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ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!

П О Д В И Г, Н Е П І Д В Л А Д Н И Й Ч А С У . . .

«ОСВІТА
ТА КАР’ЄРА2017»
Вищий державний нав#
чальний заклад України
«Українська медична сто#
матологічна академія» на#
городжено Гран#Прі у номі#
нації «Розвиток студент#
ського самоврядування у
вищому навчальному зак#
ладі» та почесним званням
«Лідер вищої освіти Украї#
ни» під час участі в Між#
народній виставці «Освіта
та кар’ера#2017», яка від#
бувалася у м. Києві.

«СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ
ОСВІТИ2017»
За результатом участі в
Міжнародній
виставці
«Сучасні заклади освіти#
2017», яка відбувалася у
м. Києві, ВДНЗУ «Україн#
ська медична стоматоло#
гічна академія» нагород#
жена Золотою медаллю в
номінації «Інновації в уп#
ровадженні в освітню
практику системи дис#
танційного навчання» та
Гран#Прі «Лідер наукової
та науково#технічної ді#
яльності».
Також академія наго#
роджена Дипломом за ак#
тивну участь у створені
сучасної якісної системи
національної освіти.
Вітаємо з перемогою!

З нагоди Дня пам’яті та
примирення і 72ї річниці
перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні ад
міністрація, викладачі,
співробітники, почесні
ветерани та студенти Ви
щого державного нав
чального закладу Украї
ни «Українська медична
стоматологічна акаде
мія» урочисто поклали
квіти до реконструйова
ного пам’ятника героям
медикам – нашим сту
дентам і співробітникам,
що загинули у роки Дру
гої світової та разом із
представниками влади,
духовенства, ветерана
ми, військовими, учнями
вишів і шкіл, громадськи
ми активістами та тися
чами небайдужих пол
тавців вшанували вете
ранів війни святковою хо
дою і покладанням квітів
до Меморіалу Солдат
ської Слави. Волонтери
загону «Єдність» здій
снювали супровід вете
ранів та вдов Другої сві
тової війни.
В академії був прове
дений урок пам’яті «Про
тих, хто йшов дорогами
війни» за участю Ради ве
теранів
академії
та
«Фронтовий обід Пере
моги», за підтримки адмі

ністрації та профкому
ВДНЗУ «УМСА».
У Горбанівському гері
атричному
пансіонаті
відбувся культурномис
тецький захід «Пам’ять
про подвиг не згасне».
Святковий концерт від
бувся силами студентів
медичного факультету
ВДНЗУ «УМСА», медич
ного коледжу, членів во
лонтерського
загону
«Єдність». У підготовці за
ходу брали участь кура
тори кафедри пропедев
тики внутрішньої медици
ни з доглядом за хвори
ми, загальної практики
(сімейної
медицини)
(відповідальна за вихов
ну роботу кафедри до
цент Н.І. Чекаліна) зі сту
дентами груп курації.
У концерті прозвучали
чудові пісні, глибокочут
тєвий вірш «Україно, жи
ви!», була виконана за
пальна лезгинка. Сту
денти вручили директо
ру закладу подарунки –
пледи, придбані викла
дачами академії, які бу
ло вирішено передати
ветеранам, учасникам
бойових дій Другої світо
вої війни, котрих лишило
ся у пансіонаті лише
шестеро. Старенькі, се
ред яких 64 учасника вій

ни, зі сльозами на очах
аплодували студентам,
щиро висловлювали сло
ва вдячності та запрошу
вали радувати їх ще.
Також відбувся облас
ний маршпарад духо
вих оркестрів, присвяче
ний 72й річниці перемо
ги над нацизмом у Другій
світовій війні, де взяли
участь народний ама
торський духовий ор
кестр, керівник В. Никін,
та ансамбль барабан
щиць «Аритмія», керівник
Заслужений працівник
культури України Є. Дуд
ник. Колективи отримали
дипломом ІІІ ступеня за
високу виконавську май
стерність, активну творчу
роботу щодо розвитку і
популяризації музичного
мистецтва Полтавщини
та патріотичного вихо
вання молоді.
Чоловічий вокальний
гурт «Пліка вокаліз», керів
ник Д. Лузановський, теп
ло і щиро привітали пол
тавчан своїм чудовим спі
вом у культурномистець
кій програмі Управління
культури виконавчого ко
мітету Полтавської міської
ради «Пам'ятай.Люби.За
хищай» з нагоди Дня
пам'яті та примирення.
Єлизавета Золотарьова

«ЙДЕМО ШВИДКО, АЛЕ НЕ ПОСПІШАЄМО...»
13 квітня 2017 року в ауди
торії №5 ВДНЗУ «УМСА» від
булася обласна науково
практична конференція «Ак
туальні аспекти підготовки
та безперервної освіти сі
мейного лікаря», присвяче
на 20 річчю кафедри сімей
ної медицини і терапії.
Процес
реформування
первинної медикосанітарної
допомоги на засадах сімей
ної медицини в Полтавській
області розпочався у 1998
році, коли з ініціативи Комсо
мольської міської ради нака
зом МОЗ України лікувально
профілактичні заклади м.
Комсомольська були затвер
джені експериментальною
базою з впровадження сі
мейної медицини. На першо
му етапі зусилля були спря
мовані на відкриття амбулато
рій загальної практики – сі
мейної медицини, відпрацю
вання та оцінку ефективності
різних моделей організації їх
роботи і підготовку високок
валіфікованих фахівців зі спе
ціальності «Загальна практи
ка – сімейна медицина».
У 2001 році на виконання
постанови кабінету Міністрів
України від 20.06.2000 р. №989
«Про комплексні заходи що
до впровадження сімейної
медицини в систему охорони
здоров’я» на факультеті після
дипломної
освіти
ВДНЗУ
«УМСА» було створено ка
федру загальної практикисі
мейної медицини на базі ка
федри удосконалення ліка
рівтерапевтів, яка існувала з
квітня 1997 р. і займалася під
готовкою лікарівтерапевтів. У
серпні 2009 р. внаслідок ре
організації та перепрофіліза
ції кафедра була трансфор
мована в кафедру сімейної
медицини і терапії. Об’єднан
ня потужного інтелектуально
го потенціалу академії дозво
лило розпочати підготовку та
перепідготовку лікарівспеці
алістів з відповідного фаху на
якісно новому рівні.
На сьогоднішній день ко
лектив кафедри – це єдине ці
ле талановитих, працелюб
них, творчих людей: завідувач
кафедри, професор, 6 до
центів, 2 асистенти, 1 аспі
рант, старший лаборант, під
собні робітники.
Необхідно зазначити, що
весь викладацький склад ка
федри має вчені звання та ви
щі і перші лікарські категорії.
Протягом 20 років завідува
чем кафедри сімейної меди
цини і терапії є ректор Вищо
го державного навчального
закладу України «Українська

2 сторінка

медична стоматологічна ака
демія», заслужений лікар Ук
раїни, професор, доктор ме
дичних наук, академік Укра
їнської академії наук, віце
президент Республікансько
го наукового товариства рев
матологів та асоціації ревма
тологів України, президент
Полтавської обласної гро
мадської організації «Асоціа
ція лікарів сімейної медици
ни» Вячеслав Миколайович
Ждан.
Автор 472 наукових праць,
38 підручників та посібників,
31 патенту.
Його наукові роботи прис
вячені детальному вивченню
питання медичної допомоги
хворим з ішемічною хворо
бою серця з усіма її усклад
неннями; впливу іонізуючого
випромінювання на розвиток
та перебіг хвороб серця та
кістковом‘язової системи.
За 20 років під керівництвом
професора Ждана В.М. на
кафедрі захищено 8 канди
датських дисертаційних робіт
і 1 дисертація виконується.
Свого часу на кафедрі
працювали професор Бажан
К.В., доцент Кушнір В.С., до
цент Балакін О.К., доцент
Стародубцев С.Г., доцент Гу
рина Л.І., доцент Зазикіна
Д.С., доцент Штомпель В.Ю.,
асистент Акімова Л.Г., асис
тент Крачек Г.О., асистент Га
євський С.О., ст. лаборанти
Бажан В.В., Кущ. А.О., підсоб
ні робітники Пелюховська
О.М., Гинку Л.А., Новицька В.Г.
Невід’ємною сторінкою ка
федральної історії є життєвий
і творчий шлях доктора ме
дичних наук, професора К.В.
Бажан. Катерині Василівні,
випускниці
ІваноФранків
ського державного медично
го інституту, була дарована
велика працелюбність. На
жаль, увесь свій творчий по
тенціал їй не вдалося реалі
зувати. Жорсткий закон діа
лектики передчасно припи
нив радість життя й виконання
творчих задумів Катерини Ва
силівни. Світла пам’ять про

неї назавжди залишилася в
усіх її добрих справах та у
пам’яті вдячних пацієнтів, сту
дентів і викладачів.
Основними напрямками
роботи кафедри є підготовка
сімейних лікарів, проведення
наукових досліджень в галузі
ревматології, кардіології, гас
троентерології, за результа
тами яких співробітники ка
федри виступають з доповідя
ми на науковопрактичних
конференціях,
лікувально
консультативна
допомога
закладам охорони здоров’я,
впровадження в навчальний
процес та в практику охоро
ни здоров’я нових методів ді
агностики та лікування хво
роб внутрішніх органів, актив
на видавнича діяльність,
впровадження мульти і гіпер
медійних технологій, активна
співпраця зі ЗМІ щодо популя
ризації здорового способу
життя, виховання патріотичної
молоді.
Кафедра проводить після
дипломну підготовку в інтер
натурі, магістратурі, клінічній
ординатурі, аспірантурі, під
вищення кваліфікації лікарів
терапевтів та лікарів загаль
ної практики – сімейної меди
цини на циклах спеціалізації
та стажування, передатеста
ційному та тематичних.
Кафедра є профільною для
суміжних кафедр академії з
підготовки сімейних лікарів і
координує основні напрямки
їх діяльності.
З метою вирішення пробле
ми підвищення якості прак
тичної підготовки та макси
мального наближення до ре
альних умов майбутньої діяль
ності, при сільській сімейній
амбулаторії в с. Степне Пол
тавського району, створена в
2002 році навчальнопрактич
на філія кафедри загальної
практикисімейної медицини.
Навчальна кімната укомплек
тована необхідною навчаль
нометодичною літературою,
створений «Куточок сімейно
го лікаря», на якому відобра
жені план та програма циклу

спеціалізації, перелік прак
тичних навичок, які лікар по
винен опанувати в рамках
кваліфікаційних вимог.
З метою поліпшення якості
підготовки спеціалістів з сі
мейної медицини та забезпе
чення науковометодичного
супроводу процесів рефор
мування галузі в 2013 р. орга
нізований Полтавський об
ласний навчальнопрактич
ний центр сімейної медици
ни, до роботи якого залучено
кращих викладачів кафедри.
Широко і на сучасному рів
ні ведеться на кафедрі нав
чальнометодична робота.
За період існування кафедри
колективом видано 29 нав
чальних посібників та підруч
ників з грифом ЦМК МОЗ та
МОН України, 16 методичних
рекомендацій.
Професор
Ждан Вячеслав Миколайович
та доцент Шилкіна Людмила
Миколаївна є співавторами
національного підручника з
сімейної медицини, який був
виданий у 2016 році.
Колектив кафедри бере ак
тивну участь у лікувальній ро
боті та допомозі лікарям
практикам. Діагностичну та
консультативну роботу співро
бітники кафедри виконують в
базових лікувальних закладах
міста. Відповідно до виконан
ня державної програми «Здо
ров’я сільського населення»
викладачі кафедри спільно з
лікарямиінтернами надають
лікувальноконсультативну до
помогу населенню віддале
них сіл всіх районів Полтав
ської області, в період епіде
мії грипу – населенню міста.
У виховній роботі співробіт
ники кафедри приділяють ве
лику увагу формуванню у
майбутніх сімейних лікарів
патріотичного становлення
до історичного минулого сво
єї країни; поваги до своїх вчи
телів, пацієнтів.
Колектив кафедри активно
співпрацює з засобами ма
сової інформації. Публікують
ся матеріали в щотижневій га
зеті департаменту охорони
здоров‘я Полтавської ОДА
«Медична газета Полтавщи
ни», висвітлюються впровад
ження та розвиток сімейної
медицини на теренах Полтав
щини у виступах на державній
телерадіокомпанії «Лтава».
На сьогоднішній день пріо
ритетним напрямком роботи
кафедри є підготовка сімей
них лікарів на рівні сучасних
світових стандартів.
Колектив кафедри сімейної
медицини і терапії.

