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та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації

Дорогі жінки!
Сердечно вітаємо Вас зі святом весни – Днем 8 Березня!
Бажаємо міцного здоров’я, успіхів і достатку, злагоди і любові, завжди бути
щасливими, енергійними, оточеними ніжністю та турботою.
Нехай кожен новий день буде наповнений радістю перемог, у родинах завжди
панують лад, тепло і затишок, а у Ваших душах завжди цвіте весна.
Щиро дякуємо Вам за вашу силу духу, плідну працю на рідній землі,
невтомні руки та чуйне серце. Залишайтеся завжди такими ж гарними,
неповторними, ніжними та чуйними.
Миру Вам, надії, щирої любові та вічної молодості!
З повагою та щиро,
Ректор академії

В. Ждан

Голова профкому

З. Борисова

ÍÀ ÇÀÑ²ÄÀÍÍ² Â×ÅÍÎ¯ ÐÀÄÈ
2 березня 2016 року відбулося традиційне засі/
дання вченої ради Вищого державного навчального
закладу України «Українська медична стомато/
логічна академія».
Першим питанням на
вченій раді був заслуханий
звіт декана стоматологічно
го факультету професора
Сидорової А.І. про вико
нання умов Контракту на
посаді за 5 років.
Алла Іванівна зупинилася
на конкретних моментах
здобутків факультету та
змістовно висвітлила ос
новні напрямки роботи де
канату.
Було представлено відо
мості по організаційноме
тодичній роботі, де декан
відмітила старанну повсяк
денну роботу всіх кафедр, а
саме – рух студентів за звіт
ний період, аналіз результа
тів складання ліцензій
них інтегрованих іспитів
«КРОК», середній бал скла
дання яких майже кожного
року по ВДНЗУ «УМСА» є
вищим, ніж національний
показник, результати прак
тичноорієнтованого дер

жавного іспиту по стомато
логії, виробничої практики,
проведення
державного
розподілу, організцію і про
ведення Всеукраїнської сту
дентської олімпіади з дис
ципліни «Стоматологія».
Виховна робота факульте
ту, яка проводиться за
принципами громадянсько
го, патріотичного, мораль
ного та художньоетичного,
родинносімейного вихо
вання, формування здоро
вого способу життя і спри
яння творчому та всебічно
му розвитку особистості,
також завжди на високому
рівні – проводяться різно
манітні заходи спільно зі
студентами: організовують
ся зустрічі студентів з адмі
ністрацією академії, загаль
нокурсові виховні години,
наукові конференції, во
лонтерські акції, творчі за
ходи, брейнринги, вікто
рини, круглі столи, а спів

робітники деканату беруть
активну участь в культурно
масовому та спортивному
житті ВДНЗУ «УМСА»,
проводять клопітливу робо
ту в гуртожитках.
У виконанні цієї роботи
деканат опирається на ак
тивну допомогу ректорату
академії, студентського са
моврядування «Студент
ський парламент ВДНЗУ
«УМСА»», ради ветеранів,
відділу культурноосвітньої
діяльності та колективів ка
федр факультету.
Алла Іванівна подякувала
ректору академії професору
Вячеславу Миколайовичу
Ждану та першому прорек
тору професору Віктору
Миколайовичу Бобирьову
за всебічну допомогу та під
тримку, досвідченому ко
лективу стоматологічного
деканату та інспекторату за
професійність, відповідаль
ність, якісну і злагоджену
спільну роботу, а також усій
академії за позитивну спів
працю.
Наприкінці звіту деканом
стоматологічного факульте
ту було висвітлено важливі

тези – основні перспектив
ні напрямки роботи щодо
поліпшення якості підго
товки студентів.
Наступним зі звітом про
виконання умов Контракту
на посаді за 5 років висту
пив завідувач кафедри педі
атрії №1 з пропедевтикою
та неонатологією професор
Похилько В.І.
Валерій Іванович енергій
но та змістовно висвітлив
усі види діяльності на ка
федрі. Присутні мали змогу
ознайомитися з успішністю
студентів, впровадженими
сучасними технологіями у
навчальнометодичній ро
боті кафедри, науковою, лі
кувальною (обсяг та нові
впроваджені методики), ви
ховною, громадською, ко
мунікативною
роботою
співробітників кафедри, а
також їх міжнародною ді
яльністю.
Про виконання умов Кон
тракту на посаді за 5 років
лаконічно доповів завідувач
кафедри оториноларинголо
гії з офтальмологією профе
сор Безшапочний С.Б.
(Закінчення на 2 й стор.).
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(Закінчення.
Початок на 1 й стор.).

