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З Днем медичного працівника!
Шановні колеги!
Від усього серця вітаємо Вас з професійним свя'
том –Днем медичного працівника!
Хай доля збагачує Вас натхненням та радістю
сьогодення, а людська шана – подякою за плідну
роботу. Ваша невтомна енергія, благородна висо'

кість устремлінь по праву отримали повагу і виз'
нання.
Бажаємо щастя, міцного здоров ‘я, нових звер'
шень на благо розвитку медицини України.
З повагою
Ректор академії професор
Голова профкому доцент

В.М. Ждан
З.О. Борисова

НА ЧЕСТЬ ДНЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
За значний внесок у підготовку і виховання медичних
кадрів, високий професіоналізм, успішну діяльність в сис'
темі охорони здоров’я, активну життєву позицію,
участь у громадському житті, багаторічну сумлінну
працю та з нагоди професійного свята – Дня медичного
працівника нагороджені
ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:
ПЕРА ВолодимирПавлович – проректор з комерцій
них питань та маркетингу;
ДУБИНСЬКА Галина Михайлівна – завідуюча ка
федрою інфекційних хвороб з епідеміологією;
ШЕШУКОВА Ольга Вікторівна – начальник нав$
чального відділу, доцент кафедри післядипломної осві$
ти лікарів стоматологів;
КСЬОНЗ Ігор Володимирович – завідуючий курсом
дитячої хірургії.
ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ:
НЕПОРАДА Каріне Степанівна – завідуюча кафед
рою медичної, фізико колоїдної, біоорганічної та біо
логічної хімії;

ПОХИЛЬКО Валерій Іванович — доцент кафедри пе
діатрії № 1;
ВОЛОШИНА Людмила Іванівна – доцент кафедри
хірургічної стоматології;
ЛОХМАТОВА Наталія Михайлівна – доцент кафедри
дитячої хірургічної стоматології і пропедевтики хірур$
гічної стоматології.
ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ:
ШЕРСТЮК Олег Олексійович – завідуючий кафед
рою анатомії людини;
РУДИЙ Мирослав Олексійович – доцент кафедри хі
рургії № 1;
КІНДІЙ Дмитро Данилович – доцент кафедри пропе
девтики ортопедичної стоматології;
ЧОРНА Ірина Олексіївна – доцент кафедри загальної
хірургії;
СТАРЧЕНКО Іван Іванович – доцент кафедри пато
морфології.

ДЕНЬ НАУКИ
14 травня з нагоди відзначення Дня науки відбулося за
сідання провідних науковців академії. З доповіддю «Ак
туальні питання інтеграції наукових досліджень у світовий
інформаційний простір» виступив проректор з наукової
роботи доктор медичних наук професор І. П. Кайдашев.
Про підсумки конкурсу наукових робіт молодих учених
доповів голова їх ради професор В. О. Костенко. Пере

можцям конкурсу та відзначеним за кращі наукові робо
ти було вручено грамоти. Почесними грамотами нагород
жено також провідних науковців, які сприяють виконан
ню наукових робіт та підготовці кадрів. Це професори Л.Е.
Весніна, М.Д. Король, І.М. Скрипник, К.С.Непорада,
Т.О.Петрушанко, В.О.Костенко, Г.А.Лобань, А.М.Скрип
ніков, к.мед.н. О.А.Шликова.

КОНКУРС НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
проведений
К онкурс
згідно з наказом рек
тора №27 від 5.02.2010 р.
«Про проведення конкурсу
наукових праць молодих
учених, присвяченого Дню
науки».
На конкурс було надано
69 наукових статей (у 2009 р.
– 52, у 2008 р. було 36, у 2007
р.  60). Експертиза наукових
праць молодих учених про
ведена у 2 етапи.
Визначення найкращих
робіт за секціями:
Стоматологія (із 17 статей;
у 2009 р. було 20 статей);
Клінічна медицина №1 (те
рапія, неврологія, психіатрія,
педіатрія, інфекційні хворо
би, шкірновенеричні хворо
би, загальна гігієна, соц. ме
дицина) (із 21 статті, у 2009 р.
було 16 статей);
Клінічна медицина №2 (хі
рургія, акушерство і гінеко
логія, урологія, ЛОРхворо
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би, травматологія, онкологія,
офтальмологія) (із 10 статей,
у 2009 р. було 5 статей);
Експериментальна меди
цина та морфологія (із 19
статей, у 2009 р. було 11 ста
тей);
Гуманітарні проблеми ме
дицини та питання викла
дання у вищій медичній
школі (із 2 статей).
Визначення двох найкра
щих робіт комісією з визна
чення переможців конкурсу.
Найкращими науковими
працями визнано:
Стоматологія – Петренко
Аліна Іванівна (Полтавська
обласна стоматологічна по
лікліника, каф. анатомії лю
дини);
Клінічна медицина №1 –
Маслова Ганна Сергіївна
(каф. внутрішніх хвороб та ме
дицини невідкладних станів);
Клінічна медицина №2 –
Бажан Тетяна Анатоліївна

