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та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації

«МЕДИЧНА НАУКА – В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Вона пройшла у стінах Вищого державного нав
чального закладу України «Українська медична
стоматологічна академія» 20 листопада і зібра
ла молодих учених з різних регіонів нашої країни –
Києва, Харкова, Одеси.
Відкрив конференцію проректор з наукової робо
ти професор І.П. Кайдашев.
Також Ігор Петрович
привітав учасників, гос
тей та викладачів від
імені членів оргкомітету
та від себе особисто, по
бажавши плідної по
дальшої роботи та са
мовдосконалення.
Конференція включа
ла в себе 5 секційних за
сідань.
Заявлених усних допо
відей на секціях – 66 (у
2014р. – 51). Кількість
присутніх на секційних
засіданнях – 164 особи
(у 2014р. – 177 ).
Було заслухано 40 до
повідей. У 2014р. – 23
доповіді.
Куратор кожної з сек
цій («Стоматологія» –
проф. Аветіков Д.С.,
«Клінічна медицина №1
(терапія, педіатрія, нев
рологія, психіатрія, ін
фекційні
хвороби,
шкірновенеричні хво
роби, загальна гігієна,
соц.
медицина)»
–
проф. Голованова І.А.,
«Клінічна медицина №2
(хірургія, акушерство і
гінекологія, урологія,
ЛОРхвороби, травма
тологія, онкологія, оф
тальмологія)» – доц.
Шкурупій Д.А., «Експе
риментальна медицина

та морфологія» – проф.
Весніна Л.Е., «Гумані
тарні проблеми медици
ни та питання викла
дання у вищій медичній
школі» – доц. Салій
А.В.) ознайомив при
сутніх з тим, як прохо
дило засідання, його ос
новними моментами,
враженнями, побажан
нями на наступний рік
та оголосив переможців.
Переможцями у своїх
секціях стали:
Секція «Стоматоло
гія» – Кофман Анна Ана
толіївна – аспірант ка
федри хірургічної сто
матології, ВДНЗУ «Ук
раїнська медична сто
матологічна академія»;
Секція «Клінічна ме
дицина №1 (терапія, пе
діатрія, неврологія, пси
хіатрія, інфекційні хво
роби, шкірновенеричні
хвороби, загальна гігіє
на, соц. медицина)» –
Глушко Анна Володими
рівна – клінічний орди
натор кафедри нервових
хвороб з нейрохірургією
та медичною генети
кою, ВДНЗУ «Україн
ська медична стомато
логічна академія»;
 Секція «Клінічна ме
дицина №2 (хірургія,

акушерство і гінеколо
гія, урологія, ЛОРхво
роби,
травматологія,
онкологія, офтальмоло
гія)» – Должковий Сер
гій Вікторович – асис
тент кафедри хірургії
№2, ВДНЗУ «Україн
ська медична стомато
логічна академія»;
 Секція «Експеримен
тальна медицина та
морфологія» – Терновий
Данило Петрович – сту
дент ІІІ курсу медично
го факультету, Одеський
національний медичний
університет;
 Секція «Гуманітарні
проблеми медицини та
питання викладання у
вищій медичній школі» –
Лисанець Юлія Валеріїв
на – викладач кафедри
іноземних мов з латин
ською мовою та медич
ною
термінологією,
ВДНЗУ «Українська ме
дична стоматологічна
академія».
Грамоти за кращу нау
кову доповідь отримали:
 Секція «Стоматоло
гія» – Стебловський
Дмитро Валерійович –
аспірант кафедри хірур
гічної
стоматології,
ВДНЗУ «Українська ме
дична стоматологічна
академія»;
 Секція «Клінічна ме
дицина №1 (терапія, пе
діатрія, неврологія, пси
хіатрія, інфекційні хво
роби, шкірновенеричні
хвороби, загальна гігіє
на, соц. медицина)» –

Хайменова Галина Сергі
ївна – ВДНЗУ «Україн
ська медична стомато
логічна академія»;
 Секція «Клінічна ме
дицина №2 (хірургія,
акушерство і гінеколо
гія, урологія, ЛОРхво
роби,
травматологія,
онкологія, офтальмоло
гія)» – Лобурець Андрій
Валерійович – ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна акаде
мія»;
 Секція «Експеримен
тальна медицина та
морфологія» – Сухомлин
Андрій Анатолійович –
викладач кафедри ме
дичної, біоорганічної та
біологічної
хімії,
ВДНЗУ «Українська ме
дична стоматологічна
академія».
На закінчення підсум
кового пленарного засі
дання виступив голова
ради молодих учених
професор
Костенко
В.О, який відзначив, що
молоді учені, які прий
мали участь у конфе
ренції, показали справ
жній науковий талант, а
їх наставники – свою
професійність, та поба
жав присутнім успіхів,
процвітання в науковій
діяльності і ще кращих
результатів у наступно
му році.
Єлизавета Золотарьова.

«ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ – 2015» ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – ДЕНЬ СТУДЕНТА– 2015»

2022 жовтня у Київському Палаці дітей та юнацтва від
бувся Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній
освіті – 2015».
Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці з
2014 року надано статус міжнародної та включено до пе
реліку виставок, що проводяться в Україні.
Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» – най
більший в Україні професійний форум освітніх, наукових та
науковотехнічних інновацій.
Участь в Сьомому Міжнародному форумі взяла Україн
ська медична стоматологічна академія, яка представила
свої досягнення в конкурсі «Розробка та впровадження в
освітню практику інноваційних технологій, технічних засо
бів навчання, проектів, програм і рішень».
За результатами проведення заходу ВДНЗ України «Ук
раїнська медична стоматологічна академія» стала лауре
атом конкурсу I ступеня.