Трибуна лікаря

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ»
навчальнонаукова конференція з міжнародною участю

На базі ВДНЗУ «УМСА» відбулася нав
чально наукова конференція з міжна
родною участю «Інноваційні технології в
організації самостійної роботи студен
тів медичних освітніх закладів».
З вітальним словом до гостей та учас
ників конференції звернувся перший
проректор з науковопедагогічної робо
ти академії професор Віктор Миколайо
вич Бобирьов.
Першою, з пізнавальною доповіддю
«ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СИСТЕМНОГО
АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ ЛІКАРІВ», виступила до
цент Бєлікова І.В. Підготовлена у спів
праці з доц. Костріковим А.В. та викл. Ля
ховою Н.О., доповідь розкрила ціль про
фесійної підготовки фахівця, мету розвит
ку і вдосконалення системи медичної
освіти, поняття професійної компетен
тності та компетенції зокрема, охопила
основні базові професійні компетенції,
сутність та завдання системного підхо
ду, методику системного аналізу та його
застосування, а також медичне право
як один із видів професійної компетенції.
Наступною, від колективу авторів
проф. Крючко Т.О., доц. Кушнеревої Т.В.,
ас. Харшман В.П., на тему «КОНЦЕПЦІЇ
НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧ

НОЇ ОСВІТИ» змістовно доповіла доц.
Кушнерева Т.В. Вона ознайомила при
сутніх зі статистикою чисельності педіат
рів у країнах ЄС, системою підготовки
лікаря та лікаряпедіатра в ЄС, Америці
та Україні, виокремила проблеми педі
атричної галузі в Україні, представила
моделі надання медикосанітарної до
помоги дітям і підліткам в країнах ЄС та
запроваджені в Україні освітні інновації,
а також наголосила на необхідності
впровадження сучасних навчальних
програм в самостійну роботу студентів
медичних вишів.
Цікаву та інформативну доповідь «СА
МОСТІЙНА ОЦІНКА СТУДЕНТАМИ ДУ
НАЙСЬКОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
(DPU) СВОЇХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У
РАМКАХ ФАНТОМНОГО КУРСУ ПРОПЕ
ДЕВТИКИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ»
широко розкрив доктор Дунайського
приватного університету Михайло Волгін
(Австрія), розроблену у співпраці з
проф. Новіковим В.М. та проф. Кільбас
са А. (Австрія). Доктор представив увазі
присутніх актуальність даної проблеми
дослідження, визначив мету імплемента
ції концепції, етапи методики і практики
функціонування методу та наочно про
демонстрував результати дослідження і

висновки впровадженої концепції. Ґрун
товна доповідь викликала жваву диску
сію та інтерес аудиторії.
Також на конференції було заслухано
5 виступів:
«ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХ
НОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ
ЗАКЛАДІВ» – викл. Ніколаєва Н.М., викл.
Роженко І.В.;
«ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕХ
НОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ СА
МОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ АНГЛО
МОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ
МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ» – проф. Дубінін С.І.,
доц. Ваценко А.В., доц. УлановськаЦи
ба Н.А., доц. Пілюгін В.О., доц. Переде
рій Н.О., ст. викл. Рябушко О.Б., викл. Ов
чаренко О.В.;
«РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК
ЗАПОРУКА МІЖНАРОДНОГО ВИЗНАННЯ»
– доц. Пелипенко О.В., проф. Голуб В.
(США), доц. Павленко С.М., ас. Півень
Ю.М., ас. Ковальов О.С.;
«САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ЯК
НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗДОБУТТЯ ЯКІС
НОЇ ОСВІТИ» – доц. Колісник І.А., доц.
Панькевич А.І., доц. Гоголь А.М.;
«ДЕЯКІ ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАУКО
ВОДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ» –
проф. Рибалов О.В., ас. Яценко О.І., ас.
Іваницька О.С., ас. Іваницький І.О., ас.
Соколова Н.А.
Загалом на конференції було пред
ставлено 3 доповіді та заслухано 5 вис
тупів на актуальні теми щодо інновацій
них технологій в організації самостійної
роботи студентів медичних освітніх зак
ладів. Конференція пройшла успішно,
викликала жвавий інтерес та обговорен
ня аудиторії, збагатила присутніх нови
ми корисними знаннями про сучасні ін
новації.
Наприкінці конференції професор
В.М. Бобирьов подякував усім за плідну
роботу та побажав подальших успіхів та
наснаги.
Єлизавета Золотарьова.

ВІТАЄМО НАШИХ НАУКОВЦІВ!
Ректорат, професорсько
викладацький склад та увесь
колектив академії вітають ла
уреатів Державної премії Ук
раїни в галузі науки і техніки
за 2016 рік – наших вельмиша
новних співробітників: БОБИ
РЬОВА Віктора Миколайови
ча – доктора медичних наук,
першого проректора ВДНЗУ
«УМСА»; РЯБУШКА Миколу
Миколайовича – кандидата
медичних
наук,
декана
ВДНЗУ «УМСА»; ОСТРОВСЬКУ
Галину Юріївну – кандидата
медичних наук, доцента
ВДНЗУ «УМСА»; ПЕТРОВУ Та
мару Аркадіївну – кандидата
медичних наук, доцента
ВДНЗУ «УМСА», які відповідно

Трибуна лікаря

до Указу Президента України
від 7 квітня 2017 року
№101/2017 «Про присуджен
ня державних премій України
в галузі науки і техніки 2016
року» за підручник «ФАРМА
КОЛОГІЯ». – Вінниця: Нова кни
га, 2011. – 432с. здобули по
чесну нагороду.
Державна премія України в
галузі науки і техніки є найви
щою державною нагородою
у науковій сфері, яку присуд
жують видатним ученим Укра
їни за вагомий внесок у роз
виток наукових досліджень,
розроблення та впроваджен
ня нової техніки, матеріалів та
технологій, нових способів і
методів лікування та профі

лактики захворювань, вирі
шення проблем охорони нав
колишнього природного се
редовища та ін.

Вітаємо лауреатів із цією
вагомою Державною наго
родою та бажаємо нових ус
піхів!

сторінка 3

ЗУСТРІЧНАРАДА З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
11 квітня 2017 р. на базі
Вищого державного нав
чального закладу України
«Українська медична сто
матологічна академія» від
булася зустріч нарада з го
ловами районних держав
них адміністрацій, головни
ми лікарями лікувально
профілактичних закладів
м. Полтави та Полтавської
області щодо підвищення
рівня працевлаштування ви
пускників академії.
Мета зустрічі – об’єднати
спільні зусилля влади та ме
дичної спільноти Полтавщи
ни у вирішенні питання раці
онального працевлашту
вання випускників контрак
тної форми навчання.
В роботі наради взяли
участь: ректор академії
професор Ждан Вячеслав
Миколайович, заступник го
лови Полтавської облдер
жадміністрації Пругло Олег
Євгенович, директор Де
партаменту охорони здо
ров’я Полтавської облдер
жадміністрації Лисак Віктор
Петрович, начальник Управ
ління охорони здоров’я Пол
тавської міської ради Котов
Сергій
Олександрович,
представники 25 районних
державних адміністрацій та
головні лікарі ЛПЗ Полтав
ської області, професор
ськовикладацький склад
академії, лікаріінтерни 1, 2,
та 3 років контрактної фор
ми навчання, студенти 6 кур
су медичних та 5 курсу сто
матологічного факультетів
ВДНЗУ «УМСА».
Представники Гадяцького,
Глобинського,
Гребінків
ського, Диканського, Зінь
ківського, Карлівського, Ко
беляцького, Лубенського,
Машівського, Миргород

ського, Оржицького, Семе
нівського,
Хорольського,
Чорнухинського, Шишаць
кого районів, м. Горішні
Плавні, м. Полтави надали
пропозиції щодо наявності
вакантних посад та можли
востей майбутнього пра
цевлаштування. Були розгля
нуті пропозиції щодо оплати
навчання в інтернатурі май
бутнім спеціалістам, умов
роботи на першому робо
чому місці, забезпеченості
житлом, службовим тран
спортом, можливості дозвіл
ля та переваги соціально
побутової сфери.
Представники
районів
Полтавської області та м.
Полтави наголосили у своїх
виступах на потребі наступ
них фахівців: акушергінеко
лог, анестезіолог, дермато
венеролог, інфекціоніст, ен
докринолог, кардіолог, ла

борант, лікар екстреної ме
дичної допомоги, невролог
дитячий, невропатолог, ор
топедтравматолог, отола
ринголог, офтальмолог, педі
атр, психіатр, сімейний лі
кар, статист, терапевт, фти
зіатр, хірург.
Надзвичайно важливим є
питання забезпечення жит
лом. Це питання пропону
ють вирішити майбутнім лі
карям представники м. Го
рішні Плавні, Гадяцького,
Глобинського,
Гребінків
ського, Зіньківського, Кобе
ляцького, Чорнухинського,
Шишацького районів.
Оплату інтернатури зак
ладено в бюджети Гребінків
ської та Шишацької район
них рад.
У м. Горішні Плавні пра
цює програма «Придбання
житла», в Гребінківському
районі – «Житло лікарям».

Представники
районів
Полтавської області, окрім
інформації щодо майбут
нього працевлаштування
випускників академії, з вели
ким завзяттям презентували
свої мальовничі куточки, на
голосили
на
наявності
сприятливих природноклі
матичних умов для організа
ції відпочинку та дозвілля:
буйногриві ліси, діброви,
трав’янисті левади, густо
помережені річки та озера,
живописні ландшафти.
В ході наради відбувся
конструктивний діалог між
можливими працедавцями
та зацікавленими майбутні
ми лікарями у вирішенні
важливих питань кадрового
забезпечення ЛПЗ області,
своєрідна ярмарка вакан
тних посад. Після закінчення
наради відбулося безпосе
реднє спілкування пред
ставників держадміністра
цій, головних лікарів районів
з майбутніми фахівцями.
Проректор з науково
педагогічної роботи та
післядипломної освіти
проф. Скрипник І.М.
Директор навчально
наукового інституту
післядипломної освіти
доц. Марченко А.В.

ГОСТІ З ЙОРДАНІЇ

14 квітня 2017 року до ВДНЗ Ук
раїни «УМСА» з робочим візитом
завітав Радник з культурних зв’яз
4 сторінка

ків Відділення в Україні Посольс
тва Хашимітського Королівства
Йорданії в РФ пан Абед Альфаттах

Мохаммад та співробітник Відді
лення пан Мохаммад АльХавам
лех.
Представники посольства зустрі
лися з ректором академії Жданом
В.М., заступником ректора з між
народних зв’язків Поліщуком В.В.,
деканом факультету Бурьою Л.В.
Потім була проведена зустріч зі
студентамигромадянами Йорданії,
на якій обговорювалися нагальні
питання навчання в академії та
проживання в Україні.
Трибуна лікаря

«ЗміниТИ: ВЗАЄМОДІЯ ЗАРАДИ ЗМІН»

У рамках Всеукраїнського
туру «ЗміниТИ: взаємодія
заради змін» у ВДНЗУ
«УМСА» відбулася зустріч
заступника Міністра охо#
рони здоров’я України Ро#
мана Ілика та експерта з
медичної реформи Реаніма#
ційного пакету реформ
Олександра Ябчанки зі сту#
дентами 6 курсу медичного
факультету №1 і лікаря#
ми#інтернами з фаху «За#
гальна практика#сімейна
медицина».
На заході також були
присутні директор Депар
таменту охорони здоров’я
Полтавської ОДА Віктор
Лисак, ректор ВДНЗУ
«УМСА» професор Вячес

лав Ждан, адміністрація та
викладачі академії.
На початку зустрічі усіх
гостей та присутніх приві
тав ректор Вищого дер
жавного навчального зак
ладу України «Українська
медична стоматологічна
академія» професор В.М.
Ждан та побажав успішної
і плідної роботи.
У відкритому конструк
тивному діалозі обговорю
вали реформи в системі
охорони здоров’я, кон
цепцію їх впровадження та
реалізації, зокрема, зміни
в системі функціонування
та фінансування первин
ної ланки охорони здо
ров’я, які закладуть засади

для страхової медицини;
спосіб фінансування вто
ринної та третинної лан
ки; реорганізацію надання
екстреної медичної допо
моги; суть проекту «Дос
тупні ліки», за допомогою
якого Уряд прагне зняти
тягар з населення в части
ні фізичної і економічної
доступності життєво необ
хідних лікарських засобів,
адже більше 90% медпре
паратів населення купує за
власні кошти (реалізація
проекту передбачає, що
пацієнти, отримавши ре
цепт лікаря, зможуть без
коштовно отримати у лі
карській мережі певні по
зиції медичних засобів, а
інші – придбати з невели
кою доплатою).
Під час інформативної
дискусії заступник Мініс
тра зазначив, що в Мініс
терстві прагнуть, щоб 80%
хворих лікувалися на пер
винній ланці, як це відбу
вається у країнах Європи.
А решта – за скеруванням
лікаря – на вторинному і
третинному рівнях.
Роман Ілик та Олек

сандр Ябчанка наголоси
ли, що результатом рефор
мування галузі охорони
здоров’я має стати одна
ково якісне надання ме
дичної допомоги у будь
якому куточку нашої дер
жави, бо акцент робиться
саме на дотриманні одна
кових стандартів у підході
до лікування пацієнтів.
Наприклад, у країнах Єв
росоюзу середня трива
лість життя складає 81 рік.
І наразі Україна, завдяки
якісному реформуванню
системи охорони здоров’я,
прагне також наблизитися
до таких показників.
Наприкінці зустрічі рек
тор академії Вячеслав
Ждан подякував гостям за
візит та надану вичерпну
інформацію. У свою чергу,
Роман Романович відмі
тив високий рівень компе
тенції та фахові питання
студентів і лікарівінтер
нів нашої академії та поба
жав успіхів, натхнення і
віри в свої сили.
Єлизавета Золотарьова.

