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КОЛЕКТИВ ТА СТУДЕНТСТВО АКАДЕМІЇ
В ДОПОМОЗІ УКРАЇНСЬКИМ БІЙЦЯМ
10 вересня 2014 ро
ку у ВДНЗУ «Україн
ська медична стоматоло
гічна академія» за ініціати
вою ректора академії про
фесора В.М.Ждана було
створено Штаб допомоги
бійцям АТО. Тоді ж розпоча
то збір зимового та теплого
одягу, нижньої білизни і про
дуктів харчування з довгос
троковим терміном придат
ності (з наявністю ГОСТ). Усі
небайдужі мали змогу взяти
участь у цій акції та підтри
мати наший військових.
19 вересня 2014 року бу
ло проведено чергове засі
дання штабу за участі про
ректора Ставицької Н.П.,
голови профкому доц. Бо
рисової З.О., Микитенка
А.О., Литвиненка М.І., Бєля
ева С.А. з надання допомо
ги українській армії. Адмі
ністрація та профком ака
демії констатували, що ду
же багато кафедр опера
тивно зібрали теплі речі й
продукти харчування, які на
даний час відправлені до
зони АТО. Відповідно до за
питів від української армії,
Штаб академії змінив спо
сіб допомоги та звернувся
до колективів кафедр і під
розділів з проханням збору
коштів для централізованої
закупки нової утепленої вій
ськової форми.
Найпершим на заклик
штабу відгукнувся волон
терський загін «Турбота»
медичного коледжу акаде
мії, запровадивши акцію
«Підтримай українського
солдата». Волонтери ко
леджу збирали речі та про
дукти, необхідні для наших
солдат. Не залишився осто
ронь жоден студент фар
мацевтичного відділення та
максимально дружно взяли
участь студенти медичного
відділення.
На заклик також відгукну
лися деканат та студенти
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медичного факультету №1.
Особливо активними були
першокурсники. Студентів
волонтерів підтримали пра
цівники Обласної психіат
ричної лікарні ім. Мальце
ва, які передали солдатам
теплі речі, ковдри, продукти
харчування та ліки.
Допомога була достав
лена та передана в руки
солдатів зенітноракетного
дивізіону. Всім учасникам
акції бійці передали щире
«Дякую!»
Також акцію «Не залиши
мо в біді друзів» було оголо
шено бібліотекою академії.
Працівники проводили збір
дитячих книжок та іграшок,
яких потребувала Дитяча
центральна бібліотека міс
та Краматорськ після ос
танніх трагічних подій у До
нецькій області. Таким чи
ном, викладачі, співробітни
ки та студенти академії
змогли підтримати малень
ких громадян нашої країни.
Значну допомогу надали
викладачі кафедри філосо
фії і суспільних наук, які ак
тивно беруть участь у во
лонтерській діяльності ака
демії, спрямованій на допо
могу українським військо
вим. Окрім власного внеску,
активно долучають студен
тів стоматологічного та ме
дичного факультетів. Ініціа

тиву та бажання брати
участь в акція виявляють і
студенти факультету підго
товки іноземних студентів.
Вони збирають речі та пи
шуть листи українським
солдатам. Приємно, що
студенти нашого вузу, гро
мадяни інших держав, не
залишилися байдужими до
долі українського народу.
На звернення команду
вання військової частини
3052 Національної гвардії
України про надання мате
ріальної допомоги радо
відгукнулися студентиво
лонтери медичного факуль
тету №2 (під керівництвом
свого декана професора
В.І. Похилько), медичного
коледжу академії та спів
робітники адміністративно
господарчої частини ака
демії. Бійцям, які гідно вико
нують завдання, що ставить
перед ними держава щодо
захисту суверенітету, неза
лежності, територіальної ці
лісності України та безпеки
громадян в зоні АТО були
закуплені та передані теплі
речі, засоби гігієни та про
дукти харчування.
В цілому, за час функціо
нування штабу варто від
значити колективи кафедр,
які відгукнулися на потреби
військових у зоні АТО. Най
більшу допомогу надали