Завідувач представив ре
зультати роботи по основ
них видах діяльності за
звітний період, розповіда
ючи про організаційну та
навчальнометодичну, нау
кову, лікувальну, виховну
роботу, а також міжнародне
науковотехнічне співро
бітництво, телекомуніка
ційні технології в навчаль
ному процесі, застосування
сучасних медичних техно
логій та співпрацю з прак

ДЕНЬ

тичною охороною здоров’я.
Також був заслуханий звіт
завідувачки кафедри медич
ної, біоорганічної та біоло
гічної хімії професора Не
поради К.С. про виконання
умов Контракту на посаді за
5 років.
Каріне Степанівна вичер
пно доповіла про діяльність
та досягнення кафедри за
звітний період, про значну
роботу, яка постійно прово
диться співробітниками ка
федри згідно плану, успіхи у
навчальнометодичній, на

уковій та виховній роботі –
це і видання методичних
публікацій, навчальних по
сібників, наукових робіт, і
отримання патентів та но
вовведень, виконання іні
ціативної НДР, дисертацій
них робіт, участь у конфе
ренціях, виступи на телеба
ченні.
Про виконання умов
Контракту на посаді за 1 рік
доповів завідувач кафедри
внутрішніх хвороб та меди
цини невідкладних станів з
шкірними та венеричними

хворобами проф. Потяжен
ко М.М.
Завідувач докладно роз
повів про історію та сучас
ність кафедри, її реорганіза
цію, основні види та форми
навчальновиховного про
цесу, зупинився на проб
лемних питаннях для ка
федри, а також на заслугах
співробітників та великому
вкладі у її розвиток ректо
ра ВДНЗУ «УМСА» Жда
на В.М. та адміністрації
академії.
Єлизавета Золотарьова.

ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

20 лютого 2016 року ВДНЗ України
«Українська медична стоматологічна
академія» гостинно відчинила двері
для майбутніх абітурієнтів.
Зустріли їх члени ректорату та нау
ковопедагогічного колективу нашої
академії.
В ході Дня відкритих дверей були
проведені цікаві та пізнавальні екс
курсії до музею, кафедр та підрозділів
навчального закладу.
З привітальним словом виступив
ректор академії професор Ждан Вя
чеслав Миколайович. В ході виступу
ректор провів ознайомлювальний
екскурс щодо роботи академії, істо
рії, досягнень закладу в медицині та
науці, сучасних технічних можливос
тей, інноваційних методів навчання
майбутніх лікарів.
Вичерпну та корисну інформацію
майбутнім абітурієнтам у своїх висту
пах надали заступник голови прий
мальної комісії професор Дворник
В.М. та декани факультетів: професор
Сидорова А.І., професор Рябушко
М.М., професор Похилько В.І., які роз
повіли про правила та умови прийому

до академії, організацію навчального
процесу на факультетах, досягнення
наших студентів.
У ході заходу від майбутніх абітурі
єнтів та їх батьків надійшло багато за
питань до адміністрації навчального
закладу, науковопедагогічних праців
ників, на які була надана вичерпна
відповідь.
Школярів запевнили, що ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стоматологічна

академія» допоможе реалізувати їхні
бажання та отримати професію ліка
ря, а злагоджений, професійний нау
ковопедагогічний колектив навчаль
ного закладу надасть можливість от
римати знання, які відповідають світо
вим стандартам, та стати висококва
ліфікованими фахівцями в галузі меди
цини.

В.М. Дворник.
Заступник голови приймальної комісії.

