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ВДНЗУ «УМСА» –
ЛІДЕР ВИЩОЇ
ОСВІТИ УКРАЇНИ
Із 1 по 3 березня у Києві під
патронатом
Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України компанія
«Виставковий світ» зібрала
чималий освітянський загал
на третій Міжнародній вис
тавці «Сучасні навчальні зак
лади 2012». Високий статус
та загальнодержавне зна
чення зібрання підкреслила
присутність міністра освіти,
молоді та спорту України
Дмитра Табачника та інших
високопосадовців. Близько
800 вітчизняних та зарубіжних
навчальних закладів прагну
ли презентувати широкій
громадськості свою освітню,
науково інноваційну діяль
ність. Серед них – Україн
ська медична стоматологіч
на академія.
Компетентне журі трива
лий час оцінювало напрями
діяльності та показники ака
демії учасника рейтингово
го виставкового конкурсу за
2010 2011 навчальний рік за
більш ніж 70 а позиціями: на
ціональне визнання, наукова
діяльність, наявність центрів
дистанційного
навчання,
кількість здобутих міжнарод
них грантів, чисельність сту
дентів учасників міжнарод
них наукових конференцій і
олімпіад. Цікавила високопо
важне журі й кількість
комп’ютерних
робочих
місць, наявність електронних
читальних залів і навіть чи
сельність студентів, забезпе
чених гуртожитком.
За результатами рейтин
гового оцінювання ВДНЗУ
«Українська медична сто
матологічна академія» от
римав найвищу нагороду –
Гранпрі «Лідер вищої освіти
України» у номінації «Діяль
ність вищого навчального
закладу з підвищення якості
підготовки фахівців».
Ректор академії проф.
Ждан В.М. за плідну органі
заторську діяльність з підви
щення якості національної
освіти нагороджений По
чесною грамотою виставки.

Інноваційні технології в медицині. Проблеми та їх вирішення
Всеукраїнська науковометодична конференція
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она проходила в акаде
мії 23 березня з участю
ректора ВДНЗУ «УМСА» проф.
Ждана В. М., проректора з нау
кової роботи проф.. Кайдаше
ва І. П., заступника начальника
Головного управління охорони
здоров’я Полтавської обласної
державної адміністрації Бреді
хіної А. М., заступника директо
ра
УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМу
Закрутько Л. І., директора, чле
на кореспондента Академії
будівництва України Школяра
С. П., керівника Полтавського
регіонального центру з інвести
цій та розвитку Лети Д. В. та
представників практичної ме
дицини, науковців академії.
Відкриваючи конференцію,
ректор академії проф. Ждан
В.М. наголосив на дещо нез
вичному її форматі. Це чи не од
на з перших ластівок у розвитку
інноваційних процесів в меди
цині, що рухають її вперед, а
отже потребують державного
підходу, постійної уваги і кон
кретних справ.
Вперше на конференції об
говорювались питання широ
кого впровадження наукових
розробок в життя. Так, наприк
лад, співробітники нашої ака
демії створюють і удосконалю
ють нові способи лікування та
діагностування, новітні прис
трої і лікарські засоби, вико
ристання яких збільшує ефек
тивність лікування хворих. Але
чи приносять такі розробки ко
ристь суспільству? Так, прино
сять, але в обмеженій кількості,
настільки спроможний сам
розробник впровадити їх.
Називались і обставини та
кого стану:
* збюрократизована систе
ма управління наукою;
* відсутність активного, дієво
го та об’єктивного діалогу з
розробником;
* фінансовий дефіцит, який
паралізує всі складові проце
су досліджень, що неминуче
відбивається на його змістовній
стороні;
* низька активність до впро
вадження нововведень з боку
самих практичних лікарів.
Більш детально ці проблеми
висвітлені на сторінках спеці
ально випущеного науково –
практичного журналу «Пробле
ми екології та медицини» (том
17 (додаток 1) 2012 р.).
Ось чому і наші науковці зде
більшого змушені працювати
для того щоб заявити суспільс
тву про себе як винахідника і

тим самим одержати мораль
не задоволення; одержати па
тент з метою публікації в офіцій
ному бюлетені, і щоб потім зві
туватися за наукову діяльність.
Керівник відділу науково ме
дичної інформації та патентно
ліцензійної роботи УМСА до
цент Шиян Є. Г. у своєму виступі
докладно розповів про досвід
розвинених держав у аспекті
фінансування наукових дослід
жень та впровадження науко
во технічних розробок через
мережу інноваційних фондів.
Більш детально зупинився на ді
яльності венчурних фондів не
комерційного типу, які найбільш
суттєво підходять для вирішен
ня проблем в медицині, розпо
вів про джерела фінансування
таких фондів, їх політику заохо
чення та основного призначен
ня – допомогти вченим у роз
робці їх ідей, просуванні новов
ведень на споживчий ринок.
На конференції були пред
ставлені зразки ефективних та
актуальних розробок. Серед
них абразивний інструмента
рій для обробки зубів, розроб
лений понад 20 років тому, у
вигляді спечених алмазів на бе
келітовій основі (розробники:
Рубаненко В. В., Різник Б. М.) Ви
пущена
експериментальна
партія для проведення доказо
вості їх ефективності. Але через
недосконалість нашої системи
впровадження випуск цих інс
трументів на споживчий ринок
не відбувся. Зараз закордонні
фірми пропонують на ринку
аналогічну розробку, але для
обробки металевих каркасів
зубних протезів на сьогодні на
ми розроблене нове покоління
абразивних матеріалів ще з
кращими позитивними власти
востями, а головне – з можли

вістю разового використання.
Чи не чекає така ж доля і цю
розробку?
Нашій державі необхідно
врешті визначити пріоритетні
напрямки розвитку вітчизняної
науки і забезпечити розробни
ків матеріально, створювати
об’єднання зацікавлених орга
нізацій та підприємств, фінан
сові та фінансово промислові
групи, активніше залучати при
ватний капітал, тим самим
сприяти інвестиційному кліма
ту, в першу чергу – удосконали
ти законодавчу базу та її ста
більність.
Представник УКРМЕДПАТЕН
ТІНФОРМ Закрутько Л. І. у своїй
доповіді
проінформувала
учасників конференції про роз
робки нових інструктивних до
кументів для полегшення впро
вадження новацій,а Лета Д. В.,
спеціаліст з інвестицій та роз
витку у Полтавському регіоні,
познайомив з можливостями
системи INDEV та запропону
вав свою допомогу у вирішенні
та втіленні в життя винахідниць
ких ідей та розробок.
Учасниками конференції бу
ла прийнята резолюція:
1) створити міжвідомчий регі
ональний центр трансферу ме
дичних технологій;
2) звернутися до УОЗ щодо
координації впровадження но
вовведень;
3) поширити досвід прове
дення аналогічних конферен
цій із залученням міжвідомчих
структур, спроможних надава
ти допомогу і брати участь в
реалізації новацій в медицині.

