійство, яке
надихає, а часом навіть окрилює
кожного, хто опиняється в його осе
редді. Натомість навчання – то дуже
копітка праця! Вона потребує чима
лих зусиль, мисленнєвого й емоцій
ного навантаження, тому важливо
не забувати про дозвілля і час від ча
су долучатися до мистецтва.
14 грудня, в останній день занять,
викладачі кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки, опікую
чись збереженням споконвічних
традицій України, активно і злагод
жено употужнюючи виховну роботу
в УМСА, організували для інозем
них студентів 2 курсу медичного фа
культету похід до Полтавського ака
демічного обласного українського

музичнодраматичного театру імені
М.В. Гоголя.
Навдивовижу всім, перегляд одні
єї з найпопулярніших українських
класичних комедій – «За двома зай"
цями» – вразив і приємно подивував
молодь із Марокко, Єгипту, Лівану,
Палестини, Нігерії та Ізраїлю. Сту
дентам припали до душі таланови
тий акторський ансамбль, чудова
музика, обарвлені національним
присмаком танці й пісні. Гучним
сміхом вони вітали акторську гру,
гостроту їхніх діалогів, добірний ав
торський гумор. Переконалися, що
образи Проні й Голохвастого – це
перлина акторського портфоліо
Геннадія Продайка й Наталії Сизо
вої, які, до речі, після завершення
вистави залюбки спілкувалися і фо
тографувалися зі студентами за лаш
тунками.

Сподіваємося, що відвідування
театру – свято, яке дарує незабутні
враження й емоції, – стане гарною
традицією, одним зі шляхів пізнан
ня таїни української національної
культури, її колоритних звичаїв і
прадавніх обрядів.
Т.О. Лещенко.
Завідувачка кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки.

«ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ»
Доброю традицією на кафедрі ук
раїнознавства та гуманітарної під
готовки стали доброчинні заходи на
передодні зимових свят спільно з де
канатом факультету підготовки
іноземних студентів.
Ось і в цьому році 12 грудня з наго
ди Міжнародного дня інвалідів та
прийдешнього дня Святого Миколая
викладачі кафедри разом зі студента
ми 12 курсів, деканатом факультету
підготовки іноземних студентів, слу
хачами підготовчого відділення взя
ли участь у Всеукраїнській благодій
ній акції «Чужих дітей не буває» для
дітей із порушеннями слуху і мов
лення – укотре завітали до учнів
Полтавської спеціальної загальноос
вітньої школиінтернату IIII ступе
нів Полтавської обласної ради, за що
одержали листаподяку на ім’я рек
тора академії проф. В.М. Ждана від
адміністрації школиінтернату.
Казкові Дідусі Морози з Лівану,
Марокко, Йорданії, Ірану, Сирії, Уз
бекистану, Єгипту завітали не з по
рожніми руками: напередодні зібра
ли багато подарунків. Це іграшки,
книги, альбоми, фарби, фломастери,
канцтовари тощо. Студенти не тіль
ки обдаровували кожного, а й ціка
вилися здобутками вихованців шко
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лиінтернату, вчилися говорити за
допомогою жестів, а насамкінець
хвацько закружляли щасливих дітла
хів у танці. І не важливо було, хто з
якої країни, говорить чи ні, може чу
ти чи, на жаль, позбавлений цього
дару, бо всіх єднало одне – мова сер
ця, а вона – інтернаціональна!
Діти, викладачі закладу, безмежно
вдячні здобувачам медичної освіти
із далекого зарубіжжя, самі того не
усвідомлюючи, подарували їм знач
но більше – променисті оченята,
сповнені неймовірною радістю, щи
рі усмішки. Колись Вольтер сказав:

«Найбільше задоволення, яке люди
на може відчувати, – це дарувати ра
дість іншим!». Усвідомлення цього,
безумовно, знадобиться в діяльності
майбутніх лікарів.
На ім’я ректора академії проф.
В.М. Ждана, декана факультету під
готовки іноземних студентів доц.
Л.В. Бурі, завідувачки кафедри ук
раїнознавства та гуманітарної підго
товки доц. Т.О. Лещенко від адмі
ністрації школиінтернату надійшов
листподяка.
Т.О. Лещенко.
Завідувачка кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки.