кафедри, які очолюють про
фесори: Дворник В.М, Ко
роль Д.М., Аветіков Д.С., Лі
хачов В.К., Нідзельський
М.Я., Казаков Ю.М., Скрип
ніков П.М., Баштан В.П. та ін
ші.
Надана допомога вій
ськовослужбовцям суттєво
підвищила їхній моральний
та бойовий дух. Вони запев
нили, що й надалі будуть гід
но виконувати ті завдання,
які ставить перед ними дер
жава. Командування та ко
лектив військової частини
3052 Національної гвардії
України висловили слова
щирої вдячності та поваги
на адресу колективу ака
демії та ректора профе
сора В.М. Ждана за те, що
в цей складний для нашої
держави час не залишили
ся осторонь тих проблем,
які переживають військо
вослужбовці Національної
гвардії України.
Також щиру подяку вис
ловило Управління Полтав
ської єпархії ректору ака
демії, професорськовик
ладацькому складу та сту
дентам за істинну небайду
жість та активну участь у
справі допомоги нашим вій
ськовим, які зі зброєю в ру
ках відстоюють Незалеж
ність України на Сході.
Збір допомоги для бійців
триває, тож не будьте бай
дужими до проблем та пот
реб українського солдата,
який захищає свій – україн
ський народ, його безпеку,
мир, територіальну ціліс
ність та право на наше з
вами щасливе майбутнє!
Єлизавета Золотарьова

Çàñ³äàííÿ â÷åíî¿ ðàäè ÂÄÍÇÓ «ÓÌÑÀ»
ершим питанням, яке було розгля
нуто 26 вересня на засіданні вче
ної ради стало обговорення проекту
розпорядження Кабінету Міністрів Ук
раїни «Про схвалення Концепції нової
системи охорони здоров’я». Її мета –
підвищення тривалості життя населення
України до рівня розвинених країн світу.
Доповідь була подана у форматі «Кон
цепція – Пропозиції» та підготовлена
доц. Ксьонзом І.В., проф. Головановою
І.А. та проф. Ковальовою О.М.
Доповідачами та професорсько
викладацьким складом були розглянуті
найвагоміші пункти. Найперше – це
професійне самоврядування та онов
лення системи управління, до якої по
дали такі пропозиції:
 розроблення нормативноправової
бази забезпечення охорони здоров’я
населення з узгодженою методологі
єю щодо соціальноекономічних та ор
ганізаційних питань в системі ОЗ спря
мованою на покращення здоров’я на
селення;
 запровадження колективного керів
ництва, в яке включати як медичні кад
ри, так і громадськість;
 децентралізація керівництва ЗОЗ та
розширення його повноважень;
 удосконалення системи підготовки
організаторів охорони здоров’я у сфе
рі економіки та менеджменту.
Наступне – це кадрове забезпечен
ня. Пропозиції щодо нього:
 перехід на світові стандарти підго
товки середнього медичного персона
лу, а саме введення спеціалізації після
базового навчання у коледжі за визна
ченими фахами;
 перехід на світові стандарти кадро
вого забезпечення різних структурних
підрозділів закладів системи ЗОЗ;
 перехід на навчання за програма
ми, які конкурентні з програмами роз
винених європейських країн та зі зас
тосуванням віртуального навчання, су
часних медичних освітніх технологій у
симуляційних центрах.
У пункті Концепції «Покращення ло
гістики та інформатизації в системі охо
рони здоров’я» виокремили такі про
позиції, як запровадження єдиної ме
дичної картки пацієнта, електронної іс
торії хвороби та електронного медич
ного документообігу.
Основними пріоритетами Концепції
є подальший розвиток ПМД на заса
дах сімейної медицини, оптимізація
мережі закладів вторинної медичної
допомоги з урахуванням потреб насе
лення у послугах вторинної/третинної
МД, з диференціацією ЗОЗ вторинної
МД за інтенсивністю лікування та вида
ми вторинної МД, чітким визначенням
ЗОЗ третинної МД.
Розглянули також забезпечення
ефективної фармацевтичної політики
та фінансове забезпечення, збільшен
ня ефективності використання фінан
сових ресурсів та наукову сферу Кон
цепції.
Професорськовикладацький склад
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академії міг подати свої пропозиції та
зауваження щодо цієї Концепції, які бу
ли надіслані для розгляду у Кабінет Мі
ністрів України для її вдосконалення.
***
Важливою подією на засіданні стало
обрання голови вченої ради ВДНЗУ
«УМСА». Таємним голосуванням колек
тив академії одноголосно (76 голосів –
«ЗА»), обрав ректора академії, профе
сора В.М. Ждана головою вченої ради
на наступний період. Ректор подяку
вав усім за довіру та наголосив на по
дальшій плідній роботі.
Затвердили й склад вченої ради,
який налічує 89 осіб, на наступні 5 ро
ків відповідно до діючого Закону Украї
ни «Про вищу освіту».
Також був заслуханий та затвердже
ний звіт проректора з науковопедаго
гічної роботи та міжнародних зв’язків
Скрипнікова А.М. про виконання умов
контракту на посаді за 5 років.
Звітувалася за 5 років роботи на по
саді й завідуюча кафедри інфекційних
хвороб з епідеміологією Дубинська Г.М.
Голова Студентського парламенту
академії Каплун Дмитро доповів про
діяльність Студентського парламенту з
реалізації основних напрямків сучас
ної молодіжної політики.
***
Урочистим моментом засідання ста
ло нагородження наших невтомних
працівників.
З нагоди «Дня винахідника і раціона
лізатора України» в рамках заходів що
до стимулювання науковотехнологіч
ної та інноваційної діяльності, спрямо
ваних на виконання Указу Президента
України від 20.08.2003 р. №640/2003
«Про невідкладні заходи щодо виводу з
кризового стану науковотехнологічної
сфери України і створення реальних
умов для переходу економіки на інно
ваційну модель розвитку», за активну
винахідницьку і раціоналізаторську ро
боту та впровадження об’єктів інтелек
туальної власності в галузі медицини
від імені Голови Обласної державної
адміністрації Бугайчука Віктора Михай
ловича були нагороджені:
1. Куроєдова Віра Дмитрівна –
д.мед.н., професор, завідуюча каф. піс
лядипломної освіти лікарівортодонтів.
2. Смаглюк Любов Вікентіївна –
д.мед.н., професор, завідуюча каф.
ортодонтії.
За активну винахідницьку і раціоналі
заторську роботу та впровадження
об’єктів інтелектуальної власності в га
лузі медицини від імені виконуючого
обов’язки голови Обласної ради Мар
ченко Володимира Олександровича
нагородили:
1. Бойко Дмитра Миколайовича –
д.мед.н., доцента, завідувача каф. фі
зичного виховання та здоров’я, фізич
ної реабілітації, спортивної медицини.
2. Аветікова Давида Соломоновича
– д.мед.н., професора, завідувача
каф. хірургічної стоматології та щелеп
нолицевої хірургії з пластичною та ре

