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НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
13 жовтня відбулося тра
диційне засідання вченої
ради Вищого державного
навчального закладу Украї
ни «Українська медична
стоматологічна академія».
Воно розпочалося з уро
чистого нагородження пра
цівників академії. З нагоди
Дня винахідника і раціоналі
затора України, в рамках за
ходів щодо стимулювання
науково технологічної та ін
новаційної діяльності, спря
мованих на виконання Указу
Президента України від
20.08.2003 р. №640/2003
«Про невідкладні заходи що
до виводу з кризового стану
науково технологічної сфе
ри України і створення ре
альних умов для переходу
економіки на інноваційну
модель розвитку», за активну
винахідницьку і раціоналіза
торську роботу та впровад
ження об’єктів інтелектуаль
ної власності в галузі меди
цини від імені голови Полтав
ської обласної ради Петра
Васильовича Ворони були
нагороджені:
1. Ждан Вячеслав Мико
лайович – ректор ВДНЗУ
«УМСА», д. мед. н., профе
сор, заслужений лікар Ук
раїни, завідувач кафедри сі
мейної медицини і терапії.
2. Дубровінська Тетяна
Володимирівна – к. мед. н.,
асистент кафедри внутріш
ньої медицини №1, завідую
ча спеціалізованим кардіо
логічним відділенням для
хворих на інфаркт міокарда
з палатами інтенсивної те
рапії Полтавського облас
ного клінічного кардіологіч
ного диспансеру.
3. Скрипніков Андрій Ми
колайович – д. мед. н., про
фесор, завідувач кафедри
психіатрії, наркології та ме
дичної психології.
4. Нідзельський Михайло
Якович – д. мед. н., профе
сор, завідувач кафедри піс
лядипломної освіти лікарів
стоматологів ортопедів.
5. Ставицький Станіслав
Олександрович – к. мед. н.,
асистент кафедри хірургіч

ної стоматології та щелепно
лицевої хірургії з пластич
ною та реконструктивною хі
рургією голови та шиї.
За активну винахідницьку і
раціоналізаторську роботу
та впровадження об’єктів ін
телектуальної власності в га
лузі медицини від імені в.о.
директора Департаменту
економічного розвитку Обл
держадміністрації Дмитра
Вадимовича Орлова наго
родили:
1. Хайменову Галину Сер
гіївну – асистента кафедри
сімейної медицини і терапії.
2. Омельченка Олексан
дра Євгенійовича – канди
дата медичних наук, викла
дача кафедри медичної, бі
ологічної та біоорганічної хі
мії.
3. Муковоз Оксану Євге
нівну – асистента кафедри
онкології та радіології з раді
аційною медициною.
За активну винахідницьку і
раціоналізаторську роботу
та впровадження об’єктів ін
телектуальної власності в га
лузі медицини від імені голо
ви Обласної державної ад
міністрації Валерія Анатолі
йовича Головка Почесну
грамоту отримали:
1. Кайдашев Ігор Петро
вич – проректор з наукової
роботи, д. мед. н., профе
сор, завідувач кафедри
внутрішньої медицини №3.
2. Полянська Валентина
Павлівна – к. біол. н., доцент

кафедри мікробіології, віру
сології та імунології.
3. Скрипников Петро Ми
колайович – доктор медич
них наук, професор, завіду
вач кафедри післядипломної
освіти лікарів стоматологів.
За активну участь у вина
хідницькій і раціоналізатор
ській роботі, сприянню
впровадження об’єктів інте
лектуальної власності в га
лузі медицини та стимулю
вання винахідницької діяль
ності науковців ВДНЗУ «УМ
СА» Почесною грамотою від
імені міського голови Олек
сандра Федоровича Мамая
були нагороджені:
1. Аветіков Давид Соло
монович – професор, док
тор медичних наук, завіду
вач кафедри хірургічної сто
матології та щелепно лице
вої хірургії з пластичною та
реконструктивною хірургією
голови та шиї.
2. Рябушко Наталя Олек
сіївна – аспірант кафедри
ортопедичної стоматології з
імплантологією.
3. Шиян Євген Григорович
– к. мед. н., доцент кафедри
післядипломної освіти ліка
рів стоматологів ортопедів,
завідуючий відділом науко
вої медичної інформації та
патентно ліцензійної робо
ти.
4. Гриценко Євгеній Микола
йович – к. мед. н., доцент кафед
ри дитячої хірургії з травматоло
гією та ортопедією.

На вченій раді академії
було заслухано та одного
лосно затверджено звіт заві
дувача кафедри дитячої те
рапевтичної стоматології з
профілактикою стоматоло
гічних захворювань проф.
Каськової Л.Ф. про виконан
ня умов Контракту на посаді
за 5 років, звіт завідувача ка
федри медицини надзви
чайних ситуацій з оператив
ною хірургією та топографіч
ною анатомією проф. Проні
ної О.М. про виконання умов
Контракту на посаді за 5 ро
ків, звіт завідувача кафедри
пропедевтики ортопедичної
стоматології проф. Коро
ля Д.М. про виконання умов
Контракту на посаді за 5 ро
ків, звіт завідувача кафедри
фізіології проф. Міщенка І.В.
про виконання умов Кон
тракту на посаді за 5 років,
звіт доц. Шепітька К.В. про
використання творчої від
пустки для завершення та
оформлення докторської
дисертації, в якій він перебу
вав з 10 квітня до 9 жовтня
2015 року.
Декан медичного факуль
тету №2 професор Валерій
Іванович Похилько доповів
про важливу та необхідну ін
новацію – впровадження су
часних технологій та засобів
інформатизації у навчальний
процес, а саме – «Електрон
ного журналу успішності»,
особливості та методи його
впровадження. Це дасть
можливість оперативного
моніторингу
навчального
процесу, його прозорості,
прийняття швидких управлін
ських рішень та підвищення
якості освітніх послуг. Врахо
вуючи необхідність впровад
ження даної форми поточної
успішності, ректором ака
демії професором Жда
ном В.М. та ректоратом пос
тавлені конкретні завдання
по впровадженню даної
форми обліку і контролю
навчальним відділом та де
канатами вузу.
Єлизавета Золотарьова