Є. Г. Шиян,
керівник відділу науковомедич
ної інформації та патентнолі
цензійної роботи УМСА, доцент.

У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ
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има – це не тільки пора лютих морозів, білих снігів та
хуртовин, це ще й пора веселих свят, які покликані
зігрівати людську душу своїм теплом, коли за вікном падає
сніг. У таку пору, напевно краще свят, радує і гріє серце
людська доброта, чуйність та розуміння. Особливого пік
лування і тепла зимовими днями потребує тендітна дитяча
душа, а ще більше ті дитячі душі, які не можуть відчути сі
мейного затишку та батьківської любові. Це і діти, що за
мість батьківської домівки живуть і виховуються у школах ін
тернатах. Саме такими дітьми і опікується волонтерський
загін «Турбота» медичного коледжу ВДНЗУ «УМСА», а точні
ше вихованцями школи інтернату №2 м. Полтава імені Н.К.
Крупської.
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У рамках проведення волонтерської роботи по забезпе
ченню необхідними речами і подарунками вихованців
школи інтернату, що є одним із провідних напрямків вихов
ної роботи медичного коледжу, студентам іноземцям було
запропоновано зробити свій вагомий внесок у цю благо
родну справу. Особливо активно відгукнулися на дану
пропозицію студенти іноземці 2 курсу зуботехнічного відді
лення коледжу, які відразу запропонували свою допомогу
дітям. Відповідальність за проведення цього заходу взяла
на себе навчальна частина по роботі з іноземними сту
дентами медичного коледжу академії.

15 лютого студенти іноземці 2 курсу зуботехнічного відді
лення Алієв Ельмар, Гусейнов Еміль, Гурбандурдиєв Атад
жан, Даду Валід, Оразбердієв Керім, Рахімов Музраб, Ча
рибердієв Парахат, Ебрахімі Айсан, Ель Готбане Джихеде
дін, а також студенти ІV курсу стоматологічного факульте
ту УМСА Алієв Еміль та Пахадорі Алі Реза разом із Дашев
ським І.О., заступником директора медичного коледжу по
роботі з іноземними студентами та Дашевською Т.В., відпо
відальною за роботу загону «Турбота», відвідали школу ін
тернат № 2 м.Полтави. Гостей зустрічали у музичному залі
навчального закладу. На зустріч прийшли дошкільнята і ді
ти молодшого шкільного віку, загалом 71 дитина. Серед
присутніх панував святковий настрій, адже саме поява
іноземців викликала справжню бурю емоцій. Діти наче за
ворожені слухали розповіді гостей про свої рідні країни –
Туркменістан, Туніс, Палестину, Іран і, напевно, подумки
мріяли там опинитись. Потім усі разом співали пісень, тан
цювали, грали в ігри, а в кінці зустрічі гості подарували ді
тям подарунки. До речі, кожна дитина отримала індивіду
альний подарунок, який відповідав її вікові, а також соло
дощі та фрукти.
Потім нам влаштували екскурсію по навчальному ком
плексу. Ми відвідали дитячі спальні, ігрові, кімнати для ре
лаксації. Студенти високо оцінили матеріально технічну
базу закладу, професіоналізм вихователів, але кожен з
нас розумів, що все це не може замінити тепло батьків
ського серця і затишок сім’ї, особливо для дитини.
Дивлячись, як дорослі чоловіки, які представляють іно
земні країни з іншою культурою та релігією, бавляться з
дітьми, розумієш, що для людської доброти і благород
ності немає меж, кордонів, релігійних перепон. Адже в іс
ламі, як і в християнстві, дитина до певного віку вважається
подібною янголу, а тому допомагати їй робити богоугод
ну справу. Ця зустріч остаточно зламала певний суспіль
ний стереотип, згідно якого іноземцям байдуже до проб
лем іншої чужої країни, і довела, що є справжні інтерконти
нентальні, міжнаціональні і міжрелігійні почуття, зокрема,
любов до дитини.

Дашевський І.О.,
заступник директора коледжу по роботі з іноземними
студентами.

Формування потреби в здоровому способі життя
дним з основних напрямків ви
ховної роботи в медичному
коледжі академії є формування мо
ральності, духовного розвитку та еко
логічної культури студентської молоді.
Велике значення в реалізації цих
напрямків відводиться роботі викла
дачів гуманітарного та природничо
наукового циклу.
19 березня для студентів 1 курсу
медсестринського та фармацевтич
ного відділень була проведена лекція
тренінг “Ваше життя залежить від ва
шої обізнаності”. Метою даного захо
ду було:
– надання молодим людям базової
інформації щодо ризиків ВІЛ інфікуван
ня, негативних наслідків вживання
наркотичних речовин, алкоголю та
формування в них відповідального
ставлення до власного здоров’я;
– сприяння зміні мотивації статевої
поведінки молодих людей на користь
репродуктивного здоров’я та індивіду
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ального захисту від ВІЛ, СНІД та ІПСШ;
– навчання студентів оцінювати ситу
ації ризику, приймати відповідальні рі
шення та протистояти соціальному
тиску.
Організатором тренінгу стала вик
лададач основ психології та міжосо
бового спілкування Чередник Аліна
Юріївна, яка запросила спеціаліста
благодійної асоціації “Світло надії”
управління у справах сімї, молоді та
спорту виконавчого комітету Полтав
ської міської ради Жука Сергія Віталі
йовича.
Під час лекції тренінгу були обгово
рені різноманітні питання з даної теми,
проведено анкетування, а також оз
найомлення з діючою програмою ре
абілітації людей, які вживають алко
голь, наркотики «12 кроків», завдан
ням якої є:
– мотивування вести тверезий спо
сіб життя (повна відмова від вживання
речовин, які змінюють свідомість та

викликають агресивну поведінку);
– подолання деструктивного мис
лення;
– мотивування до зміни системи жит
тєвих цінностей;
– формування навичок аналізування
почуттів і подолання негативних емо
цій та ін.
Те, що ця тема не залишила байду
жими наших студентів, свідчить актив
на їх участь у цьому виховному заході.
Адже найголовнішим здобутком лю
дини має бути здоров’я. І хто як не сту
денти медики повинні не тільки дбати
про власне здоров’я, а й пропагувати
здоровий спосіб життя серед насе
лення, знаходити найоптимальніші
шляхи збереження, зміцнення здо
ров’я та основних його складових.

Біланова Л.П.,
заступник директора медичного
коледжу.

Трибуна лікаря

12–13 квітня 2012 року в академії проходитиме
науковопрактична конференція з міжнародною участю

«СУЧАСНІ ПИТАННЯ ОРТОДОНТІЇ.
МІСЦЕ ОРТОДОНТІЇ СЕРЕД СТОМАТОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»,
присвячена 85річчю ПРОФЕСОРА Л.П.ГРИГОР’ЄВОЇ.
Програма конференції передбачає доповіді (усні та стендові) та дискусії на тему новітніх
технологій та пропозицій щодо подальшого впровадження в практичну стоматологію.
Конференція організована з участю Асоціації стоматологів України, Асоціації стоматологів
Полтавщини, Асоціації ортодонтів України, Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л.Шупика.

