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ОСВІТА В УКРАЇНІ. ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
2527 жовтня 2016 року
відбувся Восьмий міжна
родний форум «Інноватика
в сучасній освіті» у Київ
ському Палаці дітей та
юнацтва.
У виставкових заходах
взяла участь ВДНЗУ «Укра
їнська медична стоматоло
гічна академія», яка стала
лауреатом конкурсу 1 сту
пеню в номінації «Інновацій
2830.09.2016 р. в Колонній
залі Київської міської держав
ної адміністрації відбулася ІІІ
міжнародна професійна вис
тавка «Освіта в Україні. Освіта
за кордоном», яку проводило
ТОВ «Лідерекспоцентр».
Метою проведення вистав
ки було формування суспіль
ного інтересу до освіти, попу
ляризація науковоосвітнього
потенціалу кращих навчаль
них закладів України.

ні підходи до впровадження
медіаосвітніх
технологій
для підвищення якості освіт
ньої діяльності».
Також Вищий державний
навчальний заклад України
«Українська медична сто
матологічна академія» на
городжений Дипломом за
активну участь в інновацій
ній освітній діяльності.
Вітаємо з перемогою!

У виставкових заходах бра
ла участь ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна ака
демія» та отримала ГранПрі
2016 року у рейтинговій номі
нації «Лідер інноваційного
розвитку міжнародної спів
праці та презентації націо
нальної освіти у світовому та
європейському освітньонау
ковому просторі».
Вітаємо з перемогою!!!

ОБЛАСНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ В СТІНАХ НАШОГО ВУЗУ

11 жовтня 2016 року на базі академії відбулась облас
на науковопрактична конференція «Проблемні питання
діагностики та захворювань шлунковокишкового трак
ту», організована ВДНЗУ «Українська медична стомато
логічна академія», Департаментом охорони здоров’я
Полтавської облдержадміністрації та Полтавським регіо
нальним відділенням «Української гастроентерологічної
Асоціації».
Відкрив роботу конференції проректор з науковопе
дагогічної роботи та післядипломної освіти академії, го
лова Полтавського регіонального відділення Української
гастроентерологічної Асоціації професор Скрипник І.М.

У роботі конференції взяла участь директор ДУ «Націо
нальний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»,
д.мед.н., професор Фадєєнко Г.Д., яка виступила з допо
віддю «Нове в діагностиці та лікуванні хворих з синдро
мом подразненого кишечника (СПК)». Професор Фадє
єнко Г.Д. акцентувала увагу на сучасних діагностичних та
лікувальних підходах хворих на СПК, навівши принципові
відмінності положень Римських критеріїв IV (2016).
Досвід ведення хворих з СПК у своїй доповіді висвітлила
к.мед.н., асистент кафедри сімейної медицини і терапії
Кірьян О.А.
Професор Ігор Миколайович Скрипник представив до
повідь на тему «Функціональні розлади біліарного тракту:
діагностичні критерії, тактика ведення хворих». В доповіді
особлива увага була приділена критеріям діагностики та
лікування функціональних розладів жовчного міхура,
сфінктера Одді та панкреатичного сфінктера.
Обласний позаштатний гастроентеролог к.мед.н. Пет
ренко В.П. акцентувала увагу на своєчасному створенні
та впровадженні локальних протоколів з гастроентеро
логії.
У роботі конференції взяли участь лікарі  гастроенте
рологи, терапевти, сімейні лікарі ЛПЗ Полтавської облас
ті, а також лікарікурсанти та інтерни.
Скрипник І.М.
Заслужений діяч науки та техніки України,
голова Полтавського обласного осередку ВГО «Українська
гастроентерологічна асоціація», зав. кафедри внутрішньої
медицини №1, д.мед.н., професор.

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
12 жовтня 2016 року відбулося традиційне засідання вченої
ради Вищого державного навчального закладу України «Укра#
їнська медична стоматологічна академія».
На почату засідання ректор академії
професор В.М. Ждан урочисто вручив
грамотиподяки від Полтавської облас
ної ради викладачам кафедри україноз
навства та гуманітарної підготовки –
завідувачці кафедри, к.філолог.н., доц.
Лещенко Т.О., доц. Шарбенко Т.В.,
ст.викл. Юфименко В.Г. за культурно
освітню діяльність, що сприяє відрод
женню духовності українського народу,
розвитку рідної мови, та активну гро
мадянську позицію.
Першим питанням на вченій раді бу
ла заслухана доповідь начальника відді
лу культурноосвітньої діяльності Си
доренко Л.В. та голови Студентського
парламенту Щербини О.І. про роботу
відділу культурноосвітньої діяльності з
художньоестетичного виховання сту
дентів та співробітників академії.
Наступним про виконання умов
Контракту на посаді за 5 років вичер
пно доповів декан медичного факульте
ту №1 доцент Рябушко М.М.

Був заслуханий також і докладний
звіт завідувача кафедри філософії і сус
пільних наук доцента Салія А.В. про
виконання умов Контракту на посаді за
5 років.
Начальник відділу з науковопедаго
гічної роботи та організації навчально

наукового процесу професор Білаш
С.М. змістовно виступив з доповнен
нями до Положення про організацію
освітнього процесу в академії.
Також на вченій раді одноголосно бу
ло затверджено теми докторської ди
сертації докторанта кафедри пропедев
тики ортопедичної стоматології доц.
Козака Р.В. та доцента кафедри нерво
вих хвороб з нейрохірургією та медич
ною генетикою доц. Дельви І.І.
Єлизавета Золотарьова.
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НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
Нещодавно відбулася науково
практична конференція з міжна
родною участю «Комплексний
підхід до реабілітації стоматоло
гічних хворих у сучасних умовах»,
присвячена 80річчю з Дня народ
ження професора В.В. Рубаненка і
95річчю Вищого державного нав
чального закладу України «Укра
їнська медична стоматологічна
академія».
В роботі конференції взяли
участь більше 300 учасників, у то
му числі ззакордону: Andrej Kiel
bassa, Michael Wolgin – Austria
(Krems). Було представлено 15 ус
них доповідей та 53 стендові.
Учасників конференції привітав
ректор Вищого державного нав
чального закладу України «Укра
їнська медична стоматологічна
академія», заслужений лікар Ук
раїни, доктор медичних наук,
професор Ждан Вячеслав Мико
лайович.
Конференція пройшла на висо
кому науковому рівні. Доповіді
2 сторінка

відзначалися актуальністю і гли
биною проведених досліджень.
Під час конференції працювали
виставки, організовані ТОВ «Віо
ла Медтехніка», компанія «СТО
МАТ СВІТ», компанія «Colgate
Palmolive Ukraine». На перерві
гостей частувала кавою та солодо
щами «Львівська кав’ярня».
Дворник В.М.
Завідувач кафедри ортопедичної
стоматології з імплантологією, професор.

Новіков В.М.
Професор кафедри ортопедичної
стоматології з імплантологією.
Тесленко О.І.
Доцент кафедри ортопедичної
стоматології з імплантологією.
Кузь Г.М.
Доцент кафедри ортопедичної
стоматології з імплантологією.
Єрис Л.Б.
Доцент кафедри ортопедичної
стоматології з імплантологією.
Баля Г.М.
Доцент кафедри ортопедичної
стоматології з імплантологією.

Трибуна лікаря

12 жовтня 2016 року у
ВДНЗУ «УМСА» вперше від
бувся медикопатріотич
ний конкурс професійної
майстерності «Лікар – пат
ріот, захисник України!»,
присвячений Дню захисни
ка України, Дню україн
ського козацтва та святу
Покрови пресвятої Богоро
диці.
Організаторами конкур
су виступили профком ака
демії (голова профкому –
доцент Борисова З.О.) та
Центр управління освітньо
виховною та гуманітарною
роботою з молоддю акаде
мії (проректор з науково
педагогічної та виховної ро
боти професор Похилько
В.І.). Ініціатор проекту –
голова комісії з питань по ро
боті з молоддю доцент Дуб
ровіна О.В.