ОСВІТНІЙ СЕМІНАР У СТІНАХ НАШОГО ВУЗУ

19 квітня 2017 року в му#
зеї кафедри оперативної хі#
рургії та топографічної
анатомії рада Товариства
молодих учених академії
спільно з кафедрою інозем#
них мов з латинською мо#
вою та медичною терміно#
логією при підтримці СНТ
провела освітній семінар за
участю Фулбрайтівського

Трибуна лікаря

стипендіата (Fulbright fel#
low of English Teaching Assis#
tantship Program) Iзабель
Меґс (США).
Протягом навчального
року 2016/2017 Ізабель
працює в ПНПУ ім. В.Г.
Короленка, проводить зус
трічі та семінари для вчи
телів англійської мови, а
також є активним курато

ром English Speaking Club
при інформаційному цен
трі «Вікно в Америку», що
є складовою частиною
Полтавської обласної уні
версальної наукової бiблi
отеки iмені I.П. Котлярев
ського.
Тема семінару «5parag
raph essay: effective writing
tips» (поради з ефективно
го написання текстів діло
вого та академічного спря
мування) була досить акту
альною, оскільки профе
сійну та наукову діяльність
неможливо уявити без
створення чи експертизи
письмових текстів різних
типів. Без належних нави
чок створення англомов
них академічних текстів,
знання структурноком
позиційних норм, дотри

мання логіки викладення
матеріалу у статті, доціль
ного і гнучкого викорис
тання різних риторичних
засобів досить складно
представити свої наукові
здобутки для широкого
обговорення колегамина
уковцями, а, отже, визна
чити їхню реальну теоре
тичну та практичну значу
щість. Саме про те, як по
ліпшити якість рукописів,
що подаються до англо
мовних видань, йшлося у
цікавій та корисній допо
віді Iзабель Меґс, котра
люб’язно поділилася мате
ріалами своєї презентації з
усіма бажаючими.
В.Г. Костенко.
Доцент кафедри іноземних мов
з латинською мовою
та медичною термінологією.
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« В С Е У К РА Ї Н С Ь К А С Т УД Е Н Т С Ь К А О Л І М П І А Д А З І С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т І « С Т О М АТ О Л О Г І Я »
Четвертий рік поспіль у
квітні місяці на базі ВДНЗУ
«Українська медична сто
матологічна
академія»
проводиться ІІ тур Всеук
раїнської студентської
олімпіади зі спеціальності
«Стоматологія». У цьому
навчальному році, 6 7
квітня, 83 кращих з кра
щих
студентів старшо
курсників стоматологіч
них факультетів із різних
куточків України в черго
вий раз прибули до Полта
ви, щоб позмагатися між
собою, продемонструва
ти свої знання і вміння,
вдосконалити їх та перей
няти корисний досвід у
своїх колег.
Академія вітала студен
тів із Києва, Харкова, Тер
нополя, Чернівців, Запо
ріжжя, Одеси, Дніпропет
ровська, ІваноФранків
ська, Сум, Вінниці, Ужго
рода, Донецька та Луган
ська.
Нашу академію пред
ставляли кращі студенти:
Романишина А.О., Шиш
левський А.С., Романенко
Б.В., Колотигін О.Л., Хиж
няк В.В. і Сейдалієв С.М.
Змагання відбувалося
протягом 2х днів. Спочат
ку проходив письмовий
тур, що передбачав відбір
8ми найкращих, а потім
усний, де розгорілася
справжня, напружена бо
ротьба юних інтелектуалів.
Усний тур олімпіади від
крив ректор академії про
фесор Ждан Вячеслав
Миколайович. Він привітав
гостей та учасників олімпі
ади, зазначивши, що тут
зібралися кращі з кращих,

еліта нашої країни, ті, хто
не побоявся приїхати на
таке масштабне змаган
ня, щоб показати себе.
Також Вячеслав Микола
йович подякував вельми
шановним членам журі й
усім, хто завітав до нашої
академії та наголосив, що
головне – у повному обся
зі показати свої знання і
побажав перемоги тим,
хто потрапив до фіналу.
Перед початком 2го
етапу олімпіади голова
журі – завідувач кафедри
хірургічної стоматології та
щелепнолицевої хірургії з
пластичною та реконс
труктивною хірургією го
лови та шиї Аветіков Давид
Соломонович поділився
своїми враженнями від 1
го туру, відмітивши напо
легливість і серйозний під
хід до написання своїх ро
біт учасниками. Він оголо
сив досить високі й гарні
результати, які проде
монстрували учасники,
що свідчить про високу
підготовку студентів.
Восьмеро
фіналістів
шляхом жеребкування от
римали по 4 теоретичних і
4 практичних питання із чо

тирьох стоматологічних
дисциплін. Учасники не
без зусиль відповідали на
цікаві професійні питання,
на повну демонструючи
набуті знання.
Звісно, у кожного було
присутнє і хвилювання,
але впоратися з ним до
помагала доброзичлива
атмосфера, створена на
шими викладачами і сту
дентами, які щиро вболі
вали та підтримували усіх
учасників. Після кожної
відповіді члени журі з від
повідної дисципліни оці
нювали відповіді та вистав
ляли від 1 до 10 балів.
До складу висококвалі
фікованого журі увійшли
фахівці однопрофільних
кафедр стоматологічного
факультету нашої академії
та високоповажні гості –
викладачі з інших ВНЗ Ук
раїни: проф. Ткаченко І.М.
(м. Полтава), проф. Са
мойленко А.В. (м. Дніпро),
проф. Романова Ю.Г. (м.
Одеса), проф. Соколов
В.М. (м. Полтава), доц.
Яценко І.В. (м. Полтава),
проф. Нагірний Я.П. (м.
Тернопіль), проф. Дворник
В.М. (м. Полтава), проф.

Янішин І.В. (м. Харків),
проф. Костенко Є.Я. (м.
Ужгород), проф. Смаглюк
Л.В. (м. Полтава), проф.
Каськова Л.Ф. (м. Полта
ва) та проф. Яковенко
Л.М. (м. Київ).
За результатами 2х ту
рів олімпіади, після блис
кучого виступу, І місце ви
борола
Романишина
Анастасія (ВДНЗУ «УМ
СА»); ІІ місце поділили
Шишлевський
Артем
(ВДНЗУ «УМСА»), Вєдєнє
єв Вячеслав (НМУ ім. О.О.
Богомольця) та Яковлєва
Діана (ХНМУ); ІІІ місце по
сіли одразу четверо учас
ників: Червонюк Юлія (ОН
МУ), Христенко Ольга (ДЗ
«ДМА МОЗ України»), Пе
лехан Богдан (ІФНМУ) і Ре
мезюк Ілона (ТДМУ).
Усі олімпійці отримали
сертифікати
учасника
олімпіади, а переможці –
дипломи та призи від на
шої академії.
Наприкінці заходу де
кан стоматологічного фа
культету Сидорова Алла
Іванівна подякувала учас
никам за натхнення і не
байдужість до навчання,
усім командам, що знай
шли час, можливість та
бажання ці 2 дні провести
у нашому чудовому сто
матологічному колі.
Бажаємо нашим моло
дим розумним та талано
витим інтелектуалам не
зупинятися на досягнуто
му, нових звершень та по
дальших перемог!
А.І. Сидорова.
Декан стоматологічного
факультету.

В І ТА Є М О З П Е Р Е М О Г О Ю !

Нещодавно відбувся ре
гіональний етап ІІ Всеук
6 сторінка

раїнського конкурсу уч
нівської та студентської

творчості «Змагаймось за
нове життя!», присвяче
ного Лесі Українці.
Студентки нашої акаде
мії Ворчак Ярослава (25
група, 1 курс медичного
факультету №2), Оніщен#
ко Анастасія та Бузало Ал#
ла (медичний факультет
№1) гідно представили
нашу академію та здобули
перемогу.
Анастасія
отримала

диплом І ступеня в номі
нації «Декламація», Алла
– диплом ІІ ступеня в но
мінації «Вокал», диплом
ІІІ ступеня в номінації
«Твір» виборола Ворчак
Ярослава.
Щиро вітаємо наших пе#
реможниць і бажаємо їм
подальших творчих злетів
та успіхів в царині медич#
ної науки!!!
Трибуна лікаря

З Б О Р И Т Р У Д О В О Г О К О Л Е К Т И В У. П І Д С У М К И І П Е Р С П Е К Т И В И
У ВДНЗУ «УМСА» відбули
ся збори трудового колекти
ву, де заслухали звіт про ро
боту щодо виконання умов
колективного договору між
адміністрацією та проф
спілковим комітетом за 2016
рік і І квартал 2017 року та
доповнення до колективно
го договору на 2017 р., про
що доповіли ректор акаде
мії професор В.М. Ждан та
голова профкому доцент
З.О. Борисова, підбили під
сумки роботи за вказаний
термін та окреслили пер
спективні завдання та нап
рямки роботи на майбутнє.
На зборах були присутні
представники від кафедр
стоматологічного факульте
ту, медичних факультетів №1
та №2, факультету підготовки
іноземних студентів, нав
чальнонаукового інституту
післядипломної освіти та ад
міністративногосподар
ської частини.
Засідання проходило під
головуванням завідувача ка
федри внутрішніх хвороб та
медицини невідкладних ста
нів з шкірними та венерични
ми хворобами професора
Потяженка М.М.
Розпочалося засідання з
урочистого нагородження
співробітників академії, які
відзначилися у колективі не
лише як професіоналипе
дагоги, а і як активісти проф
кому.
Відзнакою ректора акаде
мії з нагрудним знаком були
нагороджені: Кузь Г.М. – доц.
кафедри ортопедичної сто
матології з імплантологією,
голова профбюро стомато
логічного факультету; Полян
ська В.П. – доц. кафедри мік
робіології, вірусології та іму
нології, голова профбюро
медичного факультету; Триб
рат Т.А. – доц. кафедри про
педевтики внутрішньої меди
цини з доглядом за хворими,
загальної практики (сімей
ної медицини), відповідаль
на за робочу групу по екс
пертизі непрацездатності.
Подякою Полтавської об
ласної організації профспіл
ки працівників охорони здо
ров’я України нагородили:
Рябушка М.М. – декана ме
дичного факультету №1, капі
тана волейбольної команди;
Омельченка О.Є. – заступни
ка декана стоматологічного
факультету, капітана футболь
ної команди; Микитенка А.О.
– викладача кафедри медич
ної, біоорганічної та біологіч
ної хімії, заступника голови