1214 листопада 2015 року в Києві у приміщенні Центру ді
лового та культурного співробітництва «Український дім» від
булася щорічна Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра –
День студента 2015», виставка закордонних навчальних зак
ладів «Освіта за кордоном» та виставка «Навчання у Польщі».
Вона є найбільшою серед освітянських виставок в Україні.
Щорічно у даних заходах беруть участь понад 50 закордон
них вищих навчальних закладів. За три робочі дні виставкові
заходи відвідало понад 8000 чоловік. На виставці були пред
ставлені навчальні заклади Великобританії, Німеччини, Кана
ди, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Чехії, Ізраїлю, Греції, Польщі,
США, Туреччини та інших країн.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна акаде
мія» взяла активну участь у конкурсних заходах виставки, за
результатами яких отримала Гранпрі у номінації «Інновацій
ний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології».
Також за результатами проведеної Міжнародної виставки
Українська медична стоматологічна академія удостоєна
Почесного звання «Лідер вищої освіти України».
Вітаємо з перемогою!

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
18 листопада відбулося
традиційне засідання вченої
ради Вищого державного нав
чального закладу України «Ук
раїнська медична стомато
логічна академія».
Першим питанням вчена
рада розглянула діяльність
студентського самовряду
вання академії та активу за
гону «Турбота» медичного
коледжу з організації волон
терського руху. Голова Сту
дентського
парламенту
Олександра Щербина зміс
товно прозвітувала про робо
ту волонтерського центру «В
ритмі молоді» Студентського
парламенту ВДНЗУ «УМСА»
(голова – студентка 3 курсу
медичного факультету №2
Погребняк Світлана), ство
реного за ініціативи студент
ського самоврядування у
2005 році. Волонтерський
відділ займається благодій
ною діяльністю, направле
ною на всебічну допомогу
хворим дітям, пацієнтам, що
потребують термінової допо
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моги, з 2013 року – допомо
гою солдатам зони АТО та
бійцям, що постраждали і
перебувають на реабілітації в
шпиталях та на дому. Не бай
дужі студенти й до проблем
безпритульних тварин. Що
року відділ бере участь в об
ласному конкурсі «Волонтер
року», в якому завжди отри
мує призові місця. Голова
Студентського парламенту
детально розповіла про ос
новні проекти та акції, що
були втілені в життя за ос
танній рік діяльності та щи
ро подякувала всім небайду
жим за співпрацю, підтрим
ку та розуміння.
Директор медичного ко
леджу Ж.П. Кундій доповіла
про діяльність активу загону
«Турбота» медичного колед
жу з організації волонтер
ського руху (загальна кіль
кість волонтерів – 53 особи),
створеного 2000 року та очо
люваний студенткою 2 курсу
медичного відділення (Спе
ціальність
«Сестринська

справа») – Самойленко Ан
ною.
Як зазначила Жанна Пет
рівна, основними напряма
ми діяльності волонтерсько
го загону «Турбота» є:
– Люди похилого віку.
– «Підтримай українсько
го солдата».
– Співпраця із волонтер
ськими організаціями.
Волонтерський загін «Тур
бота» у 2014 році започатку
вав та активно веде новий
напрям своєї діяльності
«Підтримай українського
солдата» з метою надання
посильної допомоги бійцям
ЗСУ, які воюють в зоні АТО.
Волонтери загону збирають
продовольство та всі необ
хідні речі, які направляють
бійцям української армії, а
також організовують зустрічі
з воїнами АТО та волонтера
ми задля розвитку націо
нальнопатріотичного вихо
вання серед студентів ме
дичного коледжу, активно
співпрацюють із «Полтав

ським батальйоном небайду
жих» та Полтавською облас
ною молодіжною громад
ською організацією імені
Пилипа Орлика «Відроди
Україну в собі».
Перший проректор з нау
ковопедагогічної роботи
професор В.М. Бобирьов по
дякував нашим волонтер
ським загонам за надзвичай
но важливу плідну роботу.
Також на вченій раді були
заслухані та схвально оцінені
звіт завідувача кафедри тера
певтичної
стоматології
проф. Петрушанко Т.О. про
виконання умов Контракту
на посаді за 5 років, звіт заві
дувача кафедри гігієни, еко
логії та охорони праці в галу
зі проф. Катрушова О.В. про
виконання умов Контракту
на посаді за 5 років та звіт за
відувача кафедри анатомії
людини проф. Шерстюка
О.О. про виконання умов
Контракту на посаді за 5 ро
ків.
Єлизавета Золотарьова.