Трибуна лікаря

«МЕРИДІАНИ ДРУЖБИ»
«Давайте познайомимося» – тради
ційна назва першого засідання клубу
«Меридіани дружби» підготовчого від
ділення УМСА.

Захід відбувся за участі студентів від
ділення, його випускників та запроше
них гостей.
На засіданні студенти 11 країн Азії та

Африки розповіли про свої рідні країни,
демонструючи відеоряд їх всесвітньові
домих місць; продемонстрували своє
володіння мовою; переглянули фільми
про Полтаву та підготовче відділення
УМСА.
На зустрічі у виконанні студентів про
лунали вірші та пісні українською й ро
сійською мовами. Бурхливими оплес
ками аудиторія зустріла гостю – Безко
ровайну Анну з піснею «Я – Україна».
Висловлюємо щиру подяку всім при
сутнім і запрошуємо до участі у нас
тупних засіданнях клубу «Меридіани
дружби»! До нових зустрічей!
Є.В. Горбенко.
Викладач підготовчого віддідення
для іноземних громадян.

ДАРУЙМО РАДІСТЬ!
Чи можна навчити добру? Чи можна
передати іншій людині вміння співпе
реживати? Ці питання звучать як рито
ричні. Слухачі підготовчого відділення
для іноземних громадян – майбутні лі
карі – знають на них відповіді. Адже
нести добро, радість й уміти співчува
ти – риси, притаманні Лікарю.
12 грудня слухачі відділення разом із
викладачем Євгенією Горбенко відвіда
ли вихованців Полтавської спеціальної
загальноосвітньої школиінтернату ІІІІ
ступенів Полтавської обласної ради.
Не зважаючи на певний мовний
бар’єр, слухачі підготовчого відділення
вступають в активну комунікацію з діть
ми. Цьогоріч ми завітали до дітей не ли
ше з подарунками. Під гаслом «Даруй
мо радість» слухачі вчили дітей танцю
вати традиційний східний танець «Дап
ка», обмінювалися емоціями. Іноземці
були подивовані з того, скільки талано
витих дітей навчається в інтернаті, які
різнобічні їх уміння, як щиро вони здатні
передавати красу навколишнього че
рез власне бачення.
Викладачів відділення, які намагають

ся з перших днів навчання іноземних
громадян в академії розвивати в них то
лерантність, гнучкість мислення, потре
бу допомагати тим, хто цього потребує,
вразили відгуки слухачів про цю зустріч.
Подарувати радість, приділити увагу,
дати відчути небайдужість маленьким

серцям нічого не коштує, але дає нав
заєм відчуття тепла, доброти та затиш
ку. А так і має бути напередодні дня
Святого Миколая.
Є.В. Горбенко.
Викладач підготовчого віддідення
для іноземних громадян.

ДОБРІ СПРАВИ У ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
У День Святого Миколая представни
ки профспілкового комітету (голова доц.
Борисова З.О.) та ради ветеранів акаде
мії (голова Лебедєв В.А.) здійснили де
кілька добрих справ – відвідали і приві
тали з новорічними та різдвяними свята
ми шановного викладача академії, зас
луженого лікаря – професора Дудченка
Максима Андрійовича.
Передали в умілі жіночі руки полтав
ських волонтерів – «Hand made для Ар
мії руками небайдужих Полтавок» (лідер
Сігіда Тетяна) – плетільницям маскуваль
них сіток для військових – відходи швей
ного виробництва та непотрібні речі й
постільну білизну білого кольору, зібрані
небайдужими науковопедагогічними
працівниками, викладачами, співробіт
никами та студентами Української ме
дичної стоматологічної академії.

Також передали дитячий одяг, взуття
та речі домашнього вжитку для дітей та

які опинилися у складних життєвих обс
тавинах (директор Чикурова Олена).

