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та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації

Шановні колеги!
Від усього серця вітаю Вас з професійним святом!
Роль медичного працівника в нашому суспільстві завжди важлива і необхідна.
Хай усе хороше, зроблене з душею, натхненням, професіоналізмом, повертається до Вас сторицею!
Бажаю щастя, міцного здоров’я, родинного благополуччя, творчих успіхів,
а клятва Гіппократа завжди буде лише приємною місією.
Зі святом!
З повагою та щиро
Ректор академії професор

В. ЖДАН

Голова профкому доцент

З. БОРИСОВА

ІV з’їзд сімейних лікарів України з міжнародною участю
1112 червня 2015р. у м. Пол
таві в Палаці Дозвілля «Листо
пад» відбувся ІV з’їзд сімейних
лікарів України. Даний захід
проводився відповідно до Ре
єстру з’їздів, конгресів, сим
позіумів та науковопрактич
них конференцій, які прово
дяться у 2015 році.
Урочисте відкриття з’їзду
відбулося за участі заступни
ка Міністра охорони здоров’я
України Шафранського В.В.,
ректора ВДНЗ України «Укра
їнська медична стоматологіч
на академія» професора
Ждана В.М., заступника голо
ви Полтавської обласної дер
жавної адміністрації Пругла
О.Є., заступника голови Пол
тавської обласної ради Мар
ченка В.О., міського голови
Мамая О.Ф., заступника ди
ректора Департаменту кад
рового менеджменту, освіти
та науки МОЗ України Воло
совця О.П., директора Де
партаменту охорони здоров’я
Полтавської обласної дер
жавної адміністрації Лисака
В.П., делегатів з’їзду, які прибу
ли з усіх регіонів України, а та
кож зарубіжних країн.
З привітальним словом вис
тупив заступник Міністра охо
рони здоров’я України Шаф
ранський В.В., який передав
делегатам з’їзду найщиріші ві
тання від Міністра охорони
здоров’я України Олексан
дра Квіташвілі.
Заступник директора Де
партаменту кадрового ме
неджменту, освіти та науки
МОЗ України, членкор. НАМН
України, професор Волосо
вець О.П. у своїй доповіді вис
вітлив сучасні питання кадро
вого забезпечення галузі та
медичної освіти.
Директор Департаменту

стандартизації і медичних
послуг ДП «Державний екс
пертний центр МОЗ України»
Ліщишина О.М. звернула ува
гу на особливості стандарти
зації первинної медичної до
помоги, європейський досвід
та українські реалії.
В.о. президента Української
Асоціації сімейної медицини
Чухрієнко Н.Д. наголосила на
роль і місце Української Асо
ціації сімейної медицини в ре
формуванні охорони здо
ров'я.
Досвідом, досягненнями,
проблемами,
напрямками
розвитку реформування пер
винної медичної допомоги у
регіонах України поділилися
директор Департаменту охо
рони здоров'я Полтавської
ОДА Лисак В.П. та заступник
директора
Департаменту
охорони здоров'я Дніпропет
ровської ОДА Лугова О.В.
Наукові доповіді на з'їзді
представили науковці акаде
мії: проф. Ждан В.М., проф.
Скрипник І.М., проф. Казаков
Ю.М., проф. Катеренчук І.П.,

доц. Кітура Є.М., доц. Шилкіна
Л.М. та доц. Муравльова О.В.
За традицією делегатів з’їз
ду привітали художні самоді
яльні колективи ВДНЗ України
«Українська медична стома
тологічна академія».
Тематика з’їзду була спря
мована на висвітлення акту
альних питань в роботі лікаря
загальної практикисімейної
медицини і буде сприяти по
дальшому розвитку цієї спеці
альності, збагачуватиме муль
тидисциплінарним підходом
до проблем пацієнта. Неоці
ненним був також досвід осо
бистого спілкування з колега
ми – лікарями, які вже працю
ють в умовах реформування
галузі. З’їзд працював у режи
мі пленарних і секційних засі
дань, круглих столів з обгово
ренням проблемних питань,
майстеркласів.
У доповідях на пленарних
секційних засіданнях були
розглянуті наступні питання:
 розвиток системи охорони
здоров’я в аспектах організа
ції і фінансування первинної

медичної допомоги;
 роль Української Асоціації
сімейної медицини і регіо
нальних асоціацій сімейних лі
карів у впровадженні рефор
мування галузі та розвитку сі
мейної медицини в Україні;
 результати впровадження
сімейної медицини в регіонах
України з урахуванням пере
дового досвіду та ефективних
моделей надання первинної
медичної допомоги населен
ню;
 нормативноправове за
безпечення впровадження сі
мейної медицини та діяльнос
ті лікарів загальної практики
сімейних лікарів в Україні;
 особливості стандартиза
ції первинної медичної допо
моги: європейський досвід і
українські реалії;
 актуальні проблеми профі
лактики, лікування та реабілі
тації в діяльності лікаря загаль
ної практики – сімейного ліка
ря;
 проблеми мультидисциплі
нарного підходу до ведення
пацієнтів. Взаємодія між ліка
рями загальної практики та лі
карями інших спеціальностей;
 додипломна та післядип
ломна підготовка сімейних лі
карів в Україні:
* впровадження нових нав
чальних програм;
* безперервне навчання із
застосуванням сучасних дис
танційних технологій;
 профілактичні програми в
загальнолікарській практиці;
 проблеми мотивації праці
лікаря ЗПСЛ.
Проректор з науково
педагогічної роботи та
післядипломної освіти, професор
Скрипник І. М.

ОСТАННІЙ ДЗВІНОК У СТУДЕНТІВ ВДНЗУ «УМСА»
Ось і пролунав останній дзвінок для наших студентів – майбутніх ви0
пускників ВДНЗУ «УМСА». Ця подія традиційно стала у нашій акаде0
мії теплим родинним святом, що знаменує прощання з рідною alma ma0
ter, викладачами, друзями та безтурботними студентськими роками.

Першими, 22 травня, запо
вітний дзвоник почули студен
ти медичних факультетів №1,
№2 та студенти факультету під
готовки іноземних студентів.
З вітальним словом до ви
пускників звернулися ректор
академії професор В.М.
Ждан та перший проректор з
науковопедагогічної роботи
професор В.М. Бобирьов, які
бажали майбутнім лікарям
достойно пройти іспити, усіля
ких гараздів у житті та профе
сійній сфері. Долучилися до
поздоровлень і завідувач ка
федри внутрішньої медицини
№2 з професійними хвороба
ми І.П. Катеренчук, завідувач
ка кафедри медичної, біоор
ганічної та біологічної хімії К.С.
Непорада, доцент кафедри
соціальної медицини, органі
зації та економіки охорони
здоров’я з біостатистикою та
медичним правознавством
А.В. Костріков.
Звісно, щирі слова поба
жань лунали на адресу вину
ватців свята і від мудрих та чуй
них деканів медичного фа
культету №1 М.М. Рябушка, ме
дичного факультету №2 В.І. По
хилька, заступника декана
факультету підготовки інозем
них студентів Л.В. Бурі.
Були цього дня і нагороди –
подяки та грамоти кращим із
кращих. На загальних зборах,
під теплі побажання настав
ників, грамотами факультетів
відзначено старост академіч
них груп, грамотами академії
нагороджено студентів, які
протягом навчання брали ак
тивну участь у науковій, куль
турнопросвітній та спортив
номасовій роботі.
4 червня останній дзвоник
пролунав для студентів стома
тологічного факультету. Вже
традиційно під стінами рідної
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alma mater зібралися майбут
ні випускники, щоб попроща
тися зі своїм студентським
життям.
Вітали студентів ректор ака
демії професор В.М. Ждан та
перший проректор профе
сор В.М. Бобирьов.
Вячеслав Миколайович по
бажав студентамстоматоло
гам щастя у подальшому житті,
професійних успіхів, надійних
людей поруч і всього найкра
щого, батькам – благополуччя,
зазначивши, що двері рідної
академії завжди будуть відчи
нені для наших випускників, а
викладачі завжди радо зустрі
нуть та допоможуть своїм уч
ням корисними порадами.