конструктивною хірургією голови та
шиї.
Від імені директора Департаменту
економічного розвитку Облдержадмі
ністрації Адамович Олени Євгеніївни
Почесною грамотою удостоїли:
1. Ляховського Віталія Івановича –
д.мед.н., проф., завідувача каф. хірургії
№1.
2. Костенко Віталія Олександровича
– д.мед.н., проф., завідувача каф. пато
фізіології.
3. Похилько Валерія Івановича –
д.мед.н., проф., завідувача каф. педіат
рії №1 з пропедевтикою та неонатоло
гією.
Почесною грамотою від ім. міського
голови О.Ф. Мамая були нагороджені:
1. Рябушко Роман Миколайович –
асистент каф. хірургії № 1.
2. Люлька Євген Миколайович – ма
гістрант каф. хірургії №1.
3. Коломієць Світлана Веніамінівна –
к.мед.н., доцент каф. післядипломної
освіти лікарівстоматологів.
4. Куроєдова Катерина Леонідівна –
магістр ортодонтії, асистент каф. піс
лядипломної освіти лікарівортодонтів.
5. Тарасенко Костянтин Володимирович – к.мед.н., доцент каф. акушерс
тва та гінекології.
Державний центр науки, інновацій та
інформатизації за сумлінну плідну пра
цю, активну винахідницьку роботу на
городив Почесною грамотою:
Ставицького Станіслава Олександровича – к.мед.н., асистента каф. хі
рургічної стоматології та щелепноли
цевої хірургії з пластичною та реконс
труктивною хірургією голови та шиї.
З нагоди Дня медичного працівника
Міністерством охорони здоров’я Ук
раїни за багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм, відданість
справі та активну громадянську пози
цію також були нагороджені наші спів
робітники.
Почесною грамотою Міністерства
охорони здоров’я України за вагомий
особистий внесок у розвиток охорони
здоров’я та високий професіоналізм
нагороджено:
Бєляєву Олену Миколаївну – доцен
та каф. іноземних мов з латинською мо
вою та медичною термінологією.
Подякою Міністерства охорони здо
ров’я України за вагомі досягнення у
професійній діяльності та сумлінну
працю:
Баштана Володимира Петровича –
завідувача каф. онкології та радіології
з радіаційною медициною.
Єлизавета Золотарьова.