(курс офтальмології);
Експериментальна меди
цина та морфологія – Куцен
ко Неля Леонідівна, Мики
тюк Марина Володимирівна
(Науководослідний інститут
генетичних та імунологічних
основ розвитку патології та
фармакогенетики);
Гуманітарні проблеми ме
дицини та питання викла
дання у вищій медичній школі
– Ткаченко Юлія Петрівна,
Тронь Наталія Вікторівна
(курс медичної та біологічної
фізики і медичної інформати
ки).
Оцінювалися такі показни
ки: науковий внесок (до 30
балів), практичний внесок
(до 25 балів), оригінальність
(до 20 балів), ясність викладу
(до 15 балів), відповідність
статті вимогам до її офор
млення (до 10 баллов)
Комісія з визначення пе
реможців конкурсу керува

лася ідеєю поєднання висо
кої науковості (наукової но
визни) з якісним оформлен
ням одержаних результатів у
вигляді наукової статті.
Переможцями конкурсу
визначено дві роботи:
1) Маслова Ганна Сергіїв
на. «Роль цитопротектроної
терапії в комплексному ліку
ванні ерозивновиразкових
уражень гастродуоденаль
ної зони у хворих на гемоб
ластози» (каф. внутрішніх
хвороб та медицини невід
кладних станів);
2) Куценко Неля Леонідів
на, Микитюк Марина Воло
димирівна. «Вплив фулеренів
на розвиток алергічного за
палення в експерименті»
(Науководослідний інститут
генетичних та імунологічних
основ розвитку патології та
фармакогенетики).
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
ТА ЇХ КЕРІВНИКІВ!
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Засідання ради відбулося в нашій академії 27 травня. Крім міжнародного співробітництва обговорювалось пи'
тання готовності студентських гуртожитків до нового навчального року та підсумки обласного туру Всеукраїн'
ського конкурсу на кращого викладача української мови за професійним спрямуванням у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акреди'
тації Полтавського регіону. Однією з кращих (ІІ місце) була визнана завідуюча курсом українознавства ВДНЗУ
«УМСА» доцент Т. О. Лещенко, якій було вручено Почесну грамоту.
З інформацією про міжнародну діяльність нашої академії виступив ректор професор В. М. Ждан.