Трибуна лікаря

M²ÆÍÀÐÎÄÍA ÏÐÎÃÐÀÌA Ç ÎÁÌ²ÍÓ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â MEDEA ERASMUS MUNDUS
Восени цього року розпоча
то міжнародну програму з об
міну студентів MEDEA Erasmus
Mundus, партнером якої є на
ша академія, провідні медичні
ВНЗ України, Європи (Великоб
ританія, Німеччина, Франція,
Греція тощо).
Партнером і приймаючою
стороною виступив Столичний
Університет Кардіф в Уельсі –
Cardiff Metropolitan University.
Великобританія – чудова кра
їна з сучасною системою осві
ти, розвинутою інфраструкту
рою та економікою. Сьогодні
британські університети з ра
дістю приймають іноземних сту
дентів, забезпечуючи їх потріб
ною підтримкою та допомогою.
Щодо системи охорони здо
ров’я у Об’єднаному Королівс
тві – вона істотно відрізняться від
будьякої іншої країни. Кожен
громадянин отримує обов’яз
кове медичне страхування, яке
є загальним, однаковим та без
коштовним. Кожен зареєстро
ваний у місцевого сімейного лі
каря, і лише він може дати паці
єнту направлення до лікарні на
прийом до вузькопрофільного
спеціаліста.
Кардіф – столиця Уельсу – од

нієї з 4 країн Об’єднаного Ко
ролівства. Місто справді су
часне та студентське, адже три
найбільші університети країни
розташовані саме тут, майже
на одній вулиці. Кардіф має
довгу історію ще з середньовіч
чя – в самому центрі міста де
кілька кварталів займає старо
винна фортеця з муром, вежа
ми та баштами, на кожній вули
ці можна побачити стару цер
кву або пам’ятник.
Столичний Університет Кар
діф в Уєльсі – це чудовий універ

ситет: будівля зовсім нова, пов
ністю наповнена новітніми тех
нологіями (сучасний навчаль
ний центр, лабораторії з пов
ним обладнанням, велика біб
ліотека). Кожен студент має 24
годинний доступ до книжок та
комп’ютерів у бібліотеці. Є від
ділення
працевлаштування,
іноземний департамент та ба
гато «студентських сервісів»,
завдяки яким бути студентом тут
дуже легко. Міжнародним від
ділом проводяться заходи, які
допомагають студентам адап
туватися до нового середови
ща та відчути себе комфортно –
загальні збори – ознайомлення
з Університетом, розважальні
заходи, екскурсії містом, до
Національного природничого
парку, до Лондона.
Навчання складається з різ
них видів занять: лекції, практич
ні заняття, практична робота в
лікарнях та реабілітаційних
центрах підтримки.
Участь у програмі – це чудо
ва можливість розвитку та са
мовдосконалення, адже є
можливість відчути на собі про
відні європейські методи нав
чання, є доступ до кращої іно
земної літератури, відвідування

лекцій чудових викладачів та
лекторів.
Розпочати участь в програмі
не складно, важливо зібрати
усі необхідні документи, напи
сати мотиваційного листа та
перекласти усі документи анг
лійською. Звичайно, високий рі
вень іноземної мови також не
обхідний: частіш за все універ
ситет вимагає міжнародний
сертифікат з англійської рівня
В1 або В2, але якщо достатньо
мотивації і бажання – підготува
тися та скласти іспит зовсім не
складно.
Науковий відділ академії зай
мається цим проектом щоріч
но, тож кожен студент має
можливість надіслати свою
кандидатуру та отримати шанс
протягом року навчатися в об
раному закордонному ВНЗ.
Двері до нового досвіду та
нових вражень завжди відкриті
для наших студентів.
Адже навчання у Столично
му Університеті Кардіфу в Уєль
сі – це можливість отримати но
вий досвід, ознайомитися з єв
ропейськими методиками вик
ладання, попрацювати у за
кордонних лікарнях та реабілі
таційних центрах підтримки.

Ярослав Водоріз.

ÂÑÅÑÂ²ÒÍ²É ÄÅÍÜ ÍÀÓÊÈ Â ²Ì’ß ÌÈÐÓ ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
9 листопада 2015 року ка
федрою іноземних мов з ла
тинською мовою та медичною
термінологією до Всесвітньо
го дня науки в ім’я миру та роз
витку (World Science Day for
Peace and Development) бу
ло проведено спільне засі
дання Студентського науково
го товариства (секції латин
ської та іноземної мови),
присвячене вченимлауреа
там Нобелівської премії.
Вступну промову виголоси
ла завідувачка кафедри доц.
Бєляєва О.М., яка наголосила
на провідній ролі науки в житті
суспільства і висловила споді
вання, що навчання у ВДНЗУ
«УМСА» обов’язково стане
для присутніх відліком у їхній
науковій діяльності.
Доц. Костенко В.Г. нагада
ла, що в цей день ушановують
потужні наукові традиції і ви
датні досягнення вчених, та
запропонувала увазі учасни
ків засідання пізнавальну пре
зентацію англійською мовою з
інформацією про історію зас
нування Нобелівської премії,
традиції її вручення й цікаві
факти про її лауреатів.
Зі змістовними доповідями
про життєвий шлях та револю
ційні винаходи відомих усьому
світові науковців виступили
студенти І та ІІ курсу: А. Вла
сенко (І курс, 5 група, медич
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на зосередженість на пред
меті дослідження.

З ІСТОРІЇ СВЯТА

ний факультет №1), Є. Кір’ян (І
курс, 15 група, медичний фа
культет №1), І. Бєляєв (І курс, 3
група, медичний факультет
№1), І. Бондаренко (І курс, 9
група, медичний факультет
№1), К. Топуз (ІІ курс, 15 група,
стоматологічний факультет),
Є. Скороход (І курс, 12 група,
медичний факультет №1), А.
Безкоровайна (І курс, 13 гру
па, медичний факультет №1),
Л. Автенюк (ІІ курс, 22 група,
медичний факультет №2), А.
Клепач (ІІ курс, 14 група, ме
дичний факультет №1).
Матеріали доповідей були
озвучені українською, англій
ською та німецькою мовами.
Особливу увагу привернули
виступи, присвячені нобеліан
там з українським корінням: І.