Трибуна лікаря

ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА2014
22 жовтня о 18.00 у Полтав
ському нафтовому геолого
розвідувальному технікумі
відбулося щорічне талант
шоу «Дебют першокурсни
ка». Традиційне свято, на
якому кожен першокурсник
має змогу показати себе
усій академії цього року ви
далося особливо яскравим
та видовищним. До танців і пі
сень приєдналися цирковий
номер, чоловічий хор та бо
йові мистецтва. Відповідаль
ність за оцінку та визначення
переможців було покладено
на вельмишановне журі, у
склад якого увійшли: ректор
академії Ждан Вячеслав Ми
колайович, декан стомато
логічного факультету Сидо
рова Алла Іванівна, декан
медичного факультету №1 Ря
бушко Микола Миколайо
вич, декан медичного фа
культету № 2 Похилько Вале
рій Іванович, заступник ди
ректора медичного коледжу
Дашевський Ігор Олексан
дрович, голова культурно
масового відділу академії
Сидоренко Людмила Воло
димирівна, голова Студент
ського парламенту Каплун
Дмитро та заступник голови
первинної профспілкової ор
ганізації студентів Кафка Ми
хайло.
Переможцями
«Дебюту

першокурсника»
стали:
«Кращий вокальний номер» –
Кольоса Анатолій (стом.),
«Кращий танцювальний но
мер» – Гусак Анастасія та
Омел’яненко Денис (мед.),
«Краща танцювальна пара»
– Скрипнік Максим (стом.),

адміністрації академії: пода
рунок від деканів медичного
факультету №1 та №2 було
вручено дебютантамведу
чим концерту Оніщенко
Анастасії та Рибачуку Віта
лію, декан стоматологічного
факультету нагородила Ко

«Кращий інструментальний
номер» – «Музичне Тріо»,
«Краща команда КВК» – Збір
на КВК (стом.), «Родзинка
фестивалю» – Пивовар Міла
(стом.), «Вокальне відкриття
року» – чоловічий колектив
«Plica Vocalis», «Найфеєрич
ніший номер концертної
програми» – Годуадзе Георг
(мед.).
Цього року учасники отри
мали окремі подарунки від

бозєву Аліну, а найголовні
шим призом вечора – пода
рунком ректора – було наго
роджено Тіщенка Дмитра.
Визнання свого таланту та
кож отримали «зірки» першо
го курсу: Тютюник Оксана,
Курбанов Бобур, Панасенко
Олена, Дворник Дарія, Авдо
ніна Анастасія, Берковська
Єлизавета, Авдєєва Анаста
сія та Мамайсур Анастасія,
Підлісна Наталія, «Мільор»

(Кириленко Марія), «Хариз
ма» (Смолєнцева Ірина),
Гриценко Владислава, Оста
піна Надія.
Свято відбулось, перш за
все, для самих першокур
сників, проте безліч старших
студентів прийшли підтрима
ти своїх «юних» друзів та от
римали не аби яке задово
лення.
Студентський парламент
та вельмишановне журі праг
нуть допомогти першокур
сникам познайомитися між
собою та з іншими студента
ми, розкрити у повній мірі
свої таланти та відчути себе
повноцінною
частинкою
дружньої родини усіх «меш
канців» академії.
Ми дякуємо ректору ака
демії, професору Ждану
В.М. за сприяння проведен
ню заходу, колективу сту
дентського парламенту та
культурномасового відділу
на чолі з Цибулько Юлією за
організацію такого чудового
концерту та бажаємо усім
першокурсникам і надалі
брати активну участь у гро
мадському та культурному
житті академії, адже студент
ські роки повинні бути найяс
кравішими в житті.

Дусько Діана
Фото: Зайцева Валерія

СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ДОЛУЧИВСЯ ДО ПАРАДУ «ПОЛТАВА ВИШИВАНА»
20 вересня у рамках святкування Дня
міста пройшов щорічний Парад виши
ванок. Цьогорічний культурномистець
кий проект, організований міською вла
дою, майорів вишиванками, синьожов
тими прапорами та стрічками. Усі охочі
взяти участь у заході зібралися о 12.00
на Соборному майдані. Завершилась
урочиста хода біля Театральної площі.
Студентський парламент теж долу
чився до патріотичної акції, зайнявши
гідне місце в загальній колоні. Також бу
ла присутня молодь інших вузів, пред
ставники адміністрації, вихованці шкіль
них та позашкільних закладів, педагоги,
лікарі, працівники приватних структур
та інші. Не залишились байдужими й жи
телі міста. По закінченню святкової ходи
виступили полтавські хореографічні ко
лективи, вихованці спортивних секцій.
Більшість людей були вдягнені у різно
манітні вишиванки, що несуть в собі ду
ховне багатство, високу мудрість і тра
диційний зв’язок багатьох поколінь –
зв’язок, що не переривається віками.
Це символ приналежності до роду та
нації, а у наш час ще й один із символів,
за яким вирізняється українець у бага
тобарвному глобалізованому світі. На
цьому тлі поява у багатьох українських
містах і селах сотень людей у вишиван
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ках у святкові дні виглядає як справжній
сплеск патріотизму. Не менш важливо і
те, що носити вишиванки стає усе більш
модною тенденцією і перетворюється
на модний бренд України у світі.
Учасники заходу не забули й про нап
ружену ситуацію в Україні: хвилиною
мовчання вшанували тих, хто віддав жит
тя за Батьківщину, а заслужена артистка
України Олена Білоконь презентувала
пісню «Воїнам АТО присвячується», що
нікого не залишила байдужим. Усі зіб
рані кошти під час «Полтави вишиваної»
передали бійцям в зону АТО.
Наприкінці свята у небо запустили де
сятки жовтих і блакитних кульок та кіль