З вітальним словом висту
пив ректор академії профе
сор Ждан Вячеслав Мико
лайович та начальник Уп
равління у справах сім’ї,
молоді та спорту виконав
чого комітету Полтавської
міської ради Ромас Олена
Миколаївна.
Вячеслав Миколайович
вручив Подяки головному лі
карю Комунальної Установи
«Полтавського обласного
центру екстреної медичної
допомоги та медицини ка
тастроф» Лавренку Олек
сандру Степановичу, ди
ректору благодійної гро
мадської організації «Ме
дичний спецпідрозділ «Вар
тові життя» у Полтаві Лозі Вік
торії Володимирівні та на
чальнику Полтавського гос
піталю, полковнику медич
ної служби Оксьону Віктору
Анатолійовичу за надану
матеріальнотехнічну та ор
ганізаційну допомогу у під
готовці та проведенні кон
курсу.
Начальник Управління у
справах сім’ї, молоді та
спорту виконавчого коміте
ту Полтавської міської ради
Ромас Олена Миколаївна
вручила Подяки міського го
лови заступнику голови
профкому к.мед.н. Мики
тенку А.О., голові комісії з
питань по роботі з молоддю
доценту Дубровіній О.В., за
відуючому кафедри меди

Трибуна лікаря

цини катастроф та військо
вої медицини, д.мед.н. до
центу Шепітьку К.В. за сум
лінну плідну працю, висо
кий професіоналізм, актив
ну громадянську позицію,
вагомий особистий внесок
у розвиток духовності під
ростаючого покоління та з
нагоди Дня захисника Ук
раїни.
Лікаріінтерни змагалися
в 4х конкурсах по наданню
екстреної допомоги в умо
вах, максимально набли
жених до реальних, де про
демонстрували навички з
тактичної медицини, надан
ні первинної медикосані
тарної допомоги, професі

оналізм та командну робо
ту медиків в екстремальних
умовах. Так, в запеклій про
фесійній боротьбі зійшлися
3 команди – «Червоні», «Си
ні» та «Жовті».
Переможцем конкурсу
стала команда «Червоних»
(капітан Фидря Тарас Вале
рійович). Друге місце розді
лили команда «Жовтих» (ка
пітан Корогод Антоніна Ми
колаївна) та команда «Си
ніх» (капітан Бараннік Федір
Вікторович).
Олександр
Степанович Лавренко влуч
но підмітив, що переможця
ми стали всі 18 учасників,
адже вони отримали без
цінний досвід в наданні екс

треної медичної допомоги
та тактичній медицині.
Команди були нагород
жені дипломами, солодки
ми подарунками, футболка
ми з логотипами конкурсу
та отримали сертифікати
учасника, а командапере
можець отримала кубок та
6 кровоспинних джгутів
«Січ» (стандарт НАТО).
Присутніх на заході вітали
художні народні самодіяль
ні колективи академії, які
подарували чудові пісні та
запальні танці.
До нових зустрічей у 2017
році!

Єлизавета Золотарьова

сторінка 3

ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ «ПАТОФІЗІОЛОГІЯ. НЕРВОВИЙ БЛОК»

21 та 22 жовтня 2016 року на базі ВДНЗУ «УМСА» було
проведено цикл лекцій з патофізіології нервової системи
від завідуючого відділу загальної та молекулярної патофі
зіології інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН Укра
їни проф. Досенка В.Є. та старшого наукового співробіт
ника к.мед.н. Нагібіна В.С.
Захід було організовано Радою Наукового Товариства
Студентів спільно з ГО «Всеукраїнська молодіжна асоціація
студентівмедиків» (UMSA) та molecula.club.
Упродовж трьох тижнів студенти мали змогу обрати теми
лекцій шляхом голосування у соціальних мережах (група
«UMSA Poltava» та «Рада НТС»). Студенти ВДНЗУ «УМСА» об
рали один із найскладніших блоків – нервовий, який скла
дався з п’ятьох лекцій:
1 лекція: Патофізіологія нервових захворювань: гемікра
нія, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз.
2 лекція: Шизофренія.
3 лекція: Інсульт.
4 лекція: Хвороба Альцгеймера.
5 лекція: Патофізіологія психічних захворювань: наркома
нії (алкоголізм, тютюнопаління, опіоїдна та інші види залеж
ності).

На лекції були присутні представники кафедри експери
ментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологі
єю та алергологією; кафедри психіатрії, наркології та ме
дичної психології; кафедри медичної, біоорганічної та біо
логічної хімії, а також викладачі кафедри патофізіології ра
зом зі студентами 3го курсу стоматологічного факультету, в
яких вони є кураторами. Окрім цього, лекційна аудиторія
була повністю заповнена студентами різних курсів, інтер
нами, лікарями.
Присутні відмітили надзвичайно високий науковий рівень
викладання, професіоналізм лекторів, змістовність лекцій
та дружню атмосферу, яка панувала під час заходу. Живий
гумор та широкоглядність уяви доповідачів відмінно допов
нили складні молекулярні структури та терміни, що дозво
лило підтримувати зацікавленість студентів протягом усього
блоку лекцій.
Після закінчення захоплюючого лекційного курсу «Пато
фізіологія. Нервовий блок» відбулася неформальна зустріч
лекторів – лауреата Державної премії України, віцепрези
дента Наукового товариства патофізіологів України профе
сора В.Є. Досенка та кандидата медичних наук, старшого
наукового співробітника В.С. Нагібіна зі студентами – чле
нами НТС.
Професор Костенко В.О. разом із студентамичленами
НТС запросив гостей у подорож визначними місцями Пол
тави та почастували київських науковців стравами полтав
ської кухні. У зустрічі взяли участь: завідувач кафедри пато
фізіології професор В.О. Костенко, куратор Ради НТС про
фесор К.С. Непорада, голова Ради НТС студ. Георгій Ле
вицький разом із членами НТС та UMSA Poltava.
Сподіваємося, що це лише початок плідної співпраці інс
титуту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України зі студен
тами ВДНЗУ «УМСА».
Дякуємо та чекаємо на нові зустрічі!

Г. Левицький.
Голова Ради НТС, студент 6 курсу мед. ф7ту №1.

ДО ДНЯ БОРОТЬБИ З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
15 жовтня увесь світ відзначає День
боротьби з раком молочної залози, а
20 жовтня – вся українська спільнота
вшановує людей, чиї долі торкнулася
ця підступна хвороба. Щороку у цей
день стартують різноманітні благодійні
акції, соціальні проекти задля поши
рення знань про онкологічні захворю
вання молочної залози серед жіночого
населення України.
З нагоди відзначення Всеукраїнсько
го дня боротьби із захворюванням на
рак молочної залози та з метою при
вернення уваги громадськості до цієї
важливої проблеми, ВДНЗУ «УМСА» бу
ло проведено низку інформаційно
просвітницьких заходів.
19 жовтня за підтримки Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту вико
навчого комітету Полтавської міської
ради ініціативна група у складі викла
дачів кафедри онкології та радіології з
радіаційною медициною ВДНЗУ «УМ
СА» (завідувач кафедри – д.мед.н.,
професор В.П. Баштан) разом зі сту
дентамимедиками волонтерських за
гонів академії провела міський сані
тарнопросвітницький захід з метою
актуалізації проблеми та підвищення
поінформованості населення міста
Полтави до соціальної значущості од
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ного з найпоширеніших онкологічних
захворювань серед жінок. Організато
рами даного заходу стали проректор
з науковопедагогічної та виховної ро
боти академії, д.мед.н., професор По
хилько В.І. та заступник декана медич
ного факультету №1, доцент Ющенко
Ю.П. (координатор проекту).
Наші волонтери працювали в декіль
кох локаціях міста (вул. Шевченка, вул.
Соборності, вул. Остапа Вишні, вул. Іва
на Мазепи, ТРЦ «Київ»), де роздавали ін
формаційні листівки та брошури, інфор
муючи жінок про справжній стан проб
леми раку молочної залози, знайомля
чи з основними методами, які дозволя
ють виявити хворобу та наголошуючи на
важливості своєчасного діагностуван
ня захворювання. Найінформативнішим
був захід у ТРЦ «Київ», де разом зі сту
дентами працювали викладачі кафед
ри онкології.
20 жовтня гостем телевізійної програ
ми «Ранок на Лтаві» став завідувач ка
федри онкології та радіології з радіацій
ною медициною, д.мед.н., професор
Баштан В.П., який розповів про фактори
ризику виникнення раку молочної зало
зи, наголосив на важливості його ран
нього діагностування (самообстежен
ня молочних залоз, своєчасне звернен