ВИСТАВКА «ЗНО– 2016»
25 27 лютого 2016 року в
м. Києві відбулася ІІ Міжна
родна професійна спеціалі
зована виставка «ЗНО – 2016.
Освіта в Україні. Освіта за
кордоном» за підтримки Мі
ністерства освіти і науки Ук
раїни, Київської міської
державної адміністрації та
низки державних владних
структур.
У виставці взяли участь най
кращі навчальні заклади се
редньої, вищої та післядип
ломної освіти різних рівнів ак
редитації і форм власності,
освітні установи й організації
з України та зза кордону.

2 сторінка

В ході даних заходів була
проведена низка науково
практичних заходів, зміст та
проблематика яких є найго
ловнішою темою сьогоден
ня. Також на виставці було
проведено рейтингові кон
курси та конкурси з тематич
них номінацій. ВДНЗ України
«Українська медична стома
тологічна академія » взяла
участь в одному з конкурсів
та отримала гранпрі у номі
нації « Найпотужніше сту
дентське самоврядування
медичного напрямку».
Вітаємо з перемогою!

Трибуна лікаря

МІСТЕР «УМСА». ТРЕТІЙ СЕЗОН
Іскра студентського ен
тузіазму, проект дворічного
існування, море організа
торської роботи, відбірко
вий етап головних героїв
конкурсу, надзвичайно ве
лика кількість годин вис
нажливих тренувань, репе
тицій та підготовки самих
учасників, невід’ємна, і в
той же час незамінна під
тримка адміністрації ака
демії, ректора нашої аль
маматер – професора
Ждана Вячеслава Микола
йовича, проректора з нау
ковопедагогічної роботи
та гуманітарної освіти Ста
вицької Наталії Петрівни, і
ось, любі друзі, ви вже
опинилися на найочікува
нішому заході – «Містер
«УМСА» – 2016».
Сім найкращих пред
ставників різних факульте
тів зійшлися у боротьбі за
право отримати головний
титул цього року – «Містер
«УМСА» – 2016!». Відбір
ковий етап був надзвичай
но складний не тільки для
організаторів конкурсу –
студентського профкому,
але й для самих претенден
тів. Хлопці мусили якомо
га яскравіше проявити себе
та довести, що кожен з них
гідний бути представником
свого факультету, але це
був лише початок. Надалі
хлопців чекало багато вис
нажливих тренувань не
тільки своїх особистих но
мерів, але й спільного де
філе, яке було поставлено
студентом ІІІ курсу стома
тологічного
факультету
Звірянським Владиславом
та студентом педагогічного
університету Погорілим
Сергієм. До складу учасни
ків третього сезону ввій
шли: Лошаков Генадій –
студент І курсу медичного
факультету №2, Андам Ан
дамові – студент І курсу
медичного коледжу медич
ного факультету стомато
логічного відділення з ор
топедією, Рамусь Артем –
студент V курсу стоматоло
гічного факультету, Тимо
шенко Андрій – студент ІV

Трибуна лікаря

курсу медичного факульте
ту №1, Котуз Максим –
студент І курсу медичного
факультету №1, Іванченко
Олександр – студент І кур
су медичного факультету
№1, Солтанініа Мехрзад –
студент V курсу факультету
підготовки іноземних сту
дентів.
Конкурс проводився у
чотири етапи. Першим з
них була «Візитка», де
учасники повинні були се
бе презентувати. Другою
складовою заходу стало де
філе, в якому хлопці вий
шли в прекрасних вбраннях
головної задумки шоу –
«Олімпійські Боги». Кожен
конкурсант постав перед
глядачами у костюмі одно
го з олімпійських богів: Ло
шаков Генадій – Посейдон,
Андам Андамові – Гермес,
Рамусь Артем – Геліос, Ти
мошенко Андрій – Арес,
Котуз Максим – Аід, Іван
ченко Олександр – Діоніс,
Солтанініа Мехрзад – Ге
фест. Але справжнє випро
бування чекало попереду.
Розпочався інтелектуаль
ний конкурс. Кожний учас
ник повинен був відповісти
на два питання та макси
мально проявити свої інте
лектуальні здібності. Але
навіть це завдання хлопці з
легкістю подолали.
Завершуючи конкурсну
програму, учасники пре
зентували свої таланти.
Лошаков Генадій виконав