приймальної комісії, завідувач
кафедри ортопедичної сто
матології з імплантологією
Дворник Валентин Миколайо
вич привітав усіх із довгоочіку
ваним святом та побажав на
шим випускникам успіхів у
професії та щасливого май
бутнього, наголосивши, що
попереду на них чекає ще
багато життєвих іспитів, але
найголовніше – не зраджува
ти своїй професії.
Завідувач кафедри хірургіч
ної стоматології та щелепно
лицевої хірургії з пластичною
та реконструктивною хірургі
єю голови та шиї професор
Аветіков Давид Соломонович
наголосив, що зараз один з

Віктор Миколайович також
привітав студентів, які прой
шли усі етапи навчання і, вип
равдавши покладені на них
сподівання, скоро отримають
омріяний диплом та побажав
щастя, здоров’я і щасливого
професійного шляху.
До поздоровлень приєдна
лися й викладачі кафедр ака
демії, досвідчені наставники,
які протягом років навчали сту
дентів основним премудрос
тям професії стоматолога.
Відповідальний секретар

моментів, який запам’ятаєть
ся студентам на все їхнє життя
і продекламував чудові віршо
вані рядки про стоматологію.
Доцент кафедри ортодонтії
Куліш Неля Володимирівна
звернулася до студентів із щи
рими побажаннями викорис
тати набутий ними за 5 років
досвід із користю, не розча
руватися в обраній професії,
успіхів, щастя, здоров’я та лю
бові.
«Прекрасний декан, чарів
на, мудра жінка, яка турбува

лася про нас, як про своїх рід
них дітей, завдяки якій ми по
чували себе як вдома», – звер
нулися студенти, які перевели
ся до нас із Донецької та Лу
ганської областей до свого
наставника – Сидорової Алли
Іванівни. Та усі гуртом майбутні
випускники, дякуючи за знан
ня, настанови, тепле відно
шення та на знак поваги і лю
бові вручили своєму декану
величезний студентський кви
ток, прийнявши у своє сту
дентське братство. Алла Іва
нівна, у свою чергу, подякува
ла за такий символічний пода
рунок та за щирі, відкриті душі
студентів.
Також декан зазначила, що
плідна робота деканату – це
досягнення всього колективу –
міцного, надійного, згуртова
ного за багато років деканату
стоматологічного факультету,
відповідальних людей, які зав
жди поряд зі студентами, а та
кож інспекторату, якому Алла
Іванівна висловила слова теп
лої вдячності за скрупульоз
ність, відповідальність та допо
могу.
«Повірте мені, що у вашому
дорослому і тепер вже са
мостійному житті все обов'яз
ково буде добре! Все попе
реду!» – наголосила Алла Іва
нівна, бажаючи майбутнім
стоматологам усього найкра
щого.
Студенти обох факультетів
звернулися у відповідь зі сло
вами вдячності. В перервах
між чудовими, цікавими кон
цертами вони щиро дякували
ректору, адміністрації акаде
мії, деканам та їх заступни
кам, своїм інспекторатам та
усім викладачам за настано
ви та знання, допомогу в опа
нуванні такої надважливої
професії, своїй alma mater і
прекрасній Полтаві за щасли
ві роки навчання. Поетичні
рядки та життєствердні, пози
тивні пісні лунали на їхню ад
ресу.
Продзвенів останній дзві
нок. Радість та смуток пере
повнювали серця випускників.
Навчання в академії закінчи
лося, а попереду – шлях до
дорослого, відповідального
життя.
Гучний переспів дзвоника,
неповторні хвилини прощання
з академією назавжди збере
жуться у пам’яті випускників.

Трибуна лікаря

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
13 травня відбулося традиційне засідання вченої ради академії
Про підготовку до ліцензій
ного інтегрованого іспиту
«Крок – 2. Загальна лікарська
підготовка», «Крок – 2. Стома
тологія», «Крок – М. Сестрин
ська справа», до семестро
вої підсумкової атестації сту
дентів та державної атестації
випускників (з реалізацією
зауважень ДЕК) на медично
му факультеті № 1 і № 2, сто
матологічному факультеті, фа
культеті підготовки іноземних
студентів та медичному ко
леджі доповіли декани ме
дичного факультету №1 доц.
Рябушко М.М., медичного фа
культету № 2 проф. Похилько
В.І., стоматологічного факуль
тету доц. Сидорова А.І., фа
культету підготовки іноземних
студентів проф. Новіков В.М.
та директор медичного коле
жу Кундій Ж.П.
Зі звітом про виконання
умов Контракту на посаді
першого проректора з нау
ковопедагогічної роботи та
на посаді завідувача кафед
ри експериментальної та клі
нічної фармакології з клініч
ною імунологією та алерго
логією за 5 років виступив
професор Бобирьов В.М.
У першій доповіді були вис
вітлені основні напрями ро
боти першого проректора, а
саме:
– Контроль за дотриманням
чинного законодавства Укра
їни щодо організації та про
ведення навчальновиховно
го процесу в академії.
– Проведення навчально
виховного процесу в академії
на рівні державних стандар
тів освіти.
– Організація навчального
процесу в академії згідно ви
мог кредитномодульної сис
теми.
– Розробка робочого нав
чального плану академії що
річно.
– Контроль за якістю читан
ня лекцій, методикою прове
дення практичних і семінар
ських занять на кафедрах.
– Контроль за підготовкою
та проведенням ліцензійних
інтегрованих іспитів «Крок
1,2,3» зі спеціальностей «Сто
матологія», «Загальна лікар
ська підготовка».
– Контроль за обсягом та
поетапною атестацією прак
тичних навичок студентів.
– Контроль за виконанням
нормативних вимог основних
критеріїв оцінки знань студен
тів при проведенні підсумко
вих модульних контролів та іс
питів.
– Розробка комплексних
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кваліфікаційних завдань для
діагностики
професійного
рівня випускників.
– Контроль за перебігом
професійно орієнтованих ви
пускних іспитів.
– Аналіз успішності та відві
дування студентів (спільно з
деканатами).
– Контроль за організацією
виробничої практики студен
тів, підведення підсумків цієї
роботи.
Організація
підвищення
кваліфікації та перепідготовки
педагогічних і науковопеда
гогічних викладачів академії.
Проведення особистого під
вищення кваліфікації не рідше
1 разу на 5 років.
– Визначення та затвер
дження на вченій раді акаде
мії педагогічного наванта
ження на кафедрах.
– Визначення штату кафедр
на основі обсягу педагогічно
го навантаження.
– Оформлення матеріалів з
атестації та акредитації ака
демії (самоатестація, само
акредитація).
– Реорганізація структур
них підрозділів академії
– Організація науковоме
тодичних конференцій, в т.ч. з
міжнародною участю з пи
тань організації та удоскона
лення навчального процесу і
наукової організації праці.
– Забезпечення участі ака
демії в престижних держав
них та міжнародних освітян
ських виставках.
– Контроль за видавничою
діяльністю в академії.
– Підготовка планів роботи
вченої ради академії, цен
тральної методичної комісії,
методичного кабінету і нав
чального відділу.
– Підготовка матеріалів на
засідання вченої ради ака
демії, центральної методич
ної комісії, ректорату.
– Підготовка проекту звіту
академії за навчальний рік та
рекомендацій з навчально
методичної роботи в наступ
ному навчальному році.
– Відвідування кафедр, на
дання допомоги в організації
навчального процесу та пе
ревірки його перебігу.
– Виконання функціональ
них обов’язків ректора під
час його відпустки.
Також у цій доповіді пер
шим проректором було виз
начено основні завдання на
наступний рік:
– Розробити план заходів,
направлених на покращення
показників галузевого моніто
рингу вищих медичних нав

чальних закладів України.
–Створити авторські колек
тиви з підготовки сучасних
підручників і посібників з гри
фами МОН та МОЗ України
для забезпечення якісного
викладання навчальних дис
циплін військовомедичного
спрямування.
– Посилити контроль за
якістю підготовки студентів до
складання ліцензійних іспитів
«Крок1», «Крок2», «Крок3»,
забезпечивши належний нав
чальнометодичний супровід.
– Забезпечити більш якісну
підготовку англомовних викла
дачів для проведення навчаль
ного процесу з іноземцями.

***
У наступному звіті Віктор
Миколайович
представив
склад кафедри, завідувачем
якої він є, її базу, інформацію
про підвищення кваліфікації
викладачів, а також технічні
засоби навчання, наочноме
тодичні матеріали, комп’ю
терні програми (за звітний пе
ріод виготовлено 20), підруч
ники (за звітний період – 8).
Кафедра забезпечена ме
тодичними програмами, ре
комендаціями, розробока
ми, вказівоками, лекціями (3 –
з грифом МОЗ). Усього на ка
федрі: методичних вказівок
для студентів – 74, в тому числі
англ.м. – 35, довідників для
студентів – 7, англ.м. – 2, ме
тодрекомендацій для викла
дачів – 89, англ.м. – 17. Із нав
чальнометодичних матеріа
лів: 7225 тестів та 1260 ситуа
ційних задач.
На кафедрі проводиться
навчальнодослідницька, на
укова робота: виконується
ініціативна НДР під керівниц
твом д.мед.н., проф. Дев’яткі
ної Т.О., підтримується та на
лагоджується зв’язок із нау
ковими установами України.
В рамках НДР кафедри вико
нано і захищено 2 кандидат
ські дисертації, які затвер
джені ДАК МОН України та
наразі виконуються доктор
ська дисертація та 2 канди
датські.
Першим проректором було
представлено й показники
науковопрактичної діяльнос
ті співробітників кафедри за
звітний період (журнальні
статті – 93, статті в збірках –
117, нововведення – 6, патен
ти – 19, інформаційні листи – 5,
офіційне опоненство – 18,
членство в спеціалізованих
радах – проф. Дев’яткіна
Т.О.), роботу на кафедрі сту
дентського наукового гуртка
та роботу викладачів з аспі

