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Любі жінки!!!
Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – Дня 8 Березня!
Все найсвітліше, що є у нашому житті – весна, радість, щастя, кохання –
пов`язане з Жінкою – берегинею роду людського.
Бажаю Вам весняного настрою, щастя, добра, любові.
Нехай кожен день Вашого життя буде світлим і сонячним, дарує радість
творчого натхнення, приємні несподіванки і душевний комфорт.
З глибокою повагою ректор академії, професор В.М. Ждан.

НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
«МЕДИЧНІ СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»
22 лютого 2017 р. в аудиторії №5
ВДНЗУ «УМСА» за підтримки МОЗ
України, Департаменту охорони
здоров’я Полтавської ОДА, ВДНЗУ
«Українська медична стоматологіч)
на академія» та за ініціативи Наці)
ональної медичної академії післядип)
ломної освіти ім. П.Л. Шупика від)
бувся науково)практичний семінар
«Медичні стандарти лікування
внутрішніх хвороб у клінічній прак)
тиці сімейного лікаря».
З вітальними словами виступили:
Ждан В.М. – ректор ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стоматологічна
академія», Лисак В.П. – директор
Департаменту охорони здоров’я
Полтавської ОДА, Гойда Н.Г. – про
фесор кафедри управління охоро
ною здоров’я НМАПО ім. П.Л. Шу
пика.
Зокрема, професор Ждан В.М. зу
пинився на актуальних питаннях
підвищення рівня професійної під
готовки сімейних лікарів, які нада
ють медичну допомогу дорослому
та дитячому населенню у сфері охо
рони здоров’я та забезпечення без
перервного післядипломного нав
чання; проінформував присутніх,
що в квітні 2017 р. буде відзначати

ся 20річчя кафедри сімейної меди
цини і терапії ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія».
Лисак В.П. зупинився на актуаль
ності впровадження нормативно

підкреслила, що основною складо
вою успішного розвитку загальної
практикисімейної медицини є
кадровий потенціал: забезпеченість
кадрами, укомплектованість посад,

правових актів з питань реформу
вання охорони здоров’я на теренах
Полтавської області, розповів про
першочергові напрями роботи ме
дичної реформи.
Гойда Н.Г. у своїй доповіді висвіт
лила сучасні підходи до розвитку сі
мейної медицини в Україні. Вона

професійний рівень спеціалістів.
Після закінчення роботи семіна
ру всі учасники та слухачі отримали
сертифікати МОЗ України.
Л.М. Шилкіна.
Заступник директора
Навчальнонаукового інституту
післядипломної освіти
ВДНЗУ «УМСА».

ОСВІТА В УКРАЇНІ. ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ!
ВДНЗУ «Українська ме
дична
стоматологічна
академія» отримала одну
з головних відзнак IV Між
народної
професійної
спеціалізованої виставки
«Освіта в Україні. Освіта
за кордоном» – Гранпрі у
номінації: «Найефективні
ші впровадження передо

вих інноваційноосвітніх
технологій у навчально
виховний процес як осно
ва сучасної підготовки
конкурентоздатних спе
ціалістів у ВНЗ».

Виставка проходила 22
24 лютого 2017 року в Ко
лонній залі Київської
міської державної адмініс

трації. До участі були зап
рошені ВНЗ України.
Основною метою даного
заходу є надання допомо
ги майбутнім абітурієнтам
в обранні майбутнього фа
ху, ознайомлення з нав
чальним і науковим по
тенціалом відповідних ви

шів, надання консультації
щодо напрямів підготовки
та спеціальностей, які
можна там здобути, пра
вил вступу, можливостей
навчання за кордоном у
рамках Програм академіч
ної стабільності.
Вітаємо з перемогою!!!
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21 лютого 2017 року на
базі академії відбулась об)
ласна науково)практична
конференція «Проблемні пи)
тання та діагностичні
складності гастроентеро)
логічних захворювань».
Науковопрактична кон
ференція організована під
егідою Полтавського регіо
нального відділення ВГО
«Українська гастроентеро
логічна Асоціація», ВДНЗУ
«Українська медична сто
матологічна академія», Де
партаменту охорони здо
ров’я Полтавської обласної
державної адміністрації.
Конференцію відкрив го
лова Полтавського відділен
ня ВГО «Українська гастро
ентерологічна Асоціація»
професор Скрипник І.М.
З доповіддю «Підсумки
роботи гастроентерологіч
ної служби Полтавської об

ласті за 2016 рік та завдання
по її удосконаленню на
2017
рік»
виступила
к.мед.н., позаштатний об
ласний
гастроентеролог
ДОЗ Полтавської ОДА
Петренко В.П. У доповіді
наведений ретельний ана
ліз захворюваності та смер
тності від захворювань ор
ганів травлення, виходу на
інвалідність, проведений
аналіз кадрового забезпе
чення служби області.