пісню «Спи собі сама» під
акомпанемент акустичної
гітари, Андам Андамові
станцював запальну лез
гінку, Рамусь Артем пока
зав історію трагічного ко
хання у чутливому вальсі,
Тимошенко Андрій відтво
рив сценічну постановку,
головною задумкою якої
було показати глядачам бо
ротьбу, жагу до волі та ціну
любові до рідної землі, Ко
туз Максим підкорив гля
дачів неймовірною грою на
гітарі, Іванченко Олек
сандр станцював драйвову
самбу, Солтанініа Мехрзад
полонив серця божествен
ною грою на фортепіано
мелодії пісні «Червона ру
та» у власній обробці та
прекрасним її виконанням
на своїй рідній мові.
Боротьба була запеклою,
абсолютно всі учасники
максимально проявили се
бе з різних сторін, але го
ловна інтрига вечора не да
вала спокою нікому: хто ж
стане Містером «УМСА» у
2016 році?
І ось настала найочікува
ніша мить. Не дивлячись
на напружену нараду на
ших суддів, номінації були
розподілені. Отже, Лоша
ков Генадій отримав дип
лом у номінації «Містер
Кмітливість – 2016», Ан
дам Андамові – «Містер
Харизматичність – 2016»,
Рамусь Артем – «Містер
Феєричність – 2016», Ти

мошенко Андрій – «Містер
Мужність –2016», Котуз
Максим – «Містер Креа
тивність – 2016», Іванчен
ко Олександр – «Містер
Багатогранність – 2016»,
Солтанініа Мехрзад –
«Містер Артистичність –
2016». Почесне срібло у цій
неймовірній боротьбі от
римав Солтанініа Мехрзад
у номінації «ВіцеМістер
«УМСА» – 2016».
Але головна номінація
вечора залишалася в таєм
ниці… З розривом у 2 бали
перемогу головної чолові
чої битви серед студентів
нашої академії отримав Ти
мошенко Андрій, з чим ми
його вітаємо та бажаємо,
щоб перемоги та досягнен
ня на цьому не закінчува
лися, величезну купу щас
тя, здоров’я, вірних друзів
та безмежного кохання. І
звичайно, велику подяку
висловлюємо
куратору
конкурсу — кафедрі дитя
чої хірургічної стоматології
з пропедевтикою хірургіч
ної стоматології, яку очо
лює професор Ткаченко
П.І., та доценту цієї ка
федри Дубровіній Олені
Віталіївні.
З нетерпінням чекаємо
вас, любі друзі, у четверто/
му сезоні. До нових зустрі/
чей!
Перший заступник
Голови ППО студентів
О.Ю. Пікуль.
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Драматичні події в нашій
країні, пов’язані з Революці
єю Гідності, анексією Криму
та початком військових дій
на Донбасі міцно прикували
мільйони людей до стрічок
новин. Багато хто з наших
співгромадян,
можливо,
вперше в своєму житті став
настільки залежним від но
вин. Як ніколи гостро, в укра
їнському суспільстві постало
питання медіаосвіти, медіа
культури.
Саме тому, на всі освітні
заклади України, в тому чис
лі і бібліотеки, покладено від

повідальну місію – формува
ти у своїх слухачів, читачів
навички медіаграмотності.
Чому важливо бути медіаг
рамотним? Що таке інфор
мація? Що таке пропаган
да? Як не стати мішенню ма
ніпуляцій та дезінформації?
Чому потрібно вміти інтер
претувати, аналізувати та
оцінювати
медіамеседжі,
розуміти їхню суть, адресну
спрямованість, мету, викри
вати приховане значення та
шкідливий вплив окремої ме
діаінформації? Як перевіри
ти інформацію на достовір