ня за медичною допомогою).
Цього ж дня волонтери ВДНЗУ «УМ
СА» провели тематичні бесіди зі сту
дентами природничого факультету
ПНПУ ім. В.Г. Короленка та ознайомили
їх із методом самообстеження, який
дозволяє своєчасно виявити захворю
вання на рак молочної залози.
20 жовтня студенти медичного відді
лення, спеціальності «Сестринська
справа» медичного коледжу академії,
під керівництвом викладача медсес
тринства в акушерстві та гінекології
Жепко В.П., організували акцію, прис
вячену Всеукраїнському дню боротьби
із захворюванням на рак молочної за
лози. Було створено тематичні санітар
ні бюлетні, пам’ятки з правилами само
обстеження. В якості підтримки Дня бо
ротьби з раком молочної залози, сту
денти та викладачі отримали тематич
ну рожеву стрічку і прослухали корис
ну інформацію про методи та профі
лактику захворювання.
Висловлюємо щиру вдячність адмі
ністрації ТРЦ «Київ» та нашим спонсо
рам – компанії «Bionorica», медичному
центру «Медіон» за підтримку у прове
денні заходів.

Трибуна лікаря

УРОК ЗДОРОВ’Я НА КАФЕДРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВСТОМАТОЛОГІВ
19 жовтня 2016 року на кафедрі піс
лядипломної освіти лікарівстомато
логів ВДНЗУ «УМСА» проведена ви
ховна година для лікарівінтернів та
курсантів у вигляді уроку здоров’я
(здорового способу життя).
На заході були присутні викладачі
кафедри, лікарікурсанти та лікаріін
терни. Своїм 30ти річним життєвим
досвідом здорового способу життя
поділилися викладачі кафедри, кан
дидати медичних наук, інструктори з
різних видів єдиноборств Мельник
Владислав Леонідович та Шевченко
Василь Кирилович. Доповідачі розпо
віли про світовий досвід збереження
здоров’я, який включає 8 основних
факторів (ключів) здоров’я:
• Раціональне харчування
• Фізичні вправи
• Вода – цілющий бальзам
• Сонячне світло
• Повітря
• Відпочинок
• Стриманість (помірність, невжи
вання) від шкідливих звичок
• Віра в Бога
Фактори досягнення здорового
способу життя:
• Роль вітамінів у сучасному житті
• Кулінарні рецепти світової кухні
• Застосування овочевих культур як
ліків
• Нетрадиційні методи лікування
Увага аудиторії була акцентована на
нетрадиційних методах лікування, зав
дяки яким досягається гармонічний
баланс енергії при захворюваннях
серцевосудинної системи: гіпертонії,
стану після інфаркту міокарду; зняття
стресу, нормалізація та відновлення

гормонального балансу: очищення
організму, нормалізація обміну речо
вин, відновлення нервової системи; від
новлення функцій клітин, підвищення
імунітету, покращення обміну речовин,
підвищення потенції; нормалізація фун
кцій органів і систем організму.
Кожна людина має вибір по збере
женню свого здоров’я – прислухатись
до порад досвідчених фахівців, або
йти своїм шляхом, спираючись на ін
дивідуальне бачення питань здоров’я
в залежності від способу життя.
Класичне бачення багатьох людей
з приводу здорового способу життя
залишається стабільним – це поєд
нання природних факторів, повноцін
ний відпочинок, здорова їжа, щоденні
фізичні вправи, профілактика стресо
вих ситуацій, позитивне мислення, які
дають можливість профілактики захво
рювань та довгого і щасливого повно
цінного життя.
У другій половині уроку були проде

œ≈–≈ÃŒ∆≈ÃŒ ≤Õ—”À‹“ –¿«ŒÃ
29 жовтня, починаючи з 2004 року,
коли Всесвітня організація охорони
здоров’я оголосила інсульт глобаль
ною епідемією, в усіх країнах світу від
значається День боротьби з інсультом.
Наразі ця проблема є надзвичайно
актуальною для України, оскільки ми
посідаємо одне з перших місць у Єв
ропі за показниками цереброваску
лярної захворюваності та смертності
від інсульту. Щороку в Україні фіксують
100110 тисяч випадків інсульту. Трети
на з них – у людей працездатного віку.
З метою підвищення інформованості
населення нашого міста до соціаль
ної значущості даного захворювання,
зниження факторів ризику та пропа
ганди здорового способу життя ініціа
тивна група у складі викладачів ка
федри нервових хвороб з нейрохірур
гією та медичною генетикою ВДНЗ
України «Українська медична стома
тологічна академія» (завідувач кафед
ри професор Н.В. Литвиненко, відпові
дальна за виховну роботу асист. А.М.
Кривчун) за підтримки Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту вико
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навчого комітету Полтавської міської
ради провела міський санітарно
просвітницький захід «ПЕРЕМОЖЕМО
ІНСУЛЬТ РАЗОМ», у якому брали участь
студентимедики волонтерських заго
нів академії (координатор – заступник
декана медичного факультету №1 до
цент Ю.П. Ющенко).
Захід було проведено 27 жовтня в
декількох локаціях міста (вул. Шевчен
ка, 23; вул. Соборності (район ТЦ «Зла
то місто»); вул.Соборності, 30/12 (ра
йон ТД «ЦУМ»); вул. Остапа Вишні (ра
йон ТЦ «Конкорд»).
Найактивнішою була робота студен
тів у ТРЦ «Київ», де вони не лише роз
повсюджували інформаційні листівки
щодо профілактики інсультів, факторів
ризику, а й вимірювали всім бажаю
чим артеріальний тиск.
Висловлюємо щиру вдячність адмі
ністрації ТРЦ «Київ» за підтримку у про
веденні заходу.

Кривчун А.М.
Асистент кафедри нервових хвороб з
нейрохірургією та медичною генетикою

монстровані вправи звукової та тра
диційної цигунтерапії для повсякден
ного застосування, елементи літоте
рапії, зцілюючих афірмацій для зняття
стресу на робочому місці лікарясто
матолога.
Лікарям були представлені та про
коментовані світові літературні дже
рела, стосовно теми уроку здоров’я,
та авторська література.
Слухачі висловили вдячність допові
дачам, задавали багато питань,
пов’язаних з індивідуальними підхода
ми до свого здоров’я, можливими
стресовими факторами, як на роботі,
так і в повсякденному житті.
Для молодого покоління лікарів ця
зустріч запам’ятається своєю щиріс
тю та великим об’ємом цікавої прак
тичної пізнавальної інформації.

К.мед.н. Мельник В.Л.,
к.мед.н. Шевченко В.К.,
кафедра післядипломної освіти
лікарів7стоматологів.

Ïðîñèìî ïðî ï³äòðèìêó
«Піклуючись про щастя інших, ми знаходи
мо своє власне» – під таким гаслом студенти
волонтери медичних факультетів академії та
медичного коледжу ініціювали ще два нап
рямки своєї роботи (координатор – доцент
Ю.П. Ющенко). Зокрема, взяли шефство над
відділенням передчаснонародженних та па
тології новонародженних дитячої міської клі
нічної лікарні м. Полтава та піклуються про
пацієнтів онкогематологічного відділення ди
тячої міської клінічної лікарні м. Полтава.
Найбільшою радістю і нагородою для волон
терів є щирі усмішки маленьких пацієнтів та
розуміння, що їх чекають, що їхня допомога
дуже потрібна.

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ!
Запрошуємо вас активно підтримати ді
яльність наших волонтерів та допомогти в
реалізації проекту підтримки маленьких
пацієнтів. Центром управління освітньо
виховною та гуманітарною роботою з мо
лоддю оголошено збір подарунків (іграш
ки, матеріали для занять творчістю, книги)
для дітей онкогематологічного відділення.
Сподіваємось на розуміння, небайду
жість та підтримку.
Збір подарунків у кім. №20 (1й поверх
адміністративного корпусу академії).

