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НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
15 лютого 2017 року відбулося тра
диційне засідання вченої ради Вищого
державного навчального закладу Ук
раїни «Українська медична стомато
логічна академія».
Для вручення Грамот Верховної Ради
України за заслуги перед українським
народом на засідання завітав народ
ний депутат Верховної Ради України,
профессор кафедри внутрішніх хвороб
та медицини невідкладних станів Іщей
кін Костянтин Євгенович.
Разом із ректором академії профе
сором Жданом Вячеславом Миколайо
вичем за вагомий особистий внесок у
розвиток вітчизняної науки і освіти, знач
ні успіхи в підготовці висококваліфікова
них фахівців для медичної галузі, багато
річну сумлінну працю, високий профе
сіоналізм та з нагоди 95річчя створен
ня Української медичної стоматологіч
ної академії вони вручили Грамоти: пер
шому проректору з науковопедагогіч
ної роботи професору Віктору Микола
йовичу Бобирьову, проректору з науко
вопедагогічної та виховної роботи про
фесору Валерію Івановичу Похильку,
завідувачу кафедри внутрішніх хвороб
та медицини невідкладних станів з шкір
ними та венеричними хворобами про
фесору Максиму Макаровичу Потя
женку.
Костянтин Євгенович виступив з гід
ною уваги доповіддю про свою діяль
ність, детально відповів на усі запитання
членів вченої ради та щиро подякував
усім присутнім вчителям за навчання по
життю, безцінні настанови і поради та
побажав учасникам засідання здо
ров’я, успіхів, благополуччя, цінувати
професію в собі, а не себе в професії.
Також народний депутат вручив рек
тору ВДНЗУ «УМСА» професору Ждану
Вячеславу Миколайовичу ПОСВІДЧЕН
НЯ помічника консультанта народного
депутата України.
Від Полтавської обласної ради Дип
ломом лауреата конкурсу студент
ських наукових робіт «Від студентського
самоврядування – до самоврядування
громад» за почесну Третю премію уро
чисто нагородили студентів медичного
факультету №1: Гринзовську А.А., Дуб
ровіну Е.А., Шапошнікова Д.І. та Коркіш
ко В.В.
Подяки від Полтавської обласної ра
ди за активну участь у конкурсі студент
ських наукових робіт «Від студентського
самоврядування – до самоврядування
громад» та виявлення суспільнозначи
мої ініціативи вручили студентам
нашої академії Скрипнику Р.І. та Воло
шеній О.О.

Першим питанням на вченій раді була
заслухана змістовна доповідь началь
ника відділу з науковопедагогічної ро
боти та організації навчальнонауково
го процесу професора Білаша С.М.
про стан навчання і успішність студентів
за І півріччя та завдання науковопеда
гогічних колективів кафедр та медично
го коледжу на II півріччя 20162017 нав
чального року.
Сергій Михайлович представив кон
тингент студентів станом на кінець екза
менаційної сесії та детально розглянув
динаміку змін кількості пропусків занять
студентами усіх факультетів без поваж
ної причини за останні 4 роки, надав по
рівняльний аналіз результатів складання
зимової екзаменаційної сесії, розглянув
її структуру та особливості, а також про
демонстрував загальноакадемічний
показник абсолютної успішності, який
складає 99,82%, та якісний показник –
67,45%.
Про підсумки державної атестації лі
карівінтернів на визначення знань і
практичних навичок та пропозиції по
удосконаленню післядипломної освіти
ґрунтовно доповів проректор з науково
педагогічної роботи та післядипломної
освіти професор Скрипник І.М.
Було заслухано вичерпний звіт про
роботу спеціалізованої вченої ради Д
44.601.01 по захисту дисертацій зі спе
ціальності 14.01.22 – Стоматологія за
2016 рік, про що доповів голова спеціа
лізованої вченої ради професор Тка
ченко П.І.
За звітний період, зазначив Павло Іва
нович, спеціалізована вчена рада про
вела 18 засідань, на 14 з них відбувся
захист 1 докторської, 13 кандидатських