ність? Такі питання на роз
гляд було запропоновано
студентам двох груп другого
курсу медичного факультету.
Захід проходив у цен
тральній читальній залі біблі
отеки за участі: завідувача
кафедри філософії та сус
пільних наук Салія А.В., прак
тичного психолога Климач
Т.М. та працівників бібліотеки
ВДНЗУ «УМСА».
Анатолій Володимирович
Салій зробив невеликий екс
курс в історію виникнення
різноманітних технологій і
прийомів пропаганди, виді
лив деякі відмінності об’єк
тивної інформації від пропа
гандистських маніпуляцій,
наголосив на важливості
вміння застосовувати навич
ки критичного мислення при
роботі з інформацією.
У світі не знайдеться люди
ни, яка хоча б одного разу
не стала жертвою маніпулю
вання. Через помилкову, неп
равдиву, перекручену інфор
мацію ми можемо заподіяти
шкоду і собі, і іншим. Щоб не
потрапити в біду, дуже важ

ливо вміти перевіряти отри
мані відомості на достовір
ність.
Разом зі студентами на
конкретних прикладах було
розглянуто різноманітні тех
нологічні маніпуляції з інфор
мацією, відбулося знайомс
тво з прийомами деконс
трукції контенту, що поширю
ють медіа.
Практичні завдання з еле
ментами тренінгу провела
Тетяна Миколаївна Климач.
Студенти складали практич
ні маркери та інструмента
рій для визначення інформа
ції і пропаганди, а також діз
нались про власників теле
каналів та сенс їх капіталов
кладень в українське теле
бачення.
За підсумковим анкетуван
ням ми визначили, що сту
денти зацікавилися даною
темою, їх медіаграмотність
зросла. Тому в подальшому
планується проведення низ
ки подібних заходів.

Т.Ю. Резутіна.
Провідний бібліотекар.

СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ У С П І Л Ь Н О М У П Р О Е К Т І « М І С Т Е Р « У М С А » — 2 0 1 6 »
24 лютого у Полтавському міському Будинку куль/
тури відбувся справжній чоловічий конкурс – «МІС/
ТЕР «УМСА» – 2016». За цей титул боролися 7 пред/
ставників 4/х факультетів академії та медичного ко/
леджу.
В організації конкурсу сту
дентський профком та сту
дентів нашої академії підтри
мали: ректор ВДНЗУ «УМСА»,
д.мед.н., проф. Ждан В.М.,
професорськовикладаць
кий склад академії, прорек
тор з виховної роботи, доц.
Ставицька Н.П., декани фа
культетів – доц. Рябушко М.М.,
доц. Сидорова А.І., проф.
Похилько В.І., доц. Буря Л.В.,
директор медичного колед
жу Кундій Ж.П., заступники
деканів з виховної роботи –
доц. Ющенко Ю.П. та доц.
Нечепаєва Л.В., начальник
відділу культурноосвітньої ді
яльності Сидоренко Л.В., ме
дична сестра академії Козак
В.М., і як завжди головний ку
ратор конкурсу – кафедра
дитячої хірургічної стомато
логії з пропедевтикою хірур
гічної стоматології на чолі з
проф. Ткаченко П.І.
Цей конкурс останні три
роки також підтримують вик
ладачі кафедр, які очолюють
професора: Дубінін С.І.,
Шерстюк О.О., Каськова
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Л.Ф., Дворник В.М., Литвинен
ко Н.В., Баштан В.П., Старчен
ко І.І., Король Д.М., з доцен
тами цих кафедр: Ваценко
А.В., Тарасенко Я.А., Лохма
това Н.М., Панькевич А.І. та
аспірант кафедри хірургії №3
Драбовський В.С. За тради
цією цей проект підтримали і
спонсори, особливо колек
тив МБК та його директор
Л.А. Марталішвілі.
Ми щиро вдячні постійним
членам журі конкурсу, його
голові – проректору з науко
вопедагогічної роботи та гу
манітарної освіти, доценту
Ставицькій Н.П.
У цьому році до складу жу
рі увійшли: директор медич
ного коледжу Кундій Ж.П., за
місник голови профспілково
го комітету академії, ас. ка
федри медичної, біоорганіч
ної та біологічної хімії Мики
тенко А.О., доц. курсу трав
матології Пилипенко О.В., а
також студенти – куратори
наших конкурсантіві: Коло
мійчик Д., Кольоса А, хореог
раф проекту Звірянський В.,