Трибуна лікаря

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
До дня працівників освіти
у м. Полтава відбувся цілий
ряд урочистостей – вітали
невтомних діячів цього над
важливого ремесла.
Представники ВДНЗУ «УМ
СА» на чолі з ректором ака
демії професором Жданом
В.М. взяли участь в обласно
му святі, приуроченому Дню
працівників освіти. Урочис
тості відбулися у приміщенні
Полтавського академічного
обласного українського му
зичнодраматичного театру
ім. М.В. Гоголя.
Також з нагоди свята
освітяни зібралися у Палаці
дозвілля «Листопад».
На святкування були зап
рошені представники трудо
вих колективів шкіл, дошкіль

них, позашкільних закладів
Полтави, а також вищої, про
фесійної освіти та інших ос
вітніх установ, розташованих
на території міста.

Найтепліші слова приві
тань й найщиріші слова
вдячності лунали на адресу
працівників освітянської га
лузі. Полтавський міський
голова Олександр Федо
рович Мамай висловив
сердечну вдячність за нев
томну працю, великий та
лант сіяти мудрість і знання
та за сумлінну працю і про
фесійні досягнення нагоро
див кращих із кращих пра
цівників педагогічної галузі
грамотами та подяками,
нагрудними знаками та гро
шовими винагородами.
За багаторічну сумлінну
працю, високу професійну
майстерність, значні досяг
нення в навчальновиховній
діяльності, вагомий особис

тий внесок у справу підго
товки висококваліфікованих
фахівців та з нагоди профе
сійного свята – Дня праців
ників освіти ПОДЯКОЮ від
міського голови Олексан
дра Мамая була удостоєна
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри гігієни,
екології та охорони праці в
галузі ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна
академія» ФІЛАТОВА Ва
лентина Луківна.
Вітаємо та бажаємо міц
ного здоров’я, наснаги, і
надалі не втрачати нат
хнення в роботі та подаль
шої самовідданої праці на
освітянській ниві!!!

Єлизавета Золотарьова.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК2016
Наприкінці вересня осінь дарує
нам золото падолисту, різнобарв’я
жоржин і своє неповторне свято –
Всеукраїнський день бібліотек.
З цієї нагоди у читальній залі акаде
мії відбулися урочистості, на яких були
присутні: ректор академії, заслуже
ний лікар України, доктор медичних
наук, професор Вячеслав Миколайо
вич Ждан, представники адміністрації
академії, викладачі, студенти та спів
робітники бібліотеки ВДНЗУ «УМСА».
Теплі слова вітань з вуст ректора,
його безцінний подарунок – ключі від
двох нових електронних читальних зал
на 74 автоматизованих робочих місць,

святкова промова директора бібліо
теки, музичнопоетичні виступи наших
студентів, гумор від збірної команди
КВК стоматологічного факультету ство
рили атмосферу радості.
У свою чергу, від бібліотеки ВДНЗУ
«УМСА» на честь 95річчя академії та
до її майбутнього ювілею – 100річчя,
присутнім було презентовано перший
розділ віртуального Путівника «Сторін
ки академічної біографії в книжкових
виданнях» – «Перший період (1921 –
1931)».

Т.Ю. Резутіна.
Провідний бібліотекар.

ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÍÀØÎÃÎ ÂÓÇÓ – ÄÎ ÆÎÂÒÍÅÂÈÕ ÑÂßÒ
14 жовтня 2016 року студенти та викла
дачі ВДНЗУ «УМСА» взяли активну участь у
святкуванні Покрови Пресвятої Богороди
ці та свята Захисника України на благо
дійному ярмарку біля СвятоУспенського
кафедрального собору, організованому
ГО «Команда небайдужих» міста Полтава.
Студенти виступили з яскравим танцю
вальним флешмобом під назвою «Україн
ські долоні».
У зв’язку з цим, хочеться відмітити ка
федру фізичного виховання та здоров’я,
фізичної реабілітації, спортивної медици
ни. Особливо її викладачів – Лупало Оле
ну Володимирівну та Скриннік Евгенію
Олександрівну, які підібрали музику, ма
люнок танцю та знайшли час, щоб органі
зувати студентів для цього феєричного
дійства.
Свято об’єднало студентів та виклада
чів кафедр і принесло справжнє задово
лення всім її учасникам, тим паче, що по
года цьому сприяла.

Нечепаєва Л.В.
Заступник декана з виховної роботи
стоматологічного факультету, доцент.
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До 95ї річниці ВДНЗУ «УМСА» ка
федра анатомії людини презентує
сучасну експозицію анатомічного
музею.
«Anatomia fundamentum medicina
est» – анатомія є основою медицини.
Цей вислів не потребує доказів, це
насправді так, а анатомічний музей –
квінтесенція вищевказаного.
Музей кафедри у теперішній струк
турі сформований у 1975 році, коли
кафедру з підвального приміщення
адміністративного корпусу перевели
на 4й поверх морфологічного корпу
су. Спочатку музей займав два примі
щення у різних кінцях кафедри. Му
зей №1 призначався для «сухих пре
паратів» (кістки); музей №2 – для «во
логих препаратів». У 2000 році музей
було об`єднано в одному приміщені
з двох кімнат. Принцип розділу музею
на «сухий» та «вологий» був збереже
ний.
З кожним роком значно покращу
вались дизайн, підбір та виготовлен
ня нових, оригінальних експонатів.
Всю експозицію музею можна роз
ділити на декілька основних груп: під
бір оригінальних кісткових та 3Dпре
паратів; препарати суглобів та м’язів;
вологі анатомічні препарати всіх ор
ганів людини; муміфіковані тотальні
препарати; підбір ін’єкційнокоро
зійних препаратів; тривимірні моделі
багатьох органів; двовимірні колажі
світлин матеріалів дисертаційних ро
біт; колекція препаратів розвитку лю
дини в онтогенезі та вади розвитку;
портрети видатних вчениханатомів;
крилаті вислови про медицину лати
ною. Частина експозиції розміщена
у коридорі кафедри.
У кімнаті «сухих препаратів» експо
нується підбір скелетів плодів люди
ни на різних етапах розвитку. Зібрана
колекція черепів та нижніх щелеп –
проф. Шерстюк О.О.
У колекції м`язових препаратів
значний інтерес представляють пре
парати голови, шиї та кінцівок.
Усі анатомічні препарати розміще
ні на стелажах сучасного дизайну,
мають електричне підсвічування. У
цій кімнаті зібрані також авторефе
рати дисертаційних робіт за багато
років; досягнення кафедри у вигляді
грамот, дипломів, патентів, нововве
день тощо. Окремо виставлені аль
бом історія кафедри та історія Сту
дентського наукового товариства,
розбірні муляжі тіла людини.
У кімнаті «вологих анатомічних пре
паратів» розміщені шафи з тотальни
ми муміфікованими препаратами –
це базове надбання кафедри. Але
вони містяться у старих металевос
кляних шафах, які не відповідають су
часному вигляду музею. Ми рішуче
налаштовані на заміну цих «монстрів
минулого». На окремих стелажах з
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електричним підсвічуванням зібрані
корозійні препарати, виготовлені сту
дентами та викладачами кафедри:
Костиленко Ю.П., Шерстюком О.О.,
Степанчук А.П., Свінцицькою Н.Л.,
Блищавенко Ю.В., Устенко Р.Л., Алі
Махмуд Азмі Хусейном.
Особливий інтерес викликає оригі
нальний підбір корозійних препара
тів печінки тварин, яку виготовив доц.
Недбай Б.О. Підбір включає близько
сорока експонованих препаратів та
приблизно така ж кількість міститься у
запаснику музею кафедри. Поруч
для порівняння експонуються вологі
та корозійні препарати печінки лю
дини.
На стелажах, де експонуються ор
гани ЦНС, особливо слід відзначити
оригінальні препарати головного й
спинного мозку, татуйовані утворення
на перерізах головного мозку, які ви
конали студенти під керівництвом
проф. Шерстюка О.О. та викладача
Солдатової І.М.
За останній час виготовлений під
бір препаратів онтогенезу людини.
Це препарати плодів людини термі
ном від 12 тижнів до народження –
доц. Тихонова О.О.
Стіни музею «прикрашені» колажа
ми світлин матеріалів дисертацій
проф. Шерстюка О.О., доц. Степан
чук А.П., доц. Свінцицької Н.Л., доц.
Гриня В.Г., доц. Пілюгіна А.В., викл. Ус
тенка Р.П., викл. Блищавенко Ю.В.
Окремий стелаж займають триви
мірні моделі органів, виготовлені про
фесором Костиленко Ю.П. На почес
ному місці розміщено портрет та ко
ротка біографія першого завідувача
кафедри Полтавського періоду
проф. Косіцина І.І.
У частині музею, яка розмістилася
у коридорі, виставлено: чеканний
барельєф з портретом першого заві
дувача кафедри акад. Воробйова
В.П.; два повних скелета, де змоде
льовані артеріальна та венозна сис
теми; портрети видатних учених, які