О

дним з найбільш актуальних нап
рямків діяльності академії є розви
ток її міжнародних зв’язків з метою залу
чення для навчання іноземних студентів,
налагодження і здійснення співробітниц
тва між УМСА та закордонними заклада
ми охорони здоров’я, медичними нав
чальними закладами у рамках реалізації
двосторонніх проектів, спрямованих на
підвищення якості та доступності надання
медичних послуг і реалізації положень
Болонського процесу в системі медичної
освіти.
Реалізація планових заходів по розвитку
міжнародних зв’язків та співробітництва
дозволила академії вийти на рівень одно
го з провідних медичних навчальних зак
ладів України з підготовки закордонних
фахівців. Популяризація та високий імед
жевий рівень УМСА дали можливість за
лучити до навчання 891 іноземних студен
тів з 42 країн світу (Німеччина, США, Шве
ція, Греція, Болгарія, Ізраїль, Китай, Туніс,
Бахрейн, Кувейт, Ерітрея, Марокко, Ємен,
Єгипет, Малайзія, Кенія, Нігерія, РФ, Литва,
Білорусія, Туркменістан, Азербайджан,
Грузія, Вірменія), із них: на стоматологіч
ний факультет  507 (англомовних 107); ме
дичний факультет  239 (англомовних  54);
зуботехнічне відділення  20; медсестрин
ський факультет  8; клінічних ординаторів
– 60, аспірантів – 5. На підготовче відділен
ня  52.
Для порівняння – у 2006 році в академії
навчалося 372 іноземних громадянина з
25 країн. Свідоцтвом про високий рівень
надання освітніх послуг в УМСА на міжна
родному рівні є бажання навчатися в ака
демії не тільки вихідців з країн Близького
Сходу та Африки, а також громадян роз
винутих країн, таких як Швеція, Німеччина,
Сполучені Штати Америки. Потрібно від
значити, що в значній мірі цьому сприяє
введення англомовної форми навчання. В
2010 році, практично вдвічі, збільшилася
кількість іноземців, що навчаються англій
ською мовою.
В рамках програми розвитку міжнарод
них зв’язків тривала робота з посольства
ми Ірану, Саудівської Аравії, Тунісу, Па
лестини, Сирії та Йорданії, направлена на
встановлення контактів і налагодження
взаємовигідної співпраці з міністерствами
освіти та охорони здоров’я цих країн.
Узагальнюючі оцінки іноземців відзна
чають, що в академії створені умови по
підготовці висококваліфікованих медич
них спеціалістів для іноземних країн.
З урахуванням модернізації вищої шко
ли нашої держави, Українська медична
стоматологічна академія м. Полтави зорі
єнтована на інтегрування в європейський
освітній та науковий простір. Саме тому
цілеспрямованій роботі по впровадженню
в навчальний процес основних принципів
Болонської декларації приділяється ве
лика увага. Від цього залежить престиж
медичної освіти в Україні в цілому та в УМ
СА зокрема. Саме цим може бути визна
чене її майбутнє місце в європейській
системі освіти. Приєднання України до
Болонського процесу, в якому беруть
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участь 45 країн, створює перспективи та
можливості для розширення доступу до
освітніх цінностей Європи, підвищення
якості вищої освіти, сприяє вільному пе
ресуванню фахівців. У рамках цих проце
сів УМСА розширює закордонні зв’язки із
провідними стоматологічними універси
тетами Європи.
Нами започатковані контакти з медич
ним університетом міста Лодзь (Польща),
куди була здійснена робоча поїздка від
повідальних співробітників та науковців.
Встановлені і підтримуються контакти
між УМСА та іноземними партнерами з
Софійського медичного університету
(Болгарія) і медичного університету м.
Марбурга (Німеччина).
В 20092010 роках встановлені робочі
контакти з представниками навчальних
закладів у США „Optima university LLC”
(1680 Kennedy BVD Jersey City № J07305) та
„Robert Ross International University of Nur
sing” (460 West 34th Street, 12th Floor New
York 1000). Іноземцями було запропонова
но для розгляду спільні навчальні проекти.
Для розвитку наукових контактів, вив
чення можливостей обміну групами сту
дентів та викладачів організована і прове
дена зустріч з представниками The Univer
sity of MichiganFlint (США). За результата
ми переговорів американською сторо
ною висловлена зацікавленість у співпра
ці та взяті на себе зобов’язання в організа
ції візиту представників академії до Спо
лучених Штатів.
Встановлені зв’язки з міжнародним від
ділом Асоціації культури українськоки
тайського співробітництва (Асоціація
створена на підставі домовленості між Мі
ністерством закордонних справ України
та посольством КНР в Україні), робота з
яким буде проводитись у напрямку обмі
ну студентами, аспірантами, викладача
ми, а також прийому китайських грома
дян на підготовче відділення академії.
Продовжує діяти угода про наукове та
освітянське співробітництво між УМСА та
Хартингтон Фармасьютикал, Барселона
(Іспанія).
В рамках розвитку міжнародних зв’язків
триває активна співпраця між навчальним
стоматологічним центром при ВДНЗУ
“УМСА” “Комподент” та фірмами “Дент
сплай” (Великобританія, Німеччина), “Єв
ромед” (Словаччина), “Хагерт унт Вер
кен” (Німеччина), “ДеТек” (Швеція) з ме
тою навчання лікарів новим технологіям та
роботі із стоматологічними матеріалами
названих фірм.
Академія співпрацює з Міжнародним
науковим центром медикорадіаційних,
експериментальних та реабілітаційних
проблем м. СанктПетербург (Росія) в пи
таннях удосконалення медичної допомо
ги особам, які постраждали внаслідок
радіації.
Центральна науководослідна лабора
торія академії продовжує співробітництво
з медичною академією м. Лодзь (Польща)
з питань імунології та алергології.
Дієве співробітництво продовжується в
рамках міжнародних договорів з Інститу