ДІЛОВА ЗУСТРІЧ У ВДНЗУ «УМСА»
16 жовтня у Вищому
державному навчальному
закладі України «Україн
ська медична стоматоло
гічна академія» відбулася
ділова зустріч адміністра
ції академії з іноземними
колегами. Для обміну
досвідом та обговорення
співпраці у медичній га
лузі до нас завітали: пре
зидент Української Ме
дичної Місії (UMO) док
тор Джим Пайпон, гене
ральний директор Між
народної християнської
медичної та стоматоло
гічної асоціації (ICMDA)
доктор Вінод Шах, ди
ректор Організації Між
народної медичної освіти
(MEI) доктор Шерон
Фалькенгаймер та доктор
Девід Батлер (партнерс
тво у міжнародній ме
дичній освіті (PRIME)).
Ректор ВДНЗУ «УМ
СА» професор В.М.
Ждан, перший прорек
тор з науковопедагогіч
ної роботи професор
В.М. Бобирьов, прорек
тор з наукової роботи
професор І.П. Кайдашев,
начальник навчального
відділу професор С.М.
Білаш, декан стоматоло

гічного факультету про
фесор А.І. Сидорова та
декан медичного факуль
тету №1 професор М.М.
Рябушко обговорили з
вельмишановними гос
тями співробітництво по
розширенню та розвитку
освітніх програм, пер
спективи співпраці між
академією та міжнарод
ними організаціями, що
займаються працевлаш
туванням студентів, ака
демічної мобільності сту
дентів та аспірантів
ВДНЗУ «УМСА».
Також обговорювалися

можливості
надання
консультацій з розвитку
Центру симуляційної ме
дицини в академії, кон
сультацій з юридичних та
правових аспектів паліа
тивної допомоги та педі
атричної хоспісної служ
би, перспективи спіль
них науководослідних
заходів і проектів з орга
нізаціями та фондами
США та можливості ук
ладення офіційної угоди
про співпрацю, яка неод
мінно буде корисною для
обох сторін.
У свою чергу, ректор

академії професор В.М.
Ждан розповів інозем
ним гостям про переваги
нашої медичної освіти,
особливості співпраці з
пацієнтами, наголосив
ши, що ми залюбки гото
ві приймати поради і ді
литися своїм досвідом.
Такі зустрічі є дуже ко
рисними, дають можли
вість для розвитку та
вдосконалення медичної
системи, тому двосто
роннє співробітництво у
сфері медичної освіти та
науки буде продовжено.
Єлизавета Золотарьова

АКТУАЛЬНІ ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯСТОМАТОЛОГА
Під такою назвою, 2
жовтня, проведено семі
нар для лікарівстомато
логів Полтавського, Ди
канського районів та за
рахунок можливостей дис
танційної передачі м. Кре
менчука та м. Чернігова.
Семінар є результатом
спільної діяльності Де
партаменту охорони здо
ров’я Полтавської обл
держадміністрації,
КУ
Полтавського обласного
центра стоматології –
стоматологічна клінічна
поліклініка, Української
медичної стоматологічної
2 сторінка

академії: кафедри інфек
ційних хвороб, післядип
ломної освіти лікарівсто
матологів, на базі якої
працює центр «Діагности
ки та лікування захворю
вань слизової оболонки
порожнини рота».
Протягом багатьох ро
ків ці кафедри проводять
загальну як методичну
(семінари,
конкурси,
фільми, видання мето
дичних розробок, статей),
так і лікувальну роботу, а
також підвищення квалі
фікації лікарівстомато
логів на тематичних та пе

редатестаційних курсах.
На семінарі з актуаль
ними доповідями висту
пали:
1. Асистент Котелевська
Т.М. – Парентеральні ге
патити в практиці лікаря
стоматолога.
2. Доцент Шинкевич
В.І. – Герпетична інфек
ція І типу: її прояви в по
рожнині рота, діагности
ка, прогнозування, ліку
вання.
3. Професор Скрипні
кова Т.П. – Діагностика
проявів ВІЛінфекції в
порожнині рота.

4. Головна медична сес
тра КУ «Полтавський об
ласний центр стоматоло
гії – стоматологічна клі
нічна поліклініка» Масіч
В.Б. – Збереження здо
ров’я лікаря і пацієнта.
Необхідно відмітити ви
соку активність лікарів.
Вони задавали багато пи
тань, виступали й пред
ставляли власні спостере
ження та напрацювання.
Проф. Скрипнікова Т.П.
Проф. Дубинська Г.М.