СЛОВО ПРО ЛЮДЕЙ З ВЕЛИКОї ЛІТЕРИ, СЕРЦЯ ЯКИХ ВІДДАНІ ЛЮДЯМ
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квітня 2012 року випов
нюється 85 років з дня
народження Лії Петрівни
Григор’євої
доктора ме
дичних наук, професора,
завідувачки кафедри стома

тології дитячого віку.
Але залишила вона нас,
коли виповнилось їй 70 ро
ків.
У 1976 році в академії ор
ганізувалась кафедра сто
матології дитячого віку.
З 1976 року і я працювала
на цій кафедрі під керівниц
твом Л.П. Григор’євої учите
ля з великої літери, лікаря
професіонала, визначного
наукового діяча, мудрої жін
ки. Це була людина творча, з
якою можна було поспере
чатись на користь справи,
одержати пораду, підтрим
ку і порозуміння.
Вона до нас, співробітни
ків кафедри, ставилась як
до дітей своїх, когось, мож
ливо, любила більше, когось
менше, але завжди вболіва
ла разом з нами за престиж
кафедри, навчального зак
ладу. Вона була доброю лю
диною, її любили студенти,
бо вона щедро ділилась
своїми знаннями і на лекціях,
і на практичних заняттях.
Коли я сповістила Гольдо
ву Тему Григорівну мого ве
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ликого друга, яка раніше
працювала на кафедрі те
рапевтичної стоматології
Харківського стоматологіч
ного інституту, а в той час
проживала в Чикаго, про

ковий діяч того часу праця,
праця, праця....
Лія Петрівна була дуже ос
віченим науковим діячем, її
ідеям, узятим для розробок,
завдячені теми дисертацій
них робіт її учнів. Під керів
ництвом Л.П. Григор’євої і я
виконала і успішно захисти
ла кандидатську дисерта
цію на тему «Профилактика
кариеса зубов у детей в ус
ловиях высокого содержа
ния фтора в питьевой воде».
До нас на кафедру часто
приїжджали наукові діячі ін
ших вищих навчальних зак
ладів за обміном досвіду. Ми
працювали у навчальному
закладі, який спочатку був
ХГМІ, потім ПМСІ, а нині Ук
раїнська медична стомато
логічна академія, ректором
якої був академік M. С.

Скрипніков (на жаль нині по
кійний), який багато сил і ро
зуму доклав до того, щоб Al
ma Mater процвітала.
У мене було дві матері
перша біологічна, котра ме
не народила, виховала, вив
чила. Друга Лія Петрівна,
яка дала мені професію, до
помогаючи виконати дисер
тацію, змогу працювати у
творчому колективі і зараз
одержувати наукову пен
сію. Дякую їм за все.
Так розпорядилась доля,
що дві мої мами покояться
недалеко одна від одної.
Недалеко від них і Данило
Єфремович Кіндій мій вели
кий друг, батько наших дітей,
професор кафедри тера
певтичної стоматології, який
14 років працював деканом
стоматологічного факульте
ту академії.
Кажуть, що людина живе
до тих пір, поки її пам’ятають
— я пам’ятатиму їх поки жи
тиму, провідую їх могилки:
«Не говори о них их нет, а с
благодарностью, что были.
Природа мать! Когда б та
ких людей ты иногда не по
сылала миру, заглохла б ни
ва жизни».
Це були люди з добрими
серцями і ці серця віддані
людям. Вони народились
щоб залишити по собі віч
ний слід.

С.В.Кіндій,
ветеран академії.
смерть Лії Петрівни, вона пи
сала: «Помню период, ког
да Лия Петровна и Павел Ти
хонович жили в подвале на
Пушкинской (г. Харьков), как
им трудно было с двумя
детьми добиваться своей
цели. Я удивлялась целе
направленности, упорству
Лии Петровны. В шумной ас
систентской она в переры
вах делала переводы, чита
ла, используя каждую мину
ту. Меня восхищает её ум».
Ось так формувався нау
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ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКЕ

V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ПРЕДСТАВНИКІВ СНТ
п’ятий рік поспіль Студентське наукове товариство
В же
НМУ ім. О.О. Богомольця у лютому збирає представників
СНТ вищих медичних навчальних закладів України на тради
ційний Всеукраїнський з’їзд. Метою зборів є оптимізація робо
ти кожного СНТ, обмін досвідом. Цього навчального року, а са
ме 21 22 лютого, з’їзд відвідала і делегація представників СНТ
Української медичної стоматологічної академії: студентка V
курсу стоматологічного факультету, голова Ради СНТ Ляхов
ська Анастасія, заступник голови Бабенко Вікторія та секре
тар Черненко Олеся (III та IV курс медичного факультету). Сту
денти представляли медичні виші з усіх куточків України, всі
присутні мали змогу познайомитися з організацією роботи, іс
торією створення СНТ, щорічними студентськими науковими
конференціями, голови Рад демонстрували здобутки та над
бання у діяльності своїх СНТ. Процес знайомства відбувався
під чітким керівництвом наукового консультанта, СНТ члена ко
респондента НАМН України, професора В.З. Нетяженка.
Протягом другого та третього пленарних засідань відбува
лося обговорення актуальних проблем науково дослідної ро
боти студентів, сучасних тенденцій у студентській науковій та
навчальній діяльності, участь молодих науковців у розробці та
впровадженні інноваційних технологій у медицині та фармації.
Присутніх приємно здивувало те, що студенти УМСА підготува
ли найбільшу кількість доповідей від делегації. Активну диску
сію викликали доповіді Ляховської Анастасії про перспективи
розвитку студентської науки, її проблеми та шляхи їх вирішен
ня, в якій йшлося про методи заохочення студентів до наукової

діяльності, пропозиції щодо створення освітнього курсу лекцій
«Наука: крок за кроком», програми обміну досвідом «Школа
молодого науковця»; Бабенко Вікторії про вплив Болонського
процесу на розвиток студентської науки та Черненко Олесі
про необхідність створення потужного інтернет ресурсу як
способу інтерактивного спілкування між студентами, які зай
маються науковою діяльністю. І, звичайно, була підписана ре
золюція, яка зафіксувала основні моменти роботи з’їзду та
визначила цілі та завдання на майбутнє для кожного учасника
та СНТ взагалі, одноголосно підтримана ідея про взаємодію
СНТ медичних вузів України.
І наостанок, декілька слів про культурну програму, яка чека
ла на нас у Києві: екскурсії до університетської стоматологіч
ної поліклініки, оснащеної новим обладнанням, анатомічного
музею, лекція член кора НАПН України професора О.В. Чало
го про синергетику медицини та фізики і вечірній похід до теат
ру молодого актора на незабутню виставу «Неперевершений
Чарлі».
Повернулися задоволені, з новими планами та натхненням,
емоційним підйомом від спілкування зі студентами та виклада
чами, новим знайомствами та друзями.