рантами та пошукувачами.
Також, зазначив Віктор Ми
колайович, кафедрою постій
но надається допомога орга
нам практичної охорони здо
ров’я.
На кафедрі проводиться й
виховна робота, а саме: ку
рація академічних груп, чер
гування викладачів кафедри у
студгуртожитку №2 на 5му
поверсі, проведення групо
вих інформаційновиховних
годин, де обговорюються пи
тання патріотизму, національ
ної єдності, символіки, волон
терства, здорового способу
життя, відвідування зі студен
тами музеїв, галерей, виста
вок, ботанічного саду та інше.
Було визначено також і ос
новні завдання на наступний
термін:
 Покращити якість підго
товки студентів стоматологіч
ного факультету до «Крок1».
 Забезпечити збільшення
наукових публікацій у науко
метричних журналах.
 Забезпечити якісне про
ведення викладачами кафед
ри занять з англомовними сту
дентами.
***
Третім питанням розглядав
ся звіт завідувачки кафедри
ортодонтії професора Смаг
люк Л.В. про виконання умов
Контракту за 5 років.
Професор зазначила, що
згідно з положенням про ка
федру виконуються наступні
види робіт: навчальномето
дична, наукова, лікувально
консультативна і виховна.
На кафедрі проводиться
навчання студентів III, IV та V
курсів стомат. факультету, піс
лядипломна освіта 8 клінічних
ординаторівіноземців та 2х
магістрів (1 вітчизняний/1 іно
земець).
Оцінювання знань студентів
проводиться за формами пе
редбаченими кредитномо
дульною системою навчання.
Всі навчальнометодичні ма
теріали викладені україн
ською, російською та англій
ською мовами.
З метою покращення са
мостійної підготовки студентів
до практичних занять кафед
ра впровадила альбоми са
мопідготовки. До кожного
практичного заняття розроб
лений перелік завдань, які ма
ють бути відтворені у вигляді
схем та малюнків. За останній
рік на кафедрі створені букле
ти ситуаційних завдань «Крок
2» з банку центра тестування.
(Продовження на 4 й стор.).
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НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
(Закінчення.
Початок на 3 й стор.).
За звітний період видані
друкарським способом 2
навчальні посібники з грифом
«Центральний методичний ка
бінет з вищої медичної освіти
МОЗ України», довідник та ат
ласальбом з грифом ЦМК
академії, отримано 5 свідоцтв
про реєстрацію прав на твір.
Також опубліковано 14 статей
і тез із методики викладання і
педагогічного досвіду та
зроблено 2 доповіді на всеук
раїнських навчальномето
дичних конференціях.
Любов Вікентіївна зазначи
ла, що за звітний період про
ведена робота по плануван
ню дисертаційних робіт на
здобуття наукового ступеню
кандидата медичних наук З
асистентами кафедри, 2 по
шукувачами та 3 аспірантам.
Було надруковано: статей 
46; тез 21; інформаційних лис
тів 5; нововведень  4, свідоцтв
на авторське право  5; патен
тів  5; подано заявок на патент
 2; доповідей на конференці
ях – 49.
Кафедра була одним із ор
ганізаторів 1го Українського
ортодонтичного
конгресу
«Новітні технології в ортодон

тії»; двох науковопрактичних
конференцій з міжнародною
участю.
За цей час на кафедрі
пройшло навчання 15 клініч
них ординаторівіноземців. На
сьогоднішній день на кафедрі
проходить навчання 8 клініч
них ординаторівіноземців, 1
магістр англомовної форми
навчання і 1 – вітчизняної.
У співавторстві з клінічними
ординаторами, які прийняли
участь у 10 наукових конфе
ренціях, та магістрами було
надруковано 14 тез та 5 ста
тей. Працює на кафедрі й сту
дентське наукове товариство.
Також були надані дані про
наукову діяльність завідувачки
кафедри професора Смаг
люк Л.В. та висвітлена її гро
мадська діяльність.
Здійснюється на кафедрі й
надання кваліфікованої ліку
вальної, профілактичної та ді
агностичноконсультативної
допомоги.
З 2010 по 2014 роки співро
бітниками кафедри прийнято
на амбулаторному прийомі
17409 пацієнтів, відпрацьова
но 44678,7 УОП, проконсульто
вано на базах кафедри 2483
особи.
За рахунок благодійної до

помоги проведено безкош
товне лікування 8 дітейсиріт із
ЗЩА та деформаціями незнім
ними конструкціями (брекет
технікою).
Виконується й план виховної
роботи кафедри. Основний
напрямок роботи викладачів –
орієнтація на розвиток осо
бистості, забезпечення її інте
лектуального розвитку та са
мореалізації.
Професор Смаглюк Л.В. є
головним позаштатним спеці
алістом Управління охорони
здоров’я Полтавської облдер
жадміністрації, головою Пол
тавського осередку Асоціації
ортодонтії України.
***
Проректором з наукової
роботи професором Кайда
шевим І.П. було висунуто кан
дидата в члени Національного
агентства із забезпечення
якості вищої освіти – професо
ра Каськову Л.Ф.
Про підсумки конкурсу нау
кових праць молодих учених
академії, присвяченому Дню
науки України, доповів голова
ради молодих учених, профе
сор Костенко В.О.
Куратор НТС, завідувачка
кафедри медичної, біоорга
нічної та біологічної хімії про

фесор Непорада К.С. висту
пила з інформацією про ос
новні положення організації
науководослідної
роботи
студентів ВДНЗУ «УМСА», під
готовлені проректором з нау
кової роботи професором
Кайдашевим І.П., куратором
СНТ професором Непора
дою К.С. та Радою СНТ. Поло
ження про СНТ ВДНЗУ «УМ
СА»» було обговорено та зат
верджено одноголосно.
Також слухали про висуван
ня претендентів на здобуття
премії Національної академії
медичних наук України та
Асоціації працівників медич
них вузів України для студентів
вищих навчальних закладів за
2014 – 2015 н.р. Та ухвалили
одноголосно клопотання ра
ди СНТ академії, на підставі
оголошеного конкурсу прези
дії НАМНУ та Асоціації праців
ників медичних вузів України,
висунути кандидатури студен
тів до участі у конкурсі на здо
буття премії Національної ака
демії медичних наук України
та Асоціації працівників ме
дичних вузів України за 2014 –
2015 навчальний рік.
Єлизавета Золотарьова.

Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÍÀÓÊÎÂÈÕ ÏÐÀÖÜ ÌÎËÎÄÈÕ Ó×ÅÍÈÕ – 2015
Конкурс проведений згідно
з наказом ректора №50 від
6.02.2015 р. «Про проведення
конкурсу наукових праць мо
лодих учених, присвяченого
Дню науки».
На конкурс було надано 49
наукових статей (у 2014 р. –
37; у 2013 р. – 40; у 2012 р. – 42,
у 2011 р. – 62).
Експертиза наукових праць
молодих учених була прове
дена в 2 етапи:
– визначеня найкращих ро
біт за секціями
– Стоматологія (із 12 ста
тей);
– Клінічна медицина №1
(терапія, неврологія, психіат
рія, педіатрія, інфекційні хво
роби, шкірновенеричні хво
роби, загальна гігієна, соц.
медицина) (із 12 статей);
– Клінічна медицина №2 (хі
рургія, акушерство і гінеколо
гія, урологія, ЛОРхвороби,
травматологія, онкологія, оф
тальмологія) (із 9 статей);
– Експериментальна меди
цина та морфологія (із 9 ста
тей);
– Гуманітарні проблеми ме
дицини та питання викладан
ня у вищій медичній школі (із 7
статей).
– визначення двох найкра

4 сторінка

щих робіт комісією з визна
чення переможців конкурсу.
Найкращими науковими
працями визначено:
– Стоматологія – стаття Да
виденко Вадим Юрійович
(кафедра післядипломної ос
віти лікарів стоматологіворто
педів);
– Клінічна медицина №1
Кудря Ірина Павлівна (кафед
ра внутрішньої медицини №1);
– Клінічна медицина №2 –
Люлька Євген Миколайович
(кафедра хірургії №1);
– Експериментальна меди
цина та морфологія – Гордієн
ко Людмила Петрівна (ка
федра медичної, біоорганіч
ної та біологічної хімії);
– Гуманітарні проблеми ме
дицини та питання викладан
ня у вищій медичній школі – Ти
това Анастасія В’ячеславівна
(кафедра медичної інформа
тики, медичної і біологічної фі
зики).
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 оформлення (до
10 балів).
Комісія з визначення пере

можців конкурсу керувалася
ідеєю поєднання високої на
уковості (наукової новизни) з
якісним оформленням одер
жаних результатів у вигляді на
укової статті.
ПЕРЕМОЖЦЯМИ конкурсу
визначено такі роботи:
1). Кудря Ірина Павлівна.
Складові компоненти стре
сорної реакції у хворих на
ішемічну хворобу серця в по
єднанні з гіпертонічною хво
робою (кафедра внутрішньої
медицини №1);
2). Люлька Євген Микола
йович. Оцінка кровотоку при
виконанні реконструктивних
операцій на артеріях нижніх
кінцівок (кафедра хірургії
№1).
Зауваження комісії з визна
чення переможців конкурсу:
1. Недостатній рівень нау
кової новизни багатьох науко
вих праць, відсутність рішень з
ознаками інноваційної пер
спективи.
2. Неузгодженість назви
статті, мети дослідження та
висновків.
3. Звертає увагу на наяв
ність серед співавторів нау
кових керівників, співавторів,
які працюють в інших закла
дах і установах, без довідки

про особистий внесок кон
курсанта.
4. У деяких статтях учасни
ків конкурсу відсутнє обгрун
тування вибору адекватних
методів статистичної обробки
результатів, нерідко висновки
робилися без проведення
статистичного аналізу.
5. У деяких статтях відсутне
обгрунтування дотримання
принципів біомедичної етики.
6. Комісія також звертає
увагу на необхідність поваж
ливого ставлення до наукових
здобутків колег, усвідомлю
вання необхідності збільшен
ня кількості посилань на праці
науковців академії, збільшен
ня рівня цитування їхніх робіт.
Дякуємо усім учасникам
конкурсу, членам журі та
особливо головам секцій, які
забезпечили
проведення
цього заходу!
Голова ради молодих учених,
професор
Костенко В.О.
Секретар ради молодих учених,
доцент
Міщенко А.В.