дисертацій за спеціальністю 14.01.22 –
Стоматологія. У 2016 році у спеціалізо
ваній вченій раді пройшли офіційний за
хист 14 здобувачів наукового ступеня, з
них 9 співробітників і здобувачів ВДНЗУ
«УМСА».
У 2016 році затверджені Атестацій
ною колегією Міністерства освіти і нау
ки України 11 здобувачів наукового сту
пеня доктора і кандидата медичних на
ук, із них 7 є співробітниками і здобува
чами академії.
Директор бібліотеки О.Б. Боровик ін
формативно доповіла про актуальну на
сьогодні тему «Інституційний репозита
рій як інформаційнотехнологічна сис
тема відкритого доступу до інтелекту
альних продуктів академічної спільноти:
перші кроки».
Відповідно до пропозицій конкурсної
комісії академії від 11 січня 2017 року,
протокол №1 обрали на посади:
 проректора з науковопедагогічної та
лікувальної роботи – проф. Ксьонза І.В.;
 декана медичного факультету №1 –
доц. Рябушка М.М.;
 професора кафедри психіатрії,
наркології та медичної психології –
д.мед.н. Герасименко Л.О.;
 доцента кафедри онкології та радіо
логії з радіаційною медициною –
к.мед.н. Васько Л.М.;
 доцента кафедри онкології та радіо
логії з радіаційною медициною –
к.мед.н. Жукову Т.О.;
 доцента кафедри внутрішньої меди
цини №3 з фтизіатрією – к.мед.н. Лав
ренко А.В.;
 доцента кафедри гістології, цитології
та ембріології – к.мед.н. Якушко О.С.

Єлизавета Золотарьова

ДОПОМОГА АВДІЇВЦІ
У зв’язку із загостренням
ситуації в Авдіївці Донецької
області (місто залишилося
практично без тепла, елек
тро та водопостачання) по
всій Україні відбувається
збір гуманітарної допомоги.
Тисячі небайдужих українців
долучилися до збору необ
хідних речей та продуктів
харчування, які відправля
ються безпосередньо до
епіцентру подій.
На звернення відгукнувся
колектив співробітників та
студентів ВДНЗУ «УМСА». З 1
по 7 лютого на базі Центру
управління освітньовихов
ною та гуманітарною робо
тою з молоддю працював
Штаб збору допомоги жите
лям Авдіївки. Гуманітарний
вантаж для мешканців міста
був сформований згідно тер
мінової необхідності колек
тивами кафедр та підрозді
лів: кафедра сімейної меди
цини і терапії (зав. – М.Ю. Ба
баніна); профспілковий комі
тет та особисто голова
профспілкового комітету до

цент З.О. Борисова; кафед
ра педіатрії №1 з пропедев
тикою та неонатологією (зав.
– С.М. Цвіренко); кафедра
педіатрії №2 (зав. – Т.О. Крюч
ко); сектор контролю якості
освіти (кер. – О.М. Бєляєва);
кафедра нервових хвороб з
нейрохірургією та медич
ною генетикою (зав. – Н.В.
Литвиненко); кафедра украї
нознавства та гуманітарної
підготовки (зав. – Т.О. Лещен
ко); кафедра терапевтичної
стоматології (зав. – Т.О. Пет
рушанко); кафедра фізіології
(зав. – І.М. Міщенко); кафед
ра анатомії людини (зав. –
О.О. Шерстюк); кафедра
внутрішніх хвороб та медици
ни невідкладних станів М.М.
Потяженко); курс шкірних та
венеричних хвороб (зав. –
Попова І.Б.); кафедра медич
ної інформатики, медичної і
біологічної фізики (зав. – О.В.
Сілкова); кафедра післядип
ломної освіти лікарів стома
тологівортопедів (зав. – М.Я.
Нідзельський); кафедра па
тофізіології (зав. – В.О. Кос

тенко); кафедра гістології,
цитології та ембріології (зав.
– В.І. Шепітько); кафедра піс
лядипломної освіти лікарів
ортодонтів (зав. – В.Д. Куроє
дова); кафедра акушерства
та гінекології №2 (зав. – В.К.
Ліхачов); кафедра оторино
ларингології з офтальмологі
єю (зав. – С.Б. Безшапочний,
В.В. Ряднова); бібліотека (ди
ректор – О.Б. Боровик); сту

дентський профком (голова
– О. Пікуль), а також усіма не
байдужими студентами та лі
карямиінтернами академії.
Ректор ВДНЗУ «УМСА»
професор Ждан В.М. та
Штаб збору допомоги жите
лям Авдіївки висловлює сло
ва подяки кафедрам, які до
лучилися до даного заходу!
Єлизавета Золотарьова

ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ
15 лютого відзначається
День вшанування учасників
бойових дій на території ін
ших держав. Цього дня ми
схиляємо голови перед світ
лою пам’яттю полеглих, вша
новуємо тих, кому довелося
воювати в чужих країнах.
Щорічно український на
род віддає глибоку шану усім
без винятку солдатам і офіце
рам, рядовим і генералам,
робітникам та службовцям,
які з честю та гідністю викону
вали свій військовий обо
в’язок у горах Афганістану,
пустелях Іраку, при врегулю
ванні конфлікту в Югославії,
Чехії, на Кубі та в інших «гаря
чих точках» світу.
Але найбільш масштабною
та трагічною була війна в Рес
публіці Афганістан, яка трива
ла майже 10 років – з 25 груд
ня 1979 р. по 15 лютого 1989
го. 160 тисяч українців прой
шли його вогненними дорога
ми, 3360 не повернулися до
дому, більш як 8 тисяч зазнали
поранень.
Війна в Афганістані – це
трагедія і звитяга сотень тисяч
людей, мужність, доблесть і
героїзм, кров і біль, душевні
страждання і втрати. Тому в
цей день ми висловлюємо
глибоку вдячність усім, хто за
лишався вірним військовій
присязі, цінуємо подвиги
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учасників бойових дій. Вони є
взірцем патріотизму для кож
ного свідомого громадянина.
У ВДНЗУ «УМСА» з 1995 ро
ку працює героїчна жінка,
яка безпосередньо побува
ла у вогняному горнилі Афга
ністану. Заступник головного
бухгалтера академії Шперно
Алла Леонідівна більше трьох
років (з жовтня 1982 р. – по
листопад 1985 р.) перебува
ла у Кабулі, самовіддано
працювала бухгалтером спо
чатку в польовому банку, а
потім у будівельній організа
ції, яка будувала житло для
афганців.
Згадуючи ті роки, Алла Лео
нідівна розповіла, що бачила
справжні жахи війни, багато
людського горя, поранених,
смертей, гинули друзі, знайо
мі. Звісно, повсякчас хвилю
валася, співчувала, допома
гала. Побачене та пережите
не зламало мужню жінку, а
зробило ще сильнішою осо
бистістю, додало вміння до
лати труднощі та гідно досяга
ти поставленої мети, адже по
вернувшись з війни, як ніколи
усвідомлюється справжня ці
на життя і миру, війни і смерті.
Але залишилися у нашої
співробітниці і приємні спога
ди перебування у чужому
краї – вражаюча дивовижа
навколишніх гір, неймовірної

краси квіти, які дарували жін
кам на 8 березня, а особли
во – це справжня міцна друж
ба, згуртовані люди, готові
прийти на допомогу та захис
тити у будьякій ситуації.
Студентська молодь бере
за взірець таке гідне служіння
своєму народу та державі.
Тому викладачі та студент
ський профком нашої акаде
мії, засвідчуючи свою глибоку
шану та повагу хоробрості і
героїзму, професіоналізму і
високій відповідальності, на
дійності і благородству, муд
рості та виваженості, поздо
ровили Аллу Леонідівну з цим
визначним днем та подякува
ли за активну життєву пози
цію, мужність і патріотизм, за
стійкість та витримку протя
гом усього життя!

З кожним роком все далі і
далі історія віддаляє нас від
вогняних років афганської вій
ни. Але час не підвладний
викреслити з нашої пам’яті ге
роїчні подвиги, приклади
мужності і вірності, які проде
монстрували тисячі відданих
синів і дочок України. Чим да
лі ми віддаляємося від тієї
трагедії, тим більше пишає
мося нашими героями. Ви взі
рець і приклад для сьогод
нішніх і майбутніх поколінь!
Велика подяка та низький
уклін вам, воїниінтернаціона
лісти, щиро бажаємо вам і
вашим родинам добра і зла
годи, міцного здоров’я, здій
снення усіх задумів та нових
досягнень, мирного неба та
благополуччя!