«Мы можем смотреть на свою сегодняшнюю жизнь
чтобы понять, кто мы есть, и увидеть чему еще следу'
ет научиться.» Шакти Гавэйн
Анастасія Ляховська,
студентка 5 курсу стоматологічного факультету.

СТІЛЬКИ АЗАРТУ, ДРАЙВУ, РАДОСТІ...

Ч

арівність, елегантність, вишука
ність, грація, талант та ніжність
поєднали всіх учасниць конкурсу “ Міс
УМСА 2012”, котрий організував Сту
дентський парламент академії. Свято
відбулося 22 березня у звичній для всіх 5
аудиторії морфологічного корпусу. Се

вишукані сукні,а ще не обійшлося без
фей та чарів.
Всі учасниці готувалися до конкурсу
завзято і досить напружено, адже кож
на хотіла представити себе виключно з
кращої сторони. Хтось демонстрував ві
део презентації, хтось читав вірші, хтось

ред конкурсанток можна було побачити
студенток 1 та 2 курсів обох факультетів,
тож за звання Міс УМСА боролись такі
дівчата: Куць Анжеліка,Баранова Ганна,
Стрижеус Олена, Анастасія Киричок,
Бут Аліна та Олена Керкез.
Керівниками заходу виступали Крат
нова Олена, студентка 1 курсу медично
го факультету та Виноград Руслана, сту
дентка 2 курсу стоматологічного фа
культету, які продумали надзвичайно
якісний, цікавий та креативний сцена
рій. Сюжет нагадував казку, у якій були
справжні принци та принцеси, одягнуті у

до всього ще і танцював. Усі конкурсан
тки гідно та на високому рівні себе пред
ставили. А публіка у залі, котрої зібрало
ся надзвичайно багато, стільки, що не
всі поміщались, аплодувала гучними оп
лесками.
На конкурсі були присутні також вик
ладачі, представники ректорату і дека
нату медичного та стоматологічного фа
культетів, окремі з них входили до складу
компетентного жюрі.
Спонсорами дійства були: салон кра
си «Панна», магазин біжутерії «Кокетка»,
молодіжна громадська організація «Мо
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лоді регіони», відділ у справах, молоді та
спорту Полтавського міського виконав
чого комітету.
Отож, хвилюючий момент – визначен
ня та оголошення результатів. До слова
запрошувались проректор з науково
педагогічної роботи Ставицька Наталія
Петрівна, заступники деканів стомато
логічного та медичного факультетів Та
лаш Валентин Васильович, Омельченко
Олександр Євгенійович та голова Сту
дентського парламенту – Каплун Дмит
ро. Отож місця розподілились таким чи
ном: Міс Грація – Стрижеус Олена,Міс
Чарівність – Бут Аліна, Міс Ерудиція –
Олена Керкез. Віце міс стала Куць Ан
желіка, і нарешті Міс УМСА – Баранова
Ганна. Саме новоспечену Міс привітала
та одягнула корону королеви Віце – Міс
міського конкурсу «Містер і Міс універ
ситетів Полтави» Пелипенко Ірина. Усі
красуні були нагороджені цінними при
зами, квітами та поздоровленнями.
Усі, хто завітав на свято, залишились
задоволеними та виходили з аудиторії у
піднесеному настрої. Усіх переповню
вали емоції щастя та радості, студентка
5 курсу стоматологічного факультету Ки
ян Вероніка так описала свої враження:
«За всі роки свого навчання в академії, я
ще не бачила у нас заходу такого рівня!
Емоції, що мене зараз переповнюють,
просто не дають рівно дихати. Стільки
азарту, драйву, радості й запалу я вже
давно не відчувала. 5 аудиторія ще ніко
ли не збирала стільки глядачів, людей
було стільки, що навіть на сцені доводи
лось стояти, та і не даремно, бо і й
справді такої феєрії ще не було. Парла
мент традиційно показав себе на най
вищому рівні».
Арміне Чілінгарян,
студентка 2 курсу медичного факультету
(Пресслужба Студентського парламенту).
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КОНКУРС ПРОФМАЙСТЕРНОСТІ
«ФАХІВЕЦЬ РОКУ»

Д

уже важливим у ста
новленні нового поко
ління лікарів стоматологів є
проведення конкурсів про
фесійної майстерності се
ред студентів. Саме такі захо
ди дозволяють проявитися
найкращим студентам, зас
тосувати всі свої здобуті знан
ня на практиці, вдосконалю
вати свої вміння та навички.
Участь в таких конкурсах сти
мулює студентів – майбутніх
стоматологів до подальшого
професійного зростання, ви
ховує лідерські якості, дозво
ляє перейняти корисний дос
від у своїх колег. Враховуючи
всі позитивні моменти прове
дення таких заходів, кафедра
терапевтичної стоматології
започаткувала ще у 2004 році
проведення конкурсу профе
сійної майстерності серед
студентів «Фахівець року».
Кожного року в один із весня
них місяців всі бажаючі сту
денти мають можливість взяти
участь у конкурсі на кращу
реставраційну роботу. Пере
можець отримує право пої
хати до Львова для демонс

трації своєї професійної май
стерності на Всеукраїнсько
му конкурсі студентів стома
тологів на кращу студентську
практичну роботу «Фахівець» і
захищати честь Альма матер
серед студентів з усіх регіонів
України.
У цьому навчальному році
напередодні Дня стоматоло
га 7 лютого кращі з кращих
студенти зібралися у стінах
кафедри терапевтичної сто
матології, щоб визначити пе
реможця у вмінні виконати
реставрацію передніх зубів.
Для того, щоб взяти участь у
конкурсі потрібно було мати
бажання працювати та пере
магати, вміти володіти сучас
ними технологіями терапев
тичної реставраційної стома
тології та знайти пацієнта,
який би потребував лікування
карієсу передніх недепуль
пованих зубів. На жаль, не всі
бажаючі змогли відшукати со
бі пацієнтів, що, можливо,
зменшило число учасників.
Тому цього року в конкурсі
брало участь чотири коман
ди (лікар та асистент). На ви

конання реставраційної ро
боти всім учасникам відводи
лось 2,5 3 години. Висококва
ліфіковане журі у складі 2
професорів кафедри та 4 х
доцентів після ознайомлення
із початковою клінічною ситу
ацією проводило оцінку
якості препарування зубів,
знеболення, дотримання тех
нології роботи сучасними
реставраційними матеріала
ми, використання сучасних
стоматологічних пристосу
вань та аксесуарів. Головним
залишається якість виконаної
роботи – правильний підбір
кольорів, відновлення анато
мічної форми зуба, якість по
верхні пломби, контактного
пункту, стан ясен після рес
таврації зубів.
Слід зазначити, що всі
учасники працювали з вико
ристанням найсучасніших
технологій, і реставрації уш
коджених каріозним проце
сом зубів були виконані на ви
сокому рівні. Але після підве
дення підсумків журі зіткнуло
ся із неординарною ситуаці
єю – одразу двоє конкурсан
тів набрали однакову кіль
кість балів – студенти 5 курсу
Свінціцький Борис та Удов
ченко Дмитро. Було прийнято
рішення
провести другий
тур конкурсу, щоб остаточно
з’ясувати
прізвище пере
можця. На етапі підготовки до
другого туру викладачами
кафедри терапевтичної сто
матології були відібрані 2 па
цієнтки із рівноцінними склад
ними клінічними ситуаціями,
що потребували лікування
неускладненого карієсу цен
тральних різців.
Необхідно відмітити, що
один із учасників фіналістів у