внесли вагомий внесок у розвиток
анатомії; стенди, на яких відображе
но: «Візитка кафедри» зі світлинами
усіх викладачів», «Історія кафедри за
95 років», «Робота Студентського на
укового гуртка та досягнень студентів
на конференціях, олімпіадах» (керів
ник доц. Степанчук А.П.), «Виховна
робота кафедри» (керівник Білаш
В.П.), цикл картин, на яких відобра
жена еволюція людини, картина, де
зображено проведення практичного
секційного заняття, мармурова плита
з викарбуваними прізвищами усіх за
відувачів кафедри за 95 років існу
вання ВДНЗУ «УМСА».
Анатомічний музей – це не тільки
зібрання анатомічних препаратів,
але й місце проведення практичних
занять. Останнім часом, коли немає
можливості працювати з трупним ма
теріалом, виготовляти вологі препа
рати, музей, як ніколи, відіграє велику
роль у навчальному процесі. Це міс
це, де студентмедик має унікальну
можливість побачити орган у його
природному вигляді.
Про наш музей знають не лише у
стінах академії, а й далеко за її ме
жами. Школярі міста, області та сту
денти інших вищих і середніх нав
чальних закладів часто приходять на
оглядові та тематичні екскурсії, за рік
проводиться до 3040 екскурсій.
Особливу зацікавленість музей вик
ликає в абітурієнтів під час прове
дення Дня відкритих дверей. Музей
також орієнтовано на проведення
занять студентівбіологів інших ВНЗ.
Про наш музей знають і за кордоном,
за останні роки нас відвідали грома
дяни Угорщини, Австралії, Ізраїлю,
Італії, Німеччини, Англії, Канади, Іра
ну, Йорданії, про що свідчать схваль
ні відгуки у журналі відвідувань.
Музей кафедри анатомії людини –
варто подивитись!
Професор Шерстюк О.О.,
старший викладач Рогуля В.О.,
кафедра анатомії людини.
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23 вересня Полтава відзна#
чала 73#ю річницю визволен#
ня від німецько#фашист#
ських загарбників та 1117#у
річницю з дня заснування міс#
та.
Адміністрація, ветерани,
викладачі, співробітники та
студенти Вищого державно
го навчального закладу Ук
раїни «Українська медична
стоматологічна академія»
разом із сотнями полтавців
вшанували пам’ять тих, хто
поліг у бою за свободу рід
ного краю та схилили голо
ви перед усіма героямивиз
волителями, що здійснили
великий, незабутній подвиг.
На виконання розпоряд
ження Кабінету Міністрів
України від 20.04.2016 року
№285р щодо відзначення у
2016 році Дня пам’яті та
примирення і Дня перемоги
над нацизмом у Другій сві
товій війні та з нагоди свят

кування 73ї річниці визво
лення міста від німецько
фашистських загарбників,
викладачами кафедр стома
тологічного, медичного фа
культету №1, №2, факульте
ту підготовки іноземних
студентів, факультету після
дипломної освіти, а також
педагогічним колективом
медичного коледжу було
проведено цикл заходів: зус
трічі студентів та педагогіч
ного колективу з ветерана
ми Другої світової війни,
учасниками АТО та бойових
дій в Афганістані, військо
вими лікарями, представни
ками військової частини
м. Полтава; відвідували
учасників антитерористич
ної операції, які знаходяться
на лікуванні та реабілітації у
Полтавському військовому
госпіталі, пацієнтів Полтав
ського обласного клінічного
госпіталю для інвалідів вій

ни; вітали мешканців Горба
нівського
геріатричного
пансіонату ветеранів війни
та праці; представили доку
ментальний фільм «Історія
гідності», присвячений учас
ті України у Другій світовій
війні та тривалій боротьбі
нашого народу за свою неза
лежність, презентацію робо
ти волонтерів, яка спрямо
вана на всебічну допомогу
бійцям АТО, а також прово
дилися виховні години зі
студентами, у ході яких по
рушувалися важливі питан
ня героїзму, самопожертви і
незламності наших героїв та
усього українського народу.
Співробітники академії
разом із високоповажними
ветеранами урочисто покла
ли квіти до реконструйова
ного пам’ятника героямме
дикам – нашим студентам й
співробітникам, що загину
ли у роки Другої світової.
Шановний
ветеран
ВДНЗУ «УМСА» – профе
сор кафедри внутрішньої ме
дицини №1 Максим Андрі
йович Дудченко поздоровив
усіх присутніх з великим свя
том та побажав всебічного
процвітання і мирного неба
над головою.
Потім представники ака
демії святковою ходою ру
шили до Меморіалу Солдат
ської Слави, де разом із виз
волителями Полтави, вете

ранським активом, керівни
ками області та міста, депу
татами місцевих рад, пред
ставниками трудових колек
тивів, громадських організа
цій та політичних партій, ко
мандирами військових час
тин Полтавського гарнізону,
командиром 16го окремого
батальйону, який зараз пере
буває у зоні АТО, студентами
та усіма небайдужими меш
канцями міста вшанували
пам’ять героїв, полеглих у
боях за Батьківщину, хвили
ною мовчання і поклали кві
ти та урочисту гірлянду Ша
ни до Вічного вогню.
Два роки і п’ять днів три
вала окупація фашистами
нашого міста. Та завдяки
невмирущому подвигу геро
їввизволителів, які ціною
власного життя та здоров’я
відважно боролися за волю
й незалежність, рятували
наше місто, країну та світ
від нацистського понево
лення, ми маємо можли
вість жити у вільній країні.
Ваш подвиг незабутній! Ми
у вічному боргу перед Вами.
Щиро дякуємо Вам, визволи#
телям, низько вклоняємося
за мирне небо над головою та
бажаємо міцного здоров’я,
наснаги та довгих років
життя!
Єлизавета Золотарьова.

ÇÓÑÒÐ²× ²Ç ÂÅÒÅÐÀÍÎÌ ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ
До Дня захисника Украї
ни та Дня українського ко
зацтва 13 жовтня 2016 року
кафедрою внутрішньої ме
дицини №1 (завідувач –
професор Скрипник Ігор
Миколайович) була прове
дена зустріч студентів 12,
13, 14 та 15 груп IV курсу
медичного факультету №1 з
корифеєм нашої медици
ни, ветераном Другої світо
вої війни, нагородженим 5
бойовими орденами і 25
медалями, підполковником
медичної служби у відстав
ці, професором кафедри
внутрішньої медицини №1,
доктором медичних наук,
почесним
академіком
ВДНЗУ «Українська медич

8 сторінка

на стоматологічна академія» Макси
мом Андрійовичем ДУДЧЕНКО.
Шановний ветеран поздоровив усіх
присутніх зі святами та цікаво розповів
про історію українського козацтва та
української армії, її формування й мо
гутність у роки Першої та Другої світо
вих війн. Також під час зустрічі Максим
Андрійович поділився спогадами про
страшні роки Другої Світової, згаду
вав важливі події та дати в історії війни
і наголошував на необхідності любові
до рідної країни та готовності захисти
ти її у будьякий час. Наприкінці про
фесор побажав усім миру, щастя,
всебічного розвитку та процвітання.
Студенти із захопленням слухали
розповідь легендарної особистості та
висловили щиру подяку професору
Дудченко М.А.