Мечникову, З. Ваксману, Е.
Кенделу та Р. Гофману.
Студенти також мали змогу
переглянути фрагмент фільму
англійською мовою про вихід
ця з України Роальда Гофма
на, лауреата Нобелівської
премії з хімії, де він згадує про
своє дитинство у м. Золочеві
Львівської області під час оку
пації й іронію долі, що напро
рокувала хлопчику, остан
ньою згадкою якого про бать
ківщину був шкільний кабінет
хімії, шлях видатного вченого
хіміка.
Майбутні науковці із захоп
ленням відкрили для себе світ
геніальних відкриттів і засвої
ли, що нелегку дорогу вченого
допомагають торувати лише
відданість науці і скрупульоз

Щорічно, починаючи з 2001 ро
ку, 10 листопада за ініціативи
ЮНЕСКО у світі відзначають День
науки в ім’я миру та розвитку
(World Science Day for Peace and
Development).
Організація такої події була
рекомендована в 1999 році на
Всесвітній науковій конференції
(зараз – Всесвітній науковий фо
рум, англ. World Science Forum) в
Будапешті з метою підвищення
усвідомлення громадськістю ко
ристі науки в усьому світі й необ
хідністю щільнішої взаємодії на
уки та суспільства.
У цей день працівники ЮНЕС
КО активізують свою роботу за
певними напрямками: проводять
лекції у навчальних закладах та
семінари для громадян, органі
зовують круглі столи та дискусій
ні майданчики, поширюють те
матичні плакати та постери,
влаштовують спеціальні виставки
в музеях. Незважаючи на важли
вість обговорюваних питань, цей
день – свято для вчених усього
світу, адже, найчастіше, це мож
ливість зустрітися з колегами, об
мінятися своїми думками та нау
ковими знахідками, а також
спільними зусиллями наблизити
ся до розв’язання нагальних
проблем суспільства.

Колектив кафедри
іноземних мов з латинською
мовою та медичною
термінологією.
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Міжнародний день передчасно народженої дитини
17 листопада 2015 року у ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стоматологічна ака
демія» відбулася Міжрегіональна нау
ково практична конференція, присвя
чена міжнародному дню Передчасно
народженої дитини «Передчасно на
роджені діти такі, як усі! Роль мульти
дисциплінарної команди».
У 2009 році, за ініціативи Європейсько
го фонду турботи про новонароджених
пацієнтів, 17 листопада був визначений
як Міжнародний день Передчасно на
родженої дитини.
Вперше святкування Міжнародного
дня передчасно народжених дітей від
булося у 2009 році. В цей день у Відні на
площі Святого Михайла професори уні
верситетської клініки Арнольд Поллак і
Анжеліка Бергер запустили в небо од
ночасно 500 білих кульок – згідно числа
передчасно народжених дітей, які на
родилися у місті протягом року.
У 2010 році цей день був широко від
святкований у 12 європейських країнах,
а у 2014 році понад 200 країн взяли
участь у заході.
На конференції були присутні лікарі
неонатаологи Полтави та Полтавської
області, м. Харкова, м. Дніпропетров
ська, м. Суми, м. ІваноФранківська, пе
діатри, акушергінекологи та лікарі сі
мейної медицини.
З вітальним словом до учасників кон
ференції звернувся завідуючий кафед
рою педіатрії №1 з пропедевтикою та
неонатологією, професор Похилько В.І.
У конференції взяли участь:
 головний спеціаліст відділу фінансо
воекономічної роботи, медичної допо
моги матерям і дітям управління фінан
совоекономічної роботи медичної до
помоги матерям і дітям та медицини ка
тастроф ДОЗ Полтавської облдержадмі
ністрації Перогов І.О. з доповіддю «Ор
ганізація перинатальної та постнеона
тальної допомоги передчасно народ
женим дітям в області. Наші успіхи, труд
нощі та завдання»;

 доцент кафедри акушерства та гіне
кології №2 ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» Доброволь
ська Л.М. – «Методи пролонгування ва
гітності при загрозі передчасних пологів
в інтересах розвитку плода»;
 професор кафедри акушерства та
гінекології №2 ВДНЗУ «Українська медич
на стоматологічна академія» Ліхачов
В.К. – «Мінімізація ризиків розвитку інвалі
дізуючої патології у передчасно народ
жених дітей на антенатальному етапі»;
 психотерапевт Полтавської обласної
клінічної лікарні Кулик А.В. – «Що відбува
ється із психікою жінки, яка нарождує
передчасно?»;
 к.мед.н., лікарнеонатолог Полтав
ського обласного перинатального цен
тру Гончарова Ю.О. – «Протекція функція
легень з народження»;
 професор кафедри педіатрії №1 з
неонатологією Харківського національ
ного медичного університету Гончарь
М.О. – «Скринінг серцевосудинних роз
ладів у передчасно народжених дітей»;
 професор кафедри педіатрії №1 з
пропедевтикою
та
неонатологією
ВДНЗУ «Українська медична стоматоло
гічна академія» Ковальова О.М. – «Пра