Балко М., Саркісян А., Оме
льяненко Д., Годуадзе Г., го
лова студентського парла
менту Щербина О., студент
ського профспілкового комі
тету Онбиш А.
Підготовка до конкурсу
тривала 6 місяців під керів
ництвом викладачів. Навколо
студентського
профкому
об’єдналися талановиті сту
денти – Дондик Д., Поляков
Д., Кафка М., Чуприна С. та
втретє зробили чудовий ака
демічний проект «МІСТЕР
«УМСА» – 2016».
Так як ідея «Містер «УМ
СА»» належить мені, кафед
ра підтримує та втілює у жит
тя саме цей проект зі сту
дентським профкомом, з
яким ми співпрацюємо вже 5
років. Спочатку в 2013 році
це був конкурс «Міс Фото»,
але на цьому робота викла
дачів, разом із іншими кафед
рами зі студентами не припи
нилася, і у 2014 році вперше
виникла думка зробити чоло
вічій конкурс в академії.
Учасники конкурсу поділи
ся своїми спогадами. Ра
мусь Артем висловив подяку
всім, хто за нього вболівав та
допомагав – своїй партнерші
О.Байді та танцювальному
колективу «Стимул». Тимо
шенко Андрій зазначив, що

завдяки підтримці ректора
академії, проф. Ждана В.М.
конкурс пройшов на високо
му професійному рівні, ще
раз об’єднав інтереси моло
ді та студентів усіх факультетів
нашої alma mater та дав
можливість розкрити свої та
ланти,
продемонструвати
любов до України.
У концертній програмі роз
важали глядачів ансамбль
бальноспортивного танцю
«Орхідея» (керівник І. Люб
линська), естрадноспортив
ного танцю «Стимул» (керів
ник О. Байда) та наші співа
ки: Ваценко А., Безкоровай
на А., Семененко А., вокаль
ний гурт «Пліка вокаліз» – Ко
льоса А., Тищенко Д., Мжава
надзе Т. Церемонію нагород
ження прикрасили чарівні
дівчата: Дубровіна Е., Лохма
това Т., Кравченко В., Гладун
А., Босько Н. та Бовсунов
ська А.
До зустрічі на «Містер
«УМСА» – 2017»!

О.В. Дубровіна.
Доцент кафедри дитячої
хірургічної стоматології
з пропедевтикою хірургічної
стоматології.

Трибуна лікаря

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!

Вищий державний
навчальний заклад
України «Українська
медична стоматологі
чна академія», ка
федра українознавс
тва та гуманітарної
підготовки (зав. ка
федри доц. Лещенко
Т.О.) щиро вітає сту
дентку 13 групи І кур
су медичного факуль
тету
Безкоровайну
Анну Олександрівну
за І місце в ІІІ (облас
ному) етапі VІ Міжна
родного мовно літе
ратурного конкурсу
учнівської та студент
ської молоді імені Т.Г.
Шевченка в Полтав
ській області! Студен
тку до участі в кон
курсі
підготувала
старший
викладач
кафедри україноз
навства та гуманітар
ної підготовки Юфи
менко В.Г.

13 лютого 2016 року
на базі Комунального
закладу «Полтавська
загальноосвітня шко
ла IIII ступенів №27»
пройшов ІV етап VІ
Міжнародного мовно
літературного
кон
курсу учнівської та
студентської молоді
імені Тараса Шевчен
ка. У конкурсі взяло
участь 34 особи. Це
представники загаль
ноосвітніх, професій
нотехнічних навчаль
них закладів, студенти
вишів ІІІ, ІІІІV рівнів ак
редитації. Учасники
працювали над вико
нанням завдань відпо
відно до Положення
конкурсу.
У цей же день відбу
лося урочисте наго
родження перемож
ців обласного етапу.
Вони отримали дип
ломи та цінні пода