каметровий прапор України. Також при
сутнім показали сценічну постановку, в
якій відтворили старовинний козацький
та сучасний бої.
Зі щирою, зворушливою промовою
виступив міський голова Олександр
Мамай, який наголосив на єдності
усього українського народу, закликав
до збереження українських традицій.
«Наша сила у різноманітті, наша єдність
у патріотизмі», – ці слова, мабуть, слугу
ють неофіційним девізом проведеного
параду. Закінчив свій виступ Олександр
Федорович побажанням миру, здоров’я
та злагоди у родинах.
Матеріал підготовлений пресслужбою СП.
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УРОЧИСТЕ
ПОКЛАДАННЯ
КВІТІВ
ДО ДНЯ МІСТА
23 вересня з нагоди
святкування Дня міста біля
Меморіалу Солдатської
Слави відбулося урочисте
покладання квітів, участь у
якому взяли представники
адміністрації, ветерани,
курсанти військового лі
цею та мешканці міста. До
урочистого заходу приєд
налась й наша академія.
Квіти до Вічного вогню
поклали перший заступник
голови Полтавської ОДА
Олег Пругло, міський голо
ва Полтави Олександр
Мамай, секретар міськра
ди Оксана Деркач, заступ
ники міського голови, голо
ва УСБУ в Полтавській об
ласті Олександр Кривич та
представники духовенс
тва.
Не зважаючи на дощ,
який не вщухав ні на хвили
ну, усі присутні вшанували
пам’ять визволителів на
шого міста хвилиною мов
чання, після якої жителі
міста поклали квіти до Ме
моріалу Солдатської Сла
ви.

Áëàãîä³éíà àêö³ÿ «Ï³äòðèìàé àðì³þ – âðÿòóé êðà¿íó»
Волонтерський відділ Сту
дентського парламенту «В рит
мі молоді» продовжує активно
допомагати солдатам, що пе
ребувають в зоні АТО. Цього
разу матеріальну допомогу от
римали солдати, які боронять
кордони Придністров’я.
Найгострішим питанням в
армії зараз є нестача лікар
ських засобів, адже на порозі
зима, яка, безумовно, принесе
численні застуди. Сума коштів,
які волонтери витратили на ліки
становила 2255 грн. За декіль

ка днів на зібрані ресурси бу
ло сформовано 30 повноцінних
аптечок з усіма необхідними
лікарськими засобами, а са
ме: амброксол у таблетках,
мукалтин, перекис водню, ло
перамід, бинт, вата, діазолін,
стрептоцидова мазь та німе
сил.
Ми щиро дякуємо усім сту
дентам, хто пожертвував гроші
на акцію, адже без вас вона
не набрала би таких масшта
бів. Сподіваємося і на подаль
шу підтримку студентської

спільноти.
Нагадуємо вам, що трива
ють збори теплих речей для за
хисників. Одяг приносьте до
кабінету Студ. парламенту
(215 каб. 2 поверх морф. кор
пусу). Ваш маленький внесок
зробить велику справу для
хлопців та чоловіків, які захища
ють кордони нашої з вами кра
їни. Не будьте байдужими, во
ни сподіваються на вашу під
тримку!

Студентський парламент доглядає за українськими бійцями із зони АТО

17 вересня волонтерський центр Студент
ського парламенту академії «В ритмі молоді»
відвідав пораненого українського воїна із зони
АТО полтавця – Григорія Модіна. Наш візит його
відверто здивував. При спілкуванні Григорій не
був скупий на емоції та розповів багато цікаво
го, але коли ми назвали його героєм, вояка це
відверто шокувало. Таким він себе не вважає.
Чоловік говорить, що вчинив, як вважав за пот