Трибуна лікаря

«Íå ñòàð³þòü äóøåþ âåòåðàíè…»
29 вересня, з нагоди 72ї річниці визволення України від німецькофа
шистських загарбників, студенти ВДНЗУ «УМСА» (19 гр. 5 курс ме
дичного факультету №1) відвідали визначну людину, ветерана ВВВ,
народну художницю України Оксану Іванівну Лесевич.
Співробітники кафедри
пропедевтики внутрішньої
медицини з доглядом за
хворими, загальної прак
тики (сімейної медицини)
вже давно товаришують з
Оксаною Іванівною, дба
ють про її здоров’я, допо
магають в організації пер
сональних виставок.
Оксана Іванівна прой
шла складний та наповне
ний змістом життєвий
шлях. У 17 років вона піш
ла добровольцем на фронт,
прихопивши із собою
улюблену ляльку, що так
розсмішило бойових ко
мандирів та товаришів по
службі. Воювала у сапер
них військах, пройшла всю
війну. Зберігся її портрет,
написаний у ті часи дуже
відомим художником Геор
гієм Меліховим.
У мирний час Оксана
Іванівна отримала спеці
альності географа та гідро
метеоролога, довгий час
працювала за фахом. Але
талант поки ще дозрівав. Її
чоловік, людина різнобіч
но освічена, захоплювався
різьбленням по дереву. Він
надихнув Оксану Іванівну
на творчий пошук. З вихо
дом на пенсію розпочався
новий, художній етап її
життя. І сьогодні сотні ро
біт милують око та несуть у
світ добре і вічне.
Оксана Іванівна захопи
лася створенням робіт із
соломки. «Соломка – уні
кальний матеріал для
творчості. Лише білий ко
лір соломки має близько
ста відтінків! Матеріалу
цього вдосталь, а вибира
ючи напрямок укладання
соломинок та колір, мож
на втілювати будьякі ху
дожні ідеї», – розповіла
нам майстриня. Серед
створених нею шедеврів з
соломки – панно та мозаї
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ки, візерунки на дереві та
полотні, серветки, писан
ки. Кожна робота має
свою історію, у кожну пок
ладено глибокий зміст,
спогади, мрії... Якось Ок
сану Іванівну надихнув
кущ шипшини, що роз
квітнув на подвір’ї сусіда,
який вже помер. Він по
мер, а квітучий кущ про
довжує нести радість лю
дям. Так з’явилася зворуш
лива робота «Кущ шипши
ни», а для себе Оксана Іва
нівна називає її «Життя
продовжується».
Художній талант Оксани
Іванівни проявився також
у шкіряній пластиці. Нею
створені десятки прикрас
зі шкіри, перлин та перла
мутру, шкіряні панно та
мініатюри.
А ще одне її захоплення
– вишивка гладдю. Висо
кохудожні мініатюри –
пейзажі й композиції –
вражають реалістичністю
та технікою виконання, а
ще – чудові ікони. До речі,
свої творіння Оксана Іва
нівна часто дарує близь
ким та друзям, більшість її
робіт знаходиться у при
ватних колекціях, декілька
– у Краєзнавчому музеї м.
Полтава, але щасливі влас
ники дбайливо зберігають
їх та надають для демонс
трації.

Перша презентація робіт
Оксани Іванівни відбулася
у Болгарії в 1982 році у
рамках Міжнародної вис
тавки народної творчості,
де її талант здобув визнан
ня митців різних країн. Да
лі – численні виставки, се
ред яких 25 колективних.
Дім Оксани Іванівни
завжди повний гостей –
близькі, друзі, серед яких
художники, літератори,
режисери і просто цінителі
її таланту. Довгий час квар
тира Оксани Іванівни була
місцем творчих зустрічей.
Проте не тільки творчість
згуртовує людей навкруги
неї. Вона – надзвичайна
людина. Її не можна назва
ти бабусею, вона надихає,
захоплює. Щира, відверта,
чуйна, доброзичлива, не
байдужа до кожного, хто є
у її житті, відкрита до но
вих знань. Вона багато чи
тає – класику й сучасних
письменників, перебуває у
курсі всіх подій, вболіває
за долю України.
Якось соломка подару
вала Оксані Іванівні цікаву
пригоду. Неподалік села
Чернечий Яр (поблизу Ди
каньки), збираючи стебла
для майбутніх робіт, вона
натрапила на горщик, пов
ний старовинних цінних
монет, що більше трьох
століть пролежав під зем

лею та частково проглядав
через зорану землю. Чий
був цей скарб, залишаєть
ся загадкою. Сьогодні він
прикрашає
скарбницю
Полтавського Краєзнавчо
го музею.
У 87 років Оксана Іва
нівна видала книгу «Золо
те стебло», де ретельно
описала техніку роботи з
соломкою,
поділилася
власними здобутками. З
нагоди 90річчя відбулася
її персональна виставка у
музеї В.Г. Короленка, яку
відвідав колектив кафедри
і студенти академії. У свої
майже 92 роки Оксана Іва
нівна наповнена творчими
ідеями, чудово виглядає,
будує плани на майбутнє.
Вона ніколи не скаржить
ся на життя. «Я дуже щас
лива, – говорить вона. – Я
зустріла стільки хороших
людей у своєму житті! Я
так люблю світ! Мені не
вистачає світлої пори до
би, щоб виконати усе заду
мане».
Оксана Іванівна ознайо
мила студентів зі своїми
роботами і численними
картинами її друзівхудож
ників, розповіла багато ці
кавого. Її затишну гостин
ну квартиру усі називають
діммузей. Зустріч з Окса
ною Іванівною Лесевич за
лишила глибокі враження
у студентів, життя таких
людей є прикладом, доро
говказом для молоді – як
наповнити світ красою,
життя змістом, а серця лю
бов’ю.
Відповідальна за виховну
роботу кафедри
пропедевтики внутрішньої
медицини з доглядом
за хворими, загальної
практики (сімейної
медицини) доцент
Н.І. Чекаліна
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ВІТАЄМО З ЗАСЛУЖЕНОЮ НАГОРОДОЮ!
Колектив кафедри українознавства та гуманітарної підготовки вітає за
відувачку кафедри, к.філол.н., доц. ЛЕЩЕНКО Тетяну Олександрівну з наго
родою – ПОДЯКОЮ від міського голови Олександра Мамая за багаторічну
сумлінну працю, значні досягнення в навчальновиховній, науковій і громад
ській роботі, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фа
хівців та з нагоди Дня працівників освіти.
Бажаємо і надалі не втрачати натхнення в роботі, міцного здоров’я та по
дальшої самовідданої праці на освітянській ниві!