їх матерів – мешканців Полтавського

В.А. Лебедєв.

кризового центру адаптації для жінок,

Голова ради ветеранів академії.
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ХІІ СПАРТАКІАДА СПІВРОБІТНИКІВ УМСА
415 грудня в академії проходила
XII Спартакіада співробітників
УМСА з видів спорту: футбол, волей
бол, гирьовий спорт, н/теніс стрибки
в довжину з місця, шахи, шашки.
В змаганнях взяли участь співро
бітники академії (декани факульте
тів, зам.декани, викладачі, асистен
ти). Всі учасники продемонструва
ли високий рівень спортивної май
стерності. За результатами змагань
в загальнокомандному заліку при
зові місця зайняли команди:
1 місце – стоматологічний фа
культет;

2 місце – Навчальнонауковий
інститут післядипломної освіти;
3 місце – медичний факультет №1.
Найкращим спортсменом змагань
став декан медичного факультету
№1 Рябушко Микола Миколайович.
Адміністрація, профспілковий
комітет та кафедра фізичного вихо
вання висловлюють подяку органі
заторам та учасникам змагання.
Вітаємо всіх з перемогами! Бажає
мо міцного здоров`я та нових спор
тивних досягнень!!!
Кафедра фізичного виховання та здоров'я,
фізичної реабілітації, спортивної медицини.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКИХ САНБЮЛЕТЕНІВ
На кафедрі соціальної медицини,
організації та економіки охорони
здоров’я з біостатистикою (завідувач
кафедри – професор Головано
ва І.А.) проходять навчання студенти
5 курсу медичного №1 та №2 факуль
тетів академії. В процесі навчання
вони опановують практичні навички,
в числі яких – проведення санітарно
просвітницької роботи серед насе
лення. Однією з форм цієї роботи є

оформлення студентами санітарних
бюлетенів за різними актуальними
темами.
В цьому році переможцями стали:
1 місце: Васильєва Т. – 17 група ме
дичного факультету №1 (санітарний
бюлетень на тему «Обери життя»);
2 місце: Куряча Д. – 11 група медич
ного факультету №1 (санітарний бю
летень на тему «Інфаркт міокарду»);
3 місце: Тищенко І. – 22 група медич

ного факультету №1 (санітарний бю
летень на тему «Стоп діабет»).
Майбутні лікарі показали творчий
підхід до питання пропаганди здорово
го способу життя та профілактики зах
ворювань різної етіології, втіливши на
папері свої цікаві та креативні ідеї що
до санітарнопросвітницької роботи.
Планується проведення виставки са
нітарних бюлетенів серед шкіл міста.
Вітаємо переможців!

В И С Т А В К А Т В О Р Ч И Х Р О Б І Т « Я М А Ю П РА В О . . . »
На виконання Розпорядження Кабі
нету Міністрів України від 26 вересня
2018 р. № 681, за сприяння Центру уп
равління освітньо виховною роботою
з молоддю та стоматологічного фа
культету, кафедра філософії і сус
пільних наук (доцент Зінченко Н.О.,
викладач Біланов О.С.) провели вис
тавку творчих робіт серед студентів І
та ІІІ курсів стоматологічного факуль
тету на тему «Я маю право…».
Студенти проявили активну участь і
свої ідеї продемонстрували творчіс
тю, усвідомлюючи, що кожен грома
дянин має не лише права, а й
обов’язки. Запорука успішного роз
витку суспільства у формуванні право
вої свідомості та дотриманні правової
культури.
Члени журі (проф. Похилько В.І., до
цент Нечепаєва Л.В., психолог Кли
мач Т.М.) визначили переможців за
номінаціями:
«Креативність» – Підлісна Л.А. (3 курс);
«Новатор» – Джитимова А.І. (3 курс);

«Інтелектуал» – Коваленко К. (1
курс);
«AVANTGARDE» – Беленчук М. (3
курс);
«Сімейний адвокат» – Чемерис А. (1
курс);
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