рунки, а вчителі та
викладачі – грамоти
Департаменту освіти і
науки
Полтавської
облдержадміністра
ції. Учні і вчителі Пол
тавської загальноос
вітньої школи №27 під
готували цікаву кон
цертну програму.
На святі були при
сутні Зелюк В.В., рек
тор Полтавського об
ласного інституту піс
лядипломної педаго
гічної освіти ім. М.В.
Остроградського;
Степаненко М.І., рек
тор Полтавського на
ціонального педаго
гічного університету
імені В.Г. Короленка;

Неживий О.І., профе
сор Полтавського об
ласного інституту піс
лядипломної педаго
гічної освіти ім. М.В.
Остроградського , лі
тературознавець,
краєзнавець; Солон
чук І.В., методист ММК.
Тематика творчих
завдань
конкурсу
пов’язана з культу
рою, мораллю, духов
ними цінностями ук
раїнського народу,
які сприяють об’єд
нанню, формують по
чуття патріотизму, оп
тимізму й віри в щас
ливе майбутнє Украї
ни, про яку мріяв і пи
сав у своїх творах

Тарас Шевченко.
Прикметно, що наші
студентипершокур
сники взялися випро
бовувати свої знання
та побажали відчути
смак суперництва у
мовних конкурсах на
рівні зі студентамифі
лологами
старших
курсів педагогічного
університету. Легких
суперників ніколи не
буває – тому перемо
га потребувала чима
ло
зусиль.
Рівень
складності завдань
був однаковим. Але
це не завадило їм до
сягти таких результа
тів.
Вітаємо!

«МЕРИДІАНИ ДРУЖБИ»
На підготовчому відді
ленні для іноземних
громадян розпочалася
сесія. Ми готуємося до
екзаменів, складаємо
заліки та встигаємо на
солоджуватись
сту
дентським життям, ве
селитись, танцювати і
святкувати День Свято
го Валентина. Під час
засідання клубу підго
товчого відділення для
іноземних
громадян
«Меридіани дружби»
до свята закоханих
слухачі активно і неви
мушено демонструва
ли не тільки знання іно
земних мов, а й інші свої
здібності.
Цього року у нас ду
же талановита молодь
із різних континентів.
Особлива подяка слу
хачам групи №3 та їх ку
ратору Маджар Ната
лії Миколаївні, що підго
тували вечір, та всім, хто
брав участь у ньому. Чу
дово читала вірш анг

лійською мовою та до
помагала проводити
свято слухачка з Йор
данії АльОмарі Сара.
Ми почули рядки про
кохання арабською,
російською,
іспан
ською мовами (Амоа
кох Абрахам – гр. №7,
Едам Омар – гр. №3,
Амран Умайма – гр.
№4, Аккарі Омар – гр.
№5, Макран Абделка
рім – гр. №5). Всі були в
захопленні від виконан
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ня слухачем із Франції
Бангура Антоном кла
сичної
музикальної
композиції на гітарі.
Приємно здивував сво
їм вокалом Албакоуш
Алі з Лівії, який викону
вав пісню «Ласковая
моя» й, звичайно ж,
реп, який зараз дуже
популярний серед мо
лоді. Слухачі гр. №5
Оніанго Френсіс та
Мессаоуді Ассіл яск
раво виступили в цьому

жанрі та зірвали шквал
оплесків. Беларуі Зака
рія з Марокко сам на
писав та прочитав у
стилі реп зворушливе
зізнання в любові й по
вазі до найдорожчої
жінки у нашому житті –
мами.
Юнаки та дівчата
брали участь у веселих
конкурсах, танцювали,
дарували компліменти,
жартували. Було весе
ло, душевно й зворуш

ливо. Час сплинув не
помітно, ми поринули в
атмосферу веселощів,
щастя та кохання…
Свято минуло, зали
шивши чудові спогади,
та життя продовжуєть
ся, то ж ми з нетерпін
ням чекаємо наступно
го свята.