1 жовтня, в Палаці доз
вілля «Листопад» відбулись
урочистості з нагоди свят
кування Дня працівників
освіти. На святкування бу
ли запрошені представни
ки трудових колективів
шкіл, дошкільних, позаш
кільних закладів Полтави,
а також вищої, професій
ної освіти та інших освітніх
установ, розташованих на
території міста, – всього
понад 2,5 тисячі представ
ників галузі.

Урочиста частина розпо
чалася демонстрацією ін
терв’ю на проекторному
екрані з представниками
різних професій, які при
гадали своїх учителів та їх
значення у становленні
особистості. Після цього
присутні переглянули міні
відеофільм «Коли щасли
вий педагог». У фільмі було
відображено різні аспекти
педагогічної роботи: пра
цювати творчо, за покли
ком серця, на благо дітей.
Зі щирими словами ві
тання звернувся до осві
тян міський голова Олек
сандр Мамай:
– Саме педагогам, муд
рим та справедливим,

принциповим та вимогли
вим, держава довірила
найдорожче – наших ді
тей. На ваших плечах ле
жить величезна відпові
дальність – формування
майбутнього. З року в рік
ви виховуєте освічених,
самодостатніх, культурних
і творчих особистостей.
Ви наповнюєте дітей
знаннями, і, що найголов
ніше, – прищеплюєте під
ростаючому поколінню
любов до добра, до ближ
нього, до Батьківщини.
Щороку зпід вашого кри
ла у світ вилітають ті, в чи
їх руках зосереджено май
бутнє країни! Спасибі вам
за це!

За багаторічну сумлінну
працю, значні досягнення
в навчальновиховній, гро
мадській роботі, вагомий
внесок у вихованні дітей та
з нагоди професійного свя
та – Дня працівника освіти
міський голова Олександр
Мамай нагородив кращих
із кращих працівників пе
дагогічної ниви грамотами
та подяками, в тому числі
із врученням нагрудних
знаків та грошовими вина
городами.
Завершився вечір при
ємним подарунком – кон
цертом талановитого ук
раїнського співака, ком
позитора та автора пісень
Олега Винника.

УРОЧИСТЕ ПОКЛАДАННЯ КВІТІВ ДО ДНЯ МІСТА
23 вересня Полтава від
значає 72 у річницю визво
лення від німецько фашист
ських загарбників та 1116 у
річницю з дня заснування
міста. Для Полтави окупація
тривала з 17 вересня 1941
року до 23 вересня 1943.
День міста розпочався з
урочистого покладання кві
тів до Меморіалу Солдат
ської Слави. Адміністрація,
викладачі, співробітники та
студенти Вищого державно
го навчального закладу Ук
раїни «Українська медична
стоматологічна академія»
разом із сотнями полтавців
вшанували пам’ять загиблих
на фронті, схиляючи голови
перед героями визволителя
ми.
Квіти до Вічного вогню пок
лали голова Полтавської об
ласної ради Петро Ворона,
міський голова Полтави
Олександр Мамай, перший
заступник голови Полтав
ської ОДА Олег Пругло, зас
тупники керівників області та
міста, депутати обласної та
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міської рад, керівники де
партаментів та управлінь,
громадські активісти, сту
денти, військові, ветерани й
усі небайдужі полтавці.
Виступаючи зі сцени,
представники влади та сту
дентства згадували і ниніш
ню неоголошену війну на

сході та її героїв, зазначаю
чи, що ми обов’язково пере
можемо, бо у нас є приклад
– неоціненний вчинок та не
чуваний героїзм.
Ми щиро дякуємо Вам,
визволителям, низько вкло
няємося за мирне небо над
головою, за збереження на

шої святої, рідної землі. Ми у
вічному боргу перед кожним
із Вас – тими, хто ціною влас
ного життя, проявляючи смі
ливість та відвагу, зуміли вря
тувати наше місто, країну та
світ від нацистського поне
волення.
Єлизавета Золотарьова

Трибуна лікаря

Зустріч ректора зі студентським активом академії
Ректор нашої академії професор
Ждан Вячеслав Миколайович вже
вкотре співпрацює зі Студентським
парламентом та всіма студент
ськими організаціями ВДНЗУ «УМ
СА», аби вирішувати важливі пи
тання в організації навчального про
цесу.
13 жовтня відбулася зустріч ректо
ра зі студентами, на якій були при
сутні декани, голова Студ. парла
менту, представники усіх відділів
СП, старости груп, студентський ак
тив медичного коледжу, представ
ники студентської профспілкової
організації, студентські ради гурто
житків.
Ждан Вячеслав Миколайович роз
глянув багато нагальних питань, що
стосуються студентства, а саме
впровадження «Електронного жур
налу успішності», який вступить в
дію у нашій академії вже з наступно
го семестру; повідомив про візит