В обговоренні доповіді
взяли участь міський по
заштатний гастроентеролог
м. Кременчука Л.Г. Вірчен
ко та позаштатний гастро
ентеролог Лубенського ра
йону С.В. Ступка, завіду
вач кафедри внутрішніх
хвороб та медицини невід
кладних станів професор
М.М. Потяженко.
В доповіді професора
Скрипника І.М. «Маастрихт
V: що нового в діагностиці

та лікуванні інфекції Heli
cobacter pylori?» зроблений
акцент на підвищення
якості діагностики та ліку
вання інфекції.
Доцент Маслова Г.С. пре
зентувала доповідь «Син
дром подразненого кишеч
ника в світлі Римських
критеріїв IV: сучасні діаг
ностичні та лікувальні тех
нології».
Голова Полтавського від
ділення ВГО «Українська
гастроентерологічна Асоці
ація» професор Скрипник
І.М. зробив звіт про роботу
Полтавського обласного
регіонального відділення
ВГО «УГА» за 2016 рік.
І.М. Скрипник.
Проректор з науково
педагогічної роботи
та післядипломної освіти,
професор.
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На базі Полтавського наці
онального технічного уні
верситету імені Ю. Кондра
тюка відбувся ІІ етап Всеук
раїнського
конкурсуза
хисту науководослідниць
ких робіт учнівчленів Малої
академії наук України.
З вітальним словом до кон
курсантів виступили: голова
Полтавської ОДА Валерій Го
ловко, голова Полтавської
обласної ради Олександр
Біленький, президент Малої
академії наук України, член
кореспондент НАН України
Станіслав Довгий, Герой Ук
раїни, лауреат Шевченків
ської премії, український по
ет, перекладач, громад
ськополітичний діяч Дмитро
Павличко, президент Полтав
ського територіального від
ділення Малої академії наук
України, ректор ПолтНТУ,

2 сторінка

заслужений працівник освіти
України професор Володи
мир Онищенко.
Згідно рішення президії
НАН і МАН України ректору
ВДНЗУ «УМСА», заслужено
му лікарю України професо
ру Вячеславу Ждану та де
кану природничого факуль
тету Полтавського націо
нального педагогічного уні
верситету імені В.Г. Королен
ка професору Марині Гри
ньовій було вручено медаль
Івана Франка. Цю медаль
вручають науковцям, науко
вопедагогічним працівни
кам і співробітникам універ
ситету за багаторічну сум
лінну працю, вагомий осо
бистий внесок у підготовку та
виховання висококваліфіко
ваних фахівців і наукових кад
рів, інтенсивну науковопе
дагогічну діяльність, упро

вадження сучасних методів
викладання та виховання мо
лоді, значні здобутки у фун
даментальних і прикладних
наукових дослідженнях, ва
гомі досягнення у створенні
та вдосконаленні новітньої
техніки й упровадження у ви
робництво сучасних науко
вих технологій.
Почесними грамотами за
вагомий особистий внесок у
розвиток зовнішнього потен
ціалу молодих дослідників
Президент МАН України Ста
ніслав Довгий відзначив нау
ковопедагогічних працівни
ків вищих навчальних закла
дів та педагогів загальноос
вітніх навчальних закладів
Полтавщини, в т.ч. завідувач
ку кафедри соціальної ме
дицини, організації та еконо
міки охорони здоров’я, про
фесора Ірину Голованову.