рібне, зробив як справжній українець – добро
вільно пішов боронити кордони рідної держави.
Боєць довго розповідав про те, що відбува
ється в зоні АТО. Виявляється, що гуманітарна
допомога воїнам доходить не регулярно. Ми
спілкувалися досить багато, та все ж таки про
його поранення не почули ні слова, тому спита
ли самі. Рядовий Григорій ціною власного життя
врятував життя своїх побратимів. Вояка вирішив
обійти місцевість та випадково натрапив на за
сідку ворога. Так його було поранено в ногу. Але
він зміг врятувати усіх інших бійців від несподіва
ного нападу.
Година нашого спілкування пролетіла, як се
кунда. Попрощавшись, ми ще довго не могли ві
дійти від зустрічі.
Волонтерський центр активно підтримує воя
ків у зоні АТО, збираючи кошти, речі та продукти
харчування для наших захисників. Бажаємо Гри
горію та усім іншим пораненим швидкого оду
жання!

Матеріали підготовлені пресслужбою СП.

Öå ñâÿòî ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ
23 вересня співробітники
кафедри післядипломної ос
віти лікарівстоматологів, ку
ратори груп разом з лікаря
миінтернами
відзначили
день звільнення м. Полтави від
фашистських
загарбників,
який став Днем нашого міста.
У цей день, після поздоров
лень і побажань миру та здо
ров’я, колектив кафедри зус
трівся з учасником бойових
дій АТО в Луганську Олексан
дром Сергійовичем Алієвим,
1977 року народження. Вия
вилося, що Олександр Сергі
йович полтавчанин і на війну
пішов добровольцем захища
ти свою країну.
Розповів, що в бою під Лу
ганськом потрапив у засідку,
отримав осколкові поранен
ня в обидві ноги, праву руку,
голову. Він сам собі надав до
помогу, наклав джгут, прийняв
протишоковий засіб. В тако
му стані солдата взяли у по
лон, куди із ним потрапила пі
лот Надія Савченко, яку від
разу відвезли в Росію. У поло
ні Олександр Сергійович заз
нав побиття та знущань. Потім
в коматозному стані був від
правлений у госпіталь м. Лу
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ганська, де опритомнів вже у
реанімації. Там же переніс
декілька операцій. Відзначає
боєць добре, щиросердеч
не відношення лікарів, їх ви
сокий професіоналізм. Після
поліпшення стану й виписки з
госпіталю його обміняли при
обміні полоненими. Наразі
він доліковується в Полтав
ському військовому шпиталі.
Стан покращився, але боєць
відзначає слабість, постійний
головний біль, тому що оскол
ки ще залишилися в скроне
вій області.
Усі присутні уважно слуха
ли Олександра Сергійовича,
задавали багато запитань.
Наприкінці подякували йому
за розповідь, побажали як
найшвидшого одужання, зап
ропонували свою стоматоло
гічну допомогу, якщо він на
неї потребує.
Потім виступила лікарін
терн Девятко Наталя, випус
книця нашої академії, яка
перший рік проходила інтер
натуру в м. Донецьк, але піс
ля того, як там розгорілися
бої, жити в ньому стало не
безпечно. Коли розбомбили
сусідній гуртожиток, вона ви

рішила виїхати в Полтаву, де й
проходить другий рік навчан
ня в інтернатурі.
Також присутні згадали про
те, що 1 вересня в Північній
Осетії у м. Беслан жителі від
значили 10ліття від дня теро
ристичного акту, у результаті
якого терористи захопили
школу, де 334 людини загину
ли, серед яких 186 – діти. І
спортивний зал школи, що в
ньому знаходилися заручни
ки, батьки перетворили на
музей, не роблячи ремонту.
Щороку 1го вересня цей зал

заповнюється квітами й свіч
ками.
Підводячи підсумки, можна
сказати, що в житті, як прави
ло, присутні поруч свято й ли
хо, біль і радість, щастя й сму
ток. Тому люди повинні зав
жди пам’ятати про це й ста
витися один до одного з розу
мінням, довірою, терпінням,
тому що в нашому житті може
трапиться все і ми повинні бу
ти готові до цього.