першому турі вирішив засто
сувати новий реставраційний
матеріал виробництва Японії
«Корпорації GS» «Kalore». Йо
го робота дуже сподобала
ся представникам «Корпора
ції GS», яка створила та випус
кає цей матеріал. І вже в фі
налі у другому турі фірма ви
робник надала безкоштовно
зазначений матеріал для ви
конання реставрації.
Другий тур виявився дуже
напруженим – адже в обох
учасників був обмежений час
(3 години), а клінічні ситуації
були дуже складними. Слід
зазначити, що й у фіналі оці
нювання також було непрос
тою задачею – перемогу бу
ло здобуто з перевагою лише
в 1,5 бали. У цьому році най
кращим виявився студент 5
курсу Свінціцький Борис. Хо
четься сподіватись на по
дальшу співпрацю «Корпора
ції GS» (Японія) із перемож
цем внутрішньовузівського
етапу конкурсу під час нас
тупного етапу у Львові. Адже
чудові властивості нового ма
теріалу «Kalore» здатні допо
могти виконати найкращу
реставраційну роботу.
Хочеться сказати, що сту
денти, які під час навчання в
академії намагаються опану
вати якомога більше знань та
вмінь та прагнуть постійного
вдосконалення, стануть і най
кращими лікарями.

Ірина Петрушанко,
лікарінтерн.

На фото: реставрацію
зубів виконує студент 5
курсу Свінцицький Борис.

Студентське бачення освітньої реформи
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лютого Всеукраїнська студентська рада провела
другу нараду керівників органів студентського самов
рядування вишів України, на якій студентські лідери обговорили
важливі питання студентського самоврядування та зокрема «Про
ект про вищу освіту», визначились зі своїми пропозиціями щодо йо
го покращення.
Нарада зібрала понад 70 лідерів органів студентського самовря
дування з усіх куточків країни і понад 6 годин відбувався плідний діа
лог у дуже конструктивному руслі. Нашу академію представляли го
лова студентського самоврядування Каплун Дмитро та активіст сту
дентського парламенту Скорик Микола.
Студенти мали можливість обговорити також поточні плани діяль
ності Всеукраїнської Студентської ради та більш детально дізна
тись про співпрацю з асоціацією випускників Малої академії Наук
України.
Основним питанням, яке розглядали на зустрічі, все ж був зако
нопроект «Про вищу освіту», під час обговорення якого відбувалась
жвава дискусія і багато студентів висловлювали свої пропозиції. Як
підсумок, сформулювано наступне:
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надати рівне право курсантам, студентам, аспірантам брати
участь у студентському самоврядуванні;
збільшити представництво студентів у складі Вченої ради та збо
рах трудового колективу до 20 %;
надати право вето рішень Вченої ради, які стосуються студент
ських питань;,
підвищити фінансування органів студентського самоврядування
від 1% до спеціального фонду вищих навчальних закладів;
виділити фінансування на наукові товариства та студентів, аспі
рантів, докторантів та молодих учених у розмірі 0,5% від спеціально
го фонду ВНЗ;
розробити зміни щодо бюджетного кодексу щодо окремої стат
ті видатків ВНЗ на студентське самоврядування.
Тож повернулися наші делегати до стін академії з новими та ціка
вими ідеями.
Усі учасники сподіваються, що прем’єр міністр особисто, керів
ник робочої групи та голова комітету Верховної Ради врахують сту
дентське бачення освітньої реформи.

Ольга Кошелєва,
студентка 2 курсу медичного факультету.
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уберкульоз як інфек
ційне захворювання з
стародавніх часів наводив
страх на всіх людей в усьому
світі. Захворюваність на ту
беркульоз є показником соці
ального благополуччя в країні.
Високо розвинуті економічно
країни мають низьку захворю
ваність на туберкульоз, яка
перевищує 20 на 100 тис на
селення. В Україні цей показ
ник дещо перевищує епіде
мічний поріг (50 на 100 тис на
селення). Але у світі є країни,
де захворюваність на тубер
кульоз перевищує 600 на 100
тис населення (країни Афри
ки і тихоокеанського побе
режжя.). Мало хто знає, що ін
фікованість людей, які досягли
40 літнього віку, складає май
же 100%. Захворіють із них
протягом життя не більше 10%.
Що це означає? Відповідь на
це питання дуже проста. Ту
беркульозом хворіють тільки ті
особи, у яких ослаблений
імунологічний захист, навіть,
якщо вони були вакциновані
проти туберкульозу. Хто це?
Це особи, які зловживать
спиртними напоями, наркоти
ками, хворі на ВІЛ інфек
цію/СНІД, на цукровий діабет,
виразкову хворобу шлунку і
особи, які лікуються імуносуп
ресивними препаратами, міг
ранти і т. п. Ці особи відносять
ся до групи підвищеного ризи
ку захворювання на туберку
льоз. Із цього можна зробити
висновок, що захворювання
на туберкульоз без імуноде
фіциту не буває. Отже, достат
ньо позбавитись шкідливих

звичок, стресів і дотримува
тись рекомендацій лікаря при
названих хворобах і ви змо
жете уникнути ризику захво
рювання на туберкульозу.
Туберкульоз хвороба сво
єрідна. Її особливість заклю
чається в тому, що вона почи
нається з продуктивного запа
лення, яке на ранніх етапах
розвитку не має клінічних про
явів. І тільки тоді, коли в ураже
них туберкульозом органах
розвиваються некротичні і
даструктивні зміни, виникають
перші симптоми хвороби у
вигляді підвищення температу
ри тіла, яке може тривати про
тягом декількох місяців, схуд
нення, кашель з мокротою і
навіть больові симптоми, лока
лізація яких визначається вра
женим органом. Іноді насту
пає спонтанне вилікування,
якщо імунна система не зруй
нована шкідливими звичками
чи іншою хворобою. Але якщо
імунітет пригнічений, то для
збудника туберкульозу всі
шляхи розповсюдження в ор
ганізмі відкриті. За таких умов
хвороба прогресує і може
вражати всі органи і тканини
організму. Перебіг хвороби
стає тяжким, клінічні симптоми
більш виражені. Найчастіше
вражаються легені, органи
черевної порожнини, кістки,
суглоби і навіть нервова сис
тема, включаючи головний
мозок. В організмі людини не
має таких органів і тканин, які
б не могли бути вражені ту
беркульозом. Це визначаєть
ся ступенем зниження імуно
логічного захисту. Чим він ниж