Почесну грамоту Полтав
ської обласної державної
адміністрації отримав лау
реат Шевченківської премії
Дмитро Павличко, почесну
грамоту від імені депутат
ського корпусу Полтавської
обласної ради вручили пре
зиденту Малої академії наук
України Станіславу Довгому
та ювілейною медаллю, ви
пущеною Малою академією
наук України спільно з Націо
нальною академією наук Ук
раїни на честь 120річчя від
дня народження видатного
теоретика
космонавтики
Ю. Кондратюка, відмітили го
лову Полтавської ОДА Вале
рія Головка, голову Полтав
ської обласної ради Олек
сандра Біленького та ректо
ра ПолтНТУ, професора Во
лодимира Онищенка.

Трибуна лікаря

ШЛЯХ У СВІТ МАЙСТЕРНОСТІ
XV²²² Âñåóêðà¿íñüêèé ïðîôåñ³éíèé êîíêóðñ ë³êàð³â-ñòîìàòîëîã³â
910 лютого 2017 року на кафедрі
післядипломної освіти лікарівстома
тологів ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» у рамках
святкування 95річчя з дня заснування
ВДНЗУ «Українська медична стомато
логічна академія» та 25річчя кафедри
післядипломної освіти лікарівстома
тологів, відбувся XVІІІ Всеукраїнський
професійний конкурс «Шлях у світ
майстерності» серед лікарівінтернів
однопрофільних кафедр.
Мета конкурсу:
* популяризація та впровадження в
практику охорони здоров’я сучасних
технологій та фотополімерних матеріалів;
* демонстрація професійної май
стерності лікарівстоматологів у рестав
раційній техніці.
Лікарямінтернам стоматологам про
понується виконати реставрацію 2х ка
ріозних порожнин ІІІIV класів за Блеком
з використанням вітчизняних або іно
земних фотополімерних матеріалів при
умові роботи з кофердамом. Час вико
нання реставраційної роботи лікарем з
асистентом: 2,53 години.
У цьому році в конкурсі взяли участь 7
команд, які представляли:
1. Поповняк Станіслав, Чепелева Да
рина (Харківська медична академія
післядипломної освіти).
2. Пономаренко Валерія, Кобелєва
Юлія (Дніпропетровська державна ме
дична академія).
3. Філімонов Олександр, Соколова
Яна (Дніпропетровська державна ме
дична академія).
4. Козак Катерина, Курсан Анна (Іва
ноФранківський національний медич
ний університет).
5. Гарбуз Ольга, Чиот Фиот Ань (Хар
ківський національний медичний універ
ситет).
6. Косарь Анна, Чемерис Владислав
(ВДНЗУ «Українська медична стомато
логічна академія»).
7. Зав’ялова Юлія, Скалозуб Мар’яна
(ВДНЗУ «Українська медична стомато
логічна академія»).

Робота розглядалася журі одразу
після її виконання за такими критеріями:
форма (загальний вигляд і пропорції, рі
жучий край, крайове прилягання, кон
тактні пункти), колір (вибір по відтінку,
площа по шийці, тілу, краю, моделюван
ня переходів кольорів), прозорість (рі
жучий край, тіло зуба, шийка), якість по
верхні (мікроформа, блиск).
Якість роботи визначало журі, до
складу якого ввійшли:
1. Скрипнікова Т.П. – голова журі, про
фесор кафедри післядипломної освіти
лікарівстоматологів.
2. Силенко Ю.І. – професор кафедри
післядипломної освіти лікарівстомато
логів.
3. Хміль Т.А. – доцент кафедри після
дипломної освіти лікарівстоматологів.
4. Шевченко В.К. – к.мед.н., асистент
кафедри післядипломної освіти лікарів
стоматологів.
5. Стоян О.Ю. – доцент кафедри сто
матології ФПО ХНМУ.
6. Циганова І.В. – асистент кафедри
стоматології і терапевтичної стоматоло
гії ХМАПО.
7. Мельничук А.С. – доцент кафедри
стоматології ФПО ІФНМУ.
Журі визначило переможців конкурсу
за загальною сумою балів (1, 2, 3 місця)