вильне ентеральне харчування – базис
для подальшого здорового життя»;
 професор кафедри педіатрії №1 з
неонатологією Харківського національ
ного медичного університету Рига О.О. –
«Концепція педіатрії розвитку для перед
часно народженої дитини»;
 доцент кафедри педіатрії з курсом
неонатології ІваноФранківського націо
нального медичного університету Кузен
ко О.В. – «Міжнародний досвід: організа
ція неонатальної служби та клінічні прото
коли в провідних клініках Німеччини»;
 психолог Полтавської обласної дитя
чої клінічної лікарні Мироненко К.Є. –
«Інструменти ранньої діагностики пору
шень розвитку в програмі реабілітації
передчасно народжених дітей»;
 асистент кафедри педіатрії №1 з
пропедевтикою
та
неонатологією
ВДНЗУ «Українська медична стоматоло
гічна академія» Чернявська Ю.І. – «Про
філактика геморагічних розладів в нео
натології».
Закінчилась конференція традицій
ним запусканням у небо білих повітря
них кульок.
В.І. Похилько.
Доктор медичних наук, професор,
декан медичного факультету № 2.

ДНІ АМЕРИКИ В ПОЛТАВі

5 листопада, у рамках
проведення Посольством
США «Днів Америки в Пол
таві», кафедрою філософії і
суспільних наук (Гладка Т.І.,
к.н.держ.упр., випускниця
програм обмінів Американ
ських Рад) для студентів на
укової групи кафедри філо
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софії і суспільних наук, чле
нів студентського наукового
товариства та студентсько
го самоврядування була
організована зустріч з по
мічником пресаташе Відді
лу преси, освіти і культури
Посольства США Олексан
дрою Єгоровою.
З привітальним словом від
адміністрації ВДНЗУ «УМ
СА» виступив проректор з
науковопедагогічної
та
міжнародної
діяльності,
доктор медичних наук, про
фесор Новіков В.М., подяку
вавши гості за зусилля, які
вкладаються на покращен
ня наших дружніх відносин
та побажавши присутнім
подальших творчих успіхів і
надбань.

Олександрі Єгоровій бу
ло продемонстровано пре
зентацію про нашу акаде
мію, її здобутки та досягнен
ня, з якої гостя дізналася
багато цікавої інформації.
Помічник пресаташе Від
ділу преси, освіти і культури
Посольства США презенту
вала велику кількість прог
рам навчання та обмінів для
молоді і Молодіжної Ради
Посольства США.
Студенти мали змогу ста
вити запитання, що охоче і
робили протягом усієї пре
зентації, та обговорювати
нові можливості для профе
сійного розвитку і вдоско
налення.

Під кінець заходу наші
студенти подякували Олек
сандрі Єгоровій за цікаву
інформацію, яку з користю
зможуть використати у сво
єму подальшому професій
ному розвитку, можливість
здобути новий досвід та
розширити горизонти.
Запрошеними
гостями
програми, які з радістю за
вітали до нашої академії,
були Горб О.О., проректор з
науковопедагогічної робо
ти та міжнародних зв’язків
Полтавської державної аг
рарної академії, студенти
місцевих вузів – аграрної
академії та технічного уні
верситету.

Єлизавета Золотарьова
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Д Е Н Ь Г І Д Н О С Т І ТА С В О Б О Д И

У суботу, 21 листопада,
відповідно до Указу Прези
дента України від 9.11.2015
№633/2015 «Про відзначення
у 2015 році Дня Гідності та
Свободи», відбулося одне зі
знакових свят в новітній істо
рії нашої держави – День Гід
ності та Свободи.
Свято, що відзначається з
метoю утвердження в Україні
ідеалів свoбoди і демoкратії,

збереження та дoнесення дo
сучаснoгo і майбутніх пoкo
лінь oб’єктивнoї інфoрмації
прo дoленoсні пoдії в Україні
пoчатку XXI стoліття, а такoж
вираження належнoї шани,
патріoтизму й мужнoсті грo
мадян, які вoсени 2004 рoку
та у листoпаді 2013 – лютoму
2014 років пoстали на захист
демoкратичних ціннoстей,
прав і свoбoд людини та грo

мадянина, націoнальних інте
ресів нашoї держави та її єв
рoпейськoгo вибoру.
День, який змінив хід історії
України, згадували і в Полтаві.
Патріотично налаштована
студентська молодь медич
ного факультету №1 разом з
проректором з науковопе
дагогічної роботи та гумані
тарної освіти доцентом Ста
вицькою Н.П. та кураторами
академічних груп кафедр фа
культету (кафедра нервових
хвороб з нейрохірургією та
медичною генетикою (завіду
вачка кафедри професор
Н.В. Литвиненко, відповідаль
на асист. А.М. Кривчун); ка
федра пропедевтики внут
рішньої медицини з доглядом
за хворими, загальної практи
ки  сімейної медицини (заві
дувач кафедри професор
Ю.М. Казаков, відповідальна
доцент С.І. Треумова); кафед
ра психіатрії, наркології та

медичної психології (завіду
вач кафедри професор А.М.
Скрипніков, відповідальний
асист. Д.І. Бойко) взяли участь
у меморіальному заході на
Соборному майдані.
У СвятоУспенському собо
рі УПЦ Київського патріархату
пройшла заупокійна літургія
за загиблими під час крива
вих подій на Майдані та під
час проведення АТО. На за
ході були присутні голова
Полтавської обласної дер
жавної адміністрації В.А. Го
ловко, представники міської
влади, народні депутати, вій
ськовослужбовці, представ
ники релігійних організацій,
громадськість міста.
Цьогорічне
відзначення
Дня Гідності та Свободи про
ходить під гаслом – «Вільні
люди творять майбутнє.