Президента України в стіни нашої
академії.
Одним із важливих питань для
студента являється стипендія, тому
Вячеслав Миколайович разом із го
ловним бухгалтером та головою фі
нансового відділу академії поясни
ли всі нюанси її нарахування, пові
домили, що відбудеться її підви

Парламентери перемагають у «Заграві»

10 жовтня на базі табору активного відпочинку «Синегал» відбувся
обласний захід з військово патріотичного виховання молоді «Заграва».
Основними завданнями заходу є: військово патріотичне виховання
молоді, організація змістовного дозвілля студентської молоді, форму
вання навичок здорового способу життя та створення команди одно
думців.
Також «Заграва» допомагає ознайомитись з традиціями та звичаями
українського козацтва, виховує національну свідомість й любов до
рідного краю.
В обласному заході взяли участь команди студентів вищих навчаль
них закладів ІІІ ІV рівня акредитації Полтавської області. Не виключен
ням стала й команда ВДНЗУ «УМСА».
Присутні могли спостерігати показові виступи Полтавської обласної
дитячої громадської організації Військово спортивного центру «Воїн»;
туристично спортивне орієнтування; стрільбу з луку; розбирання та
збирання автомату АК 74; воєнізовану та спортивну естафету; «Обід
на сторожовій вежі» тощо.
Не зважаючи на те, що було багато сильних команд, наша команда
не «пасла задніх» та зайняла пристойне ІІІ місце. Тож ми вітаємо всіх,
хто боровся за репутацію нашої Академії та бажаємо їм подальших
успіхів!

Трибуна лікаря

щення, що не може не радувати.
Ми дуже вдячні Вячеславу Мико
лайовичу за розуміння студент
ських проблем та готовність вирі
шувати їх разом. Ми сподіваємось,
що співпраця ректора з представ
никами Студентського активу буде
надалі приносити гарні результати
та допоможе кожному студенту.

ВОЛОНТЕРИ СТУДЕНТСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТУ ВЧАТЬСЯ
У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОЛЕГ
29 вересня до Полтави завітали екс
перти з Польщі та Німеччини. Команда у
складі шести молодих науковців провела
низку зустрічей із молоддю: школярами,
студентами, представниками громад
ських організацій. Активісти Студентсько
го парламенту також відвідали дану зус
тріч, адже це велика вдача поспілкувати
ся з такими людьми та перейняти корис
ний досвід. Актуальні проблеми суспільс
тва та можливі шляхи їх вирішення обгово
рювали у рамках проекту «Європа у валі
зі».
Починаючи із 2008 року Фонд Конрада
Аденауера, Європейська Академія Бер
ліну та Польська Фундація Роберта Шу
мана у співпраці з Інститутом Євро Ат
лантичного співробітництва щорічно ініці
юють в Україні серію діалогів під назвою
«Європа у валізі». Проект спрямований
на пожвавлення в українських регіонах
дискусії стосовно Європи.
Піднімалися питання популяризації во
лонтерства. Наприклад, у Німеччині ко
жен третій є волонтером.
Молоді науковці з великим задоволен
ням ділилися своїм досвідом, завзято від
повідали на поставлені запитання та бу
ли налаштовані на подальшу співпрацю з
громадськими організаціями.

Сторінку підготувала прес
служба Студентського парламенту
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30 ВЕРЕСНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК!
Протягом декількох років
ми разом із нашими читачами
влаштовуємо до свята Всеук
раїнського дня бібліотек різ
номанітні масштабні заходи,
намагаємося перетворити
цей день із вузькопрофесій
ного в загальнонародне.
Цього року в академії стар
тував бібліотечний квест.
30 вересня шукали пригоди
20 студентів, по 5 представни
ків чотирьох факультетів: ко
манда стоматологічного фа
культету, медичного факульте
ту №1, медичного факультету
№2 та медичного коледжу.
Основні правила бібліок
весту: за вказаним маршру
том команди повинні були від
шукати і привітати святковими
листівками зі Всеукраїнським
днем бібліотек працівників
бібліотек вишів міста та біблі
отеки обласного рівня, по
вернутися в академію неуш
кодженими, відзвітувати у виг
ляді фотоматеріалів (як дола
ли перешкоди, як дійшли цілі
тощо). Переможцем визнача
ся команда, яка першою по
вернулася із виконаними зав
даннями та якісно відзвітува
ла на підсумковому заході о
12 год. у читальній залі.
Путівник 1 (5,6 км): бібліоте
ку Полтавського університету
економіки і торгівлі та Полтав
ську обласну наукову медич
ну бібліотеку.
Путівник 2 (4,9 км): бібліоте
ку Полтавського національ
ного педагогічного універси

тету ім. В.Г. Короленка та нау
ково технічну бібліотеку Пол
тавського національного тех
нічного університету ім. Ю.
Кондратюка.
Путівник 3 (4,2 км): Полтав
ську обласну універсальну
наукову бібліотеку ім. І.П. Кот
ляревського та бібліотеку
Полтавської державної аг
рарної академії.
Путівник 4 (4км + завд.): Пол
тавську обласну бібліотеку
для юнацтва ім. О. Гончара та
відшукати у даній бібліотеці
статті в журналі «Край» і сфо
тографувати їх.
Усі команди за жеребку
ванням отримали путівники, в
яких знайшли завдання і ре
комендації, карту маршруту
та вітальні листівки і стартува
ли з читальної зали бібліотеки
о 10.00.
Доки команди долали всі
перешкоди, в академії трива
ло свято: студенти, викладачі,
працівники мали змогу перег