Л.В. Богиня.
Завідувачка підготов0
чим відділенням.
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ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ I
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
(ХII
ВСЕКРИМСЬКОГО) КОНКУР
СУ УЧНIВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТ
СЬКОЇ ТВОРЧОСТI «ЗМАГАЙ
МОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ!»,
ПРИСВЯЧЕНОГО ЛЕСI УКРА
ЇНЦI (регіональний етап):
Діденко Оксану (номіна
ція «Малюнок» – І місце);
Оніщенко Анастасію (номі
нація «Декламація» – І місце);

Семеренко Анну (номіна
ція «Вокал» – І місце);
Безкоровайну Анну (номі
нація «Вокал» – ІІ місце).
Дякуємо Пасько Катерині
та студентові ПНПУ ім. В.Г. Ко
роленка Погорілому Сергію
за високомайстерний тан
цювальний супровід конкур
сного виступу Семерен
ко Анни.

Варшавському Саші, Году
адзе Жорі, Тимошенку
Андрію, Школьному Ва
диму.
Закінчилася гра з рахун

ком 12:8 на користь хлоп
ців.
Щиро вітаємо перемож/
ців та бажаємо їм подаль/
ших успіхів!

факультету №1 Янушев
ський Микола (80 кг; І міс
це (права рука), ІІ місце (лі
ва рука)); Хачатурян Роман
(80 кг; І місце (ліва рука),
ІІІ місце (права рука)); По
лянський Валентин (80 кг;
ІІІ місце (ліва рука), ІІ міс
це (права рука)); Стрем
бицький Максим (90кг+;
ІІІ місце (ліва рука)); сту
дент медичного факультету

№2 Овчаренко Віталій (90+
кг; ІІІ місце (права рука));
студенти стоматологічного
факультету
Федощенко
Микола (90кг+; І місце
(права, ліва рука)); Стецун
Олег ІІ місце (90 кг+ права,
ліва рука)).
Призерів було нагород
жено грамотами та меда
лями.

ÕÒÎ? Ä²Â×ÀÒÀ ×È ÕËÎÏÖ²?
Шквал емоцій, нескін
ченна енергія, чоловіча
солідарність та дівоча ча
рівність заполонили 15
лютого аудиторію №5 на
шої академії під час
креативної гри «Хто? Дів
чата чи хлопці?».
Ще напередодні хлопці
освідчувалися дівчатам у
коханні, дарували троян
ди та «валентинки», а цьо
го дня вийшли на запек
лий і водночас гламурний
двобій.

За звання найкращих,
найрозумніших, найпози
тивніших, найкмітливі
ших, найнеповторніших
змагалися команди хлоп
ців та дівчат медичних фа
культетів №1 та №2. Упев
нено до перемоги упро
довж 5 раундів йшла ко
манда у складі Ваценко
Насті, Автенюк Люди, Бо
ришкевич Саші, Лютої
Дар’ї, Тарасенко Насті, та
у фіналі Фортуна посміх
нулася Лєвшину Андрію,

ÇÌÀÃÀÍÍß Ç ÀÐÌÐÅÑË²ÍÃÓ
ПРИСВЯЧЕНІ ДНЮ ПАМ’ЯТІ «НЕБЕСНОЇ СОТНІ»
16 лютого у гуртожитку
№4 за ініціативи медичних
факультетів №1 та №2 в
рамках Декади кафедри
психіатрії, наркології та
медичної психології відбу
лися змагання з армреслін
гу, присвячені Дню пам’яті
Героїв «Небесної Сотні».
Два роки тому наші спів
вітчизники продемонстру
вали непереможну силу ду
ху, волі і мужності, захища
ючи ідеали демократії, від
стоюючи право україн
ського народу на краще
майбутнє, а цього вечора
студенти медичних та сто
матологічного факультетів
випробовували силу рук,
вшановуючи
пам’ять
справжніх героїв нашої
країни.

Учасниками стало понад
два десятки студентів, пе
реважна більшість яких –
аматори в цьому виді спор
ту. Змагання відбувалися у
двох вагових категоріях: 80
кг та 90кг+.
На заході були присутні
заступники деканів медич
ного та стоматологічного
факультетів – Катустян
ський Д.В., Омельченко
О.Є, Ющенко Ю.П., від
повідальний за проведення
заходу викладач кафедри
психіатрії, наркології та
медичної психології Бой
ко Д.І.
Під оплески вболіваль
ників свою майстерність та
фізичну силу успішно по
казали студенти медичного
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