Допомога Полтавському центру соціальної адаптації

28 жовтня волонтерський
центр «В ритмі молоді» відві
дав Полтавський центр соці
альної адаптації. Спільними
зусиллями волонтерів та не
байдужих людей було зібра

но достатньо коштів, аби за
безпечити центр миючими за
собами та одноразовим по
судом, який, саме зараз, в хо
лодну пору, конче необхід
ний.

«СХОДИ
Студенти медичного фа
культету №1 долучились до
проекту «Школа лідерів ново
го покоління «Сходи в Май
бутнє»», який дає новий пог
ляд на життєві перспективи
майбутнього молоді, майбут
нього професії лікаря, грома
ди та держави. Цей проект
діє в полі актуальних світових
трендів в освіті, науці, профе
сійній, громадській і держав
ницькій практиці. Його мета –
створити та реалізувати умо
ви, що забезпечують форму
вання покоління свідомих лю
дей та української еліти: ці
лісних особистостей, що во
лодіють професійними ком
петенціями на рівні вимог
майбутнього.

Трибуна лікаря

В

Нас прийняли, як завжди, з
великим задоволенням та з
посмішкою на обличчі. Навіть
заходячи в центр, його меш
канці зустрічали нас радо та
залюбки підказали, куди тре
ба прямувати. Приходячи
кожного разу, ми спостеріга
ємо, що центр процвітає та
прагне розширюватися. Ад
міністратор центру повідо
мив нам, що 26 грудня відкри
вається підрозділ центру для
матеріводиночок, адже не
правильно, коли діти знахо
дяться разом із дорослими.
Центр приймає велику
кількість переселенців із оку
пованих територій. За пів ро

ку в центрі побувало близько
150 переселенців.
Центр Адаптації з кожним
роком відвідує все більше і
більше людей. Іноді цифри
вражають.
Волонтери змогли побачи
ти в яких умовах живуть люди
та зрозуміти, що треба ціну
вати життя та прагнути до чо
гось більшого. Побачене
вражає і змушує задумати
ся. Але найбільше вразила
привітність жителів закладу.
Долучайтеся до доброї
справи і Ви.
Допомагати так легко!
Студентський парламент

МАЙБУТНЄ»

29 жовтня відбулася зустріч з
менеджером проекту Макси
мом Чикалом, який презенту
вав проект та ознайомив сту
дентів факультету з можливос
тями опанувати за допомогою
інноваційних освітніх техноло
гій: тренінгів, відеолекцій, ве
бінарів та практичних проектів
нові компетенції в чотирьох
основних напрямках:
1. Розвиток особистості та
управлінських
навичок
і
знань.
2. Розвиток професійних
медичних навичок і знань.
3. Розвиток навичок і знань,
необхідних для активної учас
ті в студентському самоуп
равлінні та ширшої громад
ської діяльності.

4. Набуття знань, навичок і
досвіду взаємодії із громад
ськими організаціями та дер
жавними установами для
впровадження позитивних со
ціальних змін.
5. Розвиток патріотизму.
На зустрічі були присутні
заступник декана медичного
факультету №1 доцент Ющен
ко Ю.П., асистент кафедри
соціальної медицини, органі
зації та економіки охорони
здоров’я О.К. НадутаСкрин
ник, яка є регіональним коор
динатором проекту.
Студенти активно долучи
лися до дискусії про діяль
ність студентського самовря
дування, етапи створення ус
пішних проектів і можливості

їх подальшої реалізації та ок
реслили плани подальшої
участі.
Першим кроком реалізації
проекту, до якого вже долучи
лись більшість медичних вишів
України, стане безкоштовний
онлайн курс Вебінарів для
студентівмедиків, що стартує
3 листопада 2015 року та бу
де тривати 5 тижнів. Організа
тори очікують, що по завер
шенню цього етапу серед
студентів визначаться най
більш ініціативні, які отрима
ють можливість для практич
ної реалізації знань, отрима
них під час проходження он
лайнкурсу. Сподіваємося,
що наші студенти використа
ють свій шанс.

сторінка 5

«КОЛИШНІХ СТУДЕНТІВ НЕ БУВАЄ»
17 листопада, до Міжна
родного Дня студента, на
стоматологічному факультеті
відбувся захоплюючий КВК
між командами студентів та
викладачів, під девізом «Ко
лишніх студентів не буває».
Організаторами свята висту
пили студенти 1 та 2 курсу
стоматологічного факультету
під керівництвом заступника
декана з виховної роботи Не
чепаєвої Л.В.
З привітальним словом до
присутніх у залі звернулась
декан стоматологічного фа
культету професор Сидоро
ва А.І., яка підкреслила, що
студентські роки найкращий,
найяскравіший і неповторний
період у житті кожної людини
та побажала молодості, ко
хання і гарного усім настрою.
Ведучі святкового заходу,
студенти 2 курсу стоматоло
гічного факультету Кобозева
Аліна та Федоренко Сергій
презентували командиучас
ниці змагання та оголосили
склад журі конкурсу, до яко
го увійшли: декан стоматоло
гічного факультету Сидорова
А.І., заступник декана Омель
ченко О.Е., голова студент
ського парламенту Щербина
Олександра.
Команду викладачів пред
ставляли: Гладка Таміла Іванів
на (капітан команди, кафед
ра філософії і суспільних на
ук), Ленкова Оксана Олек
сандрівна (кафедра фізики),