Єлизавета Золотарьова

Трибуна лікаря

ВОЛОНТЕРИ ПРИДБАЛИ НЕОБХІДНЕ МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ
Вже 11 років поспіль на Полтавщині відбувається бла#
годійна акція «Серце до серця». За цей час волонтери зіб#
рали понад 1 мільйон гривень, придбали необхідне медичне
обладнання у лікарні області.
Як відомо, головною метою діяльності Фонду є поря
тунок життя і здоров’я дітей та повернення довіри гро
мадськості до благодійних організацій шляхом провад
ження діяльності за принципами прозорості, простоти,
всестороннього контролю і публічного звітування.
ХІ Всеукраїнська благодійна акція проходила з 4 по
24 квітня. Другий рік поспіль волонтери збирали кош
ти на закупівлю обладнання для реанімаційних відді
лень дитячих лікарень.
Не залишилися осторонь і студенти та співробітники
нашої академії. 2324 квітня в акції взяли участь 120
осіб, зібравши понад 10 тисяч гривень. Максимальну
суму зібрав студент 1 курсу медичного факультету №1
Плясунов Владислав – 560 грн, а також студентка 3
курсу медичного факультету №1 Мазур Валентина –
436 грн.
16 лютого 2017 року до реанімаційного відділення
Дитячої міської клінічної лікарні м. Полтави передали
життєво необхідне медичне обладнання для маленьких
пацієнтів, придбане на зібрані кошти.
Завідувачу реанімаційним відділенням лікарні Воло
димиру Петровичу Саричеву було вручено перфузор
«Компакт», 2 шприцеві інфузійні насоси, пульсокси
метрмонітор GIB з акумулятором і зарядним пристро
єм, шприц Перфузор 50 мл з голкою для забору меди
каментів. Така новітня апаратура значно підвищує
шанси багатьох хворих дітей на виживання.
Володимир Петрович щиро подякував фонду та його
волонтерам за надання необхідного дитячій реанімації
сучасного та якісного медичного обладнання, за таку
надважливу допомогу в порятунку дітей.
У свою чергу, регіональний представник Всеукраїн
ського благодійного Фонду «Серце до серця» у Полтав
ській області Наталія Удовиченко висловила вдячність

усім волонтерам, регіональним представникам, облас
ним та районним управлінням міністерств та їх праців
никам, спонсорампідприємствам та приватним осо
бам, всім доброчинцям за небайдужість та відповідаль
ність, величезну відданість і працю, вкладену у підго
товку та проведення Акцій фонду «Серце до серця».
Теплі слова подяки пролунали на адресу адміністрації
та студентів ВДНЗУ «УМСА» за активну допомогу та
участь у добрій справі, бажання присвятити свій час та
з любов’ю у серцях приєднатися до людей, котрим не
байдуже здоров’я нашої нації.
За участь у проведенні благодійної акції та розвиток
благодійності в Україні, за оптимізм та віру в добру
справу, за доброту та безкорисність, за щирість вчинків
до людей, що потребують допомоги, за піклування про
майбутнє, що виявляється в такому фантастичному ре
зультаті ВДНЗУ «УМСА» та студентиактивісти благо
дійної акції – Андрій Островський, Валерія Зайцева та
Максим Шамонін отримали Подяки від благодійного
фонду «Серце до серця».
Також волонтери анонсували наступну 12ту кампа
нію. Протягом березня збиратимуть кошти на облад
нання для ранньої діагностики і лікування вад зору у
дітей. Всіх охочих запрошують долучитися.
Єлизавета Золотарьова

V²² Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÌÎÂÍÎ-Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ Ó×Í²ÂÑÜÊÎ¯ ÒÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎ¯ ÌÎËÎÄ²
ВДНЗ України «УМСА», деканат
стоматологічного факультету, кафед
ра українознавства та гуманітарної
підготовки щиро вітають студенток
стоматологічного факультету Мага#
ляс Дар’ю й Давискибу Діану за І та ІІ
місця в ІІІ (обласному) етапі VІІ Між
народного мовнолітературного кон
курсу учнівської та студентської мо
лоді імені Т.Г. Шевченка в Полтав
ській області! Студенток до участі в
конкурсі підготували завідувачка ка
федри українознавства та гумані
тарної підготовки Лещенко Т.О. і
старший викладач кафедри Юфимен#
ко В.Г.
Тематика творчих завдань конкурсу
пов’язана з культурою, мораллю, ду
ховними цінностями українського
народу, які сприяють об’єднанню,
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формують почуття патріотизму, опти
мізму й віри в щасливе майбутнє Ук
раїни, про яку мріяв і писав у своїх
творах Тарас Шевченко.
4 лютого 2017 року відбувся ІV
(Всеукраїнський) етап VІІ Міжнарод
ного мовнолітературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка. Учасники
працювали над виконанням завдань
відповідно до Положення конкурсу.
Результати будуть оголошені через
місяць.
У цей день відбулося урочисте наго
родження переможців обласного ета
пу. Вони отримали дипломи і цінні по
дарунки, а вчителі та викладачі – гра
моти Департаменту освіти і науки
Полтавської облдержадміністрації.
ВІТАЄМО!