Єлизавета Золотарьова.
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ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА–2016
26 жовтня відбувся тради
ційний щорічний мультифес
тиваль «Дебют першокур
сника – 2016». У цей день на
сцені вперше засяяли моло
ді таланти, які вражали сво
єю неповторністю усіх при
сутніх у святковій залі. Висту
пи наших учасників оцінюва
ло вельмишановне журі, до
складу якого входили: про
ректор з науковопедагогіч
ної та виховної роботи По
хилько Валерій Іванович, де
кан медичного факультету
№1 Рябушко Микола Мико
лайович, декан медичного
факультету №2 Дельва Ми
хайло Юрійович, заступник
декана стоматологічного фа
культету Омельченко Олек
сандр Євгенійович, декан
факультету підготовки інозем
них студентів Буря Лілія Воло
димирівна, начальник відділу
культурноосвітньої діяльності
Сидоренко Людмила Воло
димирівна, голова Студент
ського парламенту Щербина
Олександра та голова Сту
дентської профспілкової ор
ганізації Пікуль Ольга.
Кожен номер був непов
торним та оригінальним і
заслуговував гучних оплес
ків, тому журі довгий час не

могло визначитися з пере
можцями у номінаціях, а об
рати найкращу команду
«КВК» і зовсім не вдалося!
Довгоочікуваним моментом
для конкурсантів була сама
церемонія нагородження.
Тож привітаємо цьогоріч
них переможців у номінаці
ях: «Найкращий вокальний
виступ» – Шаповал Анна,
«Найкращий танцювальний
номер» – Ільїнська Софія та
Пінчук Павло, «Найкращий
декламатор» – Бащеванжи
Михайло, «Найкраща пісня

під супровід гітари» – Кріпак
Олександра, «Кращий во
кальноінструментальний
колектив» – колектив із Гани.
«Родзинкою» вечора стала
Клейменова Владислава.
А найголовніший подару
нок від ректора отримав
Коськін Георгій.
Знайомство з новими та
лантами пройшло з великим
емоційним піднесенням і
стало незабутнім святом не
лише для першокурсників, а
й для всієї академії. Цей
день запам’ятається нашим

дебютантам на все життя!
Бажаємо їм успіхів, творчого
натхнення, нових та креатив
них ідей, блискучих перемог
і всього найкращого!
Окрему вдячність у під
тримці та організації мульти
фестивалю висловлюємо
ректору академії Ждану Вя
чеславу Миколайовичу, ад
міністрації академії, нашим
чудовим членам журі, сту
дентському активу ВДНЗУ
«УМСА» та співочим і танцю
вальним колективам.

Студентський парламент

БІБЛІОТЕКА – ТВОЯ ТЕРИТОРІЯ
З 17 жовтня тривають Дні відкритих дверей бібліотеки
для першокурсників медичних факультетів №1, №2 та сто
матологічного факультету.
Більше 700 студентів (54 групи) відвідали заняття з бібліо
течної грамотності, на якому дізналися про можливості біб
ліотечних абонементів (навчальний, науковий), про універ
сальність центральної читальної зали та наповненість елек
тронних читальних зал; навчилися користуватися електрон
ним та паперовими каталогами, ознайомились із друкова
ною продукцією бібліотеки, зазирнули у віртуальний бібліо
течний світ, переглянули підручники й посібники, що пред
ставлені на перегляді «Якісна освіта – вимога XXI сторіччя».
Щоб уявлення про академічну бібліотеку у першокурсни
ків було повним та вичерпним, бібліотечні працівники підго
тували також й бліцбесіди: «Еволюція носіїв і накопичувачів
інформації», «Волонтерство заради миру», експресогляд
«Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан», бесі
дуроздум «Чи самотні ми у Всесвіті», презентацію першого
розділу віртуального путівника «Сторінки академічної біог
рафії в книжкових виданнях. Видатні особистості медака
демії I періоду: 19211931 – Ю.Гофунг, М.Фабрикант, В.Вороб
йов» та презентацію факсимільного видання оригіналу ру
копису «Остромирове Євангеліє» – до 960річчя з початку
написання, що неабияк вразило першокурсників.
З бліцбесіди «Волонтерство заради миру» слухачі дізна
лися про курси надання першої медичної допомоги, що ор
ганізовані Центром екстренної медичної допомоги та меди
цини катастроф Полтавської області, про історію легендар
ної собаки Баррі, яка врятувала багато життів й іменем якої
названо волонтерську організацію.
Про визначних діячів медичної галузі, основоположників
ВДНЗУ «УМСА», що стояли у витоків нашої академії, студен
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ти дізналися з презентації першого розділу віртуального пу
тівника «Сторінки академічної біографії в книжкових видан
нях. Видатні особистості медакадемії I періоду: 19211931 –
Ю. Гофунг, М.Фабрикант, В.Воробйов», а також їм було нада
но унікальну можливість – потримали в руках легендарний
«Компендиум практического зубоврачевания» Ю. Гофунга.
Порозмірковувати над запитанням: «А чому ж книга, най
давніший з носіїв, зараз так само актуальна і витримує кон
куренцію з усіма технологіями?» студенти мали можливість
на експресогляді носіїв і накопичувачів інформації.
Роздуми авторитетних учених Стівена Хокінга та Енріко
Фермі про необмеженість Чумацького шляху і пошуки ро
зумних, технологічно розвинених цивілізацій на просторах
Всесвіту були озвучені в бесідіроздумі «Чи самотні ми у
Всесвіті?».

Т.Ю. Резутіна.
Провідний бібліотекар

Трибуна лікаря

ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА

27 жовтня 2016 року для студентів пер
шого курсу стоматологічного факультету,
в рамках навчальної дисципліни «Правоз
навство», кафедрою філософії і суспіль
них наук (викладач, к.н.держ.упр. Гладка
Т.І.) і правоохоронними органами Голов
ного Управління Національної Поліції та
Управління патрульної поліції в м. Полтаві
була проведена бінарна інтерактивна
лекція «Правова свідомість та правова
культура».
Разом із викладачем Гладкою Т.І. лекцію
вели старший інспектор слідчого управ
ління ПОО Головного Управління Націо
нальної Поліції в Полтавській області Го
родій Віктор Сергійович та лейтенанти

патрульної поліції в м. Полтаві: Зінюха Ма
рина Олександрівна, Лаврусенко Іван
Миколайович, Михайлюк Анатолій Івано
вич.
Під час лекції студенти ознайомились із
поняттям і функціями правової свідомості,
її структурою, видами та основними ха
рактеристиками правової культури.
Від правоохоронних органів слухачі
лекції довідались про види юридичної
відповідальності та правила особистої
безпеки людини в сучасному суспільстві;
переглянули відеопрезентацію про ви
падки шахрайства із банківськими кар
тками, були поінформовані про дії особи
у випадках нападу грабіжника; почули

відповіді на питання, як не стати жертвою
телефонних інтернетшахраїв, що роби
ти, коли втратили паспорт тощо.
Окрім того, патрульні поліцейські пока
зали наочно практичні прийоми оборони
від нападників.
Лекція була змістовною, інформаційно
насиченою, пізнавальною, носила вихов
ний характер та сприяла розширенню і
поглибленню правових знань студент
ської молоді.
На лекції була присутня заступник де
кана з виховної роботи стоматологічного
факультету доцент Нечепаєва Л.В., яка
підбиваючи підсумки проведеного захо
ду, наголосила на важливості дотриман
ня правових норм у поведінці студентів ви
щого навчального закладу.
Вищий державний навчальний заклад
України «Українська медична стомато
логічна академія» висловлює щиру вдяч
ність за сприяння у проведенні навчаль
новиховного заходу начальнику ГУ НП в
Полтавській області, полковнику поліції
Беху О.В. та начальнику Управління пат
рульної поліції в м. Полтаві Департаменту
патрульної поліції НП України, капітану
поліції Мельничуку В.В.