Трибуна лікаря

профкому з організаційних
питань; Дубровіну О.В. – доц.
кафедри дитячої хірургічної
стоматології, голову комісії
по роботі з молоддю; Сидо
ренко Л.В. – начальника відді
лу культурноосвітньої діяль
ності, голову культурнома
сового сектору; Ємця А.В. –
доц. кафедри фізичного ви
ховання та здоров’я, фізичної
реабілітації, спортивної ме
дицини, голову спортивного
оздоровчого сектору; Лит
виненка М.І. – провідного фа
хівця з військового обліку та
бронювання
військовозо
бов’язаних та організації за
хисту секретної інформації,
заступника голови з соціаль
них питань.
Грамотою первинної проф
спілкової організації наго
роджені: Піскун О.О. – голова
профбюро АГЧ профкому;
Драбовський В.С. – зас
тупник голови комісії по ро
боті з молоддю; Антонова
Н.А. – головний бухгалтер
профкому; Прилуцька Н.І. –
секретар профкому.
Першим питанням роботи
конференції був змістовний
звіт голови профкому доцен
та З.О. Борисової про про
ведену роботу за 2016 рік та
І квартал 2017 року. Звіт що
до виконання умов колектив
ного договору між адмініс
трацією та профкомом ака
демії містив у собі 8 розділів:
1. Трудова діяльність, норму
вання праці. 2. Трудові відно
сини, робочий час, відпочи
нок. 3. Фінансування. 4. Охо
рона праці та здоров’я,
створення безпечних умов
праці. 5. Медична допомога
та оздоровлення. 6. Режим
праці. 7. Соціальний захист.
8. Культурноосвітня та спор
тивнооздоровча робота.
Адміністрація та профком у
повному обсязі виконали
умови колективного догово
ру по всіх розділах роботи за
2016 рік і І квартал 2017 року
завдяки злагодженій спів
праці та плідній повсякденній
роботі всіх підрозділів акаде
мії спільно з профкомом.
Ректор академії профе
сор В.М. Ждан детально від
звітував перед трудовим ко
лективом про стан справ
академії на сьогодні, чим
підкреслив можливість по
дальшого розвитку акаде
мічної науки, навчальноме
тодичної та виховної роботи
в тяжких соціальноекономіч
них умовах, які обумовлені
ситуацією на сході України.
Вячеслав Миколайович за

уважив, що завдяки нововве
денням, які були запровад
жені в академії (введення
електронного
журналу,
електронних відпрацювань
занять студентами та ін.), ми
стали першими у сфері інно
ваційних технологій серед
медичних вузів України. Це
дало змогу підвищити рівень
конкурентоспроможності
нашого випускника.
Також, наголосив ректор,
нагальною необхідністю для
подальшого розвитку май
бутніх висококваліфікованих
спеціалістів є підвищення
рівня знань англійської мови.
Головним здобутком трудо
вого колективу академії є
збільшення
кількості
д.мед.н., к.мед.н. та доцен
тів. Незважаючи на недос
татнє фінансування науко
вих тем МОЗ України, адмі
ністрація спільно з кафедра
ми знайшли можливість аль
тернативних джерел фінан
сування (госп.розрахункові
форми розрахунку).
Завдяки академічним кліні
кам, які оформлені у вигляді
Центрів надання медичної і
стоматологічної допомоги,
академія є флагманом не ли
ше медичної освіти, а й ліку
вальної роботи в Полтавській
області та далеко за її межа
ми. Значним досягненням в
цьому році стало створення
Центру управління освітньо
виховної та гуманітарної ро
боти з молоддю, що дозволи
ло оптимізувати та покращи
ти виховну роботу серед сту
дентів та залучити більшу кіль
кість молодих спеціалістів,
клінічних ординаторів і аспі
рантів до проведення куль
турномасових та спортивно
оздоровчих заходів, що
сприяє духовному розвитку
та зміцненню здоров’я.
Питання розвитку академії
безпосередньо пов’язані з
укомплектованістю навчаль
нометодичної бази та лабо
раторії академії, на що ад
міністрація ВДНЗУ «УМСА»
витрачає кошти в першу
чергу. Як і раніше, зазначив
ректор, головне завдання

академії – це висококваліфі
ковані спеціалісти, які попов
нять ряди працівників охоро
ни здоров’я Полтавської об
ласті та України.
На конференції також бу
ло визначено пріоритетні пи
тання, які необхідно виріши
ти адміністрації та профкому
першочергово.
Зі звітом комісії по соціаль
ному страхуванню за 2016
рік виступив голова комісії
професор Скрипник І.М. Він
зупинився на необхідності
посилення контролю дис
пансеризації співробітників
з метою вчасного виявлення
онкологічних захворювань
та попередження небажа
них ускладнень хвороб.
Слово надавалося голові
ревізійної комісії Хижняк Л.В.,
у доповіді якої були висвітле
ні основні аспекти фінансо
вої діяльності та звітності
профспілкового комітету. По
рушень та зловживань за
час перевірки не виявлено.
В обговоренні доповіді
виступили: зав. кафедри он
кології та радіології з радіа
ційною медициною Баштан
В.П., начальник відділу охо
рони праці Антоненко О.І. та
доцент кафедри фізичного
виховання та здоров’я, фі
зичної реабілітації, спортив
ної медицини Ємець А.В.
Збори трудового колективу
академії роботу по виконан
ню умов колективного дого
вору визнали позитивною.
На конференції до колек
тивного договору були вне
сені доповнення на 2017 рік
та одноголосно затвердже
но проект рішення конфе
ренції, а також перезатвер
джено список осіб, які вхо
дять до складу комісії по ро
боті з молоддю.
Наприкінці засідання Зіна
їда Олексіївна подякувала
адміністрації академії та
членам профкому за плідну
результативну співпрацю,
усьому трудовому колективу
за сумлінну роботу та актив
ну участь в житті академії.
Інформує профком
ВДНЗУ «УМСА»
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73я Всеукраїнська студентська наукова конференція
На конференцію було подано 210 ро
біт, з них усних доповідей – 168. Учасників
з інших міст – 29. Організовано 11 секцій,
в тому числі підсекцій – 4. Робіт, поверне
них на доопрацювання – 36%, з них не
прийнято до розгляду – 1.
Топ 7 кафедр за кількістю поданих ро
біт: каф. іноземних мов з латинською мо
вою та медичною термінологією – 25;
каф. українознавства та гуманітарної
підготовки – 13; каф. пропедевтики тера
певтичної стоматології – 8; каф. дитячої
терапевтичної стоматології з профілак
тикою стоматологічних захворювань – 8;
каф. дитячої хірургічної стоматології з
пропедевтикою хірургічної стоматології
– 7; каф. терапевтичної стоматології – 7;
каф. онкології та радіології з радіацій
ною медициною – 7.
Переможцями всеукраїнської сту
дентської наукової конференції стали:
СЕКЦІЯ КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА №1 (внут
рішня медицина): 1. Громова М.О., До
нецький національний медичний універси
тет ім. Горького. 2. Дондик К.В., 4 к. стом. ф
ту; каф. внутрішньої медицини №3 з фтизіат
рією. 2. Білокінь Д.Ю., 5 к. мед.фту №1; каф.
внутрішньої медицини з професійними хво
робами. 3. Островський В.Л., 5 к. мед. фту
№1; каф. внутрішньої медицини №1.
СЕКЦІЯ КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА №2 (педі
атрія, акушерство та гінекологія): 1. Да
нільченко В.Е., 5 к. мед. фту №1; каф. пе
діатрії №1 з пропедевтикою та неонато
логією. 2. Чеботар О.В., 5 к. мед. фту №1;
2. Гурська А.В., 5 к. мед. фту №2 – каф.
педіатрії №2. 3. Дусько Д.М., 4 к. мед. фту
№1; каф. акушерства та гінекології №1.
СЕКЦІЯ КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА №3 (нер
вові хвороби, психіатрія та наркологія,
пропедевтика внутрішньої медицини):
1. Трибрат А.А., 4 к. мед. фту №1; каф.
пропедевтики внутрішньої медицини з
доглядом за хворими, загальної практики
(сімейної медицини). 2. ТкаченкоРадогуз
Т.В., 5 к. мед. фту №1; 3. Кравченко О.В.,
4 к. мед. фту №1 – каф. нервових хвороб з
нейрохірургією та медичною генетикою.
СЕКЦІЯ КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА №4 (хі

рургічні дисципліни): 1. Боскіна М.Г., 5 к.
мед. фту №1; каф. дитячої хірургії з трав
матологією та ортопедією. 2. Білоус Г.Г.,
Вінницький національний медичний уні
верситет ім. М.І. Пирогова. 3. Литвиненко
С.С., 5 к. мед. фту №1; каф. оторинола
рингології з офтальмологією.
СЕКЦІЯ СТОМАТОЛОГІЯ №1 (терапев
тична стоматологія): 1. Степанченко І.В.,
3 к. стом. фту; каф. терапевтичної стома
тології. 2. Скрипник М.І., 3 к. стом. фту;
3. Чикор М.В., 2 к. стом. фту – каф. пропе
девтики терапевтичної стоматології.
СЕКЦІЯ СТОМАТОЛОГІЯ №2 (хірургічна
стоматологія): 1. Скрипник М.І., 3 к. стом.
фту; каф. дитячої хірургічної стоматоло
гії з пропедевтикою хірургічної стомато
логії. 2. Семенов А.І., 4 к. стом. фту; каф.
хірургічної стоматології та щелепноли
цевої хірургії з пластичною та реконс
труктивною хірургією голови та шиї.
СЕКЦІЯ СТОМАТОЛОГІЯ №3 (ортопедич
на стоматологія, ортодонтія): 1. Біловол
А.С., 3 к. стом. фту; 2. Пацкевіч Ю.С., 4 к.
стом. фту – каф.пропедевтики ортопедич
ної стоматології. 3. Бутулай Б.І., 4 к. стом. ф
ту; каф.мікробіології, вірусології та імуноло
гії; 3. Липченко Т.О., 5 к. стом. фту – каф. ор
топедичної стоматології з імплантологією.
СЕКЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
(Гігієна, соціальна медицина, інфекційні
хвороби з епідеміологією, фтизіатрія):
1. Бєляєв І.С., 2 к. мед. фту №1; 2. Аветі
ков Г.Д., 1 к. стом. фту; 3. Гринзовська
А.А., 2 к. мед. фту №1 – каф. соціальної
медицини, організації та економіки охо
рони здоров’я з біостатистикою.
СЕКЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИ
НА: 1. Скрипник М.І., 3 к. стом. фту; каф.
медичної, біологічної та біоорганічної хі
мії. 2. Гвозд М.І.; 3. Вороновська М.М. –
Львівський національний медичний уні
верситет. 3. Аджала О.М., 3 к. фту під
готов. інозем. студ.; каф. експеримен
тальної та клінічної фармакології; каф.
мікробіології, вірусології та імунології.
СЕКЦІЯ МОРФОЛОГІЯ: 1. Синенко В.А.,
3 к. мед. фту №1; 2. Байдак М.О., 3 к.
мед. фту №1 – каф. патологічної анатомії

з секційним курсом. 3. Синявська В.В., 3
к. мед. фту №1; каф. оперативної хірургії
і топографічної анатомії; каф. патологіч
ної анатомії з секційним курсом.
СЕКЦІЯ КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО:
1. Івашина М.В., 3 к. медсестринського
відня, медичний коледж. 2. Коваленко
М.В., Кременчуцький медичний коледж
ім. В.І. Литвиненка. 3. Сивоглаз А.А.; 3. Га
лицька С.В. – 1 к. медсестринського від
ня, медичний коледж.
СЕКЦІЯ ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ.
ПІДСЕКЦІЯ ЛАТИНСЬКА МОВА: 1. Шкоді
на А.Д., 2 к. мед. фту №1; каф.іноземних
мов з латинською мовою та медичною
термінологією.
ПІДСЕКЦІЯ ІНОЗЕМНА МОВА: 1. Безко
ровайна А.О., 2 к. мед. фту №1; каф. іно
земних мов з латинською мовою та ме
дичною термінологією.
ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВО: 1. Нікі
щенко К.О., 1 к. мед. фту №1; каф. укра
їнознавства та гуманітарної підготовки.
ПІДСЕКЦІЯ РОСІЙСЬКА МОВА ЯК ІНО
ЗЕМНА: 1. Мамарасулова С.Р., 1 к. стом.
фту; каф. українознавства та гуманітар
ної підготовки.
Куратори секцій відмітили високий рі
вень презентацій і дискусій, якісні та
перспективні наукові роботи студентів,
що викликають науковий і практичний ін
терес та щиро подякували за чудову ор
ганізацію конференції.
Голова Ради НТС студент 6 курсу мед.
фту №1 Георгій Левицький представив
докладний звіт Наукового товариства
студентів за 20162017 роки та статисти
ку розвитку НТС за період головування
Радою (20132017 роки).
Відбулося також обрання нового голо
ви НТС. Ним став студент 6 групи 3 курсу
мед. фту №1 Синенко Владислав.
Висловлюємо слова вдячності органі
заторам конференції: оргкомітету, Раді
НТС, проректору з наукової роботи про
фесору Кайдашеву І.П., куратору НТС
професору Непораді К.С. та всім учас
никам конференції! До нових зустрічей!