ДЕНЬ ДОБРОТИ
17 лютого День спонтанного прояву добра — одна з не
давніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. Це
свято має загальносвітове значення і відзначається неза
лежно від громадянства, національності, політичних чи релі
гійних поглядів. В Україні воно поки ще мало відоме.
Змалку кожного з нас, я впевнена, вчили чітко розмежову
вати що є добром, а що – злом. Однак в нестримному русі
життя ми забуваємо головне – творити добро легко і доступ
но кожному з нас. Це можна зробити і ласкавою усмішкою,
і добрим чуйним словом. Тоді і люди, і оточуючий світ стануть
добрішими.
Саме такими міркуваннями і керувався Студентський пар
ламент УМСА, організатор флеш моб акції «День доброти»
24 лютого. Протягом дня учасники намагалися різноманітни
ми акціями пробудити у студентів почуття милосердя, поваги
до інших. Червоні стрічки із написами, які передавалися із
рук в руки, стали символами взаємопорозуміння та добра.
Будьте добрішими, коли це можливо. А це можливо зав
жди.

Тетяна Печеник,
студентка 1 курсу медичного факультету.
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чий, тим більш поширений ту
беркульоз і тим тяжчі його клі
нічні форми.
Туберкульоз хвороба вилі
ковна. В усьому світі хворі на
туберку отримують лікування
безкоштовно. Але ефектив
ність його повністю залежить
від тяжкості клінічної форми
хвороби. Чим раніше виявле
ний туберкульоз, тим швидше і
ефективніше він виліковується.
А якщо захворювання набуло
тяжкого перебігу, з деструк
тивними змінами в органах, з
бактеріовиділенням, то ліку
вання таких хворих проводять
протягом 8 і більше місяців.
Навіть тяжкі форми туберку
льозу виліковні, якщо хворі
дотримуються відповідного лі
кувального режиму. Але часто
безвідповідальні особи з шкід
ливими звичками порушують
лікувальний режим. За таких
умов збудник хвороби стає
стійким до протитуберкульоз
них препаратів і вилікувати та
ку людину дуже важко, а хво
роба набуває хронічного пе
ребігу. Саме стійкий до ліків
туберкульоз сьогодні є дуже
складною проблемою меди
цини в усьому світі, в тому чис
лі і в Україні.
Другу особливу тривогу сві
тової спільноти сьогодні викли
кає туберкульоз, який поєдну
ється з ВІЛ/СНІД інфекцією,
частота якої в Україні майже
подвоюється кожні 2 3 роки.
50 70% хворих на ВІЛ.СНІД
хворіють і на туберкульоз і 30%
із них помирають від туберку
льозу. Ці хвороби патогенетич
но споріднені по імунодефіци

ту і тому їх лікування завжди є
дуже складною проблемою.
Але й при такому поєднанні
хвороб можна досягти пози
тивного ефекту, якщо хворий
виконує всі рекомендації ліка
ря.
Профілактичні заходи, які
сьогодні суспільство застосо
вує для попередження захво
рюваності на туберкульоз у
дорослих не можуть гаранту
вати 100% захисту, оскільки
шкідливі звички, які обумовлю
ють формування імунодефіци
ту, розвиваються і у щеплених
вакциною БЦЖ. Цінність вак
цинації БЦЖ у новонародже
них заключається в тому, що
вона виключає можливість по
ширення через кров збудника
туберкульозу при первинному
інфікуванні і, таким чином, по
переджує розвиток тяжких
форм туберкульозу таких, як
менінгіт і менінгоецефаліт у ді
тей. Саме завдяки вакцинації
БЦЖ протягом багатьох років
на Полтавщині практично лікві
довано появу випадків тубер
кульозного менінгіту, який
призводив до інвалідності.
Отже, для того, щоб уникну
ти захворювання на туберку
льоз, потрібно зберегти імуно
логічний захист організму. І
тільки людина, яка веде здо
ровий спосіб життя, дотриму
ється особистих і суспільних
вимог моралі може бути впев
нена, що туберкульоз їй не
загрожує.

А.Г.Ярешко,
професор.

ТРЕНІНГ МАЙБУТНІХ ЛІДЕРІВ

Вже четвертий рік поспіль у місті Полтава проводиться школа
місцевого самоврядування «Лідер майбутнього».
Така школа чи не єдина на всю країну, тому користується по
пулярністю як у школярів, так і в студентів. Протягом навчання мо
лоді люди прослуховують велику кількість лекцій, семінарів, бу
вають на тренінгах, де закріплюють свої знання на практиці.
Одним із важливих етапів у навчанні майбутніх лідерів є напи
сання власних проектів. Проект повинен бути корисним та акту
альним для суспільства та спрямованим на благо міста.
Тож саме на лютий березень припало проведення навчання
по написанню проектів. Тренінг проходив у одній із аудиторій ме
дичної академії та зібрав понад 60 осіб. Проводив тренінг викла
дач кафедри біохімії, магістр медицини, екс голова Студент
ського парламенту УМСА та один із організаторів школи місце
вого самоврядування – Микитенко Андрій.
Усі команди підійшли досить відповідально до поставлених
завдань і кожна з них підготувала дуже креативні та оригінальні
проекти. Та все ж їх потрібно ще доопрацьовувати, адже в ході
представлення з’явилися додаткові питання та пропозиції. Тож
було призначено певну дату, до якої кожна команда повинна
представити свій проект у гарно оформленому вигляді.
Найкращий проект, написаний під час проведення підсумко
вої ділової гри, стане переможним проектом школи. А організа
тори цього проекту матимуть можливість реалізувати його на
практиці.
Ольга Кошелєва,
студентка 2 курсу медичного факультету.
(Пресслужфба Студентського парламенту)
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«Міс Фото  2012» – це свято краси
К