сторінка 3

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКИХ САНІТАРНИХ БЮЛЕТЕНІВ
На кафедрі соціальної медицини, ор#
ганізації та економіки охорони здо#
ров’я з біостатистикою (завідувачка
кафедри – професор Голованова І.А.)
проходять навчання студенти 5 курсу
медичного №1 та №2 факультетів
академії. В процесі навчання вони опа#
новують практичні навички, в числі
яких – проведення санітарно#прос#
вітницької роботи серед населення.
Однією з форм цієї роботи є офор#
млення санітарних бюлетенів за різ#
ними актуальними темами.
Конкурс проводиться двічі на рік
– у грудні та лютому. На другий етап
конкурсу запрошуються головні лі
карі, які відбирають санбюлетні для
очолюваних ними закладів охорони
здоров’я.
В цьому році переможцями кон
курсу стали: Мякота Катерина –
студентка медичного факультету
№2, Чередниченко Вікторія та Орлов
ська Ірина – студентки медичного
факультету №1.

Майбутні лікарі показали творчий
підхід до питання пропаганди здоро
вого способу життя та профілактики
захворювань різної етіології, втілив
ши на папері свої цікаві ідеї щодо са
нітарнопросвітницької роботи.
Цьогорічну виставку відкрили на
чальник управління персоналом та
медичними кадрами Департаменту

охорони здоров’я Полтавської ОДА
Оглобля О.М. та в.о. головного лікаря
Полтавського обласного центру
МСЕ Паламарчук Д.В., які виразили
своє захоплення прекрасною робо
тою студентів.
Намічається провести виставку са
нітарних бюлетнів серед шкіл міста.

Д А Р И Б Е З Ц І Н Н І : К Н И Г И , П О Д А Р О В А Н І Ч И Т АЧ А М И
У Міжнародний день дарування
книг, 14 лютого, за підтримки та
участі студентського профкому і
студентського парламенту, в біблі
отеці тривала акція «Подаруй книгу
бібліотеці Академії».
Факт надходження дарів у бібліо
теку – це показник її престижу і міс
ця в житті академії. Тому працівники
книгозбірні із хвилюванням та наді
єю з 9 години ранку чекали на да
рувальників у центральній читальній
залі. Та вже за годину стало зрозумі
ло, що традиції меценатства живуть
і донині у стінах нашої академії. Рек
тор, проректор, завідувачі кафедр,
викладачі, студенти, співробітники
вишу взяли активну участь в Акції.
Того дня до фонду бібліотеки на
дійшло 240 книг та 48 журналів. Ми
безмежно вдячні всім, хто не зали
шився байдужим і долучився до іні
ціативи подарувати книги бібліотеці
академії. Ім’я кожного мецената
ввійшло в історію бібліотеки ВДНЗУ
«УМСА»!
В усі роки існування бібліотеки
академії, вагомим поповненням її
фондів були подаровані користува
чами з приватних бібліотек книги, як
уже читані, так і зовсім нові. Деякі з

них були представлені на перегляді
літератури «Книги з добрих рук», що
діяв під час Акції у центральній чи
тальній залі.
На урочистому заході «Дари без
цінні: книги, подаровані читачами»
були озвучені унікальні факти з істо
рії книгозбірні медичної академії,
про які мало хто знає і які було знай
дено в результаті ретельного пошу
ку та аналізу подарункової літера
тури, що надходила до фонду біблі
отеки протягом років. А також усі
присутні насолодилися гумором від
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команди КВК стоматологічного фа
культету.
Той, хто подарував книги бібліоте
ці академії – дійсно зробив добро
чинний вчинок. І хоча наша бібліоте
ка приймає книги в дарунок у будь
який день і час, ця Акція є дуже важ
ливою, бо вона сприяє підвищенню
престижу книги та є надійним дже
релом поповнення бібліотечного
фонду без залучення джерел фінан
сування.
Т.Ю. Резутіна.
Провідний бібліотекар.
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