Рада НТС

МАЙСТЕРКЛАС З ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЇ
На кафедрі нервових хвороб з ней
рохірургією та медичною генетикою
ВДНЗУ «УМСА» був проведений май
стер клас з електронейроміографії
(ЕНМГ) для гостей з інших навчальних
закладів України та переможців секцій
73 ї Всеукраїнської студентської нау
кової конференції «Погляд майбутніх
лікарів на сучасну медицину».
На майстеркласі були присутні сту
денти медичного факультету ВДНЗУ
«УМСА» ТкаченкоРодогоз Тетяна – 12
гр., 5 курс, Рубаник Дарина – 8 гр., 4
курс., Шкодяна Анна – 2 курс і Тригуб
Юлія – 19 гр., 5 курс мед. фту Харків
ської національного медичного універ
ситету.
Відповідальна за науковостудент
ську роботу кафедри доцент Силенко
Г.Я. познайомила студентів із колекти
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вом та роботою кафедри. Майстер
клас по ЕНМГ провела доцент кафед
ри Кривчун А.М. Також був оглянутий
пацієнт з нейробореліозом, проведе
на оцінка нейростатусу та ЕНМГдіаг
ностика верхніх кінцівок.

У дружній бесіді були обговорені ак
туальні питання студентського життя,
особливості навчального процесу на
кафедрі нервових хвороб ВДНЗУ
«УМСА» і ХНМУ. Студенти поділилися
досвідом участі в наукових товарис
твах та конференціях.
Сподіваємося, що отримані знання
та враження від проведеного майстер
класу на кафедрі нервових хвороб з
нейрохірургією та медичною генети
кою будуть сприяти удосконаленню
знань по неврології та спонукатимуть
учасників до активної участі в наукових
конференціях.

А.М. Кривчун,
Г.Я. Силенко.
Кафедра нервових хвороб
з нейрохірургією та медичною
генетикою.

Трибуна лікаря

«ÏÐÎÁËÅÌÈ ÏÀËÅÎÏÀÒÎËÎÃ²¯ Â ÌÅÄÈÖÈÍ²»
ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА І.П. КАЙДАШЕВА
Рада молодих учених академії
спільно з радою СНТ на виконан
ня положень «Концепції розвитку
наукових досліджень в академії» з
метою мотивації молоді до науко
вих досліджень провела відкриту
лекцію проректора з наукової ро
боти професора І.П. Кайдашева на
тему «Проблеми палеопатології в
медицині».
В аудиторії №5 зібралися викла
дачі, молоді учені та студентичле
ни СНТ.

Ігор Петрович на прикладі мис
тецтва різних країн та часів наочно
продемонстрував, звідки до нас
прийшли ті знання, якими зараз
послуговується сучасна медицина.
Увагу присутніх було звернено
також і на зображення окремих де
талей у творах відомих художників,
що дало змогу зрозуміти, які захво
рювання мали люди у різні часи,
яким чином проводилося лікуван
ня та навіть відслідкувати, як від
бувалося становлення лікаря та лі

карястоматолога, як вдосконалю
валося професійне обладнання,
метод роботи та сам лікар протя
гом століть.
Цікава, змістовна, натхнення та,
головне, інформативна лекція за
лишила приємні враження та дала
можливість визначити, що таке
медицина, хто такий лікар, яке
місце лікар та медицина займають
в системі знань та загальноосвітніх
цінностей.

Ó×ÀÑÒÜ Ó Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÎÌÓ ÊÎÍÃÐÅÑ²
26 квітня 2017 року в м.
Києві у рамках VIII Міжна#
родного медичного форуму
відбувся Міжнародний сто#
матологічний конгрес «Уні#
кальне поєднання сучасних
наукових досягнень і прак#
тики в стоматології».
Завідувачка кафедри ди
тячої стоматології профе
сор Шешукова О.В. та до
цент Труфанова В.П. взяли
участь у науковопрактич
ному семінарі Конгресу
«Карієс зубів у дітей: сучас
ні шляхи вирішення проб

леми» із доповіддю «Проб
леми раннього карієсу у ді
тей, шляхи вирішення».
Карієс є найбільш поши
реним хронічним захворю
ванням дитинства, яке зус
трічається в 5 разів частіше,
ніж астма, в 4 рази частіше,
ніж ожиріння, і в 20 разів
частіше, ніж діабет. Ранній
дитячий карієс є пробле
мою всієї системи охорони
здоров’я, яка продовжує
впливати на немовлят і ді
тей дошкільного віку в
усьому світі.

Для попередження ризи
ку розвитку раннього карі
єсу кафедрою розроблена
Програма профілактики,
що починається під час ва
гітності і триває в перший
рік життя дитини. Ліку
вання раннього дитячого
карієсу складний і трудо
місткий процес, оскільки
маленькі діти часто не ма
ють бажання співпрацюва
ти зі стоматологом. Фор
мування позитивного від
ношення до відвідування
стоматолога та взаємодія

лікаря і дитини – запорука
успішної профілактики та
лікування раннього ка
рієсу.
Лікування раннього ди
тячого карієсу є важливою
проблемою для лікарів
стоматологів, яка потребує
надзвичайної уваги та інди
відуального підходу в кож
ному конкретному ви
падку.
О.В. Шешукова.
Завідувачка кафедри
дитячої стоматології,
професор.

Îáëàñíèé êîíêóðñ ìåäè÷íèõ ñåñòåð

28 квітня у медичному ко
леджі академії пройшов під
сумковий етап обласного
конкурсу серед практикую
чих медичних сестер «Еску
лап професіонал», у якому
змагалися десять медичних
сестер, переможців першо
го етапу – тестування.
Конкурсантів вітали голова
асоціації медичних сестер
Полтавщини Самолеліс Л.М.,
Голова ради медичних сестер
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Полтавської області Сидо
ренко О.К. та директор ме
дичного коледжу Кундій Ж.П.
Конкурс складався з ІІІ
розділів: «Терапія» – конкур
санти демонстрували свою
професійну майстерність у
виконанні практичних нави
чок з техніки накладання зіг
рівального компресу, закра
пуванні ліків в очі, ніс, вуха,
промиванні шлунку, розве
денні антибіотика та введенні

внутрішньом’язово, введенні
олійного розчину підшкірно,
пункції плевральної порож
нини. Вміння учасниць оціню
вало журі у складі Коробки
К.В., Школьної О.В., на чолі з
к.м.н. Новак О.В.; «Хірургія» –
медсестри показали своє
вміння в накладанні пов’язки
Дезо, «Чепець», серцеволе
геневої реанімації хворому, з
хірургічної обробки рук,
транспортної імобілізації при
переломі хірургічної шийки
лівої плечової кістки, гігієніч
ної антисептики рук. Журі:
к.м.н. Шумейко І.А., к.м.н. Осі
пов О.С., на чолі з к.м.н. Ка
пустянським Д.В.; «Педіатрія»
– учасники проявили вміння у
годуванні новонародженої
дитини зцідженим грудним
молоком за допомогою ча
шечки та ложечки, проведен
ні проби Манту, щеплення
проти туберкульозу БЦЖ,
збору зішкрябу на ентеробі
оз, правил забору крові на

аналіз фенілкетоноурію, з
розведення антибіотика і вве
дення
внутрішньом’язово
500000 ОД ампісульбіну дити
ні 4 років. Журі: Фисун Я.І.,
Жепко В.П., на чолі з к.м.н.
Фастовець М.М.
За результатами конкурсу
ІІІ місце посіла сестра ме
дична Диканської ЦРЛ Патіє
ва Яна Русланівна, ІІ місце –
сестра медична Шишацької
ЦРЛ Зеленько Лілія Павлівна.
Перемогу виборола сес
тра медична Полтавської об
ласної клінічної психіатрич
ної лікарні ім. О.Ф. Мальцева
Каландарова Тетяна Петрів
на (випускниця медичного
коледжу академії).
Фіналісти конкурсу наго
роджені почесними грамота
ми Асоціації медичних сес
тер Полтавської області, цін
ними подарунками та квітами.
Л.П. Біланова.
Заступник директора медичного
коледжу з навчальної роботи.
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ВИПУСК ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗСУ
За сприяння ректора
академії професора Ждана
В.М на базі кафедри меди
цини катастроф та вій
ськової медицини ВДНЗУ
«Українська медична сто
матологічна академія» (за
відувач кафедри – д.мед.н.
Шепітько К.В.) 28 квітня
2017 року було проведено
здачу практичних навичок
слухачами кафедри за
програмою
підготовки
офіцерів запасу медичної
служби ЗСУ з «Тактичної
медицини».
Активну навчальнотех
нічну участь приймали ГО

«Вартові життя» та вій

атестаційної комісії пол

ськовоклінічний

центр

ковник, завідувач кафедри

північного регіону. На іс

ОМЗВ, професор Бадюк

питі був присутній голова

М.І.

29 квітня 2017 року 26
випускників кафедри ме
дицини катастроф та вій
ськової медицини ВДНЗУ
«Українська медична сто
матологічна
академія»
прийняли присягу на вір
ність українському народу.
На присязі була присутня
адміністрація академії.
З вітальним словом вис
тупив голова атестаційної
комісії полковник, завіду
вач кафедри ОМЗВ, про
фесор Бадюк М.І. та про
ректор з науковопедаго
гічної та виховної роботи
професор Похилько В.І.

ПОТЯГ ЄДНОСТІ УКРАЇНИ ЗУСТРІЛИ У ВДНЗУ «УМСА»
З Києва в Центральні та
Північні області нашої краї
ни відправився 5 й Потяг
Єднання України «Труханів
ська Січ» зі студентами,
школярами, волонтерами,
громадськими активістами
та військовими зі Східних,
Південних та Західних об
ластей нашої держави.
Дана акція ініційована во
лонтерами та громадськими
діячами в рамках реалізації
програми Президента Украї
ни з підтримки національної
Єдності та Указу № 534.
160 чоловік поїхали нала
годжувати прямий діалог з
однолітками в містах та вчи
тись спілкуванню з органа
ми влади. Метою акції є за
лучення молоді до створен
ня демократичного громад
ського суспільства та перет
ворення України на сучасну
європейську країну, нала
годження комунікацій серед
різних верст населення різ
них регіонів, що надає пош
товх до розв’язання окремих
гострих питань нашої країни
та веде до її єднання.
Упродовж 16 днів пасажи
ри Потяга подорожвали міс
тами України та брали
участь у культурноосвітніх
заходах і зустрічах, озна
йомлювалися
з історією
міст, вшановували героїв Не
бесної Сотні та загиблих на
Сході захисників Вітчизни.
В межах цьогорічної акції
Полтава стала шостим міс
том, куди завітали активісти
патріотичного руху. Урочис
тості розпочалися на тери
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торії Південного вокзалу
Полтави, куди прибув поїзд
Єдності України. Представ
ники кожного регіону корот
ко представили свої міста
та висловили сподівання на
плідну співпрацю з полтав
цями. З урочистими почес
тями їх зустрічали студенти
місцевих вишів та училищ.
Далі учасники акції відві
дували визначні пам’ятки та
музеї міста, а також нав
чальні заклади Полтави.
Гостинно зустріла 29 учас
ників Потягу Єдності України
ВДНЗУ «УМСА». У форматі
круглого столу відбулася
зустріч активістів з пред
ставниками адміністрації та
студентства академії.
Проректор з науковопе
дагогічної та виховної робо
ти професор В.І. Похилько
від імені ректора академії
професора Ждана Вячес
лава Миколайовича радо
привітав гостей у стінах на
шої альмаматер, ознайо
мив з навчальним закладом,
його здобутками, розповів

про новітні технології, з яки
ми можуть працювати сту
денти.
Валерій Іванович наголо
сив на єдності, цілісності,
неподільності та незалеж
ності нашої держави і поба
жав гостям миру, добробуту,
міцного здоров’я та приєм
них вражень від перебуван
ня в академії.
Також присутні перегляну
ли інформативний фільм про
історію, діяльність та потуж
ний
потенціал
ВДНЗУ
«УМСА».
Голова студентського пар
ламенту Щербина Олексан
дра у відкритому діалозі
поспілкувалася з учасника
ми 5го потягу та представи
ла діяльність студентського
самоврядування академії,
надала детальну інформа
цію про принципи і напрями
роботи СП, проекти, які вті
люють студенти, плідну спів
працю з адміністрацією ви
шу та органами влади, пер
спективи та можливості для
розвитку, вдосконалення,

взаємодопомоги у навчанні,
організації змістовного доз
вілля, набуття необхідних у
подальшому житті суспіль
них навичок.
Координатор волонтер
ського руху ВДНЗУ «УМСА»
доцент Ю.П. Ющенко озна
йомила присутніх з робо
тою волонтерського загону
академії «Єдність», деталь
но розповіла про волонтер
ський рух, його діяльність,
участь наших студентів у во
лонтерських акціях та зап
росила до подальшої спів
праці.
По завершенню диспутів,
для детальнішого знайомс
тва з навчальним закладом,
гостям влаштували екскур
сію анатомічним музеєм та
музеєм патологічної анато
мії.
Гості мали можливість від
відати бібліотеку академії,
ознайомитися з бібліотеч
ним фондом, ресурсами,
видами діяльності бібліоте
ки, а також оглянути читальні
зали та побачити новітні
електронні центри, в яких
можна
відпрацьовувати
пропущені заняття та неза
довільні оцінки.
Наша сила в єдності. І ли
ше відвертий діалог та вза
єморозуміння між жителя
ми різних регіонів, спільне
уявлення про майбутнє на
шої держави допоможуть
вистояти у важкі часи і по
будувати сильну, незалеж
ну, розвинену процвітаючу
державу!
Єлизавета Золотарьова.