олектив кафедри ди
тячої хірургічної сто
матології ВДНЗУ «УМСА»
вперше запропонував про
вести до Міжнародного жіно
чого дня 8 Березня конкурс
«Міс Фото – 2012». Доцент
Дубровіна О. В. і асистент
Митченок М. П. – автори ідеї
цього конкурсу – розробили
до нього положення, підготу
вали дипломи, створили орг
комітет конкурсу та жюрі, до
складу якого увійшли викла
дачі та студенти. На цю про
позицію відгукнулися 4 ка
федри, які разом зі студента
ми стоматологічного факуль
тету 13 лютого розпочали
свою роботу.
Головна мета конкурсу
«Міс Фото – 2012» – виховання
естетичного смаку, пропа
ганда краси та здорового
способу життя серед студен
тів, а проведено його було в
три етапи. Всього в конкурсі
взяли участь 19 дівчат стома
тологічного факультету та 2
студентки зуботехнічного від
ділення медичного коледжу.
Перший етап розпочався з
13 лютого, коли студентки з
кожного курсу стоматологіч
ного факультету, за власним
бажанням, принесли свої
фото та анкетні дані до оргко
мітету. На першому засіданні
було оголошено його склад,
до якого увійшли проректор з
виховної роботи доцент Ста
вицька Н. П., декан стомато
логічного факультету доцент
Сидорова А. І., завідувач ка
федри дитячої хірургічної сто
матології з пропедевтикою хі
рургічної стоматології профе
сор ТкаченкоП. І, зав. кафед
рою дитячої терапевтичної
стоматології з профілактикою
стоматологічних
захворю
вань професор Каськова Л.
Ф., завідувач кафедри пропе
девтики ортопедичної стома
тології доцент Король Д. М.,
завідувач кафедри нормаль
ної анатомії, професор Шер
стюк О. О., доцент Дубровіна
О. В., асистент Митченок М.
П., і старости курсів стомато
логічного факультету та гурто
житку № 1.
До складу членів жюрі кон
курсу увійшли викладачі пе
рерахованих вище кафедр
та відповідальні за виховну
роботу, старости курсів сто
матологічного факультету, го
лова студентського парла
метну – Каплун Д. В., голова
студентського профкому –
Лисяний О. М., студенти I кур
су: Кавка М. Е., Бензарь А. Д.;
2 курсу Білоконський В. та
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Орлов Д., Палінкевич О., Ра
діонова М., Бойко А. – 3 курс.
На II етапі члени жюрі кон
курсу, присутні співробітники
кафедр, за участі профкому і
студентів стоматологічного
факультету, обрали найкра
щих. Після обговорення жюрі
одноголосно присудило їм
перемогу у таких номінаціях:
«Міс артистизм» – стала
студентка IV курсу, 9 групи –
Власенко Ольга; «Міс грація»
– студентка IІ курсу, 16 групи –
Катеруша Олександра; «Міс
витонченість» – студентка І
курсу, 11 групи – Киричок
Анатасія; «Міс досконалість»
– студентка IV курсу, 5 групи –
Гаврік Наталія; «Міс весна» –
студентка IІ курсу, 16 групи –
Естрова Анастасія; «Міс за
гадка» – студентка IV курсу, 6
групи – Кавуненко Анастасія;
«Міс шарм» – студентка IІІ кур
су, 6 групи – Філіппова Аліна
Василівна; «Міс глядацьких
симпатій» – студентка IV кур
су, 9 групи – Моспаненко Ве
роніка; «Міс елегантність» –
студентка IV курсу, 16 групи –
Дарчія Марина; «Міс зачаро
ваність» – студентка IІ курсу,
зуботехнічного факультету –
Заічко Наталія; «Міс натхнен
ня» – студентка IІ курсу, 27
групи – Косар Анна; «Міс ніж
ність» – студентка ІІІ курсу, 16
групи – Терещенко Крістіна;
«Міс посмішка» – студентка І
курсу зубо технічного фа

культету – Петрікевич Вікторія;
«Міс інтелект» – студентка I
курсу, 13 групи – Мірошни
ченко Тетяна.
Крім того, члени жюрі кон
курсу та студенти обрали
«Міс фото – 2012» окремо на I,
II, ІІІ, ІV та V курсах стомато
логічного факультету.
На I курсі стоматологічного
факультету «Міс Фото – 2012»
стала студентка 3 групи Дуг
ниста Ірина, на ІІ курсі – сту
дентка 2 групи – Цемка Вікто
рія, на ІІІ курсі – студентка 15
групи – Нетребовська Кате
рина, на ІV курсі – студентка
15 групи – Шульга Ірина, на V
курсі – студентка 7 групи – Ки
ян Вероніка. У цьому конкурсі
було додатково визначено
ще дві номінації, які отримали
Кириченко Анна – «Міс гурто
житок №1» та «Міс Фото Сто
матологія – 2012», якою стала
студентка 2 групи, 1 курсу
стоматологічного факультету
Бут Аліна.
По завершенню конкурсу
усі учасники отримали відпо
відні відзнаки, а нагороджен
ня відбулося 22 березня без

посередньо на самій цере
монії обрання «Міс Академія
– 2012». До цього свята краси
студенти 1 курсу Кафка Ми
хайло, Бензарь Андрій підго
тували фотоколаж конкурсу
«Міс Фото – 2012». Оргкомітет
проведеного конкурсу вру
чив дипломи та подарунки
переможцям.
Обрані переможці отрима
ли дипломи та привітання з ці
єї нагоди також від співробіт
ників кафедр організаторів
цього заходу, проректора з
виховної роботи, доцента
Ставицької Н.П., декана сто
матологічного факультету до
цента Сидорової А. І., голови
студентського парламенту
Каплуна Д.В., голови студент
ського профкому Лисяного
О.М.
Подібний конкурс на цю те
матику також був проведе
ний співробітниками кафед
ри дитячої хірургічної стома
тології з пропедевтикою хі
рургічної стоматології ВДНЗУ
«УМСА» сумісно з викладаць
ким колективом підшефної
школи № 34 м. Полтави на чо
лі з її директором Єрмак Л.В.
Школярі обирали свою «Мі
сіс Фото – 2012», якою стала
учениця 6 А класу Ахвирдіє
ва Самая.
У наступному навчальному
році ми запрошуємо до спів
праці колективи кафедр ліку
вального, стоматологічного і
іноземного факультетів, сес
тринського і зубо технічного
відділень медичного коледжу
та студентів інших навчальних
закладів міста.
Оргкомітет конкурсу щиро
вдячний за підтримку у прове
денні конкурсу«Міс Фото –
2012» адміністрації академії,
професорсько викладацько
му складу кафедр, які безпо
середньо брали участь у
проведенні організаторських
заходів.
На сайті академії та сту
дентського парламенту бу
дуть розміщені фотокартки
переможців та учасників 2
конкурсів «Міс Фото – 2012» і
«Міс Академія – 2012».
До нових зустрічей!

проф. Ткаченко П.І.,
доц. Дубровіна О.В.,
ас. Митченок М.П.