Міщенко Сергій Віталійович
(кафедра фізики), Носенко
Віктор Олексійович (кафедра
фізики), Пелипенко Лариса
Борисівна (кафедра гістоло
гії), Рогуля Василь Олексан
дрович (кафедра анатомії),
Солдатов Олександр Костян
тинович (кафедра анатомії).
Суперниками команди вик
ладачів виступили їх вихован
ці, студенти 2 курсу стомато
логічного факультету: Тютюн

ÄÍ² Â²ÄÊÐÈÒÈÕ ÄÂÅÐÅÉ-2015
Уже п’ятий рік поспіль,
за ініціативою бібліотеки
академії та за підтримки
першого проректора Бо
бирьова В.М., деканів сто
матологічного факультету
– Сидорової А.І., медично
го факультету №1 – Рябуш
ко М.М. та медичного фа
культету №2 – Похилько В.І.,
в бібліотеці тривали Дні
відкритих дверей для пер
шокурсників.
У рамках даного заходу
співробітниками бібліоте
ки було розроблено спе
ціальне бібліотечне занят
тя, основна мета якого:
навчити користувачів вес
ти самостійний пошук ін
формації по бібліотечних
каталогах і картотеках
(особливо по електронно
му каталогу та базах да
них), навчити раціональ
ним методам пошуку фа
хової інформації, сформу
вати уявлення про ресур
си та фонди бібліотеки,
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ознайомити з відділами та
абонементами тощо.
Цьогорічні першокур
сники вразили своєю ор
ганізованістю,
відпові
дальністю та зацікавленіс
тю. Спілкування з групами
стоматологів і лікувальни
ків було приємним, зміс
товним та корисним.
П’ять років – це досвід.
Практика показала, що
такі бібліотечні заняття
значно формують основу
інформаційної грамотнос
ті та культури студентів. Ад
же вміння орієнтуватися в
інформаційному потоці,
самостійно конструювати
свої знання, використову
ючи різноманітні інформа
ційні ресурси, є одним із
найважливіших показників
рівня освіченості. Тому
навчання у даному нап
рямку – одне із першочер
гових завдань бібліотеки.
Т.Ю. Резутіна,
провідний бібліотекар

ник Олександра (капітан ко
манди), Авдєєва Анастасія,
Кислицький Віктор, Криничко
Артем, Скрипник Максим,
Степанченко Ірина, Щербина
Дар’я.
Обидві команди із великим
запалом змагались у яскра
вих і веселих конкурсах, роз
рахованих на кмітливість і ви
нахідливість. Зокрема, вибу
довували відповіді до загадок
із запропонованих букв, на

жестах капітана команда
вгадувала 10 слів із студент
ського життя, випробовували
себе в музичних конкурсах.
Під час заходу з вітальними
номерами (танцями, піснями,
поезіями) виступили студенти
першого, другого та третього
курсів стоматологічного фа
культету: Таміла Закорчменна,
Скрипник Максим, Тамуна
Мжаванадзе, Кольоса Анато
лій, Тищенко Дмитро, Ткаченко
Вікторія, Плахтієнко Антон, Зе
ленчук Євген, Бусло Максим.
Також для глядачів дарував
пісні викладач Міщенко Сер
гій Віталійович.
Захід підійшов до завершен
ня, і ведучі надали слово журі.
За результатами конкурсних
виступів, перемогу здобула ко
манда викладачів, про що по
відомила член журі, голова сту
дентського парламенту Щер
бина Олександра. Команді
переможцю були вручені при
зи (зубна щітка і паста).
«Свято вдалося і принесло
море позитиву», – зазначила
у підсумку декан стоматоло
гічного факультету Алла Іва
нівна Сидорова. Вона подя
кувала учасникам та органі
заторам заходу і заспівала
пісню разом із усіма присут
німи в залі студентами.
Т.І. Гладка,
викладач кафедри філософії і
суспільних наук, к.н.держ.упр.
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2729 жовтня 2015 року в містах
Іллічевськ та Одеса проходив VІІ
Міжнародний фестивальконкурс
мистецтв «Південний берег». В кон
курсі прийняли участь танцювальні
колективи академії – хореографіч
ний колектив «Мелліор» та ан
самбль народного танцю «Візе
рунки».
За участь в Міжнародному кон
курсі самодіяльний хореографіч
ний ансамбль «Мелліор» нагород
жений дипломом І ступеня в номі
нації «Сучасна хореографія», а ан
самбль народного танцю «Візерун
ки» – дипломом І ступеня в номінації
«Народна стилізація».

Керівники колективів нагород
жені дипломами за професіона
лізм та активну участь в проведенні
VІІ Міжнародного фестивалюкон
курсу мистецтв «Південний берег».
В заключному галаконцерті,
який відбувся в м. Одесі у концерт
холі торгівельного комплексу «Са
ды Победы», танцювальні колекти
ви ВДНЗУ «УМСА» виконали відіб
рані конкурсною комісією номери
«Весняночки» та «Черевички».
Вітаємо художні колективи з пе
ремогою!
В.І. Похилько.
Доктор медичних наук, професор,
декан медичного факультету № 2.