том імунології Нової Англії (США) та уні
верситетом імені Й. Гутенберга м. Майнц
(Німеччина). Ці угоди спрямовані на роз
виток наукової співпраці та дозволяють
академії отримувати додаткову наукову
інформацію, брати участь у конгресах та
конференціях за рахунок фінансування
грантів.
Суттєво підвищити якісний рівень зв’яз
ків з європейською науковою спільнотою
дозволила участь фахівців медичної ака
демії м. Полтави у міжнародних форумах,
конференціях та семінарах. Тільки в 2009
2010 роках науковці УМСА виступали з
доповідями: на щорічному з’їзді Амери
канської академії астми, алергології та
імунології (США, м. Сан Дієго); на конгре
сі Європейської академії алергології та
клінічної імунології (Швеція, м. Гетеборг);
на 42 засіданні Європейської асоціації з
вивчення печінки (Іспанія, м. Барселона);
на 14 Міжнародному симпозіумі з вірус
ного гепатиту С (Великобританія, м. Глаз
го); на 15 Об’єднаному Європейському
гастроентерологічному тижні (Франція, м.
Париж); на 8 інтернаціональній конферен
ції «Alzhesmers and Parkinsons Diseases:
Progress and New Perspectives» (Австрія, м.
Зальцбург); на 22 конгресі Європейської
асоціації урологів (Німеччина, м. Берлін);
на Міжнародному медичному ЛОРсаміті
(Іспанія, м. Барселона); на Міжнародно
му конгресі євроазійського товариства
оториноларингологів (Казахстан, м. Ате
рау); на 17 національному конгресі із хво
роб органів дихання (Росія, м. Казань); на
науковопрактичних конференціях у Кир
гизстані, Болгарії, Росії, Грузії та Білорусі.
Розвиток міжнародних контактів та
зв’язків забезпечується також через
членство та активну роботу наукового
персоналу академії в авторитетних між
народних організаціях. Серед них такі як
Всесвітня федерація стоматологів, Євро
пейська академія алергології та імуноло
гії, Німецька гастроліга, Європейська
асоціація з вивчення печінки, Європей
ська асоціації ортодонтів, Європейська
асоціація урологів, НьюЙоркська акаде
мія наук.
Вчені академії мають численні публіка
ції в періодичних виданнях медичної нап
равленості багатьох країн світу (за фахом
та з проблем медичної освіти).
В цілому, заходи, які здійснює академія
в рамках розвитку міжнародних зв’язків та
співробітництва в галузі медицини, сприя
ють інтеграції УМСА в світове медичне на
укове товариство, у міжнародний ринок
підготовки лікарів і в забезпечення власної
фінансової стабільності. Вони створюють
реальні можливості та перспективи для
ефективної роботи співробітників акаде
мії як в Україні, так і за кордоном, збільшу
ють абітурієнтську базу з числа іноземців
з різних країн світу, посилюють міжнарод
ний авторитет навчального закладу.
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КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ
Виставки, як напрям бібліотечної діяльності, з’явились ще в сере'
дині ХІХ століття. Сьогодні це, зазвичай, настільки широкомас'
штабна форма популяризації літератури до якоїсь певної дати чи
події в суспільстві, що сприймається як обов’язкова, жива частина
бібліотечного інтер’єру.
кспонуючи книгу, ми намагає
Е
мося реалізовувати завдання
естетичного, морального, професій
ного виховання студентів – майбутніх
лікарів. Для ефективного розкриття
теми, щоб зацікавить користувача,
нами застосовуються різноманітні
форми виставкової діяльності: вистав
ки однієї книги, виставки інформато
ри, тематичні виставки, виставки но
вих надходжень, перегляди тощо. Це
дозволяє нам не тільки повно відобра
жати інформаційний ресурс бібліоте
ки, а й відповідати сучасним вимогам
читача. Щороку нашою бібліотекою
організовується близько 50 виставок.

***
– Якщо у вас перехоплює дихання,
коли перед вами предмети старовини
або рідкісні видання книг, вас повинна
зацікавити виставка «Зі скарбів бібліо
теки», яка організовується двічі на рік у
читальній залі бібліотеки.

***
– Ви тільки'но приступили до викла'
дацької діяльності чи вже професор з ве'
личезним досвідом роботи? Прийдіть до
бібліотеки, поцікавтеся, які нові надход
ження з’явились у бібліотеці з вашої дис
ципліни, щоб потім рекомендувати їх сво
їм студентам. Для вас постійно діють
виставки нових надходжень літератури
«Книжкові прем’єри» на науковому абоне
менті, у читальній залі та двічі на рік ор
ганізовуються повні перегляди нових над
ходжень літератури на яких експонуєть
ся не менше 200 книг. Такі перегляди літе
ратури ми в подальшому плануємо прово
дити у холах академії. Слідкуйте за на
шими оголошеннями!

***

– Враження від книги настільки по
тужні і Ви бажаєте, щоб це відчули ін
ші?
Тоді ця інформація для Вас!
У читальній залі академії створена
виставкова поличка під рубрикою –
“Читач рекомендує!” Цю поличку фор
мують читачі, що залишають на вистав
ці на деякий час (оговорюється з біблі
отекарем) найкращі, на їх думку, ви
дання з усіх галузей знань.