Лідія Яківна Богашова,
доцент, відповідальна за
виховну роботу
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8 0 – все тільки починається!
У

2014 році бібліотека ВДНЗУ
«УМСА» святкує славний
ювілей – своє 80річчя. Осягаючи
пройдений шлях нашої бібліотеки, пе
ред очима проходять роки її напру
женої та багатогранної діяльності, на
сиченої багатьма цікавими подіями,
зустрічами. Працею кількох поколінь
фахівців, бібліотекарів за покликан
ням, наша бібліотека посіла чільне
місце в інформаційному просторі
ВДНЗУ «Українська медична стомато
логічна академія».
Історія бібліотеки невід’ємна від іс
торії академії і бере свій початок у
1931р., коли одонтологічний факуль
тет ХМІ перетворено у самостійний
Харківський стоматологічний інститут.
Однак на той час бібліотеки виш не
мав. Основними навчальними посіб
никами слугували конспекти лекцій,
що передавалися з покоління в поко
ління. Згодом із особистих зібрань і
наукових праць учених почали ство
рюватися кафедральні бібліотеки. Во
ни і стали основою для відкриття біблі
отеки у 1934 р. Розвивався виш, а ра
зом із ним і бібліотека.
Сьогодні ж бібліотека йде шляхом

комп’ютеризації всіх технологічних
процесів, удосконалення послуг ко
ристувачам, створення комфортних
умов для роботи читачів і працівників.
Свої перші успіхи бібілотечному зага
лу ми продемонстрували у 2012 р. на
Міжнародній науковопрактичній кон
ференції «Медичні бібліотеки України
в сучасному світі науки, культури, ос
віти», яка проходила на базі ВДНЗУ
«УМСА».
Бібліотека, як і навчальний заклад,
функціонує в інформаційному просто
рі та є для студентів джерелом знань.
Саме для наших користувачів та чита
чів до ювілею бібліотеки був розроб
лений путівник «80 – все тільки почина
ється!», який містить повну інформа
цію про історію становлення бібліоте
ки вишу, знайомить з її ресурсами, до
відковопошуковим апаратом та сис
темою обслуговування.
Успішна діяльність нашої бібліотеки
є запорукою позитивного іміджу ака
демії вцілому.
Ми дуже вдячні. Нам ідуть на зустріч,
підтримують і допомагають: ректор
академії, заслужений лікар України,
професор, Ждан Вячеслав Микола

Донорство має поширюватися
До Всеукраїнського дня бібліотек – 30 вересня – серед працівників біб
ліотеки тривала добровільна акція зі здачі крові для військових, які отрима
ли поранення в зоні АТО.
Бібліотекарі здали по 450 грамів крові в обласній Станції переливання
крові й на власному прикладі продемонстрували свою небайдужість та
готовність допомагати людям, адже цього року існує особлива потреба в
крові, адже на сході країни – неоголошена війна. Тому сьогодні донорство
має поширюватися!
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йович, проректори, декани факульте
тів, профспілковий комітет. Колектив
відчуваєЇх турботу і підтримку . Постій
но вирішуються найскладніші питан
ня, пов’язані зі створенням матеріаль
нотехнічної бази, оснащенням біблі
отеки тощо.
Сьогодні нам 80! І цей солідний вік
пропонує дещо інший підхід до своєї
роботи. Це не тільки кількість, але і
якість інформаційних послуг, які ми
пропонуємо нашим читачам. Попе
реду в нас ще довга дорога у бібліо
течному світі. І перед нами постає
важливе завдання: зберегти досвід,
залишений у спадок нашими попе
редниками, примножити професійні
надбання і водночас реагувати на
стрімкі зміни, які відбуваються у сус
пільстві, освітньому середовищі, і вра
ховувати їх у своїй діяльності.
Хочеться побажати нашій Бібліоте
ці нових здобутків та успіхів, поваги від
читачів!
ВІВАТ, БІБЛІОТЕКО!!!

Світлана Безноса,
бібліотекар II категорії

Щиросердна допомога
Краматорську
Як було написано раніше, на блозі нашої
бібліотеки було оголошено акцію «Не зали
шимо в біді друзів». Бібліотекарі, які беруть
активну участь у благодійних акціях, у зв’язку
з трагічними подіями у Донецькій області,
закликали усіх небайдужих принести книжки
та іграшки для Дитячої центральної бібліоте
ки міста Краматорськ.
До акції долучилася вся академія! Пода
рунки для дітей несли студенти, бібліотекарі,
представники деканатів та кафедр.
Бібліотекарі зазначили, що не чекали аж
такого відгуку і дуже вдячні всім, хто зробив
свій вклад у цю справу! Як написали враже
ні краматорчани на своїй сторінці у Facebo
ok: «Впевнені, саме у таких вчинках виража
ється наша ЄДНІСТЬ – єдність народу, нації.
Коли люди на одному кінці країни думають
про проблеми дітей на іншому».
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вересня 2014 ро
ку в Полтавському
національному педагогічному
університеті ім. В.Г. Короленка
відбувся ІІ етап Всеукраїн
ського спортивного заходу
для молоді «Здорова молодь –
здорова нація» в Полтавській
області. Змагання проводили
ся командами складом з двох
учасників (дівчина та хло
пець), які виборювали пер
шість з волейболу та настіль
ного тенісу в комплексному
заліку. ВДНЗУ «УМСА» був
представлений двома коман
дами:
Команда №1:
1. Орловська Ірина (3 мед.,
12 гр.);
2. Чаплянка Анатолій (5
мед., 11 гр.).
Команда № 2:
1. Вовкодав Аліна (2 стом.,
11 гр.);
2. Дем’яненко Назар (3
стом., 3 гр.).
Команда №1 виборола «зо
лото» в змаганнях з настільно
го тенісу, команда №2 стала
срібним призером в цьому ви
ді. По сумі двоборства коман
да №1 зійшла на другий ща
бель п’єдесталу пошани, а
команда №2, поступившись
лише одним очком, завоюва
ла бронзу серед ВНЗ Полтав
ського регіону.
Готувала команду до зма
гань тренервикладач з нас