лянути нові надходження літе
ратури, розміщені на пере
носних драбинах у рекреаці
ях другого поверху адмінкор
пусу та сфотографуватися на
фоні книжкової інсталяції у хо
лі адмінкорпусу.
Усе це завдяки активу сту
дентського профкому, які ви
несли із книгосховища (а по
тім ще й занесли!) близько
500 книг! І взагалі були рівноп
равними співорганізаторами
Свята: формували команди
для квесту, відповідали за їх
нагородження, за технічні за
соби, вели чергування на пе
регляді.
І ось, нарешті, команди по
вертаються! З різницею у се
кунди – команда стоматоло
гічного факультету (путівник
№3) і команда медичного ко
леджу (путівник №4). За ними
команда медичного факуль
тету №1 (путівник №1) і остан
ні – команда медичного фа
культету №2 (путівник №2).

Спітнілі, бо бігли! Із великою
кількістю вражень: охоронці
на турнікетах, цікаві перехо
жі, мальовничі вулиці Полтави,
зустрічі з директорами, приві
тання бібліотечних колективів
на урочистих заходах тощо.
Шановне журі у складі: ди
ректора бібліотеки Боровик
О.Б., заступника декана ме
дичного факультету №1 Ка
пустянського Д.В., заступника
декана стоматологічного фа
культету Павленко С.А., інс
пектора деканату медичного
факультету №2 Кириченко
Н.В., голови студпрофкому
Онбиша Андрія, звертаючи
увагу на маршрут (яку від
стань долали), на швидкість
виконання завдання, на фото
літописний звіт капітана, виз
начило переможцем бібліо
течного квесту команду ме
дичного факультету №1 (капі
тан Максим Котуз).
Це рішення для журі дало
ся дуже важко, адже всі ко
манди були найкращими, а
фотозвіти капітанів – непере
вершеними. А тому, від сту
дентського профкому всі ко
манди отримали солодкі при
зи торти та грамоти. У підне
сеному настрої учасники та
організатори бібліотечного
квесту на подвір’ї академії
зробили загальне фото на
згадку.

Т.Ю. Резутіна,
провідний бібліотекар

Ó÷àñòü Ñòóäåíòñüêîãî ïðîôêîìó ó Á³áë³îòå÷íîìó êâåñò³ äî Âñåóêðà¿íñüêîãî äíÿ á³áë³îòåê
Бібліотека сьогодні – це відчинені двері в широкий світ, вар
то лише переступити поріг, щоб отримати різноманітну ін
формацію. Зараз в бібліотеках з’являються сучасні технічні
засоби, що дозволяють задовольнити будь які інформаційні
запити користувачів шляхом залучення всіляких інформацій
них ресурсів. Головна функція бібліотеки – зробити інформа
цію доступною та навчити орієнтуватися в безмежному ін
формаційному просторі. Навчальний процес неможливий
без книжки, підручника, творів художньої літератури, науко
вих та довідкових видань. Але, слід зауважити, що сьогодні
ми не можемо уявити сучасну бібліотеку без комп’ютерів, які
підключені до мережі інтернет, електронних каталогів, муль
тимедійних засобів, сканерів тощо.
Сьогодні в Україні налічується близько 40 тисяч бібліотек.
Серед провідних – Національна бібліотека України імені В.І.
Вернадського, Національна парламентська бібліотека Ук
раїни, Національна бібліотека України для дітей, Національ
на історична бібліотека України та інші. Кількість бібліотечних
працівників перевищує 52 870. Послугами книгосховищ ко
ристуються понад 17490 тисяч читачів.
Всеукраїнський день бібліотек є яскравим прикладом уо
соблення мудрості та освіченості громадян, що завдяки ін
формаційному скарбу бібліотек вийшли на найвищий рівень
духовного та розумового статку. Не обійшло це свято і бібліо
теку Вищого державного закладу України «Українська ме
дична стоматологічна академія». З самого ранку у примі
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щенні читального залу та холах академії запанувало свято.
Команди факультетів прийняли участь у бібліоквесті, на меті
якого було ознайомлення з бібліотеками міста та розпов
сюдження вітальних листівок. Книжкові інсталяції, які були об
лаштовані у холах академії приваблювали студентів та чита
чів, змушуючи їх на хвилину відволіктися від буденних справ
та поринути у світ Книги!
Студентський профком ніколи не стояв осторонь в органі
зації та проведенні подібних свят. Активісти студентського
профкому, студенти медичного факультету №1 Жук Віталій,
Мокляк Олександр, Сорока Василь, Школьний Вадим і Спо
дін Богдан для облаштування книжкових інсталяцій винесли
із книгосховища близько 500 книг та вели чергування на пе
регляді. Студентка медичного факультету №1 Ратушна Анна,
студентка медичного факультету №2 Босько Наталія та сту
дент стоматологічного факультету Саркісян Артем формува
ли команди для квесту, відповідали за їх нагородження.
За підсумками свята всі студенти академії, викладачі, пра
цівники бібліотеки отримали заряд інформаційної енергії, а
переможці та учасники бібліоквесту ще й мали змогу відно
вити витрачені сили за допомогою солодких подарунків!
Голова ППО студентів,
студент 50го курсу медичного факультету №1
А.Л. Онбиш