присвяченими громадськополітичним
діячам та письменникам. Ці папки пос
тійно поповнюються і тематика їх за Ва
шими запитами може розширюватися.

***
– Ви захоплюєтеся будь'яким видом
мистецтва і вже існує своя колекція тво'
рів? Всі творчі особистості можуть роз
раховувати на нашу підтримку: безкош
товне надання приміщення для організації
виставки; допомога у оформленні вистав
ки; консультація та проведення її презен
тації; залучення наших читачів до озна
йомлення з експонатами виставки; рек
ламноінформаційна акція. Зверніть ува
гу! Ваші роботи можуть надихнути інших
людей створювати своїми руками такі ж
мистецькі витвори. А, можливо, дехто,
саме завдяки вам, розкриє в собі свої твор
чі особливості і це супроводжуватиме і
підтримуватиме його все життя.

***
– Мабуть, кожен з вас знає хоча б
одну людину, яка має виняткові здіб
ності і заслуговує на право самореа
лізації. Підтримаємо її разом! Звер
ніться до бібліотеки або приведіть до
бібліотеки цю людину! Адже ми постій
но ведемо пошук та виявляємо худож
ньомистецькі, літературні захоплення
наших студентів, викладачів, співробіт
ників.

– Шановні викладачі! Ви прагнете,
щоб студенти якісніше готувалися до
занять і добре володіли матеріалом?
Зверніться до бібліотеки! За Вашими
замовленнями ми можемо організува
ти будьяку тематичну виставку. Спеціа
лістибібліотекарі із задоволенням під
беруть підручники та монографії з Ва
шої теми, організують тематичну поли
цю. На сьогоднішній день на допомогу
учбовому процесу та, як додаток до
тематичних виставок, нами створені
папкидовідники з матеріалами з пері
одичних видань по 40а темам медич
ного спрямування, близько 30ти папок
з темами суспільнополітичної направ
леності, 27 папок із матеріалами

***
– Ви бажаєте знати, яка література
викликає жвавий інтерес у наших чита'
чів? Для вас діє на науковому абонементі
тематична полиця художньої літератури
«Прочитайте: це цікаво» та тричі на рік
у читальній залі організовується вистав
каекспозиція «У вільну годину» (рекомен
дуємо для читання).

4 сторінка

Трибуна лікаря

ЦЕ ЦІКАВО І ПОТРІБНО

З 2008 року у бібліотеці діє проект
«Глибини таланту й душі». Спочатку
це була серія виставок картин су
часного молодіжного мистецтва. За
раз рамки цього проекту розшири
лися: ми проводимо презентації
книг, збірок поезій, художньомис
тецьких творів.
На цей час у читальній залі бібліо
теки триває виставка фоторобіт
співробітника нашої академії Ма
рини Бутович (начальника відділу
ТЗН) «Красу природи – в серця лю
дей». Марина Бутович – автор май
же п’ятисот фоторобіт. Учасник май
стеркласів при Полтавській фотоа
кадемії. Вже 8 років займається про
фесійною фотозйомкою. Бажання
передати та візуалізувати красу лю
дей, природи і наше спільне життя
переросло з простого хоббі на
справу, якій присвячено чималий від
різок життя. Має власний сайт
http://maryb2.narod.ru, де презен
тує свої роботи. «Цель моих работ –
запечатлеть и показать красоту ок
ружающего мира. При помощи фо
тографии хочется передать зрите
лям частичку того хорошего настро
ения, которое возникает когда ви
дишь прекрасное. Для меня фотог
рафия – это отдушина, возможность
реализовать свои творческие за
мыслы» – це слова автора робіт. Вза
галі, Марина Бутович дуже неорди
нарна людина і фотограф, про яку
найкраще говорять її твори.
Велику естетичну насолоду отри
мують користувачі бібліотеки від пе
регляду цих робіт. В експозиції пред
ставлені як окремі фото роботи, так і
об’єднані в серії.