Трибуна лікаря

Âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ
В ніч на 26 квітня 1986
року сталася одна з найс
трашніших трагедій в іс
торії людства загалом і
України зокрема, — вибух
на Чорнобильській атом
ній електростанції. Жах
лива аварія призвела до
радіоактивного опромі
нення величезної кіль
кості людей, до забруд
нення води й навколиш
нього середовища, на
карті України з’явилась
30кілометрова «зона від
чуження». Цей день є
днем пам’яті про страшну
трагедію, наслідки якої
люди відчуватимуть ще
багато років. Чорний день
в історії нашої планети не
забуде ніхто, пам’ять ще
багатьох наступних поко
лінь знов і знов буде по
вертатися до трагічних
квітневих днів 1986 року.
26 квітня 2017 року, бі
ля Пам’ятника ліквідато
рам аварії на ЧАЕС був

проведений
загально
міський мітингреквієм
пам’яті загиблих внаслі
док Чорнобильської ка
тастрофи.
Адміністрація ВДНЗУ
«УМСА»,
викладачі,
співробітники та студен
ти вишу і медичного ко
леджу взяли активну
участь в регіональних за
ходах з нагоди 31ї річни
ці Чорнобильської катас
трофи, згадували про тих,
хто ціною власного життя
та здоров’я ліквідовував
наслідки екологічної ка

тастрофи на АЕС.
На зібранні також були
присутні представники
влади, церкви, чорно
бильці, члени сімей за
гиблих ліквідаторів, орга
ни місцевого самовряду
вання, студентська мо
лодь та уся небайдужа
полтавська громада.
Присутні вшанували
пам’ять жертв Чорно
бильської аварії хвили
ною мовчання і військо
вим салютом та поклали
вінки і квіти до підніжжя
пам’ятника.

Чорнобиль – не лише
велика трагедія, а й сим
вол безмежної мужності
багатьох тисяч наших
земляків, які самовіддано
ліквідували
наслідки
найстрашнішої техноген
ної катастрофи. Завдяки
героїчній самопожертві
ліквідаторів аварії, Чор
нобильська катастрофа
стала символом жертов
ності в ім’я мільйонів лю
дей та прийдешніх поко
лінь.
Ми завжди будемо вша
новувати пам’ять людей,
які, не дивлячись на не
безпеку, віддали своє
життя та здоров’я за наше
майбутнє, а також віддя
чувати
героямчорно
бильцям, які зараз поруч
із нами. Ваш неоцінен
ний подвиг ми будемо
пам’ятати вічно! Щира
вдячність Вам та низький
уклін!
Єлизавета Золотарьова.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß ÊÍÈÃÈ Ó ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎÌÓ ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÌÓÇÅ¯
Студенти, викладачі та
співробітники академії
взяли участь у презентації
збірки поезій «Молюсь за
тебе, Україно... Поети
Полтавщини – Героям
Майдану і АТО», організо
ваній Полтавською облас
ною бібліотекою для
юнацтва ім. О. Гончара та
видавництвом «Дивосвіт».
У заході, що проходив у
пресцентрі Полтавського
художнього музею (Гале
реї мистецтв) ім. Миколи
Ярошенка, взяли участь

народний депутат Украї
ни, професор К.Є. Іщей
кін, протоієрей СвятоУс
пенського собору отець
Юрій, директор видавниц
тва «Дивосвіт» А. Грибан.
Всі 100 прим. книги, до
речі, видані за рахунок
цього видавництва.
Вірші, що ввійшли до
збірки, – це біль за долю
України, це сльози за мо
лодих хлопців, що поляг
ли в боях і на Майдані, це
наша гірка пам’ять і під
тримка тих, хто і зараз на

передовій. Отець Юрій
висловив думку про до
цільність введення цієї
книги до шкільної програ
ми, а Костянтин Іщейкін
запропонував презентува
ти її в стінах Верховної Ра
ди і готовий в цьому допо
могти.
На презентації звучали
вірші, що ввійшли до збір
ки, пісні про Україну, де
монструвалися фото та ві
деосюжети, зняті бійцями
на передовій АТО.
До збірки ввійшли вірші

61 автора – журналістів,
бібліотекарів, студентів…
Серед авторів – студентка
медичного факультету №1
Алла Бузало, яка разом з
Анастасією Ваценко та
Анною Семеренко взяли
участь у презентації.
Пам’ятаймо, що тільки
від нас залежить, чи буде
мо ми жити у вільній і
щасливій країні! Бережімо
її! Молімося за Україну!
Г.М. Григоращенко.
Головний бібліотекар.

ЗУСТРІЧ З ПИСЬМЕННИКОМ М.Я. НЕЧИТАЙЛОМ
19 квітня 2017 року на
кафедрі українознавства
та гуманітарної підготов
ки
ВДНЗУ
«УМСА»
(зав.кафедри доц. Лещен
ко Т.О.) відбулася зустріч
студентів першого курсу
Трибуна лікаря

медичного факультету №1
(група №3) із письменни
ком, членом Полтавської
обласної спілки літерато
рів Нечитайлом Миколою
Яковичем – автором 8
книг. Під час зустрічі ав

тор презентував присут
нім свої твори та розповів
про життєвий і творчий
шлях.
Спілкування зі студен
тами мало велике куль
турнопросвітницьке та

виховне значення. Адмі
ністрація академії вислов
лює щиру подяку Миколі
Яковичу за високу націо
нальнопатріотичну
та
громадянську життєву по
зицію.
сторінка 11

«МІС ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ»
Яскравою сонячною по
рою у стінах ВДНЗУ «УМСА»
пройшов традиційний кон
курс «Міс терапевтичної
стоматології». Він визначив
нову володарку головного
титулу – кмітливу та нес
тримну, яскраву та приго
ломшливу Міс терапевтич
ної стоматології – 2017.
Захід був просякнутий
присмаком краси і тендіт
ності, жіночності і ніжності,
різнобарв’я та пишності.
Цьогорічна весна надихнула
організаторів своїм ледьчут
ним передзвоном на нос
тальгічні спогади та магне
тичну романтику минулих літ.
Тож глядачі мали змогу зану
ритися в атмосферу культо
вого художнього фільму «17
миттєвостей весни» Т. Ліозно
вої, знятий за однойменним
романом Ю. Семенова. Ле
гендарний
саундтрек
з
всесвітньовідомого кіно ак
центував увагу глядачів і вик
ликав у пам’яті картини з 17
днів тієї весни. У залі запану
вало очікування 17 образів
весни сьогодення, що втіли
ли в собі 17 дівчат випускного
курсу. Тож, під запальну му
зику та шалені оплески зал
осяяли появою учасниці шоу.
Мов дзвінка та невпинна,
кришталева ти чиста берез
нева капель з’явилася Стеш
кіна Дар’я. Пишну та строка
ту, яскраву та різнобарвну
веселку уособлювала Хри
щук Вікторія, Ревенко Ольга –
життєдайний та теплий до
щик, а Коптєва Анастасія –
вільнолюбивий та сильний
грім. Линовицька Олена бу
ла як невгамовна та стрімка
відлига, Остапенко Катерина
– мов прозора та тендітна
прохолода, а Куца Богдана –
наче ласкаве і беззахисне
весняне сонечко. Тепло ра
дісного пробудження уособ
лювала Липченко Тетяна, інт
ригуючий та таємничий туман
– Дейнека Олена. Наче зво
рушливий та ніжний яблуне
вий цвіт була Білогурова Вікто
рія, Голуб Марія асоціювала
ся з милозвучними та співочи
ми трелями, тоді як Миронюк
Діана уособлювала чарівну
весняну свіжість. Мов юна та
чиста зелень була Антипова
Катерина, наче дзвінкий та ці
леспрямований струмок –
Ласіцька Карина. Мала
Анастасія уособлювала во
логу та безкомпромісну про
талину, Чудінова Ганна – роз
кішне та буйне повноводдя, а
Овакімян Альвіда була наче
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грайливий та свіжий вітерець.
Ось в такій чуттєвій весня
ній атмосфері під віршовані
рядки та приємну музику
розпочалося шоу. Різно
барв’я та соковитість заходу
підкреслювали строкаті ме
телики та яскраві кульки, яки
ми був прикрашений зал.
Традиційно учасниць оці
нювали та вирішували спірні
питання авторитетне, вишу
кане і безкомпромісне чоло
віче журі та яскрава, елеган
тна і витончена жіноча апе
ляційна рада. До складу жу
рі увійшли: проф. Ніколішин
А.К., доц. Попович І.Ю., ас.
Іваницький І.О. До складу
апеляційної ради ввійшли:
проф.
Петрушанко
Т.О.,
проф. Ткаченко І.М., декан
стоматологічного факультету
Сидорова А.І.
Тож 17 дотепних та гарних
дівчат вступили в запеклу бо
ротьбу. І раунд містив запи
тання з розділів загальних
знань – про відомих жінок сві
ту, адже варто знати прикла
ди успішних леді й прагнути
до більших висот; про красу
та здоров’я, адже кожна жін
ка красива і повинна прикра
шати собою світ; про воло
діння рідною українською
мовою, адже вишукана жінка
повинна говорити чисто і ко
ректно, тим паче, що спілку
вання відкриває двері до ус
пішного життя. Крім цього, на
ше свято проходило у Шев
ченківські дні, тож філологіч
ними питаннями хотілося від
дати шану великому Кобза
реві та нашій солов’їній мові.
Питання були не складні та
кмітливі, завдяки ним наші не
перевершені конкурсантки
якнайкраще проявили свою
обізнаність та дістали із зад
вірок пам’яті цікаві знання.
Глядачам теж було корисно
згадати факти з біографій ві
домих людей, аспектів кра
си і здоров’я, тонкощів воло
діння мовою.
Для остаточного визначен
ня учасниць, які проходять у
наступний тур, довелося
звертатися за допомогою жу
рі та проводити імпровізова
ний бліцконкурс зі знання
творчості Т.Г. Шевченка. На
подальші етапи змагання
пройшли дівчата, які змогли
без підготовки напам’ять за
читати кілька рядків із творів
видатного Кобзаря. Свіжий
підхід та живий сплеск емоцій
додатково зарядив глядачів
та учасниць енергією спілку
вання та жагою до перемог.