та урочисто нагородило їх дипломами
10 лютого під час навчального семінару.
І місце присуджено Гарбуз О., ІІ місце
– Косарь А., Козак К., ІІІ місце розділили
Поповняк С., Пономаренко В., Філімонов
О., Зав’ялова Ю.
Привітали учасників XVІІІ Всеукраїн
ського професійного конкурсу лікарів
стоматологів та навчального семінару
«Шлях у світ майстерності» Скрипник
Ігор Миколайович – професор, прорек
тор з науковопедагогічної роботи та
післядипломної освіти; Марченко Алла
Володимирівна – доцент, в.о. директора
Навчальнонаукового інституту після
дипломної освіти; професор Скрипни
ков Петро Миколайович – завідувач ка
федри післядипломної освіти лікарів
стоматологів, головний лікар КУ «Пол
тавський обласний центр стоматології –
стоматологічна клінічна поліклініка».
На семінарі були представлені допо
віді:
1. К.мед.н. Геранін С.І. «Золоті стан
дарти» ендодонтичних втручань».
2. «Здоров’я всієї ротової порожнини
від компанії «Colgate».
Ми вдячні всім учасникам і запрошу
ємо до участі у наступному році!
Т.А. Хміль.
Доцент кафедри післядипломної
освіти лікарівстоматологів.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА
9 лютого академія відсвяткувала Між
народний день стоматолога та День
Святої Аполлонії, яку вважають покрови
телькою всіх, хто лікує зуби, а також
усіх, хто страждає від хвороб зубів.
Колектив та студенти стоматологічного
факультету ВДНЗУ «УМСА» (декан – Си
дорова А.І.) святково прикрасили ака
демію та поздоровили усіх, хто пов’язав
свою трудову діяльність з цієї корисною
наукою – своїх колег, в тому числі й май
бутніх, з професійним святом.
Особливо активну участь у заході взя
ли студенти: Сорокіна Ксенія (3 курс, 7
група) – автор і виконавець макета зуба,
Наріманов Олександр (5 курс, 11 гру
па), Пєрфільєва Ірина (5 курс, 11 група),
Будулатій Анастасія (2 курс, 2 група).
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НА БАЗІ БІБЛІОТЕКИ СТАРТУВАВ ПРОЕКТ З УПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ІНТЕРНЕТРЕСУРСУ
Сучасний навчальний
заклад уже не можна уя
вити без відкритих освіт
ніх ресурсів. Інформацій
ні технології у цьому нап
рямі є ефективним засо
бом для переходу від тра
диційних публікацій до
відкритих архівів наукової
продукції. Тому сьогодні в
академії стартував проект
зі створення Інституцій)
ного репозитарію (ІР)
(електронного архіву ре
зультатів наукових дослід
жень, здійснених у виші
його співробітниками).
Привабливою техноло
гічною особливістю тако
го ресурсу є те, що він
дозволяє представляти
власний інтелектуальний
продукт та популяризува
ти свій навчальний заклад
у світовому інформацій
ному просторі. Важливим
також є те, що створення
електронного архіву надає
можливість формування
надійної і доступної сис
теми зберігання елек
тронних матеріалів для
довготривалого викорис
тання, забезпечення он
лайнового доступу до ре
зультатів наукових робіт
академії та їх вільного ви
користання з дослідниць
кою та навчальною метою
– як наслідок, збільшен
ня кількості цитувань
праць учених вишу та

прямий шлях до підви
щення рейтингу Вищого
державного навчального
закладу України «Україн
ська медична стоматоло
гічна академія» в науко
метричних базах даних.
«Webometrics», наприклад,
характеризує загальний
показник вебвпливу нав
чального закладу, врахо
вуючи такі критерії аналі
зу вебдомену, як розмір,
помітність, «вагомі фай
ли» та індекс цитованості.
Які ж переваги від участі
в ІР мають науковці ака
демії?
Перше і, мабуть, найго
ловніше – це збільшення
розповсюдження індиві
дуальних досліджень і, та
ким чином, зростання
впливу та цитування дос
ліджень (спеціальні дос
лідження показують, що
цитування
наукових
праць, які розміщені у
вільному інтернетдоступі
зростає в декілька разів).
Не менш важливим є те,
що матеріали, розміщені в
інституційному репозита
рії, крім повнотекстового
пошуку, мають, стійкі
URL, оскільки IP перед
бачає безпечне збережен
ня (запобігання втраті ма
теріалу) та постійний дос
туп до ресурсу. І хоча ав
тор, розміщуючи матеріал
у IP, дозволяє вільний