Трибуна лікаря

З КНИГИ ВІДГУКІВ:
«Марина Ігорівна тонко підмічає «ше
деври» природної краси і допомагає їх
сприйняттю оточуючими, так як швидкі
темпи життя не завжди дозволяють на
них зупинитися. У загальній системі вихо
вання молодих людей даний аспект есте
тичного виховання має важливе значення.
Бажаємо Вам, Марино Ігорівно, та чут
ливим до прекрасного працівникам бібліо
теки, подальших творчих успіхів». (Проф.
Л.М.Тарасенко, 25.05.2010р.)
***
«Виставка Марини Бутович «Красу
природи – в серця людей» зачаро
вує красою художньої фотографії.
Автор талановито поєднує талант
митця та неповторність українського
пейзажу, зосереджуючи увагу на
миттєвостях, гармонії оточуючого
нас світу. Важливим є зв’язок з ака
демією та всім тим, що рідне кожно
му з нас. Наснаги в творчості, ентузі
азму в нових задумах!» (Проректор з
виховної роботи Н.П.Ставицька,
16.04.2010)
***
«Поглядом сучасного студента вистав
ка М.Бутович «Красу природи – в серця
людей» є справжнім скарбом. Переванта
жений повсякденними турботами, вдив
ляючись в красу рідних пейзажів, почува
єш себе повним сил та енергії. Від імені
всього студентства щиро вдячний органі
заторам та автору». (Голова студент
ського
профкому
Лисяний
О.М.,
16.04.2010р.)
***
«Щиро дякуємо за можливість до
торкнутися до краси рідного краю в
нашому швидкоплинному бутті. Ще
раз дякуємо автору за його роботу і
співробітникам читальної зали за ор
ганізацію експозиції». (Відповідальні

за виховну роботу кафедри мікробі
ології та студенти груп №17, 19, 29
стомат. фту)
***
«Мариночка! Сердечно благодарна Вам
за восхищение и прославление нашей Пол
тавской земли и природы. Фотографии
изумительные и правдивые. Желаю Вам
творческих успехов. Прославляйте наш
родной красивый край. Большая благодар
ность сотрудникам библиотеки за орга
низацию этой замечательной фотовыс
тавки. Почаще организовывайте такие
мероприятия».
(Приходько
М.Е.,
тер.стом., 30.04.2010)
***
«Краса врятує світ! І це в черговий
раз продемонстровано Вашими ча
рівними фотосюжетами. Хай Бог
оберігає Вас і дарує все, що заба
жаєте, а ще, можливість донести ча
рівність життя до наших душ та сер
дець у Ваших фотосюжетах». З пова
гою, Петро Шейко. 19.04.2010р.
***
«Очень красивые и классные фо
тографии свидетельствуют о талан
те, Богом данном». (студент IV курса
Кавасии Фирас).
***

Виконуючи інформаційнодовідко
ву, естетичну, культурнодозвільну
функції, представлені на виставках
роботи доповнюють діяльність бібліо
теки. Втілення проекту «Глибини та
ланту й душі» дає нам змогу знайти
спільні інтереси читачів, розкрити
творчі особливості кожного, підтри
мувати й розвивати їх далі. У нашій
бібліотеці, при бажанні, Ви можете
показати усім своє розуміння краси,
інтелекту, культурного дозвілля, за
хоплення, колекції, представити на
глядацьку оцінку свій талант і вміння,
отримати відгуки читачів.
Отже, виставкова діяльність бібліо
теки була і залишається важливою
складовою бібліотечного обслугову
вання, а нашою метою є формування
позитивного іміджу бібліотеки та
підвищення якості обслуговування
користувачів.
Читач для нас є центральною фігу
рою, навколо якої концентрується
уся увага. Наш колектив намагається
робити все можливе, щоб бібліотека
академії жила повнокровним життям,
а молодь мала справжній осередок
знань і духовності.

ЗАПРОШУЄМО ВАС
ДО НАШОЇ БІБЛІОТЕКИ!
Тетяна КАЧАН,
бібліотекар І категорії.
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ДО

СПОРТ

СТАБІЛЬНО ВИСОКИЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Не вщухає спортивне життя студентської молоді ака
демії. Команди з видів спорту беруть участь в обласних,
міських та академівських змаганнях.

О

сновними змаганнями для
студентів Полтавщини явля
ється ІХ обласна Універсіада. В 2010
році спортсмени ВДНЗУ УМСА взя
ли участь в змаганнях з греко рим
ської та вільної боротьби, дзюдо, во
лейболу, баскетболу та плавання в за
лік цього спортивного заходу. Ко
манда з дзюдо стала бронзовим при
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зером, а представники інших видів
стабільно займали ІУ місце серед
ВНЗ ІІІ ІУ рівня акредитації Пол
тавщини.
Призерами ІХ Універсіади області
стали: Петренко Вікторія – І місце з
плавання, Харченко Віктор – ІІІ міс
це з плавання, Шихалієв Рустам (в/к
120 кг) І м. з вільної боротьби, ІІ м.