Запитання ІІ туру – вже тра
диційно з терапевтичної сто
матології з дистракторами.
Запитання ІІІ туру – це
більш складні питання вик
лючно з терапевтичної сто
матології, на які учасниці від
повідали одразу, без підго
товки та варіантів відповіді.
За кожну правильну відповідь
вони отримували символ свя
та – яскравого паперового
метелика.
Боротьба була запеклою.
Але врешті троє неперевер
шених учасниць – Стешкіна
Д., Чудінова Г. та Дейнека О.
– вибороли місце в фіналі на
шляху до головного титулу.
Для продовження бороть
би дівчатам були запропоно
вані 3 оригінальні конкурси.
Конкурс №1 – конкурс
ораторського
мистецтва.
Для роздумів в голос дівчата
отримали фразеологізми на
«стоматологічну» тематику та
пояснили їх значення.
Конкурс №2 – професійна
кмітливість – конкурс клінічно
го спрямування. Дівчатам бу
ло запропоновано із фраг
ментів зібрати цілісне зобра
ження предмету, що має сто
матологічне призначення,
назвати його та охарактери
зувати предмет на картинці.
Конкурс №3 – новий кон
курс, що в оригіналі назива
ється «Прокладання мар
шруту», але більш відомий
широкому загалу під назвою
«Міста». Вибір слів обмежу
вався виключно стоматоло
гічною тематикою.
Фінал видався напруже
ним та повним яскравих емо
цій. З відривом всього кілька
балів у цьому шаленому дво
бої здобула головний титул
номінації «Міс терапевтичної
стоматології – 2017» Стешкі
на Дар’я – студентка 5 групи
V курсу стоматологічного
факультету.
Протягом інтелектшоу гля
дачі та учасники мали змогу
отримати естетичну насоло
ду від прослуховування ча

рівних вокальних номерів.
Р. Стволинський, студент 8 гр.
V к. стоматологычного фа
культету, виконав на гітарі не
перевершену та чуттєву во
кальну композицію, створив
ши неймовірну атмосферу
музичного дійства. А дует
«Акустиксаунд», виконавши
оптимістичну та романтичну
композицію «Все буде доб
ре!», просто зачарували зал
теплими та відвертими фіб
рами музичного твору.
Потішну нотку протягом
шоу додав виступ збірної ко
манди КВК стоматологічного
факультету «Happy Mill».
Хлопці та дівчата показали
широкому загалу веселі мо
менти студентських буднів і
навіть уявляли себе органа
ми порожнини рота. У цій ко
манді грає і, навіть, виступа
ла в контексті заходу одна з
учасниць шоу, а згодом його
переможниця – Міс терапев
тичної стоматології – 2017 –
Стешкіна Дар’я. Ця сильна
та смілива, впевнена та вишу
кана дівчина наочно довела
як можна суміщати в собі
кілька диспозицій: гарно нав
чатися, логічно мислити та
дотепно ставитися до життя.
Всі учасниці шоу гарно за
рекомендували себе в очах
своїх викладачів та майбутніх
екзаменаторів,
отримали
пам’ятні призи від компаній
та закладів, що підтримали
наш захід. Переможниця бу
ла нагороджена дипломом
«Міс терапевтичної стомато
логії – 2017», що засвідчував її
новий титул, а фіналістки до
датково отримали витончені
шоколадні подарунки.
Цікаве та незабутнє інте
лект шоу «Міс терапевтич
ної стоматології – 2017»
пройшло весело та яскраво,
залишивши в пам’яті учас
ниць і глядачів унікальні та
теплі спогади.
Н.В. Іленко.
Кандидат медичних наук,
асистент кафедри
терапевтичної стоматології.
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Л І Т Е РАТ У Р Н О Т В О Р Ч И Й В Е Ч І Р Д О Д Н Я П О Е З І Ї
До Всесвітнього дня поезії кафедра
українознавства та гуманітарної під
готовки провела літературно творчий
вечір за участі студентів іноземців.
У вечорі взяли участь студентиіно
земці 12 курсів, викладачі кафедри ук
раїнознавства та гуманітарної підго
товки: зав. кафедри доц. Т.О. Лещенко,
викл. Козуб Г.М., доц. Глобіна Л.В., доц.
Тукова Т.В.
З привітанням до присутніх звернула
ся зав. кафедри Т.О. Лещенко. Вона
прочитала вірші викладачів академії,
професорів Ю. Костиленка і С. Безша
почного, свої власні поезії зі збірки «Я
так люблю цей неймовірний світ».
Організатором і ведучою вечора бу
ла викладач кафедри Козуб Г.М. У ході
вечора була показана презентація
(слайдипортрети українських та зару
біжних поетів). Звучали вірші україн
ських, російських, німецьких, англій
ських, французьких поетів, які читали
студентиіноземці Абдуллаєва А. (35
гр., 1 мед.), Альшамаілех М. (35 гр., 2

мед.), Абдулазізов Х. (33 гр., 2 мед.),
Оджіабо Г. (36 гр., 1 мед.), Санні Кукей
А. (36 гр., 1 мед.), Кусі Ф. (36 гр., 1 мед.),
Дрісс М. (22 гр., 1 стом.), Паппое К. (40
гр., 1 мед.), Султанова С. (21 гр., 1

стом.), Абу Алхаджа Я. (41 гр., 1 мед.),
Араббоєв Ф. (26 гр., 1 стом.), Омонов
А. (26 гр., 1 стом.), Темірова М. (23 гр., 1
стом.).
Читання віршів супроводжувалось
аудіозаписами пісень на вірші Ліни
Костенко, Белли Ахмадуліної, Роберта
Рождественського, Йосипа Бродсько
го, Михайла Лермонтова, Мухаммада
Юсуфа. Окремою сторінкою була
східна поезія – японська, узбецька,
персидськотаджицька, арабська.
Студенти Нормуратова Н., Альсергані
Х, Німатова Н.,Равшанов Х, Ель Уардігі
О. читали власні вірші арабською, уз
бецькою, французькою мовами. Пісні
давнього арабського поета АбутТаїб
АльМутанаббі виконав полтавський
дует «АльКабір» (Павло Москалюк і
Сергій ШерманКороленко).
Захід став справжнім святом для сту
дентів і викладачів, одухотворених
широким поетичним розмаїттям і сяй
вом ліричних перлин від поетів зі всьо
го світу.

ÏÅÐÅÌÎÃÀ Â Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎÌÓ ÊÎÍÊÓÐÑ²
Вітаємо студентку 25 групи І курсу
медичного факультету №2, учасницю
літературної студії «СОНЯЧНЕ СПЛЕ
ТЕННЯ» кафедри українознавства та
гуманітарної підготовки (зав.кафедри
доц. Лещенко Т.О.) Ворчак Ярославу
з перемогою в ІХ міському щорічному
літературному конкурсі на здобуття
премії імені М.В. Гоголя серед учнів
ської та студентської молоді м. Пол
тави!
Ярослава Ворчак – переможниця
Всеукраїнського творчого конкурсу
«Малюнок, вірш, лист до мами», прис
вяченого Міжнародному Дню матері,
дипломант Прилуцької міської літера
турної премії імені Любові Забашти
«Квіт папороті» (2016 р.), переможниця
Х регіонального конкурсу «Славні на

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА АКЦІЯ
За ініціативи Міністерства екології та природних ре
сурсів України та Української грекокатолицької цер
кви започатковано Всеукраїнську екологічну акцію «По
сади дерево миру».
До проведення акції долучилася і ВДНЗУ «Україн
ська медична стоматологічна академія». Адміністрація,

ЕКСКУРСІЯ В ДНІПРО
До Дня працівників ракетнокосмічної галузі Украї
ни і Міжнародного дня авіації та космонавтики кафед
ра українознавства та гуманітарної підготовки разом із
деканатом підготовки іноземних студентів організува
ла і провела для студентів із близького зарубіжжя екс
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щадки Тараса» (2014 р.), призер Чер
нігівського обласного конкурсу дитя
чої творчості «Хай весь світ дивують ді
ти неньки  України!» (2016 р.).
Напередодні дня народження пись
менника біля пам’ятника М.В. Гоголю
відбулося урочисте нагородження
лауреатів і переможців ІХ щорічного
літературного конкурсу імені М.В. Го
голя серед учнівської та студентської
молоді.
Вітав молодь, вручав почесні грамо
ти і грошові винагороди міський голо
ва Полтави Олександр Мамай. На за
вершення лауреати, переможці кон
курсу і поціновувачі мистецтва ша
нобливо поклали квіти до підніжжя
пам’ятника нашому славетному зем
ляку Миколі Гоголю.

викладачі та студенти вишу посадили ялинку і калину,
які продовжили започатковану раніше Ювілейну алею.
Акція покликана привернути увагу до питань береж
ливого ставлення до природного середовища, збере
ження та примноження скарбів природної спадщини,
формування екологічної свідомості та патріотизму,
прагнення берегти рідну природу і країну.
курсію в Дніпро з відвідуванням Дніпропетровського
Національного центру аерокосмічної освіти молоді
імені А.М. Макарова, який був створений Указом Пре
зидента України Л.Д. Кучми від 11 червня 1996 року. На
базі НЦАОМ відкрито єдиний у нашій країні музей ра
кетнокосмічної техніки, де представлена багата екс
позиція розвитку космонавтики в нашій країні.
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ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА НАРАДА З ЛІДЕРАМИ СТУДЕНТСЬКОГО РУХУ
Представники Студентського
парламенту ВДНЗУ «УМСА» стали
активними учасниками Першої
Національної наради з лідерами
студентського руху «Якість освіти
з імунізації. Медична реформа і
студентство», ініціатором якого
став Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
України.
Під час зустрічі присутні мали
змогу почути думки журналіста,
політолога та експерта з довготер
мінових стратегій Евгена Глібовиць
кого щодо становлення україн
ського суспільства і розуміння ре
форм. Також студентська молодь
ближче познайомилась із Зако
нопроектом «Про державні фінан
сові гарантії надання медичних

послуг та лікарських засобів» №
6327 і допоміг у цьому заступник мі
ністра МОЗ України Ковтонюк Пав
ло Анатолійович. Позитивним було
те, що молодь має багато запи
тань щодо подальшої долі реформ
і розуміє, в якому напрямку необ
хідно рухатись.
Перед зустріччю та діалогом із
в.о. Міністра охорони здоров’я Ук
раїни Уляною Супрун, від інозем
них партнерів мали змогу прослу
хати лекцію щодо необхідності
вакцинації дітей та дорослого на
селення, а також прослідкували
соціальну активність населення
України у даному питанні.
Хочеться зауважити, що невеликі
реформи вже починаються, адже

це була не перша зустріч із висо
копосадовцем у форматі діалогу, і
головне – з тією верствою насе
лення, яка має своє бачення та
цінні думки щодо розвитку та ре
формування системи охорони
здоров’я.
Тож Студентський парламент
висловлює вдячність в.о. Міністра
охорони здоров’я Уляні Супрун за
конструктивний діалог, розуміння
та досвід, яким вона радо ділиться
з молоддю, а також Дитячому фон
ду ООН (ЮНІСЕФ) України за під
тримку таких нарад та їх організа
цію. Маємо надію, що реформи
все ж будуть діяти і не матимуть не
гативних наслідків.
Студентський парламент.

«ШКОЛА ВОЛОНТЕРІВ»
Протягом місяця наші
студенти, волонтери загону
«Єдність» (координатор –
заст. декана медичного фа#
культету №1, доц. Ющенко
Ю.П.), удосконалюють свої
знання та навички на облас#
ному проекті «Школа волон#
терів» КУ «Обласний моло#
діжний центр» Полтавської
обласної ради.
Школа готує справжніх
фахівців своєї справи, обіз
наних в усіх сферах як соці
альної, так і санітарно
просвітницької діяльності,
знавців домедичної та пси
хологічної допомоги, здат
них діяти в екстремальних
ситуаціях.
Цьогоріч навчальна прог
рама відзначається діяль
нісною спрямованістю і
практичним характером та
тримає всіх слухачів у тону
сі, вражаючи цікавими фор
мами роботи.
Волонтери мали можли

вість познайомитися з ді
яльністю ГО «Полтавський
батальйон
небайдужих»;
відпрацювали навички на
дання невідкладної допомо
ги разом з ГО «Медичний
спецпідрозділ
«Баррі»;
з’ясували основні аспекти
етики спілкування з людь
миінвалідам. На базі нав
чального пункту Аварійно
рятувального загону спеці
ального призначення ГУ
ДСНС України в Полтав
ській області дізналися про

те, як приводити у дію різні
види вогнегасників та най
ефективніше використову
вати їх. Волонтери навчили
ся попереджувати емоційне
вигорання під час волон
терської діяльності за допо
могою психолога ГУ ДСНС
України у Полтавській об
ласті Юлії Фалєєвої, озна
йомились з діяльністю Пол
тавського обласного осе
редку Товариства Червоно
го Хреста України, а також
переосмислили волонтер

ські цінності разом з трене
ром, організатором Полтав
ського
напівмарафону
Дмитром Геращенком. Від
професіоналів рятувально
водолазної служби Полтав
ської обласної ради дізна
лися, як правильно рятува
ти людину, яка терпить біду
на воді.
Досить емоційно відбува
лося знайомство з основами
української жестової мови
завдяки Наталії Московець,
яка є віцепрезидентом
Спілки перекладачів жесто
вої мови України, перекла
дачем жестової мови націо
нальної телекомпанії «Ук
раїна» Полтавського відді
лення.
Кожне з занять прино#
сить не лише теоретичні
знання та практичні навич#
ки, а викликає усвідомлення
того, наскільки важлива і
відповідальна волонтерська
діяльність.

