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ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
«Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України
– Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна – в однуВелику
Україну…
Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил,
має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної неза#
лежної Української Держави на добро і щастя українського народу»
Федір Швець

ень Соборності
України – свято,
що відзначається щоро
ку в день проголошення
Акту возз’єднання Ук
раїнської Народної Рес
публіки та ЗахідноУк
раїнської Народної Рес
публіки, що відбулося 22
січня 1919 року на Со
фійській площі в Києві.

Д

Акт Злуки був глибоко
детермінований історич
но і спирався на спокон
вічну мрію українського
народу про незалежну,
соборну
національну
державу. Він став могут
нім виявом волі україн
ців до етнічної й терито
ріальної єдності, свідчен
ням їхнього самоусвідом
лення, важливою віхою
процесу становлення по
літичної нації. Ідея со
борності українських зе

мель набула державного
статусу, в наступні деся
тиліття
залишалась
об’єднуючим чинником і
чи не єдиним спільним
положенням програмних
цілей усіх течій націо
нальновизвольного ру
ху. Акт Соборності надав
завершеної форми са
мостійній українській
державі, сприяв подо
ланню залишків ідей фе
дералізму в ментальності
національної політичної
еліти.
Об’єднання УНР і
ЗУНР стало моделлю
цивілізованого демокра
тичного, неекспансіо
ністського збирання те
риторій в єдиній суве
ренній державі.
У медичному коледжі
нашої академії це виз
начне та надзвичайно
актуальне сьогодні свято
відзначали проведенням
творчої зустрічі студен
тів та педагогічного ко
лективу із головою Пол
тавської обласної моло
діжної громадської орга
нізації імені Пилипа Ор
лика «Відроди Україну в
собі», волонтером, пое
тесою Людмилою Ми
хайлівною Пономарен
ко.
Відкрила урочистий
вечір директор коледжу

Жанна Петрівна Кундій,
яка привітала всіх при
сутніх із цим видатним
днем нашої історії та на
голосила на необхідності
привнесення ідеї собор
ності України на широ
кий загал та усвідомлен
ня цього кожним україн
цем. Далі заступник ди
ректора коледжу Ігор
Олександрович Дашев
ський розповів про ос
новні віхи державотвор
чого процесу україн
ського народу, виокре
мивши Акт злуки УНР та
ЗУНР від 19 січня 1919

року наріжним каменем
історичного поступу ук
раїнців, вінцем якого
стало проголошення не
залежності України 24
серпня 1991 року.
Людмила Михайлівна,
продовжуючи тему ідеї
соборності України, роз
повіла про свою діяль

ність як голови організа
ції та волонтера баталь
йону «Азов». Вона гово
рила про складнощі у ді
яльності добровольців,
але завірила всіх у нез
ламності їхньої волі та
бажанні захистити рідну
землю. Особливо запала
у душу поезія цієї муж
ньої, стійкої жінки – во
на піднімала дух, викли
кала бажання любити
свій народ, боронити
Батьківщину, згуртува
тися навколо ідеї собор
ності України та за всяку
ціну досягти благо
денства для українців.
Поетесаволонтер по
сіяла у душах і серцях
присутніх надію та стій
ку віру в перемогу Украї
ни над ворогом та щас
ливе майбутнє нашого
народу.

У кінці заходу всі при
сутні хвилиною мовчан
ня вшанували пам’ять
українців, що загинули,
захищаючи свободу та
незалежність України.
І.О. Дашевський,
заступник директора
медичного коледжу
по виховній роботі

НАШ ВНЕСОК У ПЕРЕМОГУ
студенти медакадемії беруть участь у навчанні «Жіночого батальйону»
З 20 по 21 грудня на
Полтавщині сформувався
«Жіночий батальйон». 44
панянки віком від 18 років
мали за цей короткий тер
мін навчитися стріляти,
битися із супротивником
врукопашну, розбирати та
збирати АК47 та надавати
першу медичну долі
карську допомогу. Усі
учасниці охоче змінили
звичний одяг на камуф
ляж. І нехай декому браку
вало берців та військових
навичок, але вогник в очах
та бойовий дух був
присутній у всіх.
Ідея появи «Жіночого
батальйону» належить від
ділу у справах сім’ї та мо
лоді Полтавської ОДА. Ук
раїнська медична стомато
логічна академія виступи
ла в якості співорганізато
ра заходу і тому саме наші
студенти Скорик Микола
ти Рибачук Віталій навча
ли учасниць проекту прак
тичним навичкам надання
першої долікарської допо
моги.
Наші молоді спеціалісти