з греко римської боротьби, ІІІ м. з
дзюдо; Адулаєв Махтум ( в/к 66 кг)
ІІ м. з вільної боротьби, ІІІ м. з гре
ко римської боротьби та дзюдо; Се
лієв Бейджан (в/к 74 кг) ІІ м. з віль
ної боротьби та ІІІ м. з дзюдо; Ко
ротков Олександр (в/к 90 кг) ІІ м. з
вільної боротьби та дзюдо; Хайсен
заде Алі (в/к 66 кг) ІІІ м. з дзюдо;
Тернущак Василь ( в/к 73 кг) ІІІ м.
з дзюдо; Донча Іван (в/к 100 кг) ІІ
м. з дзюдо; Донча Василь (в/к 81 кг)
ІІІ м. з дзюдо; Тюпін Євген (в/к 81
кг) ІІІ м. з дзюдо, Бобік Михайло –
ІІІ місце з пауерліфтингу.
Шихалієв Рустам також став чемпі
оном області з вільної боротьби серед
молоді 1990 93 р.н. в м. Зіньків, а
його товариш по команді Яцик Юрій
бронзовим призером цих змагань.
Бронзовими призерами чемпіонату
області серед дорослих з вільної бо
ротьби стали Тюпін Євген та Сидо
ренко Ілля. Шихалієв Рустам вибо
ров на цих змаганнях срібло.
В тому, що борці нашої академії
показують стабільно високий резуль
тат, велика заслуга їхніх тренерів По
номарьова Володимира та Геворгяна
Грачика.
Свій високий клас в черговий раз
підтвердила тренер викладач з н/те
нісу Бурцева Г.В., якій не було рівних
на обласних змаганнях ВАТ „Полта
вамаш” серед 44 учасників. В десятку
кращих спортсменів увійшов і наш
студент Сорокопуд Олександр (вихо
ванець Бурцевої Г.В.), який виконав
на цих змаганнях ІІ спортивний роз
ряд. Приємно, що серед студентської
молоді академії заявляються нові лі
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дери з видів спорту, а це підтверджує
ефективність навчально тренуваль
ного процесу в групах спортивної
майстерності.
Також не забуті і змагання міського
рівня. Студентські збірні команди
УМСА брали участь в турнірі з міні
футболу на призи братів Павлючен
ків серед ВНЗ, в змаганнях з кульової
стрільби та боулінгу на Кубок мера.
На останніх змаганнях команда сту
дентської молоді академії здобула ІУ
місце з 22 команд навчальних закла
дів міста, а група наших вболівальни
ків стала найкращою.
Дійшла до кінця Спартакіада серед
студентської молоді академії, яка в
цьому році була присвячена зимовим
Олімпійським Іграм у Ванкувері і
проводилася з лютого по травень ц.р.
Студентські збірні команди курсів та
факультетів змагалися з 8 видів спор
ту: волейбол, баскетбол, міні фут
бол, кульова стрільба, н/теніс, легка
атлетика, плавання, шахи.
Хочеться відмітити високу актив

ність та масовість студентів в цих
змаганнях. Так, в міні футболі взяли
участь 12 команд, а це доволі висо
кий показник роботи по організації
заходу з боку СК „Медик”, кафедри
фізкультури і здоров’я, студентсько
го парламенту та тренерського скла
ду.
Спортивно масовими заходами та

кож була відзначена 65 річниця Пе
ремоги у Великій Вітчизняній війні.
До цієї події приурочена Спартакіада
студентських гуртожитків ВДНЗУ
УМСА з 6 видів спорту: волейболу,
баскетболу, міні футболу, н/тенісу,
шахів, кульової стрільби. 31 травня
ц.р. фінальними змаганнями з бас
кетболу ця Спартакіада доходить до

фінішу.
Також до знаменної дати були про
ведені турніри з шахів, н/тенісу, сту
денти академії брали участь в міській
легкоатлетичній естафеті та обласно
му легкоатлетичному кросі.
Тренер викладач з шахів Олійник
М.В. підтвердив свій високий клас,
ставши переможцем У Міжнародно
го шахового турніру, присвяченого
Дню Перемоги, який відбувся 20
21.04.2010 р. в Харкові, та обігравши
досвідчених гросмейстерів з України,
Білорусії та Росії. Він також став
чемпіоном традиційного турніру до
Дня Перемоги, що проводиться в
Центральному парку культури та від
починку серед 14 найсильніших ша
хістів Полтави.
Підсумки виступів студентської
молоді академії в змаганнях будуть
підведені на Вечорі Спортивної Сла
ви, який відбудеться на початку чер
вня.
А потім спортивно оздоровчий та
бір „Диканська дубрава” гостинно
відчиняє двері для бажаючих оздоро
витися та вести активний спосіб
життя.
Хочеться висловити велику вдяч
ність тренерському штабу академії за
роботу в цьому навчальному році.
Вони зробили процес тренування
більш досконалим та успішно вирі
шують соціальне завдання здоров’я
молоді, її гармонійний розвиток.
КАПЛУНОВСЬКА І.М.
віце$президент СК „Медик” .