Враховуючи те, що ми й надалі плануємо проводити вихов'
ні заходи серед наших студентів у гуртожитку № 1 та під'
тримувати їх у проведенні інших конкурсів, хочемо проінфор'
мувати всіх бажаючих ще про 2 конкурси, які проходитимуть
у квітні, – це конкурс поезії та фотоконкурс. Тому просимо
подати до 1 квітня 2012 р. ваші улюблені вірші та фото у чи'
тальний зал бібліотеки, на Вас чекають.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТАЛАНТІВ
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правжньою окрасою
свята 8 Березня стала
виставка робіт декоративно
прикладного мистецтва сту
дентів та співробітників ака
демії, яка була організована
профкомом та відділом куль
турно освітньої діяльності і
відкрита напередодні уро
чистих зборів. Всіх, хто прий
шов того дня у п’яту аудито
рію, буквально вразило роз
маїття творчих можливостей її
учасників: високохудожня ви
шивка, малюнки і картини,
м’яка іграшка, вироби з де
рева, фотографія, численні
експонати, де поєднувалися
всі ці різновиди. Домінувала
вишивка: чудові панно, зі сма
ком оформлені у добротні
рамки, і невеликі різноплано
ві роботи,доступні починаю
чим і навіть дітям, вишивка бі
сером на християнські сю
жети, що потребує неабиякої
майстерності і відповідаль
ності.
В академії виявляється
стільки жінок, які, незважаю
чи на зайнятість, знаходять
час,щоб попрацювати і для
душі. Всіх перерахувати важ
ко, але не можна не згадати
роботи Ганни Петрівни Пав

ленко, доцента кафедри фізі
ології, Людмили Миколаївни
Шилкіної, доцента кафедри
сімейної медицини, інспекто
ра студентської канцелярії
Юлії Михайлівни Оніпко, ліка
ря інтерна кафедри після
дипломної освіти лікарів сто
матологів Ірини Петрушанко,
численних студентів. І серед
кращих вишивок – робота
Олександра Всеволодовича
Дерев’янка – колишнього
співробітника кафедри опе
ративної хірургії та топогра
фічної анатомії. Потрапивши
багато років тому в біду, він не
схилився перед долею. Не

маючи змоги працювати, вис
ловлює себе в роботі руками
– створює чудові вишивки, а
ще пише вірші, сповнені віри,
надії й оптимізму. Один з них
прочитала на вечорі началь
ник відділу культурно освіт
ньої діяльності Людмила Си
доренко.
Затримувалися відвідувачі
виставки і біля робіт Інни Ана
толіївни Колісник, асистента
кафедри дитячої хірургічної
стоматології, яка майстерно
виконала вишивки бісером.
Вже не вперше експонує
фото Марина Бутович, на

ШКОЛА МІЦНОГО ШЛЮБУ ТА СІМЕЙНОГО ЩАСТЯ

С

аме у перший день
весни у Полтаві відбу

лося урочисте відкриття мо
лодіжного проекту «Полтав
ська школа молодої сім’ї».
Дійство відбулося у стінах
Полтавського художнього
музею ім. М.Ярошенка Од
разу ж — і перший урок.
Протягом березня травня
поточного року полтавська
молодь відвідуватиме лекції
та слухатиме семінари про
особливості дошлюбної по
ведінки молоді, психологію
чоловіка та жінки, стратегії
ефективного подолання мі
жособистісних конфліктів то
що.
За словами Анатолія Пав
ленка, спеціаліста управлін
ня у справах сім’ї та реаліза
ції молодіжної політики Пол
тавського міськвиконкому,
бажаючих пройти курси бу
ло 73. Та після опрацювання
анкет відібрали 60 учасників
(вік — від 16 років). Вільними
слухачами полтавцям бути
також не дозволено, адже
по закінченню Школи кожен

отримає сертифікат. Серед
учасників 2 3 пари, інші — по
ки що «одинаки». Та «буму»
одруження після закінчення
Школи Анатолій Павленко не
очікує. «Головне, — говорить,
– виховати в молоді відпові
дальне ставлення до стосун
ків».
Під час дійства до слова
запросили дві подружніх па
ри, які коротко поділилися
досвідом. Молоде подруж
жя Фургасів та більш досвід
чене подружжя Пелипенків.
Що цікаво, першими до мік
рофона поперед чоловіків
ставали дружини.
«Полтавська школа моло
дої сім’ї» — це комплекс за
ходів, які направлені на фор
мування позитивного іміджу
родини в молодіжному се
редовищі, виховання сімей
них цінностей, відповідально
го батьківства, підготовку мо
лоді до сімейного життя. Ідея
проекту належить випускни
кам молодіжного проекту
«Школа місцевого самовря
дування «Лідер майбутньо
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го» другого набору, серед
яких студентка нашої акаде
мії – Пилипенко Оксана,сту
дентка медичного факульте
ту, а ще заступник Голови
Студентського парламенту.
Для організаторів, учасни
ків та гостей дійства виступи
ли вже добре нам відомі сту
денти Пелипенко Ірина та
Бондарець Богдан із лірич
ним та чудовим танцем.
Організаторами проекту
виступили: Управління у
справах сім’ї, молоді та
спорту виконавчого комітету
Полтавської міської ради,
студентські
парламенти
ВДНЗУ «УМСА», ПНТУ імені
Юрія Кондратюка, Студент
ська рада аграрного колед
жу управління і права Пол
тавської державної аграр
ної академії, ініціативна гру
па ПНПУ імені В. Г. Королен

ка, Студентська рада Пол
тави, ГО «Школа для бать
ків «Щаслива родина».
(Пресслужба
Студентського парламенту).

чальник відділу технічного за
безпечення, і завжди вони
викликають увагу. Цього разу
у більшості це були портрети
знаних в академії жінок.
Свої творчі можливості ще
раз продемонстрували чис
ленні студенти. Серед них
студентка медколеджу Тетя
на Кордубан з оригамі, робо
тами з бісеру, студенти сто
матологічного факультету Бо
рис Свінцицький, який пред
ставив майстерно виготовле
ні вироби з дерева, Аня Поль
шина (вироби з бісеру),
В’ячеслав Петренчук, відо
мий як чудовий танцюрист, а
цього разу показав ще й свої
цікаві малюнки. Зворушливо
виглядали експонати – вишив
ки, малюнки, м’які іграшки,
оригамі і багато інших твор
чих робіт, які надійшли від
найменших учасників – дітей
наших співробітників.
Переможців не визначали,
всі учасники заслуговували
уваги, а отже всі отримали
почесні дипломи.

Т.Петрова.

1 КВІТНЯ– СВЯТО СМІХУ
Вийшов український аналог ляльки
Барбі – «Маруся». До комплекту «Ма
русі» входять: її хлопець Іван, хата, літня
кухня, 2 гектари поля, труйка від жуків і
Чупакабра…
☺ ☺ ☺
Списування з одного джерела – пла
гіат, з двох – компіляція, з трьох і більше
– дисертація.
☺ ☺ ☺
Пожар в больнице. Пожарные все
потушили. Подходят к главврачу:
– Есть жертвы. В подвале было трое.
Двоих мы откачали, одного не смогли.
Главврач теряет сознание. Его отка
чивают и спрашивают, что с ним.
– Ребята, у нас там морг вообще то.
☺ ☺ ☺
Главврач психбольницы читает но
вости в газете: «Галкин женился на Пу
гачевой», «Два гея из Великобритании
усыновили украинского мальчика»,
«Президент танцует «Америкен бой»,
«Стринги смертельно опасны для жен
щин», «Помидоры убивают потенцию».
– Все, завтра всех выписываю! Они
здоровы!

☺

☺

☺

Мне нравится моя работа! Мне нра
вится моя жена! Мне нравится мое
правительство! Для тех, кто не понял, –
это медитация.
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