розповідали дівчатам про
найголовніші уміння, які
знадобляться не лише у
військових умовах, а й у
повсякденному
житті.
Учасницям було проде
монстровано методи зу

пинки кровотечі, іммобі
лізацію кінцівок при пере
ломах та накладання бин
тових пов’язок, а також
проведення реанімацій
них заходів. Дівчата із за
доволенням та посмішка

ми на обличчі накладали
одна одній бинтові пов’яз
ки, джгути. Як робити зак
ритий масаж серця та про
водити штучну вентиля
цію легень молоді бійці та
кож засвоїли, тому що
поставились до цієї теми
досить серйозно та з розу
мінням того, що від них
буде залежати життя лю
дини.
Два дні тривало навчан
ня у «Жіночому батальйо
ні». Дах над головою, теп
лі й затишні приміщення
та їжу нам люб’язно надав
дитячий табір «Маяк». А в
учасниць проекту залиши
лися не лише гарні спога
ди, а й практичні навички,
які ніколи не будуть зай
вими.
Організатори сподіва
ються, що таку ідею та іні
ціативу підхоплять у райо
нах та навіть окремих нав
чальних закладах і таких
«Жіночих батальйонів» на
Полтавщині побільшає.
Рибачук Віталій,
студент 1%го курсу
медичного факультету № 2

«КРИНИЦЯ» У МУЗЕЇ В.Г. КОРОЛЕНКА
14 січня за українськими
традиціями святкують Васи
ля або Старий Новий рік.
Будьяке свято – це нагода
не тільки відпочити, а й доб
ра традиція згадати тих, хто
потребує нашої уваги та по
мочі. Вже не вперше україн
ський народний аматор
ський хор «Криниця» нашої
академії (до складу якого
входять працівники бібліоте
ки) дає благодійний концерт
для полтавського місцевого
осередку Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів Украї
ни».
Цього разу концертна
програма поповнилася но
вими творами: молитва «Свя
тий Боже», «Моя ти земле ка
линова», «Вітре буйний» (сл.
Т. Шевченко, муз. В. Захар
ченко) – солістка Юлія Гала
ган, «Гарна молодичка» (сл.
У. Кутені, муз. В. Фокшуна) –
солістка Тетяна Резутіна.
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Із радістю вдячні глядачі
зустрічали улюблені пісні
«Полтавські галушки» (сл. А.
Лихошвай, муз. В. Міщенко),
«Варенички мої» (сл. і муз. Н.
Багмут) – соліст Валентин Тяг
ло, «Якби в лісі гриби не ро

дили» (укр. нар. пісня), «Ко
зацьке весілля», «Добрий ве
чір тобі, пане господарю» та
ін.
Концерт пройшов у добро
зичливій, приємній атмосфе
рі, а гучні оплески для всіх

учасників стали нагородою
за їхні старання.
Захід висвітлювався місце
вими телекомпаніями «Лта
ва» та «Місто».
Т.Ю. Резутіна,
провідний бібліотекар

Трибуна лікаря

ДО 80річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовниківзаброд!
В.Симоненко
На початку січня 2015 року кафедра
українознавства та гуманітарної підго
товки (зав. кафедри – доц. Лещенко
Т.О., викладачі доц. Шарбенко Т.В.,
викл. Юфименко В.Г.), як і вся культурна
спільнота України, відзначила 80річ
ний ювілей нашого земляка Василя Си
моненка. До цієї події, керуючись чин
ною Постановою Верховної Ради від 21
травня 2013 року № 295VII «Про відзна
чення 80річчя з дня народження Васи
ля Симоненка» студенти та викладачі
провели зустріч пам’яті великого пись
менника.
«Я син свого народу», – ці слова Ва

силя Симоненка перший курс медич
ного факультету обрав для години спіл
кування. Зустріч присвятили людині, по
ету, все життя якого проходило під гас
лом «Я для тебе горів, український на
роде!». У січні йому виповнилося б 80,
дата ювілейна. Проте він прожив лише
28. За своє коротке життя став автором
численних поезій, статей, театральних
i лiтературних рецензiй та казок.
На жаль, відзначаємо цю дату без
Василя Симоненка, без ювіляра, але
проймаємося його духом, його пере
конаннями.
Студенти переглянули відеофільм
про нашого земляка із циклу «Гра долі»
«Я на світі такий один».
Симоненкова дорога важка, трагіч
на й коротка, але славна Симоненко
ва трагічна доля і поезія – це слово
Правди і Чесності, приклад Патріотиз
му в Вірності Україні. Світло його твор
чості надихатиме ще не одне поколін
ня справжніх українців жити і працюва
ти заради своєї держави. «Любити все
прекрасне і земне, говорити правду...»
– роздумуючи про громадське покли
кання письменника, стверджував Ва
силь Симоненко. І справді, його чесне
і щире слово несло людям правду про
людину та світ, тому й тривожить душу,
вчить любові до рідної землі й поваги
до її історії, а ще людської гідності, по
рядності й відповідальності за все, що
відбувається довкола.
Життєва доля Василя Симоненка
заслуговує на возвеличення. Колись
давно літературний побратим і вірний
друг нашого геніального земляка Ми