Трибуна лікаря

сторінка 7

НАУКОВОПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕВРОЛОГІЇ»
Ця міжрегіональна конференція неврологів, дитячих нев
рологів, нейрохірургів, кардіологів, сімейних лікарів, що
відбулася 8 червня, присвячувалася пам’яті колишнього
проректора з наукової роботи, завідуючої кафедрою нерво
вих хвороб, заслуженого діяча науки і техніки України,
доктора медичних наук, професора Н. М. Грицай.
ї заслуги відзначили у вступ
них промовах на відкритті
конференції ректор академії про
фесор В. М. Ждан та начальник
Головного управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації
В. П. Лисак.
Зокрема, В.М. Ждан підкреслив,
що професор Н.М. Грицай присвя
тила себе науці, про неї важко го
ворити в минулому часі, з під її
крила вийшла ціла плеяда молодих
науковців і пам’ять про неї зали
шиться у їх справах, в Українській
медичній стоматологічній акаде
мії, в широких колах медичної гро
мадськості. А В.П. Лисак від імені
практичної медицини говорив про

Ї

заслугу Наталії Миколаївни у бу
дівництві неврологічного відділен
ня обласної лікарні, що відповідає
нині європейським стандартам, її
таланті ентузіаста й організатора
на шляху змін і реформ в медици
ні. Образ Н.М.Грицай – прекрас
ної людини, відмінного спеціаліс
та і керівника, талановитого вче
ного і організатора поставав у
мультимедійному фільмі «Alis in
serviendo consumer» – «Светя дру
гим, сгораю сам», створеного пра
цівниками кафедри нервових хво
роб, з яким виступила завідуюча
професор Н. В. Литвиненко.
В роботі конференції взяли
участь голова Асоціації дитячих

неврологів України Т. І. Померан
цева, лікарі невропатологи з Сум і
Черкас, вчені з Києва, Харкова,
Донецька, Дніпропетровська.
Зокрема, з цікавими доповідями
виступили Л. А. Дзяк (Дніпропет
ровська державна медична акаде
мія), С. К. Євтушенко (Донецький
національний медичний універси
тет), О.Є. Дубенко, В. О. Яворська
(Харківська медична академія піс
лядипломної освіти), А Карабань
І. М. (ДУ «Інститут геронтології
АМН України», м. Київ) свою до
повідь «Сучасні аспекти патогене
тичної терапії хвороби Паркінсо
на» побудувала у формі звернен
ня дискусії до колишньої колеги
професора Н.М. Грицай.
Завершилась конференція відео
кліпом, знятим ще за житт профе
сора Н. М. Грицай, де вона зверта
лася до своїх колег, вчителів зі сло
вами вдячності за підтримку і спів
робітництво, говорила про цін
ність життя і науки.

«ВПЛИВ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ
НА СТАН МАТЕРИНСЬКОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ І СМЕРТНОСТІ»

А

спекти цих проблем роз
глянули 9 червня учасники
обласної науково практичної
конференції – науковці, пред
ставники професорсько викла
дацького складу академії, лікарі
спеціалісти міста і області. Орга
нізаторами її були обласне уп
равління охорони здоров’я та ка
федра акушерства і гінекології.
Як розповіла її завідуюча профе
сор А.М.Громова, тема конфе
ренції надзвичайно актуальна,
адже за підсумками статистики
2009–2010 років екстрагеніталь
ні патології посідають перше

місце серед факторів, що впли
вають на перинатальну захворю
ваність і смертність. А отже ме
тою конференції було познайо
мити широкі кола практичних
лікарів з новітніми напрацюван
нями у цій справі, допомогти
впроваджувати їх у практичну ді
яльність. Цим проблемам були
присвячені доповіді «Вступ до
клініки екстрагенітальної патоло$
гії вагітних» професора НДІПАГ
В. В.Медвідь, «Сепсис в акушерс$
тві та гінекології», з якою висту
пила професор А.М.Громова,
«Актуальність профілактики йо$
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додефіциту у вагітних жінок» заві
дуючої кафедрою педіатрії №1
професора Г.М.Траверсе, «Гострі
ускладнення цукрового діабету під
час вагітності» професора кафед
ри акушерства і гінекології
В. К. Ліхачова.
Важливе місце у вирішенні
названої проблеми посідає пла'
нування сім’ї як метод поперед'
ження патологій, про що розпо
віла на конференції доцент ка
федри Л. М. Добровольська.
По завершенні конференції
всі учасники отримали сертифі
кати.
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