Трибуна лікаря

ЛІКАРІ З ГУМОРОМ
Академічний науковий конкурс
Минулої весни за право
вважатися найрозумнішими
студентами
Української
медичної стоматологічної
академії змагалися коман
ди старших курсів, а вже 3
червня, у напруженій та ве
селій боротьбі, визначили
найрозумніших серед пер
ших трьох курсів.
Академічний
науковий
конкурс «Лікарі з гумором»
було організовано коман
дою Ради НТС. Справедливо
оцінювало конкурс журі у
складі членів ради НТС, голо
ви студентського профкому
Онбиша Андрія та виклада
ча кафедри медичної, біоло
гічної та біоорганічної хімії,
доцента Омельченко Олек
сандра Євгенійовича. Голо
вою журі стала куратор НТС,
завідувачка кафедри медич
ної, біоорганічної та біологіч
ної хімії професор Непорада
Каріне Степанівна.
За омріяне звання найро
зумнішого боролися 3 ко
манди, зібрані з 8 веселих та
кмітливих юних інтелектуалів.
Глядачі, у свою чергу, охоче
та радісно підтримували ко
манди, із захватом спостері
гаючи за дійством.
Розпочало конкурс творче
представлення
команд.
Першою радо представила
себе команда «Альфа суп
ресори», яка розважила
присутніх жартівливими тан
цями та піснями. Продовжи
ли вечір «8 незамінних» із ці
кавою та кумедною сцен
кою. І останньою з’явилася
команда під назвою «Мед
ники». Винахідливі хлопці та
дівчата креативно підійшли
до свого виходу та «виїхали»
на Медникомобілі власного
виробництва, оригінально
представивши себе неве

личкою веселою сценкою.
Програму випробувань
продовжив конкурс «Ребус»,
у якому командам пропону
валося відгадати слово, за
шифроване за допомогою
літероцифрового коду, де
кожна літера українського
алфавіту замінена відповід
ною цифрою.
Перша команда, яка пра
вильно вгадала слово та от
римала за це шість балів «8
незамінних», наступна ко
манда «Медники» отримала
чотири бали, «Альфа супре
сори» вибороли два бали.
Для уточнення виступу ко
манд, у наступному конкурсі
під назвою «Категорії» їм
пропонувався також неве
личкий конкурс. За тридцять
секунд учасникам потрібно
було продовжити вірш сту
дента, якому вкрай потрібно
піти з пари:
«Відпустіть мене,
благаю з пар,
Відпустіть, я дужедуже
про це прошу…»
Переможців у цьому пое
тичному конкурсі оцінював
голова студентського проф
кому Онбиш Андрій.
Наступним
конкурсом
програми стало «Питання за
категоріями». Кожна коман
да обирала предмет серед
перелічений дисциплін на
екрані. За 2 хвилини вона по
винна була встигнути відпо
вісти на максимальну кіль
кість питань, за принципом
одне питання – одна відпо
відь.
Одним із найцікавіших
конкурсів став, звісно, всіма
улюблений
«Крокодил».
Представник кожної коман
ди витягав з кошика конверт
із назвою слова та за 2 хви
лини повинен був описати

якомога більшу кількість слів.
Черговим завданням для
команд став «Чорний ящик»,
вміст якого, після короткого
опису, намагалися відгада
ти наші розумники. Загадко
вим предметом виявилося
вино.
І останнім захоплюючим
конкурсом програми стало
«Відео питання». Завідувач
кафедри анатомії людини
професор Шерстюк Олег
Олексійович поставив ко
мандам непросте питання,
яке, майже одночасно, від
гадали «Медники», «Альфа
супресори» та «8 незамін
них».
Після останнього випробу
вання журі здійснило підра
хунок результатів. У цей час,
не даючи глядачам засуму
вати, із піснею виступила
студентка нашої академії
Тамуна Мжаванадзе.
Дотепні ведучі Олексій По
гибко та Вадим Лукзен (сту
денти VІ курсу медичного
факультету №2) подякували
усім присутнім, вельмиша
новним членам журі та, зви
чайно, командам котрі в
напруженій боротьбі спере
чались за право вважатись
найрозумнішими студента
ми Української Медичної
Стоматологічної Академії.
Оголосити
переможців
запросили голову журі, ку

ратора НТС, завідувачку ка
федри медичної, біоорганіч
ної та біологічної хімії профе
сора Непораду Каріне Сте
панівну. Вона подякувала
усім присутнім за підтримку,
командам за їх чудові висту
пи, сміливість та оригіналь
ність.
Отже, переможцями кон
курсу стали:
1 місце – команда «Мед
ники»;
2 місце – команда «8 не
замінних»;
3 місце – команда «Альфа
супресори».
За перемогу в конкурсі ко
манди отримали цінні призи,
а саме додаткові бали у за
гальному рейтингу студентів
(1 місце  160 балів, 2  140
балів, 3 – 120 балів), а також
приємні солодкі нагороди
від студентської профспілко
вої організації та «Львівської
кав’ярні». А переможці пер
шого інтелектуальнорозва
жального шоу «Жалоб нет»
передали своїм молодшим
наступникам
–
команді
«Медники» свою «Бронзову
сову», що є символом пере
можців, побажавши усім
учасникам всього найкра
щого.

Єлизавета Золотарьова.

ДЕНЬ СКОРБОТИ ТА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
Щорічно 22 червня в
День початку Великої Віт
чизняної війни україн
ський народ вшановує па
м’ять жертв 1941–1945 рр.
Цього року в День скорбо
ти ветерани, студентство
та співробітники академії
взяли участь в урочистому
покладанні квітів та хви
лині мовчання біля Мемо
ріалу Солдатської Слави.

Прищеплення поваги
до минулого українського
народу, формування наці
ональних світоглядних
позицій, ідей, поглядів та
переконань, розвитку на
ціональної свідомості, го
товності розвивати де
мократичне громадянське
суспільство в Україні є
важливою складовою ви
ховання сучасної молоді.
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ÏÅÐÅÌÎÃÀ Â ÎÁËÀÑÍÎÌÓ ÊÎÍÊÓÐÑ²
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» ві0
тає викладача кафедри українознавства та гуманітарної підготов0
ки ЮФИМЕНКО ВІКТОРІЮ ГЕРГІЇВНУ з перемогою в ІІ обласно0
му конкурсі «Успішна жінка Полтавщини» у номінації «Успішна
жінка Полтавщини – працівник освіти і науки»!
Вітаємо!!!

На Полтавщині провели I, II та III
етапи обласного конкурсу «Успішна
жінка Полтавщини».
11 червня відбулася урочиста цере
монія нагородження переможниць
та відзначення учасниць ІІ обласного
конкурсу «Успішна жінка Полтавщи
ни», що проводив відділ у справах
сім’ї та молоді облдержадміністрації.
Нагороджували чарівних і успіш
них полтавок в урочистій атмосфері у
Полтавському обласному центрі ес
тетичного виховання учнівської мо
лоді (ОЦЕВУМ). Учасницям конкур
су вручили дипломи, квіти та цінні
подарунки, а кожній переможниці —
ще й пам’ятний кубок із назвою но
мінації, в якій вона перемогла.
Вітали та нагороджували учасниць
конкурсу голова Полтавської ОДА
Валерій Головко, голова Полтавської
обласної ради Петро Ворона та голо
ва постійної комісії обласної ради з
питань бюджету та управління май
ном, депутат обласної ради, заступ
ник голови обласної громадської ор
ганізації «Рідне місто, Рідний край»
Валерій Пархоменко.
Голова Полтавської ОДА Валерій
Головко особисто привітав учасниць:
«Наші жінки – найгарніші та най
працелюбніші. Ви можете бути впев
нені, що полтавські чоловіки завжди
вас захистять та підтримають».
Цьогоріч до участі у конкурсі заяв
ки подали 29 учасниць від структур
них підрозділів облдержадміністрації
та територіальних органів централь
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них органів виконавчої влади в Пол
тавській області, райдержадміністра
цій та міськвиконкомів. Перемож
ниць обирали у 13 номінаціях.
Напередодні урочистостей, 6 чер
вня, відбулося засідання конкурсної
комісії. До її складу ввійшли пред
ставники органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, про
відні спеціалісти в різних галузях ді
яльності, представники громад
ськості. Комісія в складі 23 осіб виз
начила переможниць конкурсу в
кожній з номінацій.
Ідея конкурсу – підвищення сус
пільнополітичної активності жінок
та їхнього соціального статусу, під
тримка активних, самодостатніх
полтавок, які своєю діяльністю здат
ні впливати на політичне, економіч
не, соціальне і культурне життя об
ласті, є лідерами в різних галузях.
Конкурс проведено за розпоряд
женням голови облдержадміністрації
на виконання обласної Програми з
реалізації молодіжної політики, під
тримки сім’ї, забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чолові
ків на 2014  2016 роки, прийнятої
обласною радою.
Конкурс проводиться у 17 номіна
ціях.
У номінації «Успішна жінка Пол
тавщини – працівник охорони здо
ров’я» перемогла заступник головно
го лікаря з медичної частини 1ї
міської клінічної лікарні Юлія Мат
вієнко.