доступ до нього, але збе
рігає за собою авторські
права на працю. Переваги
академії від створення IP
так само є очевидними.
Це реформування систе
ми наукової комунікації,
підвищення якості, його
значимості і, тим самим,
статусу та суспільного
значення.
Створюється репозита
рій на базі програмного
забезпечення
DSpace,
розробленого Массачу
сетським технологічним
інститутом (містить: мо
нографії, підручники, по
сібники, науковомето
дичні матеріали, тематич
ні збірки, наукові статті,
автореферати дисертацій,
матеріали конференцій
тощо).
Яким чином відбувається
процес наповнення репози
тарія та хто координує
його роботу?
Основний принцип на
повнення репозитарію –
самоархівування автора
ми власних робіт. Це до
волі складний процес,
який потребує уваги і
практичних навичок. То
му кафедри призначають
відповідальну особу для
виконання функцій моде
ратора задля коректного
представлення у репози
тарії матеріалів співробіт
ників підрозділу.

Сьогодні саме на базі
бібліотеки ВДНЗУ «УМ
СА» триває кропітка ро
бота з упровадження, роз
витку та популяризації
інституційного репозита
рію. Одним із етапів дано
го проекту є розроблення
працівниками електрон
ної читальної зали чіткої,
поетапної і детальної тех
нологічної інструкції, яка
дозволить правильно і
точно заповнювати поля.
Далі сформований запис
буде надходити на рецен
зування до адміністрато
рабібліотекаря, який пе
ревірить відповідність за
повнення полів і правиль
ність
бібліографічного
опису, одночасно присво
юється
уніфікований
ідентифікатор для його
цитування або посилання
на нього.
Таким чином, можна з
упевненістю стверджува
ти, що створення Акаде)
мічного репозитарію є
перспективним напрямом
роботи, оскільки надає
можливість створити нове
ефективне електронне се
редовище для науково
дослідницької діяльності
та суттєво підвищити
якість наукової комуніка
ції медичної галузі.
Ольга Боровик.
Директор бібліотеки.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ
21 лютого у світі за ініціа
тиви ЮНЕСКО відзначають
Міжнародний день рідної
мови. Цього дня викладачі
кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки
разом зі студентами фа
культету підготовки інозем
них студентів провели низ
ку заходів. Так, доц. Дегтя
рьова К.В., ст. викл. Влади
мирова В.І. та канд.пед.на
ук Шевченко О.М. разом зі
студентамиіноземцями 1 і
2 курсів стоматологічного
факультету організували
круглий стіл «Рідна мова –
багата спадщина».
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Студенти дізналися про
поняття рідної мови й істо
рію святкування, розпові
дали про свої рідні мови –
узбецьку, арабську, росій
ську. На заході у виконанні
студентів Іроди Ахтамової,
Сардора
Фармонова,
Сухроба Бобохолова, Маг
хаіраха Ейада лунали вірші
про любов до Батьківщини,
до мови, своєї родини, ко
хання рідними мовами.
Доценти Л.В. Глобіна і Т.В.
Тукова разом зі студента
мипершокурсниками про
вели конкурс знавців мови
«Моя любов – рідна мова».

Студенти змагалися в чи
танні віршів рідними мова
ми, якот: туркменською,
узбецькою, французькою,
арабською. Учасники по

казали достойне знання
російської поезії. З вели
ким задоволенням студен
ти відгадували загадки та
читали скоромовки.
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ПРОГРАМА БРИТАНСЬКОЇ РАДИ В УКРАЇНІ
9)10 лютого 2017 року завершився другий модуль
тренінгової програми «Міжнародний відділ універси)
тету: кращі практики» для міжнародних відділів уні)
верситетів України, яка проходила на базі Харків)
ського національного університету ім. В.М. Каразіна.
Програма організована Британською радою в Ук
раїні за підтримки Міністерства освіти і науки Укра
їни і спрямована на професійний розвиток та підви
щення компетентності співробітників відділів між
народних зв’язків. У сфері вищої освіти Британська
Рада в Україні налагоджує зв’язки між Сполученим
Королівством та Україною у таких галузях, як спів
праця з британськими університетами, інтернаціо
налізація вищої освіти та забезпечення її якості, та
працює над розвитком університетського лідерства.
Учасниками програми стали представники 25 ви
щих учбових закладів південносхідного регіону Ук
раїни.
Тренінг проводили директор глобальних програм
Університету Уорвіка Джеймс Кеннеді та регіональ
ний менеджер країн Європи, Центральної Азії та
Росії Університету Ковентрі Стефані Сендфорд, а
також менеджер освітніх програм Британської Ради
в Україні Марія Захарова. Британські експерти на
дали практичні рекомендації у вигляді презентацій
щодо ефективного функціонування відділів з між
народних зв’язків, розробки університетського веб
сайту та використання соціальних мереж для залу
чення на навчання іноземних студентів.
Під час тренінгу учасники програми в робочих
групах залучалися до практичної роботи та дискусій,