тільного тенісу Бурцева Гали
на Валеріївна, яка своїми
спортивними
перемогами
спонукає до успішних висту
пів своїх вихованців.
1517 вересня 2014 року від

булися змагання з пляжного
футболу на приз «Футбольна
родина» в залік ХІІ Універсіади
Полтавщини серед ВНЗ ІІІІV
рівнів акредитації. Збірна ко
манда ВДНЗУ «УМСА» в нап
руженій боротьбі посіла ІІІ
місце і була нагороджена
Кубком, медалями, диплома
ми та цінними подарунками.
Склад команди:
1. Шаповалов Єгор (5 мед.,
2 гр.);
2. Лінік Станіслав (6 мед., 2
гр.);
3. Васьковець Олександр
(4 мед., 10 гр.);

4. Кохановський Анатолій (3
стом., 5 гр.);
5. Полянський Олександр
(3 мед., 3 гр.);
6. Наумчук Павло (3 стом.,
19 гр.);
7. Фоменко Артур (2 стом., 5
гр.);
8. Ханін Артем (2 мед., 7 гр.);
9. Ростопира Ярослав (2
мед., 11 гр.).
Готував команду до змагань
тренервикладач з футболу
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Сич Олег Васильович, під ке
рівництвом якого збірна ко
манда академії з футболу в
цьому році завоювала ще два
кубки (в зимовому та весняно
му турнірах). Вітаємо тренера
та його вихованців зі стабіль
ними перемогами!
21 вересня 2014 року на ба
зі спортивного комплексу
ВДНЗУ «УМСА» відбувся від
критий турнір з настільного те
нісу під патронатом міського
центру «Спорт для всіх», місь
кої ради ФСТ «Спартак» та СК
«Медик», присвячений Дню
міста. Турнір зібрав 40 учасни

ків, які виборювали право бути
найсильнішими тенісистами
Полтави, серед яких були й
спортсмени ВДНЗУ «УМСА».
Вихованка нашої славетної
тенісистки Бурцевої Г.В., сту
дентка ІІІ курсу медичного фа
культету Орловська Ірина ста
ла срібним призером цього
турніру. Вітаємо Ірину!
З 29 вересня по 2 жовтня
2014 року на базі Полтавсько
го державного педагогічного

університету проходив турнір
з мініфутболу в залік ХІІ Універ
сіади Полтавщини серед ВНЗ
ІІІІV рівнів акредитації, в якому
взяла участь команда ВДНЗУ
«УМСА». Під час проведення
турніру відбулося урочисте
відкриття Універсіади, на яко
му були присутні начальник
управління у справах сім’ї,
молоді та спорту облдержад
міністрації Пєшков О.В. та на
чальник відділення комітету з
фізичного виховання та спорту
МОН України Кучеренко О.В.
Збірній команді академії не
вистачило лише одного очка,

щоб зійти на п’єдестал поша
ни. Наші спортсмени пере
могли команду технічного уні
верситету з рахунком 4:5 та в
напруженій боротьбі, пока
завши бійцівські якості та май
стерну техніку гри, поступили
ся командам педагогічного
університету (рахунок 4:6) та
команді аграрної академії
(рахунок 4:5). Начальник об
ласного управління Пєшков
О.В. назвав команду нашої
академії гідною звання «За во
лю до перемоги» серед ко
манд ВНЗ Полтавщини.
Попереду нові змагання.
Розпочинається академічна
Спартакіада
«Першокур
сник» на Кубок ректора ака
демії проф. В.М.Ждана. Стар
тує обласна Спартакіада се
ред студентських гуртожитків.
Тож до нових зустрічей на
спортивних майданчиках!

І.М.Каплуновська.
Віцепрезидент
Спортивного клубу «Медик»
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