Найчисельнішими були номінації
«Працівник освіти і науки» та «Діяч
культури та мистецтва».
Багато століть жінки боролися за
власні права та вільний вибір, нині
можна сміливо стверджувати, що
стереотипи подолано, адже серед жі
нок 21 століття багато політиків, біз
неследі, науковців, спортсменок,
депутатів.
Під час урочистостей з нагоди вру
чення нагород з’ясувалося, що й зна
ні в області бізнеследі «дружать» не
лише з грошима, діамантами та глян
цевими журналами. Більшість із них,
так би мовити, за сумісництвом за
лишаються чудовими мамами, бабу
сями і просто чарівними жінками.
Про те ж, що жодна посада чи зар
плата ніколи не замінять чоловікові
дружину, а дітям – матір, нагадувала
виставка світлин «Миті сімейного
щастя» у фойє. Адже сучасним жін
кам доводиться поєднувати роботу і
сім’ю, а не жертвувати одним заради
іншого.
На церемонії віншування землячок
голова Полтавської обласної ради
Петро Ворона висловив сподівання,
що надалі кількість учасниць кон
курсу та, власне, успішних жінок на
Полтавщині тільки збільшувати
меться.
Завершився захід святковим кон
цертом, на якому свої яскраві номе
ри, присвячені жінкам, продемонс
трували талановиті діти Полтавщини
та солісти обласної філармонії.
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КНИГИ НУДЬГУЮТЬ БЕЗ ЧИТАННЯ

«Поверни книгу в бібліотеку!» – під
таким лозунгом в бібліотеці оголоше0
но місячник боротьби з читацькою за0
боргованістю.
Важливим завданням кожної біблі
отеки є не тільки поповнення фонду
новими документами, а й зберігання
його як матеріальної, так і духовної
цінності. Якісний фонд – головна
складова для успішного забезпечен
ня всіх читацьких запитів, а збере
ження фондів – не лише технологіч
на, а й гостра соціальна проблема.
За останні роки бібліотека академії
придбала нові підручники в невели
ких кількостях (2040 прим., тобто 1
2 примірники на групу). У цій ситуа
ції на рахунку кожен примірник. Як
що студенти не здали бодай 35
прим. будьякого підручника, це оз
начає, що 35 груп наступного курсу
не матимуть жодного примірника.
Тому питання вчасного повернення
книг до бібліотеки сьогодні стоїть як
ніколи гостро.
Робота із попередження та ліквіда
ції читацької заборгованості – пос
тійно в центрі уваги працівників біб
ліотеки. Співробітники проводять
пояснювальну роботу як під час за
пису до бібліотеки, так і під час кож
ного відвідування книгозбірні, вру

чають Пам’ятку читача. Із Правила
ми користування бібліотекою можна
ознайомитися на стенді та на блозі. У
кінці кожного семестру готуються
списки книг, які необхідно здати.
Саме тема попередження читаць
кої заборгованості була винесена на
обговорення спільного засідання
студентського парламенту і Ради при
директорі бібліотеки. До речі, такі
засідання стають уже доброю тради
цією. Директор бібліотеки О.Б. Бо
ровик розповіла присутнім про захо
ди, які здійснює бібліотека; провід
ний бібліотекар Г.І. Шишова зробила
кількісний аналіз заборгованості на
кінець та на початок семестру; го
ловний бібліотекар Г.М. Григора
щенко розповіла про досвід роботи з
боржниками у бібліотеках України,
Німеччини та Польщі. Так, у Польщі
у боротьбі із боржниками залучають
ся колекторські фірми: співробітни
ки тільки однієї з таких фірм повер
нули до бібліотек близько трьохсот
тисяч книг. Та ще й поповнили бюд
жет бібліотек за 4 роки на 8 млн зло
тих (20 млн грн.) (стягнення з бор
жників). А в Німеччині можна зус
тріти на вулиці стенд «Ось де знахо
дяться книги, які Ви сьогодні не змо
жете отримати». На ньому розміщу

ються фотографії читачівборжни
ків, вказуються прізвища, домашня
адреса і телефон.
Бібліотекарі вдячні Лілії Танцевій,
Яні Самарській, Ірині Пономаренко
та Анні Мазурик за те, що вони не
просто взяли участь в обговоренні, а
й запропонували свої шляхи вирі
шення проблеми, дали декілька
слушних порад.
За ініціативою студентського
профкому для студентів, які прожи
вають у гуртожитках №1 та №2,
уперше була проведена виїзна акція
«Поверни заборговану книгу до біб
ліотеки», в ході якої працівники біб
ліотеки разом із активістами студ
профкому приймали книги на базі
читальної зали гуртожитку №2.
На жаль, вся проведена робота не
дає належних результатів. Деякі сту
денти «умудряються» бути з боргами
за 1й курс аж до закінчення навчан
ня в академії. З такими горечитача
ми у бібліотеки відносини перерос
тають у «караючі»: списки подаються
в деканати, на наступний семестр
книги не видаються.
Ми, бібліотекарі, дуже не хочемо,
щоб наші стосунки переростали у цю
фазу. Ми прагнемо, щоб відносини із
читачами були ПАРТНЕРСЬКИМИ.
Відчуваєте різницю?
Шановні боржники бібліотеки, Ви
хочете, щоб ми ваші фотоадресите
лефони розмістили на сатиричній
стінгазеті в академії? Чи на стенді в
центрі Полтави? Вам це потрібно?
Нам – ні. Нам потрібно, щоб книги
вчасно були здані, а ми вчасно їх ви
дамо студентам наступних курсів.
Дуже сподіваємося на Ваше розу
міння і плідну співпрацю з бібліоте
кою, які підуть тільки на користь за
гальній справі.
Григоращенко Г.М.,
головний бібліотекар

«ЯКЩО ГОРА НЕ ЙДЕ ДО МАГОМЕТА, ТО «МАГОМЕТ ІДЕ ДО ГОРИ»
За ініціативою студентського проф
кому, вперше в історії бібліотеки ака
демії для студентів, які проживають у
гуртожитках №1 та №2, відбулася виїз
на акція «Поверни заборговану книгу
до бібліотеки».
6 травня з 17 до 20 години працівни
ки бібліотеки разом з активістами
студпрофкому прийняли 480 книжок у
67 задоволених студентів на базі чи
тальної зали гуртожитку №2.
І хоча такий захід додав клопоту

Трибуна лікаря

працівникам бібліотеки, вони конкрет
ною справою вкотре довели, що зав
жди раді йти назустріч своїм читачам
користувачам.
«Була приємно здивована цією акці
єю! Такої можливості в історії академії
не пам’ятають навіть студенти 6 кур
су!» – говорить студентка 4 курсу Па
щенко Владислава.
До слова долучилася студентка 5
курсу Черкащенко Вікторія: «Дуже
вдячна студентському профкому та

робітникам бібліотеки за надану мож
ливість, не виходячи з гуртожитку, зруч
но та легко здати книги».
Дякуємо ініціативній групі студент
ського профкому, а саме студентам 4
курсу Жуку Віталію та Сороці Василю,
за вагомий внесок у проведенні акції.

Жук Віталій,
Сорока Василь.
Студенти ВДНЗУ «УМСА»
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«Êðàùèé ãóðòîæèòîê, êðàùà ê³ìíàòà-2015»
З метою активізації органів
студентського самовряду
вання у формуванні здоро
вого способу життя молоді,
виявлення та розповсюд
ження кращого досвіду ор
ганізації житлово побутових
умов у кожній кімнаті і у кож
ному гуртожитку, виховання
дбайливого ставлення до
майна академії, створення
умов для організації навчан
ня і відпочинку студентської
молоді, активної життєвої
позиції студентства на вико
нання наказу ректора №121
від 23.04.15 року 14 травня
було проведено огляд кон
курс на кращу кімнату гур
тожитку, на кращу кімнату
серед гуртожитків академії
та на кращий гуртожиток
академії за житлово побуто
вими умовами і забезпечен
ням умов навчання, спрямо
ваний на розвиток духовнос
ті, моральності та формуван
ня здорового способу життя
студентів, зразкового поряд
ку, забезпечення умов для
навчання та організації доз
вілля студентської молоді
академії.