Т.І. Гладка.
Викладач кафедри філософії і
суспільних наук, к.н.держ.упр.

ÍÀÐÀÄÀ-ÑÅÌ²ÍÀÐ Ó ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÓ

Згідно з планом ЦМК з ВМО МОЗ Украї
ни 2930 вересня опорна кафедра украї
нознавства і філософії ІваноФранків
ського національного медичного універ
ситету провела Всеукраїнську науково
практичну конференцію «Іван Франко в
сучасних вимірах та осягах» (до 160річчя
з Дня народження), а 1 жовтня – нараду
семінар завідувачів гуманітарних ка
федр, провідних викладачів ВНЗ МОЗ Ук
раїни.
На конференції та нарадісемінарі гу
манітарні кафедри ВДНЗ України «Україн
ська медична стоматологічна академія»
представляла старший викладач кафед
ри українознавства та гуманітарної підго
товки Юфименко В.Г.
Недооцінка гуманістичної сутності сус
пільного розвитку сучасної цивілізації вже
призвела до глибоких протиріч у відноси
нах між людиною та навколишнім світом,
створила натомість технократичнотех
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ногенну модель культурних і моральних
цінностей у суспільстві.
У зв’язку з цим про значення та пробле
ми викладання дисциплін гуманітарного
циклу у медичних вищих навчальних зак
ладах МОЗ України обговорювали на
Всеукраїнській нарадісемінарі завіду
вачів та викладачів суспільногуманітар
них кафедр вищих медичних навчальних
закладів системи МОЗ України ІІІІV рівнів
акредитації.
По закінченні роботи було прийняте рі
шення семінарунаради.
Унаслідок обговорення документ діс
тав одноголосне схвалення, з вимогою
розіслати його персонально Міністру
охорони здоров’я України, директору
ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ Украї
ни.
Представники Всеукраїнської наради
семінару виступили з пропозицією скли
кати Центральною методичною комісією

на базі одного з вищих медичних нав
чальних закладів МОЗ України нараду з
метою уніфікації навчальнометодичних
підходів викладання гуманітарних дис
циплін.
У рамках семінарунаради була про
ведена Всеукраїнська науковопрактич
на конференція «Іван Франко в сучасних
вимірах та осягах».
Конференцію організували науковці
кафедри українознавства і філософії
ІФНМУ. Участь у ній взяли близько півсотні
професорів філологічних, історичних, фі
лософських, соціологічних, політологіч
них наук, які прибули з усієї країни.
Захід, який урочисто відкрили за учас
тю ректора ІФНМУ, проходив в універси
тетській бібліотеці й тривав два дні.
«2016ий оголошений роком вшануван
ня пам’яті Івана Франка, – наголошував
доктор філологічних наук, професор, за
відувач кафедри українознавства і філо
софії ІФНМУ Володимир Качкан. – Окрім
цього, наша кафедра є опорною серед
однопрофільних кафедр вищих медичних
навчальних закладів в Україні, тож ініціа
тива організації конференції, присвяче
ній видатному письменнику, політичному
діячу і вченому, зрозуміла».
Під час конференції були представлені
цікаві доповіді на різноманітні теми, які
стосуються життя й творчості Івана Фран
ка. У рамках заходу талановиті студенти
ІФНМУ презентували гостям конференції
концертвітання.

Єлизавета Золотарьова.
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ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ БАБИНОГО ЯРУ
На кафедрі українознавства та гу
манітарної підготовки викладачами
проведена інформаційновиховна го
дина, присвячена річниці трагічних
подій у Бабиному Яру, в якій узяли
участь вітчизняні та іноземні студен
ти.
Під час німецької окупації Києва у
19411943 роках Бабин Яр став міс
цем масових розстрілів німецькими
окупантами мирного населення і ра
дянських військовополонених; євреїв
та циган – за етнічною ознакою, а
також партійних та радянських акти
вістів, підпільників, членів Організа
ції Українських Націоналістів, заруч
ників, «саботажників», порушників
комендантської години та інших. Ли
ше за два дні 29 та 30 вересня 1941го
року там розстріляли майже 34 тисячі
євреїв.
Перший розстріл відбувся 27 ве
ресня 1941 року, коли було розстрі
ляно 752 пацієнта психіатричної лі
карні ім. Івана Павлова, яка знаходи
лася безпосередньо біля Бабиного
Яру. Точне місце розстрілу невідомо.
24 вересня 1941 року на Хрещати
ку були підірвані будинки, в яких
розташовувалися представники оку
паційної адміністрації. Вибухи і по
жежі продовжилися, в наступні дні
було знищено близько 940 великих
житлових і адміністративних буді
вель. У звіті представника імперсько
го міністерства окупованих східних

областей від 5 жовтня 1941 року го
ворилося, що пожежа поширилася на
площі 2 тисячі м2, без даху над голо
вою залишилося близько 50 тисяч
осіб. Нацисти звинувачували в поже

жі та вибухах євреїв і використали це
як привід для знищення єврейського
населення.
Наприкінці вересня 1941 р. зондер
команда захопила дев’ять провідних
рабинів Києва і наказала їм зробити
відозву: «Після санобробки всі євреї і
їхні діти, як елітна нація, будуть пе
реправлені в безпечні місця...»
Масові розстріли у Бабиному Яру

та розташованому поруч із ним Си
рецькому концтаборі проводилися і
пізніше, аж до звільнення Києва від
окупації. Зокрема, 10 січня 1942 року
було страчено близько 100 матросів і
командирів Дніпровського загону
Пінської військової флотилії, а 18
лютого 1943 року – трьох футболістів
київського «Динамо»: Миколу Трусе
вича, Івана Кузьменка та Олексія
Клименка (за деякими даними части
на з футболістів були членами НКВД,
що і стало причиною розстрілу), що
дало привід для створення після вій
ни легенди про так званий «матч
смерті». У 19411943 роках у Бабино
му Яру розстріляно 621 члена ОУН,
серед них і відому українську поетесу
Олену Телігу разом із чоловіком.
У різних публікаціях подаються
різні цифри загальної кількості зни
щених у Бабиному Яру – від 70 тисяч
до 150 тисяч осіб. У 1946 році на
Нюрнберзькому процесі наводилася
цифра близько 100 тисяч осіб, згідно
висновкам спеціальної державної ко
місії для розслідування нацистських
злочинів під час окупації Києва.
Cтарший викладач кафедри
українознавства та гуманітарної
підготовки
Владимирова В.І.

ДОРОГАМИ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки
(зав. – доц. Лещенко Т.О.) до 247ї річниці від дня на
родження
Івана
Петровича
Котляревського
(1769–1838), українського письменника, основопо
ложника української літератури («Великий співець Ук
раїни»; «Поет, новатор і патріот»; «Класик нової укра
їнської літератури») провела культурномистецький
захід.
Куратори кафедри (Шевченко О.М., Тукова Т.В.,
Дегтярьова К.В., Юфименко В.Г., Владимирова В.І.)
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разом зі своїми групами 8,9,10,11,12 І курсу стоматоло
гічного факультету провели пішохідну екскурсію «До
рогами Івана Котляревського». До заходу долучилися й
іноземні студенти академії.
Під час екскурсії студенти відвідали пам’ятник І.П.
Котляревському, меморіальний музей неперевершено
го письменника, музейсадибу, а також місце похован
ня великого класика української літератури, зачинате
ля української літературної мови, адже Іван Котлярев
ський – це один із тих людей, які зробили наше місто
славетним. Саме Іван Котляревський першим зумів
реалістично відтворити життя, духовну красу трудя
щих людей, широко використовував багатство усної
народної творчості. Його твори – невмирущі, непов
торні, завжди актуальні, а особливо сьогодні, коли ук
раїнцям конче необхідний патріотичний дух.
Заслуга Котляревського в тому, що він вивів із забут
тя народне слово. Він перший почав писати мовою,
якою говорило населення цілого краю. Українська мо
ва з його легкої руки голосно залунала і «розлетілася»
на весь світ.
Трибуна лікаря