кола Сом написав: «Не ми йдемо до
Симоненка, а Симоненко йде до нас».
На зустрічіпам’яті студенти підтри
мали ідею обласного керівництва та
громадськості оголосити 2015 рік на
Полтавщині роком Василя Симоненка.
Окрім цього підтримали пропозицію
щодо пам’ятного знаку Василю Симо
ненку саме в Полтаві.
Захід, проведений на кафедрі украї
нознавства та гуманітарної підготовки
переконливо доводить, що ми йдемо
до Симоненка, щоб доторкнутися до
неповторності і глибокої особистості
поета, його могутньої творчості.
Адже наш непростий час потребує
цього чистого, світлого, високого й
правдивого слова, що має магічну
здатність лікувати людські душі. Як слі
пучий метеорит, на мить спалахнув він
на небосхилі українського письменс
тва, щоб навіки увійти в безсмертя. Са
ме тому, що він жив, любив і ненавидів,
страждав, творив і згорів за рідну зем
лю, за людей – Україна повік не забуде
його. І сьогодні ми знову виразно чує
мо його дзвінкий, бадьорий юнацький
голос, що лунає як здійснене про
роцтво: «Я воскрес, щоб із вами жити
під шаленством весняних злив».
Тож візьмемо з собою на життєві до
роги полум’яні і величні поетові слова і
несімо гордо прапор Пам’яті про Ва
силя Симоненка в рідній його Україні.
В.Г Юфименко,
викладач кафедри
українознавства та гуманітарної підготовки

ЛАУРЕАТИ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ іМ. ПЕТРА ЯЦИКА

ВДНЗ України «УМСА»,
кафедра українознавства
та гуманітарної підготовки
(зав.кафедри доц. Лещен
ко Т.О.) щиро вітає Бутенко
Юлію Сергіївну, студентку 6
групи І курсу медичного
факультету, за ІІ місце та
Кизь Юлію Іванівну, студен
тку 2 групи І курсу медично
го факультету, за ІІІ місце в ІІІ
(обласному) етапі V Між

Трибуна лікаря

народного конкурсу знав
ців української мови імені
Петра Яцика! Студенток до
участі в конкусі підготувала
викладач кафедри украї
нознавства та гуманітарної
підготовки Юфименко В.Г.
Рік 2014 цього разу ви
дався ювілейним для двох
найвідоміших і найбільш
престижних мовних зма
гань – ХV Міжнародного
конкурсу знавців україн
ської мови імені Петра Яци
ка та V Міжнародного мов
нолітературного конкурсу
імені Тараса Шевченка. Ці
конкурси сприяють вихо
ванню патріотизму, шаноб
ливого ставлення до культу
ри українського народу,
його духовних надбань.
Щороку викладачі ка
федри українознавства та
гуманітарної підготовки ви
являють серед студентів
першокурсників найкра

щих знавців рідного слова.
Цей навчальний рік не став
винятком. Студенти акаде
мії охоче відгукнулися на ці
конкурси й узяли в них ак
тивну участь. Спочатку зма
галися на рівні груп і фа
культетів, а потім право
представляти нашу акаде
мію на ІІІ (обласному) етапі
вибороли такі студенти:
Заєць Анна Анатоліївна –
медичний факультет, 1
курс, 2 група (конкурс іме
ні Тараса Шевченка);
Очеретна Юлія Станіс"
лавівна – медичний факуль
тет, 1 курс, 12 група (кон
курс імені Тараса Шевчен
ка) ІІІ місце;
Пасько Катерина Анато"
ліївна – медичний факуль
тет, 1 курс, 12 група (кон
курс імені Петра Яцика);
Кизь Юлія Іванівна – ме
дичний факультет, 1 курс, 2