пов’язаних із розробкою міжнародної стратегії уні
верситету для його успішного позиціонування на
міжнародному ринку освітніх послуг.
В рамках програми заступник директора глобаль
них програм Університету Уорвіка Джилліан Олівьє)
рі ознайомила присутніх із особливостями залучен
ня фінансування та управління коштами: націо
нальними, міжнародними (Erasmus+, Horizon
2020), корпоративними, благодійними, а також по
шуку міжнародних партнерів та встановлення з ни
ми контактів.
Цикл практичних семінарів збагатив професійний
досвід керівників та співробітників відділів міжна
родних зв’язків, а рекомендації та презентаційний
матеріал від британських експертів будуть викорис
товуватися у подальшій роботі відділу з міжнарод
них зв’язків академії.
І.В. Шкурупій.
Начальник відділу з міжнародних зв’язків.

НАШІ ЗНАВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗНОВУ НА ВИСОТІ... ВІТАЄМО!
До Міжнародного дня рідної мови
ВДНЗ України «УМСА», деканат
медичного факультету №1, кафед)
ра українознавства та гуманітар)
ної підготовки (зав.кафедри доц.
Лещенко Т.О.) щиро вітає Ятченко
Юлію, студентку 14 групи І курсу
медичного факультету №1, та
Варченко Ярославу, студентку 8
групи І курсу медичного факульте)
ту №1, за ІІ і ІІІ місця в ІІІ (облас)
ному) етапі XVІІ Міжнародного
конкурсу знавців української мови
імені Петра Яцика!
Студенток до участі в конкурсі
підготували доцент кафедри украї
нознавства та гуманітарної підго
товки Лещенко Т.О. та старший
викладач кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки Юфи)
менко В.Г.
Щороку викладачі кафедри ук
раїнознавства та гуманітарної під
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готовки виявляють серед студен
тівпершокурсників найкращих
знавців рідного слова. Цей нав
чальний рік не став винятком.
Студенти академії охоче відгукну
лися на конкурс й узяли у ньому
активну участь. Спочатку змагали
ся на рівні груп і факультетів, а по
тім право представляти нашу ака
демію на ІІІ (обласному) етапі ви
бороли ці студентки.
Цей конкурс сприяє вихованню
патріотизму, шанобливого став
лення до культури українського
народу, його духовних надбань.
18 лютого 2017 року пройшов
ІV (Всеукраїнський) етап ХVІІ Між
народного конкурсу знавців україн
ської мови імені Петра Яцика.
Учасники працювали над вико
нанням завдань відповідно до По
ложення конкурсу. Результати бу
дуть оголошені через місяць.

У цей день відбулося урочисте
нагородження переможців облас
ного етапу. Вони отримали дипло
ми та цінні подарунки, а вчителі та
викладачі – грамоти Департаменту
освіти і науки Полтавської облдер
жадміністрації.
ВІТАЄМО!
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МІСТЕР УМСА2017
21 лютого 2017 року відбувся кон)
курс серед сильної половини ВДНЗУ
«УМСА» за звання найкрасивішого,
ерудованого, талановитого, з почут)
тям гумору студента – «Містера
УМСА 2017»!
Сімох конкурсантів чекали неп
рості випробовування: презентувати
себе як особистість, розкрити свої
таланти, максимально продемонс
трувати інтелектуальні здібності та
почуття гумору. Оскільки головна те
матика заходу – «Люди, що творили
історію», перед хлопцями постало ще
одне завдання – яскраво розкрити
образ обраного ними героя. Тому на
дефіле учасники постали такими
персонажами:
1. Фредді Мерк’юрі – Богдан Гон
жак;
2. Влад ІІІ Цепеш – Владислав Ци
ганок;
3. Мохаммед Алі – Махсун Будаков;
4. Адріано Челентано – Алі Шахін;
5. Джон Девісон Рокфеллер – Вла
дислав Жарін;
6. Джон Леннон – Максим Бусло;
7. Чарлі Чаплін – Олександр Ка
тишков.
Перший етап конкурсу запам’ятав
ся веселими візитками, костюмоване
дефіле не залишило байдужими сер
ця жіночої половини залу, інтелекту
альний конкурс потішив присутніх
оригінальними відповідями, а талан
ти наших конкурсантів розставили
всі крапки над «і», кожен глядач у за
лі обрав для себе фаворита.
Учасники були гідними суперника
ми, тому перед суддями постало неп
росте завдання. Оцінювання прово
дилося двома суддівськими комісія
ми. Перше журі складалося з: ректо
ра ВДНЗУ «УМСА» професора Жда
на В.М., начальника Управління у
справах сім’ї молоді та спорту вико