Трибуна лікаря

У СТУДЕНТСЬКОМУ ПРОФКОМІ

Всесвітній федерації профспілок – 66 років
3 жовтня Всесвіт
ній федерації проф
спілок виповню
ється 66 років.
Всесвітня федерація профспілок
була створено на 1й установчій
конференції в Парижі 3 жовтня
1945 року. До складу ФПУ входить
44 галузеві членські організації та
27 територіальних об’єднань. Чис
ленність первинних профспілко
вих організацій, що входять до
ФПУ, становить понад 89 тисяч ор
ганізацій, а загальна кількість чле
нів – понад 9 мільйонів осіб.
Основні завдання Всесвітньої фе
дерації профспілок сформульовані в
статуті, прийнятому в 1945 році:
 організація та об’єднання
профспілок усього світу незалежно
від раси, національності, релігії чи
політичних переконань;
 сприяння робітникам малороз
винених в соціальному і економіч
ному відношенні країн в організа
ції профспілок;

 боротьба за остаточне знищен
ня усіх фашистських форм прав
ління, а також будьякого прояву
фашизму;
 боротьба проти війни і причин,
що породжують її;
 захист інтересів трудящих усьо
го світу у всіх міжнародних орга
нах;
 організація спільної боротьби
профспілок усіх країн проти будь
яких посягань на економічні та со
ціальні права трудящих та еконо
мічні свободи;
 боротьба за забезпечення трудя
щих роботою, за неухильне підви
щення зарплати, скорочення робо
чого дня і поліпшення умов праці
та життя працівників;
 боротьба за повне соціальне за
безпечення працюючих при безро
бітті, хворобi, нещасних випадках
та старості;
 організація освітньої роботи се
ред членів профспілок з питань
міжнародної єдності трудящих.

Федерація незалежних профспі
лок України, що була створена 6
жовтня 1990 року, є правонаступ
ницею Української республікан
ської ради профспілок. Декларацію
про заснування Федерації підписа
ли 25 республіканських галузевих
профспілок і 24 регіональних між
союзних профоб’єднання. У листо
паді 1992 року на II (позачергово
му) з’їзді Федерація незалежних
профспілок України була перейме
нована у Федерацію профспілок
України.
Отож, вітаємо усіх профспілко
вих лідерів та членів профспілко
вих організацій з цим святом. Ба
жаємо, щоб ваш високий професі
оналізм та життєва мудрість завжди
сприяли успішному виконанню
завдань на шляху захисту трудових
прав працівників.
Голова ППО студентів, студент
50го курсу медичного
факультету №1
А.Л. Онбиш

Студентський профком відвідав дитячий будинок

«Навколо світу за 80
днів» – саме таку темати
ку для свого походу обра
ли активісти профкому.
Завдяки зусиллям наших
студентів, дітки віком від
3 до 18 років змогли дум
ками відвідати такі краї
Трибуна лікаря

ни світу, як Англія,
Франція, Японія, Грузія,
побувати у Бразилії, Ін
дії, Арменії та інших ку
точках планети. Розпові
ді, цікаві факти та леген
ди діти слухали із вели
чезним захопленням. Та

це ще не все! Складання
пазлів
наввипередки,
майстрування оригамі та
майстерклас з танцю
вання лезгінки не зали
шили байдужими навіть
вихователів центру «Лю
бисток». Обидві сторони

отримали море позитив
них емоцій та вражень.
Спільними зусиллям
було зібрано близько 17
пакунків із солодощами,
іграшками,
одягом,
книжками та канцтова
рами. Висловлюємо ве
лику вдячність усім сту
дентам, хто долучився до
акції! Особлива подяка
кафедрі гістології, цито
логії та ембріології.
Наступний похід пла
нується до дня Святого
Миколая. Діти також вже
висловили свої побажан
ня і з нетерпінням чека
ють на нову зустріч. Тож
ми дуже розраховуємо на
вашу підтримку й надалі!
Заступник голови ППО
студентів ВДНЗУ «УМСА»
з питань медичного
факультету №1
Люблінська Ірина.
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ДО СПОРТИВНИХ ЗВЕРШЕНЬ

Збірна команда студентів з
пляжного футболу стала
бронзовим призером в зма
ганнях серед команд ВНЗ м.
Полтави
під
патронатом
«Фонду братів Павліченків» та
Федерації пляжного футболу,
які відбулися 15 16.09.2015 ро
ку на майданчику для пляж
ного футболу в районі Лева
да. Призери змагань отрима
ли Кубок, грамоти та медалі.
Склад команди: Федорен
ко Сергій Сергійович
(2
стом., 8 гр.); Васьковець
Олександр (5 мед., 22 гр.);
Кохановський Анатолій Юрі
йович (4 стом., 5 гр.); Наумчук
Павло Миколайович (4 стом.,
19 гр.); Фоменко Артур Сергі
йович (3 стом., 5 гр.); Полян
ський Олександр Олексан
дрович (4 мед., 3 гр.); Шапо
валов Єгор Андрійович (6
мед., 25 гр.); Капустник Олек
сандр Юрійович (2 мед., 20
гр.); Ростопіра Ярослав Сер
гійович (3 мед., 11 гр.); Крав
чик Володимир Іванович (3
стом., 4 гр.); Борківець Дмит
ро Миколайович (2 мед., 2
гр.).
Кращим воротарем турніру
був визнаний гравець коман
ди ВДНЗУ «УМСА» Борківець
Дмитро, який був нагородже
ний цінним подарунком.
Це не перша перемога під
керівництвом тренера викла
дача з футболу Сича Олега
Васильовича, який постійно
надихає своїх учнів на нові
спортивні здобутки.
Спортивний клуб «Медик»
(віце президент Саркіс І.М.)