група (конкурс імені Петра
Яцика) ІІІ місце;
Синенко Владислав Ана"
толійович – медичний фа
культет, 1 курс, 6 група (кон
курс імені Петра Яцика);
Бутенко Юлія Сергіївна –
медичний факультет, 1
курс, 6 група (конкурс іме
ні Петра Яцика) ІІ місце.
Прикметно, що наші сту
дентипершокурсники взя
лися випробовувати свої
знання та побажали відчу
ти смак суперництва у мов
них конкурсах нарівні зі
студентамифілологами ІV
курсу педагогічного уні
верситету (конкурс імені
Тараса Шевченка). Легких
суперників ніколи не бу
ває, тому перемога потре
бувала чимало зусиль. Рі
вень складності завдань
був однаковим. Але це не
завадило їм досягти цих
результатів. Вітаємо!
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овий 2015 рік розпочався з но
вих спортивних подій. І першою
в цьому році стала традиційна ХІІ об
ласна Спартакіада серед профе
сорськовикладацького складу ВНЗ
ІІІІV р. акр., яка проходила 2829 січ
ня у м. Кременчуці. Змагання прово
дилися з 6ти видів спорту: волейболу,
мініфутболу, більярду, шахів, н/тенісу
та плавання. Збірні команди профе
сорськовикладацького
складу
ВДНЗУ «УМСА» взяли участь у всіх ви
дах змагань. З 6ти кубків – 4 кубки за І
місце (з плавання, шахів, н/тенісу та
волейболу) вибороли спортсмени
нашої академії. Збірна команда з
футзалу стала бронзовим призером
змагань. Такого успіху не повторила
жодна команда.
Чемпіонами з плавання стали: Коп
чикова Світлана Глібівна – ст. викладач
кафедри фізичного виховання та
спорту, Сосненко Євгеній Павлович –
ст. викладач кафедри фізичного вихо
вання та спорту, Мосягіна Тетяна Ва
леріївна – лаборант спортивного ком
плексу, Омельченко Олександр Євге
нович – заступник декана стоматоло
гічного факультету; з настільного тені
су: Бурцева Галина Валеріївна – тре
нервикладач спортивного комплек
су, Семененко Юлія Іванівна – ассис
тент кафедри ортопедичної стомато
логії з імплантологією, Половик Олек
сандр Юрійович – ст. викладач ка
федри топографічної анатомії та Никін
Вадим Миколайович – керівник духо
вого оркестру відділу культурноосвіт
ньої діяльності; з шахів – Олійник Ми
кола Васильович – тренервикладач
спортивного комплексу; з волейболу
– Рябушко Микола Миколайович – де
кан медичного факультету, Омельчен
ко Олександр Євгенович – заступник
декана стоматологічного факультету,
Дьяченко Юрій Альбертович – тре
нервикладач з волейболу, Капустян
ський Денис Васильович – заступник
декана медичного факультету, Скрип
нік Володимир Михайлович – асис
тент кафедри хірургічної стоматології
та щелепнолицьової хірургії.
Склад команди з футзалу: Никін Ва
дим Миколайович – керівник духового
оркестру відділу культурноосвітньої
діяльності, Сосненко Євгеній Павло
вич – ст. викладач кафедри фіз. вихо
вання, Сич Олег Васильович – тренер
викладач спортивного комплексу,
Омельченко Олександр Євгенович –
заступник декана стоматологічного
факультету, Скрипнік Володимир Ми

Í

хайлович – асистент кафедри хірур
гічної стоматології та щелепнолицьо
вої хірургії, Половик Олександр Юрі
йович – ст. викладач кафедри топог
рафічної анатомії.
Виражаємо вдячність керівництву
академії за підтримку нашої команди.
Організував підготовку до змагань та
виступ наших спортсменів спортив
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ний клуб «Медик» (віцепрезидент
Каплуновська І.М.).
Тож іще раз вітаємо наших спорт
сменів, бажаємо їм нових яскравих
перемог, завжди залишатися взірцем
для студентської молоді академії.

І.М. Каплуновська.
Віце%президент спортивного клубу
«Медик»

Îðèã³íàë-ìàêåò âèãîòîâëåíî çà äîïîìîãîþ
êîìï’þòåðíî-âèäàâíè÷î¿ ñèñòåìè
Âåðñòêà – Лідії Пащенко, ôîòî – Євгена Гармаша.
Ï³äïèñàíî äî äðóêó 6.01.2015 ð. Òèðàæ 200 ïðèì. Çàì. ¹ 39.
Â³ääðóêîâàíî â ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷îìó â³ää³ë³ ÓÌÑÀ.

Трибуна лікаря