навчого комітету Полтавської місь
кої ради Ромас О.М., декана факуль
тету іноземних студентів Бурі Л.В.,
заступника декана медичного фа
культету №1 Саргош О.Д., заступни
ка декана стоматологічного факуль
тету Омельченка О.Є., завідувача ка
федри дитячої хірургічної стоматоло
гії Ткаченка П.І., голови студент
ського профкому академії Пі
куль О.Ю.
До другого складу суддів увійшли
куратори наших учасників, минуло
річні містери, які ділилися власним
досвідом з конкурсантами, так як во
ни знають цей конкурс не з чуток.
Велику роль у проведенні заходу ві
діграли ведучі: студентка 1 курсу ме
дичного факультету №2 Сергєєва
Богдана та перший Містер УМСА,
хореографпостановник конкурсу
Звірянський Владислав, студент 4
курсу стоматологічного факультету.
За результатами оцінювання журі,
номінації розділилися наступним
чином:
Містер Харизматичність 2017 –
Гонжак Богдан;
Містер Багатогранність 2017 – Ци
ганок Владислав;
Містер Мужність 2017 – Шахін Алі;

Містер Артистичність 2017 – Жарін
Владислав;
Містер Феєричність 2017 – Ка
тишков Олександр;
Містер Креативність 2017 – Буда
ков Махсун;
Містер Кмітливість 2017 – Бусло
Максим;
Віцемістер УМСА 2017 – Катиш
ков Олександр;
Містер УМСА 2017 – Жарін Вла)
дислав.
Цей конкурс відбувся завдяки ен
тузіазму студентів, активній роботі
його організаторів – студентського
профкому, ректора ВДНЗУ «УМСА»
професора Ждана Вячеслава Мико
лайовича, Управління у справах сім’ї
молоді та спорту виконавчого комі
тету Полтавської міської ради.
Захід проводився з благодійною
метою, усі кошти, виручені з білетів,
будуть направлені на допомогу ма
леньким пацієнтам онкогематологіч
ного відділення Дитячої міської клі
нічної лікарні м. Полтави.
Ольга Пікуль.
Голова студентського профкому,
студентка 5 курсу медичного
факультету №2.

V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС ТАЛАНТІВ «УКРАЇНА ЄДНАЄ СВІТ»
З 25 по 26 лютого 2017 року на
родний аматорський ансамбль
танцю «Юність», керівником яко
го є Олена Матюніна, а також на
родний аматорський вокальний
ансамбль «Мальви», з його незмін
ним керівником Людмилою Сидо

ренко, взяли участь у 5му ювілей
ному Міжнародному фестивалі
конкурсі талантів «Україна єднає
світ», що проходив у м. Києві в
Українському Домі.
Наші колективи гідно проявили
свої таланти і неабияку майстер
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6 сторінка

ність та чудовими виступами ви
бороли почесні 2гі призові місця
та отримали наступні нагороди:
Дипломи, кубки та медалі для
кожного учасника.
Вітаємо та бажаємо подальших
успіхів та творчих перемог!!!

Îðèã³íàë-ìàêåò âèãîòîâëåíî çà äîïîìîãîþ
êîìï’þòåðíî-âèäàâíè÷î¿ ñèñòåìè
Âåðñòêà – Лідії Пащенко, ôîòî – Євгена Гармаша.
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Â³ääðóêîâàíî â ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷îìó â³ää³ë³ ÓÌÑÀ.
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