Наказ ректора визначив
склад журі: голова – про
ректор з науковопедаго
гічної роботи та гумані
тарної освіти Ставицька
Н.П., заступник – Андрі
єнко М.О., голови сту
дентських самоврядних
організацій Онбиш А. та
Щербина О., заступники
деканів, голови студент
ських рад та завідувачі
гуртожитків.
За ініціативи профспіл
ки студентів оцінюванню
підлягали не лише кращі
кімнати, але й санітарні
вузли та спільні коридори
у блоках. Головними кри
теріями оцінювання ста
ли:
* якість та естетичне
оформлення гуртожитку;
* наявність в гуртожит
ку матеріальної бази, яка
забезпечує належні жит
ловопобутові умови та
умови для проживання,
навчання і відпочинку:
 приміщення для за
нять;
 кімната для відпочин
ку;
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 наявність та якість
оформлення
«Правил
внутрішнього розпорядку
в гуртожитку» і «Поло
ження про гуртожиток»;
 приміщення для збері
гання особистих речей,
спортивного інвентарю,
інвентарю для прибиран
ня та господарських ре
чей;
 санітарногігієнічні
приміщення;
 приміщення для засі
дань ради студентського
самоврядування гурто
житку.
* якість проведення що
річних і поточних ремон
тів;
* наявність куточку з
техніки безпеки;
* наявність і утримання
в робочому стані необхід
ного обладнання й забез
печення протипожежної
безпеки та організація ін
формованості студентів із
цих питань;
* забезпечення умов для
навчання студентів;
* підготовка та прове
дення масових заходів в
гуртожитку, їх якість;
* ефективність роботи
органів студентського са
моврядування;
* наявність, естетич
ність та ефективність ін
формаційних
стендів,
стінгазет;
* план роботи ради сту
дентського самовряду
вання гуртожитку та про
токоли засідань ради.
Слід відзначити велику
допомогу студентського
самоврядування гурто
житків у проведенні кон
курсу, адже ними напере
додні був проведений від
бірковий огляд і визначе
но ряд кімнат, яким випа
ла честь позмагатись у фі
налі.
Деканатами та завідува
чами гуртожитків (№1
Логвин Л.І., №2 Савельє
ва А.К., №3 Чопенко
Н.О., №4 Погребняк

П.П.) були створені від
повідні умови для прове
дення оглядуконкурсу.
Комісія відзначає висо
ку якість співпраці адмі
ністрації та органів сту
дентського самоврядування
всіх рівнів гуртожитків. Усі
гуртожитки мають стенди
ректорату, студентських рад,
окремих кафедр та студент
ського парламенту. Заслуго
вують на увагу якісні зміни
санітарних станів поверхів та
кухонь, а також проведення
днів чистоти та благоустрою
території гуртожитків. Най
повніше враження складає
художньоестетичне офор
млення території гуртожитку
№2 (завідувачка Савельєва
А.К., голова студ.ради Гонча
рук О.).
Отже, за умовами кон
курсу визначені кращі
кімнати гуртожитків, кра
ща кімната серед гурто
житків та кращий гурто
житок академії:
Стоматологічний
фа
культет (декан Сидорова
Алла Іванівна):
1 місце – кімната №330,
гуртожиток №1 (Байда О.,
Комариста Ю., Гарбов
ська Г.);
2 місце – кімната №311
(блок), гуртожиток №3
(Хомченко Д., Коваленко
Д., Якущенко Ю., Шима
нець Г., Педченко А.);
3 місце – кімната №424
(блок), гуртожиток №3
(Виноград І., Вільбой О.,
Погорілова Д., Єсипова
М., Тарасенко С.).

Медичний факультет №1
(декан Рябушко Микола
Миколайович):
1 місце – кімната №321,
гуртожиток №4 (Сень М.,
Пипко І.);
2 місце – кімната №215,
гуртожиток №4 (Опара
Н., Бейкун І.).
Факультет
підготовки
іноземних студентів (декан
Новіков Вадим Михайло
вич):
1 місце – кімната 424
(блок), гуртожиток №4
(Огун Д., Онурунтоба Р.,
Одежелабі
Д.,
Юс
суфф О., Аріба Т.).
За умовами конкурсог
ляду, гуртожиток №2 виз
начений «Кращим гурто0
житком академії02015»
(голова студентської ради
Гончарук Олександр, заві
дувачка Савельєва А.К.).
«Краща кімната02015»
– Кімната №318, гурто
житок №1 (Авдєєва Н.,
Стоянова І., Шевченко
О., Ярошенко В.).
Бажаємо переможцям
не зупинятися на досяг
нутих результатах, постій
но вдосконалюватися та
робити своє житло ще
кращими, а усім іншим –
наздоганяти позитивний
приклад, який покращить
комфортність власного
перебування у вашому
«другому домі»!
Голова житлово побутової
комісії
Профспілкової організації
студентів ВДНЗУ «УМСА»
Сподін Богдан
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У третю суботу травня Україна традиційно відзначає День
Європи. Для українців це день спільних європейських ціннос
тей, спільної історії всіх націй європейського континенту.
Не залишилися осторонь цієї події і студенти медичного
факультету № 1. Під час проведення круглого столу «Європей
ські цінності і стандарти» було обговорено шляхи України до
євроінтеграції та визначено, що в культурному плані україн
ський народ поділяє ті цінності, які є основними в Європі: де
мократію, повагу до прав людини, толерантність, свободу та
незалежність.
У рамках Дня Європи також було проведено конкурс сту
дентських робіт, переможцями якого стали Вишар Каріна (І
курс, 11 група), Буцик Євгенія (І курс, 39 група), Школьний Ва
дим (І курс, 6 група).

У СТУДЕНТСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

ДЕНЬ ЄВРОПИ В АКАДЕМІЇ
День Європи – це символ
започаткування нової успіш
ної моделі мирної співпраці
між державами, що ґрунту
ється на спільних цінностях та
інтересах. Свято відзначаєть
ся в країнах Європейського
Союзу 9 травня, а в Україні – у
третю суботу травня. Цього
року День Європи відзнача
ється 16 травня.
Цікаво, що свято було вста
новлено в Україні «…врахову
ючи стратегічний курс Украї
ни на європейську інтегра
цію…» згідно з Указом Прези
дента України «Про День Єв
ропи» від 19 квітня 2003 р. №
339/2003.

Традиційно урочиста цере
монія відкриття Дня Європи
проходить у Києві. На Хреща
тику облаштовується так зва
не «Європейське містечко»
за сприяння Представництва
ЄС в Україні та посольств
державчленів ЄС.
Студентський парламент
не залишився осторонь та
долучився до святкування
Дня Європи. 15го травня ви
могли прочитати цікаву інфор
мацію про країни, які входять
в ЄС, а також спостерігати за
цікавим флешмобом, на яко
му студентиактивісти пред
ставляли різноманітні країни
ЄС.

Ми щиро сподіваємось,
що всі студенти цікаво прове
ли час, з радістю долучив

шись до дійства.

Прес служба
Студентського парламенту

НАШІ СТУДЕНТИ У ВАРШАВСЬКОМУ
МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
2223 травня 2015 року рад
ник ректора з молодіжної по
літики Каплун Д.В., голова Сту
дентського
парламенту
ВДНЗУ «УМСА» Щербина О.І.,
заступник голови Студент
ського парламенту ВДНЗУ
«УМСА» Скорик М.В. та сту
денти академії відвідали
м. Варшаву для ділової зустрі
чі з польською стороною БФ
«Протидія хворобам цивіліза
ції», за ініціативою якого в Ук
раїні стартує міжнародна
програма студентського ста
жування «Еразмус + для Украї
на медичної».
10 студентів нашої академії,
як і студенти медичних ВНЗ
усієї країни, мали змогу пос
пілкуватися з польськими ліка
рями та задати питання щодо
нострифікації
українських
дипломів, навчання та стажу
вання у Польщі, на які отрима
ли цілком грунтовні та інфор
мативні відповіді.
Задля нострифікації дипло
ма українського ВНЗ, перш за
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все, необхідне знання мови,
особливо медичної терміно
логії, знання предметів, які пе
редбачені іспитом (перелік
предметів
встановлюється
кожним навчальним закла
дом індивідуально). Була на
дана й інформація щодо мож
ливості переведення студен
тів України у ВНЗ Польщі з ура
хуванням академічної різниці.
Найграндіознішою подією,
як для студентів Варшавсько
го медичного університету,
так і для нас стало Свято Вар
шавського медичного універ
ситету. Це подія, про яку мож
на багато говорити, але це
варто було б побачити на
власні очі та відчути своїми ру
ками. На головній площі Вар
шави Медичний університет
виставив палатки від кафедр,
кожна з яких представляла
свою тематику. Усі бажаючі
мали змогу пройти обстежен
ня на цукровий діабет, виміря
ти тиск, проконсультуватися у
лікарястоматолога, стомато

логаортопеда, ортодонта.
Прекрасно було те, що кожен
студент мав змогу власними
руками провести обстеження
порожнини рота, проскану
вати зубні ряди пацієнта для
виготовлення діагностичних
моделей та, задля визначення
жувального тиску, виконати
оперативне втручання на
фантомі з використанням ла
пароскопа, зробити трепана
цію черепа, навчитися накла
дати шви і навіть прийняти по
логи на фантомах та муляжах.
Величезну матеріальну базу
показала кафедра надзви
чайних ситуацій, яка вчила та
показувала кожному, що не

обхідно робити у екстремаль
них випадках.
У рамках культурного роз
витку була організована екс
курсія старою Варшавою.
Найголовнішою метою поїз
дки було: почути, що студенти
нашої академії у найкоротші
терміни матимуть змогу про
ходити стажування у Польщі.
Поляки дуже радо ставлять
ся до українців і бажають ді
литися своїм досвідом із коле
гамиукраїнцями.