ЗИМА НА ПОРОЗІ – ГРИП НА НОСІ
У минулому епідсезоні 20152016 рр.
в Україні на грип та гострі респіраторні
захворювання (ГРЗ) перехворіло приб
лизно півмільйона українців. Безпосе
редньо від грипу померло 390 осіб.
По даним МОЗ України, щеплення від
грипу зробили 130 тис. осіб, що стано
вить лише 0,33% населення країни. У
цьому році новий епідсезон ГРЗ вже
стартував. По даним «Українського цен
тру грипу та гострих респіраторних ін
фекцій» МОЗ, з початку жовтня в Україні
вже зареєстровано 153 тис. випадків
захворювання.
В епідемічному сезоні 20162017 рр. в
Україні, як і в усьому світі, прогнозують
циркуляцію трьох штамів вірусу грипу –
два типу А H1N1 (Каліфорнія), H3N2 (Гон
конг, Вікторія) та один тип В (Брісбен).
Щодо штаму, грип А H3N2 (Гонконг, Вік
торія), який на сьогодні є причиною
найбільшого занепокоєння в суспільс
тві, на думку науковців цей вірус може
стати агресивним та призвести до роз
витку пандемії захворювання. Свою наз
ву вірус отримав через те, що в 1968
1969 рр. викликав у світі пандемію, яка
почалася саме в Гонконзі. У США пан
демія гонконгського грипу забрала жит
тя більше 30 тисяч осіб.
Однак слід наголосити, які б штами ві
русу грипу не циркулювали у світі, будь
який різновид грипу може мати небез
печні наслідки для життя та здоров’я лю
дини, при цьому його клінічні прояви бу
дуть однаковими.
Грип завжди починається раптово та
бурхливо – хворий може точно вказати
час початку симптомів. Інкубаційний пе
ріод при грипі дуже короткий – від зара
ження до перших клінічних проявів заз
вичай проходить 12 доби. На тлі гарно
го самопочуття швидко підвищується
температура тіла до 3940°С, з’являєть
ся сильний головний біль, біль у м’язах,
суглобах, очних яблуках, світлобоязнь,
рясне потовиділення. Дещо пізніше (на
23 добу) «приєднуються» сухий ка
шель, задишка, закладеність носу, нез
начна нежить. У разі тяжкого перебігу
грипу можливі судоми, галюцинації, но
сові кровотечі, блювання.
Грип легко передається від людини
до людини. При кашлі, чханні чи просто
розмові навколо хворого утворюється
заражена зона (близько 23 метрів) із
максимальною концентрацію аеро
зольних частинок, що містять вірус. Тому
зараження здорових людей відбуваєть
ся безпосередньо через повітря, при
тісному контакті з хворою людиною, а
також через брудні руки та при спільно
му з хворим використанні предметів по
буту.
Грип небезпечний своїми ускладнен
нями, які пов’язані з безпосередньою
дією вірусу – тяжкі вірусні пневмонії, ме
нінгоенцефаліти (перші 23 доби хворо

би) та з дією вторинної бактеріальної
мікрофлори, що приєдналася – гаймо
рити, фронтити, отити, бронхіти, бактері
альні пневмонії, пієлонефрити, міокар
дити та інші (45 доба хвороби).
Рідкісним тяжким ускладненням грипу
є синдром Рея, що виникає після вжи
вання препаратів ацетилсаліцилової
кислоти (аспірин). Захворювання про
являється незворотними змінами мозку
та печінки. Прояви синдрому Рея вини
кають не одразу, а після стихання клініч
них проявів грипу чи ГРЗ. Тому рекомен
дується при вірусних інфекціях замінити
прийом ацетилсаліцилової кислоти на
парацетамол чи ібупрофен.
Під час епідемії грипу особливо враз
ливими є люди з так званих «груп підви
щеного ризику зараження» (особи, які
за видом діяльності контактують з вели
кою кількістю людей – медичні працівни
ки, вчителі, працівникам громадського
транспорту, торгівлі, громадського хар
чування), а також «підвищеного ризику
розвитку ускладнень», а саме: діти віком
до 5 років (особливо до 2х років); вагіт
ні; особи віком старше 65 років; люди з
надмірною масою тіла; хворі на цукро
вий діабет; пацієнти з хронічними захво
рюваннями серцевосудинної, дихаль
ної систем; хворі, що отримують імуно
супресивну терапію.
Тому «золотими правилами» профілак
тики грипу та попередження розвитку
його тяжких наслідків є:
1. Імунопрофілактика грипу.
Вакцинація – це найбільш ефективний
спосіб профілактики грипу і вона пока
зана абсолютно всім. Стовідсотково во
на повинна бути проведена особам з
вищевказаних груп ризику. Імовірність
того, що після вакцинації людина захво
ріє на грип є, але не висока. Основна її
мета – попередити розвиток усклад
нень і тяжкий перебіг захворювання.
Вакцинація проти грипу протипоказа
на лише в окремих випадках: особам з
алергічною реакцією на компоненти
вакцини (курячий білок); при наявності в
минулому алергічних реакцій на попе
реднє введення вакцин; під час загос
тренням хронічних захворювань; при
гострих інфекційних захворюваннях, що
супроводжуються підвищеною темпера
турою (відносне протипоказання, вакци
нація відкладається до одужання).
Імунітет на вакцинацію виробляється
через 1 місяць після введення вакцини й
зберігається близько року, і тільки до тих
штамів вірусу, що входять до складу вак
цини. Але вірусам грипу притаманна ви
сока мінливість, у зв’язку з чим щорічно
з’являються нові штами. Тому грипом лю
дина може хворіти кілька разів протягом
життя. Склад вакцин змінюється щоріч
но і відповідає штамам, які будуть цирку
лювати в цьому епідсезоні. Тому вакци
нуватися проти грипу потрібно щорічно,
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за місяць до початку епідсезону.
2. Використання загальних правил
безпечної поведінки під час епідемії
грипу та дотримання «кашльового ети
кету»:
* уникати контакту з хворими людьми,
а при контакті – одягати маску;
* під час чхання чи кашлі слід вико
ристовувати лікоть, а не долоню;
* часто мити руки з милом або анти
бактеріальними засобами;
* не чіпати брудними руками очі, ніс і
рот;
* не використовувати в громадських
місцях багаторазові рушники;
* уникати місць великого скупчення
людей та менше користуватися міським
транспортом;
* регулярно провітрювати приміщен
ня;
* вести здоровий спосіб життя (повно
цінний сон, свіже повітря, активний від
починок, збалансована їжа, збагачена
вітамінами);
* не переохолоджуватися, уникати
стресових ситуацій, що пригнічують
імунну систему.
3. Принцип «Захворів – сиди вдома»
діє саме тоді, коли захворювання на
грип всетаки не вдалося уникнути. І
важливим є дотримання наступних ре
комендацій:
* залишитися вдома, щоб не наража
ти на небезпеку інших людей і уникнути
небезпечних ускладнень;
* дотримуватися ліжкового режиму,
водного балансу та дієтичного харчу
вання;
* ізолювати хворого члена сім’ї, виді
лити для нього окремий посуд;
* дотримуватися правил гігієни всіх
членів сім’ї – використання масок, час
те миття рук, протирання рук дезінфіку
ючими засобами;
* при перших симптомах захворюван
ня виклики лікаря – самолікування при
грипі неприпустиме, адже його перебіг
може бути не передбачуваним, а уск
ладнення можуть розвиватися з перших
днів захворювання, тільки лікар може
правильно оцінити стан хворого і приз
начити необхідне лікування;
* дотримуватися порад та чітко вико
нувати призначення лікаря;
* уважно стежити за своїм станом,
щоб при можливому погіршенні само
почуття своєчасно звернутися до лікаря
і отримати необхідне лікування.
Бережіть себе та своїх близьких і
вчасно звертайтеся за медичною до
помогою!

Д.мед.н., професор Дубинська Г.М.,
к.мед.н., асистент Котелевська Т.М.,
к.мед.н., асистент Прийменко Н.О.,
кафедра інфекційних хвороб
з епідеміологією ВДНЗУ «УМСА»
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