«ХАЙ НЕБО БУДЕ МИРНИМ, А УКРАЇНА – ЧИСТОЮ»
Студенти
медичного
факультету №1 вже втретє
долучилися до Всеукраїн
ської акції «Зробимо Укра
їну чистою разом», яку
проводить громадська ор
ганізація «Let`s do it, Uk
raine» спільно з міжнарод
ним рухом «Let`s do it!
World» при підтримці ін
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ших громадських органі
зацій.
28 квітня разом з КУ
«Обласний молодіжний
центр» Полтавської обл
ради студенти прибрали
парк поблизу Співочого
поля від побутового сміт
тя, підготували територію
до подальшого благоус

трою та розчистили пішо
хідні доріжки, а вже 29
квітня взяли участь у при
биранні паркової зони на
узбережжі Ворскли.
Метою даного заходу є
не тільки формування у
населення України куль
тури дбайливого ставлен
ня до довкілля, а й пра

вильного поводження з
відходами,
об’єднання
громади, влади, бізнесу та
ЗМІ для розбору стихій
них сміттєзвалищ, а та
кож переведення України
до 2020 року на розділь
ний збір і переробку від
ходів.
Трибуна лікаря

«СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА—2017»
13 квітня 2017 року в МБК
відбувся довгоочікуваний
викладачами і студентами
ВДНЗУ «УМСА» обласний
міжвузівський мистецький
фестиваль «Студентська
Весна 2017».
Море звуків, чарівний спів
і неперевершені хореогра
фічні композиції колективів
відділу культурноосвітньої
діяльності оцінювало журі, у
складі якого були провідні
спеціалісти Управління осві
ти, культури та обласного
Центру народної творчості.
Концертну програму фес
тивалю вели студенти ака
демії Андрій Левшин та Еліза
Дубровіна.
Феєрично відкрив фести
валь народний аматор
ський духовий оркестр під
керівництвом В. Никіна.
Вдалими були виступи на
родного аматорського ан
самблю танцю «Юність» під
керівництвом О. Матюніної,
народного аматорського
вокального
ансамблю
«Мальви», керівник Л. Сидо
ренко.
Вразив глядачів чудовою
грою на саксофоні виступ
Р. Стволінського, Д. Тищенка
та В. Клейменової.
Сподобалися журі та гля
дачам виступи хореогра

фічних колективів – ансам
блю бальногоспортивного
танцю «Орхідея», керівник
І. Люблінська, ансамблю
«Мелліор», керівник М. Ки
риленко, та ансамблю ест
радноспортивного танцю
«Стимул», керівник В. Куруз.
Вокальноінструментальні
ансамблі «Вагант» та «Ак
ра», з африканської країни
Гана, зустріли гучними оп
лесками студенти та викла
дачі академії.
З великим натхненням
продемонстрували гру на гі
тарі та чудову співзвучність
голосів вокальний дует
«Acoustic Sound» у складі А.
Кольоси та Д. Тіщенка та во
кальноінструментальне
тріо з Йорданії «Тараб».
Народний аматорський
хор співробітників «Крини

ця» під керівництвом О. Дро
нової з натхненням викона
ли українську народну піс
ню «Як діждемо літа», а ан
самбль народного танцю
викладачів академії «Візи
рунки», керівник Л. Кирилен
ко, привітав присутніх чудо
вою хореографічною ком
позицією «Сопілочка», со
лістом якої був проректор з
науковопедагогічної та ви
ховної роботи професор
Похилько В.І.
Як завжди приголомшив
усіх своїм оригінальним вис
тупом ансамбль барабан
щиць «Аритмія» під керівниц
твом Заслуженого працівни
ка культури України Є. Дуд
ника, а професійний спів
гурту «Пліка Вокаліз» (керів
ник Д. Лузановський) нікого
не залишив байдужим.

І завершилось свято во
кальнохореографічною
композицією «Наша єдина
студентська родина!» у ви
конанні всіх учасників кон
церту.
Режисер концерту – на
чальник відділу культурно
освітньої діяльності Л. Сидо
ренко, звукорежисер –
асистент кафедри хірургії
№3 В. Драбовський.
Висловлюємо щиру подя
ку за підтримку у проведенні
фестивалю ректору ВДНЗУ
«УМСА» проф. Ждану В.М.,
проректору з науковопе
дагогічної та виховної робо
ти проф. Похильку В.І. та йо
го заступнику доц. Ставиць
кій Н.П., голові первинної
профспілкової організації
академії доц. Борисовій
З.О., комісії по роботі з мо
лоддю при ППО академії та
адміністрації академії.
Бажаємо учасникам ко
лективів міцного здоров’я,
веселого весняного нас
трою, успіхів у навчанні та
великого творчого натхнен
ня! До зустрічі на заключно
му гала концерті «Студент
ська весна 2017»!
О.В. Дубровіна.
Доцент кафедри дитячої хірур
гічної стоматології з пропедев
тикою хірургічної стоматології.
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Лауреатами І премії на
Всеукраїнському фестивалі
конкурсі «Львівська рапсо
дія – 2017» стали наші колек
тиви художньої самодіяль
ності!
Ансамбль бальноспор
тивного танцю «Орхідея», ке
рівник Ірина Люблінська, та
ансамбль
барабанщиць
«Аритмія», керівник Євген
Дуднік.
Керівник ансамблю баль
носпортивного танцю «Орхі
дея» нагороджена дипло
мом «За високопрофесійну
плідну діяльність і подвиж
ництво в галузі культури і
мистецтва».
Художній керівник відділу
культурноосвітньої діяль
ності, Заслужений артист
естрадного мистецтва Ук
раїни Ігор Табель здобув
«Гранпрі» фестивалю.
На Міжнародному телеві
зійному фестиваліконкурсі
мистецтв «Зоряний олімп»,
що проходив у Полтаві 2123
квітня при підтримці Євро
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пейської молодіжної ліги,
Національної
всеукраїн
ської музичної спілки, Управ
ління у справах сім’ї, молоді
та спорту виконавчого комі
тету Полтавської міської ра
ди, ансамбль народного
танцю викладачів ВДНЗУ
«УМСА» «Візерунки» отримав
Диплом Міжнародного теле
візійного фестивалюконкур
су мистецтв «Зоряний олімп»
та став Лауреатом І ступеня
в номінації «Хореографічне
мистецтво» категорія профе
сіонали. Колектив також от

римав сертифікат – 5000 грн.
на участь у Міжнародних
фестиваляхконкурсах
«Чорноморські зірки» або
«Морський бриз».
Вокальний чоловічий ан
самбль «Пліка вокаліз» теж
став Лауреатом І ступеня в
номінації «Естрадний вокал»
та отримав сертифікат – 200
євро на участь у Міжнарод
ному мистецькому фестива
лі в Болгарії «Зірковий бриз».
Ансамбль бальноспор
тивного танцю «Орхідея»
став Лауреатом ІІ ступеня в

номінації «Хореографічне
мистецтво».
А також колективи взяли
участь у заключному гала
концерті фестивалю.
На ХІІ Міжнародному кон
курсі мистецтв «Закарпат
ський Едельвейс – 2017» у м.
Ужгороді Дипломами І сту
пеню нагороджені вокаль
ноінструментальний
ан
самбль з Гани «Аккра», ке
рівник Джеймс Інкум (фа
культет підготовки іноземних
студентів) та Заслужений
артист естрадного мистец
тва України Ігор Табель. Дип
ломами ІІ ступеню нагород
жені Йорданське музичне
тріо «Тараб», керівник Амро
Фарід (факультет підготовки
іноземних студентів) та на
родний аматорський хор
співробітників «Криниця», ке
рівник Оксана Дронова.
Вітаємо наших студентів
та викладачів з перемогами!

Відділ культурноосвітньої
діяльності.
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СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ А.В. ГРІМОВА

Адміністрація, профе
сорськовикладацький
склад, Рада ветеранів,
профспілковий комітет,
співробітники та студен
ти ВДНЗУ «УМСА» гли
боко сумують з приводу
смерті Грімова Анатолія
Володимировича – асис
тента кафедри пропедев
тики ортопедичної сто
матології, кандидата ме
дичних наук, доцента,

учасника бойових дій та
інваліда Другої світової
війни, ветерана праці і
Української медичної
стоматологічної акаде
мії.
Анатолій Володимиро
вич народився 20 травня
1926 року в с. Івні Бєлго
родської
області,
РРФСР, в селянській ро
дині.
Весною 1943 року доб
ровільно вступив до лав
захисників Батьківщи
ни. Спочатку служив ря
довим в 527му армій
ському ветеринарному
лазареті. На початку
1944 року потрапив в 227
окремий
стрілецький
полк в батарею, служив
також 2м номером про
титанкової зброї та ко

мандиром стрілецького
відділення 1го Україн
ського фронту. День Пе
ремоги зустрів у госпіта
лі на території Польщі.
З 1946 р. служив в охо
роні Маршала Г.К. Жу
кова в складі окремої ро
ти охорони штабу Одесь
кого військового округу.
Демобілізувався в 1950 р.
і вступив до Харківської
зуботехнічної
школи,
яку закінчив у 1952 році.
У 1953 році став сту
дентом
Харківського
стоматологічного інсти
туту, який закінчив у
1957 р. Після клінічної
ординатури був зарахо
ваний на кафедру орто
педичної стоматології
Харківського медичного
стоматологічного інсти

туту асистентом. У 1978
році захистив кандидат
ську дисертацію та пра
цював асистентом ка
федри пропедевтики ор
топедичної стоматології
ВДНЗУ «УМСА», пере
даючи свій життєвий і
професійний досвід сту
дентам і молодим викла
дачам.
Багаторічна професій
на діяльність Анатолія
Володимировича Грімо
ва буде прикладом для
майбутнього покоління
лікарів, а його добрі
справи вічно житимуть в
серцях тих, хто його
знав.
Висловлюємо найщи
ріші співчуття рідним та
близьким покійного.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
1882 року маловідомий німецький
мікробіолог Роберт Кох, після невда
лої спроби обговорити результати
своїх експериментальних дослід
жень з відомим науковим авторите
том Рудольфом Вірховим, який відмо
вив йому в аудієнції, зробив доповідь
«Етіологія туберкульозу» на засіданні
Берлінської спілки фізіологів.
Вперше Р. Кох виділив чисту культу
ру збудника туберкульозу і в своїх
експериментальних дослідженнях
переконливо показав, що етіологіч
ним фактором розвитку цієї хворо
би є мікобактерії туберкульозу.
Спроба Баумгартена оскаржити
пріоритет відкриття в судовому по
рядку не вдалась. Суд виніс рішен
ня, що пріоритет відкриття належить
Р. Коху. За це відкриття в 1905 році Р.
Коху була присуджена Нобелівська
премія.
Через 100 років ВООЗ офіційно
оголосила цей день «Днем всесвіт
ньої боротьби з туберкульозом»,
який відзначає і Україна проведен
ням місячника боротьби з цим зах
ворюванням. З 1998 року проведен
ня дня всесвітньої боротьби з тубер

кульозом підтримано в рамках
ООН.
Туберкульоз – це складна проб
лема людства всіх часів. І сьогодні,
коли ми знаємо про туберкульоз
практично все, ця проблема зали
шається невирішеною у більшості
країн світу.
За даними експертів ВООЗ, сьо
годні від одного збудника туберку
льозу у світі помирає більше людей,
ніж від усіх інфекційних захворювань
разом узятих, включаючи ВІЛ/СНІД.
Поява антибіотиків і антибактеріаль
них хіміопрепаратів в середині ми
нулого століття давала підстави ба
гатьом науковцям вважати «сторінку
інфекційних захворювань і туберку
льозу перегорнутою».
Але уже в кінці минулого і на по
чатку нового століття цей оптимізм
змінило глибоке розчарування і на
віть розпач. Збудник туберкульозу
продемонстрував всю силу живої
природи, її могутню адаптивну здат
ність до будьяких несприятливих
умов існування. Тривала антибакте
ріальна терапія породила нову
проблему медицини – втрату чутли
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вості збудника туберкульозу до ан
тибактеріальних препаратів. Внас
лідок цього захворюваність на ту
беркульоз у світі досягла такого рів
ня, що ВООЗ у 1990 році вимушена
була оголосити туберкульоз гло
бальною загрозою.
Сьогодні хіміорезистентний ту
беркульоз породжує нові протоко
ли антибактеріального наванта
ження по 56 препаратів з триваліс
тю лікування до 20 місяців. Такого
медикаментозного навантаження
організм не витримує. Хворі самі
припиняють лікування. Очевидно,
що хіміоантибактеріальна терапія
досягла межі своїх можливостей.
Необхідні нові методи удосконален
ня протоколів лікування таких форм
туберкульозу.
Курс фтизіатрії веде активний по
шук виходу із цієї складної ситуації.
Напрацьовані методи лікування різ
них форм туберкульозу із застосу
ванням хвильових технологій дають
підстави вважати, що вихід із фар
макотерапевтичного глухого кута
знайдено.
Професор А. Ярешко.
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