Прес служба Студентсько
го парламенту
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У СТУДЕНТСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА2015. 100% ПОЗИТИВУ!
Ну що ж, нажаль закін
чилась наша Студентська
республіка – 2015!
Цього року було безліч
нововведень,
шалена
кількість нових емоцій,
відчуттів та вражень. Ко
манди були неабияк під
готовлені, починаючи з
візиток і закінчуючи судо
вими засіданнями. Усі ко
манди проявили свої не
повторні таланти під час
конкурсу «Міс та Містер
Студентської республіки
– 2015».
Під час кожного кон
курсу журі було надзви
чайно важко визначити
переможця, тому в кон
курсі «Візитка» 1 місце
зайняли команди «Вобла»
та «Каїр», 2 місце отрима
ли «Лето в гетто» та «Ва
та», 3 місце завоювали
«Карти, гроші 2 коня».
У конкурсі «Міс та Міс
тер» місця розподілилися

таким чином: 1 місце –
Стешкіна Дарина та Дей
нер Владислав («Карти,
гроші 2 коня»), 2 місце –
Діхтяренко Евгенія та Ку
черенко Ольга («Лето в
гетто»), 3 місце – Пацке
вич Юлія та Бутулай Бог
дан («Каїр»).
Командою «Каїр» було
організовано приватне
підприємство «Дар рес
публіки», в якому кожен
міг проявити свій талант

та можливості. Перемож
цями стали учасники 3х
команд: «Каїр», «Вобла»,
«Карти, гроші, 2 коня».
Головною подією стали,
звичайно ж, вибори ново
го мера «Студентської
республіки – 2015». Заре
єстровано було 2 канди
дати – Скорик Микола та
Левшин Андрій. І за ре
зультатами голосування з
різницею в 6 голосів пере
міг Скорик Микола!

Про ці три дні можна
розповідати нескінченно,
кожен момент був неза
бутнім та неповторним.
Тож хочеться подякувати
особливо активним ко
мандам та кожному, хто
вклав часточку своєї душі
в це свято, а також приві
тати новообраного мера –
Скорика Миколу.
Нам залишається цілий
рік згадувати ці прекрас
ні, насичені та цікаві дні й
чекати наступного року в
роздумах про те, чим нас
здивує Студентська рес
публіка – 2016!
Отже, чекаємо всіх нас
тупного року! Чекаємо на
нові ідеї та емоції!
Дякуємо всім і кожному,
хто був із нами протягом
цих незабутніх трьох днів!

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ СВЯТО ВИШИВАНКИ
Розбудова сучасної дер
жави, відродження україн
ської нації потребують
формування та впровад
ження в життя сучасної
молоді етнографічних еле
ментів повсякденної куль
тури. Українська виши
ванка об’єднує й консолі
дує суспільство.
Сьогодні кожен з нас ро
зуміє потребу входження
студентської молоді у сві
товий соціокультурний
простір – за умови збере

мії підтримало загальноа
кадемічним флешмобом
щорічну

Всеукраїнську

акцію – «День вишиван
ки». Ця акція відзначаєть
ся щорічно та має надзви
чайно велике значення в
національнопатріотично
му становленні молоді.
Девіз акції звучав так: «Ви
ження української націо
нальної ідентичності.

Тому 21 травня 2015 року
студентство нашої акаде

шиванка – твій генетич
ний код».

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ ДОНОРСТВА
Щороку навесні Студент
ський парламент влаштовує
акцію благодійного донорс
тва, в рамках якої кожен
охочий студент академії мо
же здати кров в Обласному
центрі переливання та до
помогти підтримати життя та
здоров’я бійців АТО.
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Цього місяця участь в ак
ції взяли більше 50 студентів
нашої академії, здавши за
галом близько 20 літрів кро
ві, які будуть направлені на
забезпечення банку крові
військових поліклінік.
Ми дякуємо усім, хто не
залишився байдужим й

приєднався до акції та зап
рошуємо всіх охочих стати
донором та врятувати чиєсь
життя!
Нагадуємо, що на сторін
ці Студентського парла
менту у соц. мережах та на
сайті ми постійно оновлює
мо інформацію про необ

хідні термінові переливання
та групи крові донорів. Тож
закликаємо Вас не бути
байдужими і при нагоді до
помогти.

Сторінка підготовлена
Прес службою
Студентського парламенту.
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Цієї весни у змаганнях із
настільного тенісу, плавання,
футзалу, дзюдо, пауерліфтингу
та баскетболу в залік ХІІ Уні
версіади Полтавщини серед
ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації сту
денти ВДНЗУ «УМСА» гідно за
хищали честь академії.
Збірна команда з настільно
го тенісу посіла третє місце в
загальнокомандному заліку,
чоловіча команда теж стала
бронзовим призером Універ
сіади, а студент 5 курсу ме
дичного факультету Чаплянка
Анатолій в напруженій бо
ротьбі виборов срібну наго
роду. Готувала команду до
змагань кандидат в майстри
спорту СРСР Бурцева Г.В., яка
є чинною чемпіонкою Полтав
ської області та весь свій
спортивний досвід передає
учням і спонукає їх до нових
перемог.
У Кременчуці пройшли зма
гання з футзалу в залік регіо
нальної Універсіади. Збірна
команда ВДНЗУ «УМСА», про
демонструвавши майстерну
гру, стала срібним призером
цих змагань. Наші спортсме
ни перемогли команди з коо
перативного університету, пе
дагогічного університету та
Кременчуцького національно
го університету, лише в фіналі
поступившись спортсменам із
технічного університету. Воро
тар нашої команди Федорен
ко Сергій був визнаний кра
щим гравцем турніру. Готував
команду до змагань тренер
викладач з футболу Сич О.В.,
під керівництвом якого наші
футболісти здобули три об
ласні Кубки в 2014 році.
Склад команди: Федорен
ко Сергій (І ст., 8 гр.), Бохоня
Антон (І ст., 5 гр.), Майлов Ва
дим (І ст., 6 гр.),Кохановський
Анатолій (ІІІ ст., 5 гр.),Наумчук
Павло (ІІІ ст., 19 гр.),Борківець
Дмитро (І мед., 7 гр.), Капус
тник Олександр (І мед., 20
гр.), Васьковець Олександр
(ІV мед., 10 гр.),Полянський
Олександр (ІІІ мед., 3 гр.).
Також у Кременчуці під егі
дою ХІІ Універсіади Полтавщи
ни відбулися змагання з пла
вання. Чемпіонкою Універсіа
ди на дистанції 50 метрів на
спині стала студентка ІІ курсу
стоматологічного факультету
Протасова Вікторія. Міхальо
ва Олександра (ІІІ мед, 7 гр.)
стала бронзовою призеркою
на дистанціях 100 метрів на
спині, 200 метрів комплексним
плаванням та 100 метрів ба
терфляєм. Слабун Дмитро (ІІІ
мед., 8 гр.) став срібним при
зером на дистанції 50 метрів
батерфляєм та бронзовим
призером на дистанціях 50 і
100 метрів вільним стилем. Го
тував команду до змагань тре
нервикладач з плавання
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Сосненко Є.П.
9 квітня 2015 року в спортив
ному комплексі «Богатир» від
булися змагання з дзюдо в за
лік ХІІ Універсіади Полтавщини
серед ВНЗ ІІІІV рівнів акреди
тації. В напруженій боротьбі
спортсмени академії здобули
друге загальнокомандне міс
це, поступившись лише ко
манді з технічного університе
ту. В особистому заліку Абду
лаєв Магомед (в/к 81 кг), Чу
вальський Сергій (в/к 73 кг) та

спортсменів із кооперативно
го та педагогічного універси
тетів, ввійшла в трійку призерів
і здобула бронзові медалі.
Склад команди: Чумак Сер
гій (V мед., 12гр.); Санашвілі
Ігор (ІІ стом., 7 гр.); Андрушек
Ігор (ІІ мед., 19 гр.); Гушак Ми
кола (ІІІ мед., 15 гр.); Садиков
Ярослав (VІ мед., 4 гр.); Татар
Артем (ІV мед., 7 гр.); Мілян
Ярослав (V стом., 1гр.); Ожені
лок Сергій (ІІ стом., 21 гр.); Го
рулько Олексій (І мед., 10 гр.);

Аладочкін Антон (в/к 60 кг)
стали срібними призерами.
Бронзу здобули Солтис Воло
димир (в/к 73 кг) та Оніпко Де
нис (в/к 81 кг). Готував команду
до змагань тренервикладач
із дзюдо, майстер спорту Ук
раїни Макаренко С.Ю.
З 9 по 16 квітня 2015 року в
ПНПУ ім. В.Короленка прохо
див турнір із баскетболу се
ред студентських команд Пол
тавського регіону в залік ХІІ
Універсіади. Збірна команда
ВДНЗУ «УМСА», перемігши

Тимофеєнко Олександр (3
стом.).
Готував команду тренер
викладач з баскетболу Ніщи
менко А.П., під керівництвом
якого баскетболісти академії
здобули
Кубок
обласної
Спартакіади гуртожитків та
стали чемпіонами обласного
турніру, присвяченого пам’яті
ЗТУ В.Щебітченка.
23 квітня 2015 року в спор
ткомплексі ПДАА відбулися
змагання з пауерліфтингу в за
лік ХІІ Універсіади Полтавщини