прийняв рішення заохотити за
рахунок клубу збірну коман
ду академії з футболу новим
спортивним інвентарем для
подальших успішних виступів
та примноження спортивної
слави нашої академії.
Студентська збірна коман
да з волейболу стала брон
зовим призером обласної
Спартакіади «Спорт для всіх
– у кожному гуртожитку», яка
відбулася 12 15 жовтня 2015
року на базі Полтавського
національного педагогічного
університету імені В.Г. Коро
ленка.
Отримавши перемогу над
сильними суперниками з Пол
тавського університету еко
номіки і торгівлі та Полтав
ського національного техніч
ного університету, в напруже
ній боротьбі наші спортсмени
зуміли увійти в трійку призерів.
Це свідчить про те, що в гурто
житках ВДНЗУ «УМСА» волей
бол є популярною грою і сту
денти із задоволенням захоп
люються цим видом спорту.
Склад команди: Свистун
Максим (6 мед., 13 гр.); Хотє
єв Єгор (3 стом., 3 гр.); Мок
ляк Олександр (5 мед., 18
гр.); Жиденко Ігор (4 стом., 22
гр.); Кучеров Максим (4
стом., 16 гр.); Сушенцов
Дмитро (4 стом., 17 гр.); Ру
денко Владислав (1 стом., 7
гр.); Семенець Стефан (3
стом., 9 гр.).
Готував команду до змагань
майстер спорту України Дья
ченко Юрій Альбертович та
тренер викладач з волейбо
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Íàøà àäðåñà: 314024, ì. Ïîëòàâà, âóë. Øåâ÷åíêà, 23, òåë.: 2-57-46

8 сторінка

лу Юрченко Ірина Яківна. Ба
жаємо нашим студентам по
дальших перемог в Спартакі
аді!
Збірна команда академії з
вільної боротьби стала чемпі
оном V Спортивних ігор Пол
тавщини. Змагання відбували
ся 20 21 жовтня 2015 року на
спортивній базі ВДНЗУ «УМ
СА». Наша команда з гідніс
тю, в напруженій боротьбі з
досвідченими спортсменами
вузів Полтавщини, довела, що
є кращою в своєму регіоні.
Золоту медаль здобув Аб
дулаєв Магомед (в/к 85 кг).
Срібними призерами стали:
Аладочкін Антон (в/к 59 кг),
Стодух Ігор (в/к 71 кг) та Расу
лов Руслан (в/к 130 кг). Брон
зові нагороди вибороли: Роз
гоній Віктор (в/к 66 кг), Солтис
Володимир (в/к 75 кг), Чуваль
ський Сергій (в/к 80 кг), Оніп
ко Денис (в/к 85 кг) та Логви
ненко Іван (в/к 98 кг).
Готував команду до змагань
тренер викладач з вільної бо
ротьби, майстер спорту Ук
раїни Пономарьов Володи
мир Віталійович, під керівниц
твом якого наші борці кілька
років вже не знають собі рів
них серед студентської моло
ді Полтавщини. Вітаємо Воло
димира Віталійовича та його
вихованців з перемогою!
Чоловіча збірна академії з
настільного тенісу в складі
Чаплянка Анатолія та Демя
ненка Назара стала чемпіо
ном обласної Спартакіади
«Спорт для всіх – у кожному
гуртожитку».

Змагання відбулися 21 жов
тня 2015 року в спортком
плексі ВДНЗУ «УМСА». Чемпі
оном в особистому заліку се
ред чоловіків став студент 6
курсу медичного факультету
Чаплянка Анатолій, який у ве
ресні став срібним призером
Всеукраїнських змагань в
м. Одеса.
Жіноча команда в складі
Орловскої Ірини та Вовкодав
Аліни стала бронзовим при
зером змагань.
У загальнокомандному за
ліку збірна команда академії
виборола бронзові нагоро
ди. Готувала команду до зма
гань тренер викладач з нас
тільного тенісу, чинна чемпі
онка України Бурцева Галина
Валеріївна. Вітаємо наших
спортсменів із вдалим висту
пом!
Вітаємо також жіночу сту
дентську збірну команду з
баскетболу, яка виборола
срібні нагороди в обласній
Спартакіаді «Спорт для всіх –
у кожному гуртожитку», яка
відбулася 22 жовтня 2015 року
на базі Полтавського універ
ситету економіки і торгівлі.
У напруженій боротьбі на
ші спортсменки поступилися
лише одній команді, і це у
котре доводить, що спорт по
пулярний серед студентської
молоді, яка проживає в гурто
житках академії.
Склад команди: Баранік
Ганна (3 мед., 26 гр.); Ніжи
нець Марія (4 мед., 5 гр.); Во
ропай Тетяна (4 мед., 20 гр.);
Андрущенко Олександра (2
мед., 12 гр.); Курганська Анна
(1 мед., 12 гр.); Лозян Софія (3
стом., 4 гр.); Дегтярьова Да
рина (1 стом., 1 гр.); Видайко
Ангеліна (3 стом., 3 гр.); Івані
лова Люба (2 стом., 9 гр.);
Блоха Анна (2 стом., 9 гр.).
Готував команду до змагань
тренер викладач з баскетбо
лу Ніщименко А.П., який заз
начив, що змагання пройшли
на високому рівні й усі без
вийнятку учасники проде
монстрували нестримну «жа
гу до перемоги».
Вітаємо Анатолія Павлови
ча та його спортсменок із
вдалим виступом на Спарта
кіаді!
І.М. Каплуновська.
Віце0президент Спортивного
клубу «Медик».
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