серед ВНЗ ІІІІV рівнів акреди
тації. Збірна команда ВДНЗУ
«УМСА» виборола на цих зма
ганнях третє місце. Срібні на
городи в особистому заліку
здобули: Паргентанян Марія
(в/к 66 кг), Кащєєва Таміла (в/к
74 кг) та Білокінь Сергій (в/к
105 кг). Бронзу вибороли: Бой
ко Андрій (в/к 66 кг), Костюк
Анастасія (в/к 52 кг) та Мошу
ра Дмитро (в/к 74 кг). Готував
команду до змагань Майстер
спорту України, тренервик
ладач з пауерліфтингу Ільчен
ко І.М., який наразі являється
чинним чемпіоном та рекорд
сменом Полтавської області і
особистими
перемогами
спонукає своїх учнів до спор
тивних здобутків.
Розпочалася ХІІ обласна
галузева Спартакіада серед
закладів охорони здоров’я.
Закінчилися змагання з шахів
та шашок. Пройшли відбіркові
змагання з настільного тенісу
та волейболу. Кращих 10 ко
манд ввійшли до фіналу, який
традиційно відбудеться у ве
ресні в смт. Білики.
Честь академії з шахів та
шашок захищали Олійник
М.В., Казакова К І., Білозер
Л.П. та Міщенко С.В. У змаган
нях з настільного тенісу Моги
ла О.О. став срібним призе
ром серед чоловіків, Семе
ненко Ю.І. ввійшла в п’ятірку
кращих серед жінок. У коман
дному заліку збірна академіі
виборола третє місце з нас
тільного тенісу серед 28 ко
манд медичних закладів Пол
тавського регіону.
24 квітня 2015 року в ДЮСШ
№2 відбулися відбіркові зма
гання з волейболу в залік ХІІ
обласної галузевої спартакі
ади. В полтавській групі право
виходу в фінал виборювали 12
команд. Збірна команда спів
робітників академії з волейбо
лу, перемігши всіх своїх супер
ників, зайняла перше місце в
своїй підгрупі.
Склад команди: Рябушко
Микола Миколайович, Скрип
ник Володимир Михайлович,
Сосненко Євгеній Павлович,
Дьяченко Юрій Альбертович,
Капустянський Денис Васи
льович, Ніщименко Анатолій
Павлович.
У загальнокомандному за
ліку після 4 видів спорту ко
манда ВДНЗУ «УМСА» знахо
диться на третьому місці се
ред 29 команд медичних зак
ладів області.
Потенціал у спортсменів на
шої академії є, так як ВДНЗУ
«УМСА» знана не тільки як куз
ня медичних кадрів, а й як
осередок спортивного руху
на Полтавщині.
(Закінчення на 12 й стор.).
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(Закінчення.
Початок на 11 й стор.).
7 червня 2015 року в рамках
проведення фестивалю «Сту
дентська республіка 2015», що
проходив на базі спортивно
оздоровчого табору «Дикан
ська Дубрава», відбулося свя
то спортивної слави для сту
дентів ВДНЗУ «УМСА» з підве
денням підсумків фізкультурно
масової роботи за 20142015
н.р. та нагородженням призе
рів змагань. За звітний період
були проведені дві студентські
академічні Спартакіади: «Пер
шокурсник» та Спартакіада
на першість академії серед
факультетів та курсів.
Кубок за І загальнокомандне
місце в спартакіаді «Першо
курсник» завоювала команда І
курсу медичного факультету.
Ця ж команда стала перемож
цем і студентської спартакіади
ВДНЗУ «УМСА» серед факуль

тетів і курсів, яка зібрала 11 ко
манд. На другому місці – ко
манда ІІ курсу стоматологічно
го факультету. Бронзовим при
зером спартакіади стала ко
манда ІІІ курсу медичного фа
культету.
Свято спортивної слави було
організоване спортивним клу
бом «Медик».
Церемонію нагородження
проводила учасниця Олімпій
ських Ігор в Сеулі, майстер
спорту СРСР міжнародного
класу з плавання, старший вик
ладач кафедри фізвиховання
та здоров’я Копчикова С.Г.
Мультифестиваль закінчив
ся, але спортивнооздоровчий
табір «Диканська Дубрава»
гостинно відчиняє двері для
студентів та співробітників, які
бажають оздоровитися і зай
нятися спортом в літній період.
Закінчилася ХІІ Універсіада
Полтавщини ВНЗ ІІІІV р. акр.

змаганнями з пляжного футбо
лу та гирьового спорту.
У змаганнях із пляжного фут
болу збірна команда ВДНЗУ
«УМСА» перемогла суперників
із педагогічного університету,
університету економіки і торгів
лі та аграрної академії, тільки у
фінальній зустрічі поступив
шись команді з технічного уні
верситету з рахунком 1:0, та
ким чином ставши срібним
призером Універсіади.
Склад команди: Лінік Станіс
лав, Васьковець Олександр,
Кохановський Анатолій, Фо
менко Артур, Полянський
Олександр, Шаповалов Єгор,
Ханін Артем
Кращим воротарем турніру
був обраний студент 2 курсу
медичного факультету Ханін
Артем.
Готував команду до змагань
тренервикладач з футболу
Сич Олег Васильович, під ке

рівництвом якого збірна коман
да академії здобула вже чет
вертий кубок у цьому навчаль
ному році.
Збірна команда ВДНЗУ «УМ
СА» з гирьового спорту в за
гальнокомандному заліку ста
ла бронзовим призером ХІІ Уні
версіади Полтавщини. В осо
бистому заліку Мельник Воло
димир став чемпіоном цих за
гань, Білецька Марія зайняла ІІ
місце, Прокопчук Анатолій,
Костюк Володимир та Новік
Олег стали бронзовими призе
рами Універсіади.
Готував команду до змагань
тренервикладач з гирьового
спорту, майстер спорту Украї
ни Ільченко Ігор Миколайович,
який особистим прикладом
надихає своїх спортсменів на
нові здобутки.
І.М. Каплуновська.
Віце президент Спортивного
клубу «Медик»

«ШВИДКО, СМАЧНО І КОРИСНО!»
28 квітня у гуртожитку №4
відбувся конкурс кулінарної
майстерності
«ШВИДКО,
СМАЧНО І КОРИСНО!», орга
нізований медичним факуль
тетом №1 та студентським
профкомом академії. Шість
конкурсанток на очах журі і
глядачів готували страви, які,
на їхню думку, мають бути ос
новними у студентському ме
ню та відповідають таким кри
теріям: швидкість приготуван
ня, смакові якості, користь
для нашого організму.
Вимогливому журі у складі
декана медичного факульте
ту №1 Рябушка Миколи Мико
лайовича, декана медичного
факультету №2 Похилька Ва
лерія Івановича, голови сту
дентського профкому Онби
ша Андрія, директора медич
ного коледжу Кундій Жанни
Петрівни, практичного психо

лога відділу управління якістю
освіти, моніторингу і ЄКТС
Климач Тетяни Миколаївни
довелося нелегко. Суп із га
лушками, печена картопля з
салом, піца, манка, шарлот
ка, фруктовий салат вражали
і на вигляд, і на смак.
Крім того, дівчата не лише

продемонстрували свою ку
лінарну майстерність, а й
творчо підійшли до презента
ції своїх страв.
Ведучі Олександра Бориш
кевич і Андрій Левшин розва
жали глядачів вікторинами,
конкурсами. Та найбільшим
подарунком для студентів

стала дегустація страв.
За підсумками кулінарної
боротьби, звання «Майстра
кулінарної справи» отримала
студентка 4 курсу Алла Па
далка. Марія Орихівська, Те
тяна Черевик (студентки 1
курсу), Катерина Кириченко,
Тетяна Левченко (студентки 2
курсу), Наталія Рудіченко
(студентка 4 курсу) розділили
номінації «Швидко і корисно»
та «Швидко і смачно». Конкур
сантки були нагороджені
дипломами декана медично
го факультету №1 та цінними
подарунками, які надала
Студентська профспілкова
організація.
Пам’ятаймо, що правильне
харчування – це не просто
харчування, а запорука на
шого здоров’я, краси і життя!
Студентський профком

ЗУСТРІЧ СТУДЕНТСЬКОГО ПРОФАКТИВУ ЗІ СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
8 червня 2015 року відбула
ся зустріч студентського про
фактиву зі студентами медич
ного коледжу академії.
«Студентство завжди було у
нас рушійною силою будья
ких змін і будьяких перетво
рень. Це ваша країна і вам
будувати її майбутнє», – заз
начив голова студентської
профспілкової
організації
Онбиш Андрій. Саме про прі
оритети вступу у профспілку

та плідну співпрацю йшлося
під час зустрічі.
Зустріч відбулася у форматі
діалогу, тож студенти мали
змогу поставити свої запитан
ня представникам профспіл
кової організації студентів
академії. Щирість та відкри
тість панувала під час усієї
зустрічі. Найперше, що їх ці
кавило – це перспективи та
переваги при вступі у проф
спілку. На всі запитання сту
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денти отримали максималь
но вичерпні відповіді, чим бу
ли повністю задоволені. Зок
рема, було укладено угоду
про тісну співпрацю студентів
медичного коледжу та ака
демії, активного та безпосе
реднього включення студен
тів коледжу у студентське
життя академії, створення
спільних заходів, туристичних
екскурсій тощо.
Наприкінці зустрічі голова

студентської профспілкової
організації подякував усім
присутнім за увагу та активне
живе спілкування, а студенти і
представники самовряду
вання подякували профспіл
ковому комітету за те, що во
ни відвідали медичний ко
ледж академії.
Кірієнко Євгенія,
студентка І курсу 22 групи
медичного факультету №2
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