Трибуна лікаря

ДО ДНЯ СОЛІДАРНОСТІ З ЛЮДЬМИ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ…
Одна з останніх епідемій сучасності бу
ла прозвана чумою ХХ століття – синдром
набутого імунного дефіциту, скорочено –
СНІД. Не дивлячись на досягнення нашої
прогресивної науки, її масштаб, цинічність
і підступність досі не може залишити бай
дужим жодної більшменш розсудливої
людини.
На рахунку цієї хвороби вже безліч міль
йонів людських життів, щорічно до їх числа
додається ще і ще, й цей рахунок вже дав
но не на нашу користь.
Символ боротьби зі СНІДом – червона
стрічка, без неї зараз не проходить жодна
акція в цій області. Сама стрічка, як сим
вол розуміння та солідарності в цій нерів
ній боротьбі, була взята на озброєння з
весни 1991го року.
ВІЛінфекція є однією з найголовніших
проблем суспільства та сучасної медици
ни. За 25 років поширення ВІЛінфекція на
була характеру пандемії і стала, за визна
ченням Генеральної Асамблеї ООН, гло
бальною кризою людства. Основною тен
денцією пандемії на сучасному етапі за
лишається зростання кількості нових ви
падків інфікування ВІЛ та смертей від СНІДу.
Перші випадки ВІЛінфекції були зареєс
тровані в Україні в 1987р., а епідемія ВІЛ по
чалась в 1995р., коли вірус потрапив в се
редовище ін’єкційних наркоманів.
В 1988 році Всесвітня організація охоро
ни здоров’я оголосила 1 грудня Всесвітнім
Днем боротьби зі СНІДом, який визнано
одним з найбільш успішних днів по прове
денню масштабних акцій, спрямованих
на подолання цього захворювання. З 2005
року цей день було перейменовано в
День солідарності з людьми, які живуть з
ВІЛ.
За даними останньої міжнародної кон
ференції – понад 35,5 мільйонів чоловік у
світі проживає з ВІЛ, 67% – в країнах Афри
ки. Темпи інфікування в світі – 45 чоловік за
хвилину. З моменту встановлення діагнозу
ВІЛінфекції вперше в 1981 році від причин,
пов’язаних з ВІЛ померли більше 30 млн.
чоловік. За період епідемії в світі прожива
ло більше 3,5 млн. дітей з ВІЛінфекцією, 18
млн. дітей залишились сиротами. В Україні
кількість ВІЛінфікованих дітей понад 3,6 ти
сяч, з них 95% – діти, народжені ВІЛінфіко
ваними матерями, 5% дітей інфіковані інши
ми шляхами.
Розвиток епідемічного процесу з
ВІЛ/СНІДу в області, так як і в Україні, має
загальну тенденцію до поширення. За пе
ріод з початку реєстрації ВІЛінфекції і ста
ном на 01.10.2015р. по області було заре
єстровано 5767 випадків ВІЛінфекції, 2028
хворих на СНІД, 959 померлих від СНІДу.
Впродовж останніх років щорічно виявля
ється від 400 до 500 нових випадків ВІЛінфі
кувань.
Найбільшу питому вагу 42,9% продовжує
становити вікова категорія від 20 до 39 ро
ків. Починаючи з 2009 року статевий шлях
продовжує домінувати і станом на 1 жов
тня 2015 року становить 45,4%, паренте
ральний – 36%, від матері до дитини –
18,6%. Кількість чоловіків дещо перевищує
над кількістю жінок і складає 57,6% до
42,4%.
Дані станом на 1 жовтня 2015 року в по
рівнянні з 2005 роком свідчать про посту
пове зростання кількості інфікованих лю
дей в сільській місцевості. Співвідношення
хворих місто – село становить 53% до 47%.

Трибуна лікаря

На сьогодні в Полтавській області не має
населених пунктів, де б не реєструвалися
випадки ВІЛ/СНІДу.
Захворюваність на СНІД в Полтавській
області, на відміну від середньонаціо
нальних показників, має стабільну тенден
цію по зниженню.
Найбільшу питому вагу серед СНІДін
дикаторних захворювань продовжує зай
мати туберкульоз. Питома вага впершеді
агностованого туберкульозу серед нових
випадків СНІДу як по області, так і по Укра
їні займає більше 40%.
Смертність від захворювань, зумовле
них СНІДом продовжує зростати. Не див
лячись на розширення доступу до кон
сультування та тестування на ВІЛ, розши
рення доступу до спеціалізованого ліку
ванняАРТ, показники зростають, як в об
ласті, так і в цілому по Україні. Це свідчить
про зрілість епідемії. Найбільш вагомими
причинами, що впливають на зростання
смертності є пізнє звернення за медич
ною допомогою, низька прихильність до
лікування, присутність стигми та дискримі
нації, що стримує активне самозвернення
хворих.
Тобто не дивлячись на вихід епідемії за
межі груп ризику, статистичні дані ще раз
підтверджують твердження, що основна
маса ВІЛінфікованих продовжує бути
сконцентрована серед осіб, які мають
ризиковану щодо інфікування ВІЛ поведін
ку та їх статевих партнерів.
На сьогодні ВІЛінфекція повністю не ви
ліковується. Проте зупинити пандемію
можливо об’єднаними зусиллями урядо
вих, громадських, медичних та інших орга
нізацій. За рекомендаціями ВООЗ голов
ним засобом боротьби з ВІЛ/СНІДом є
профілактика. Основними напрямками
профілактики ВІЛінфекції вважаються:
проведення ефективних інформаційно
просвітницьких заходів та формування
безпечної поведінки як серед всього на
селення, так і серед груп підвищеного ри
зику, профілактика передачі ВІЛ від матері
до дитини, забезпечення хворих на ВІЛін
фекцію необхідними лікарськими засоба
ми, психосоціальною підтримкою і догля
дом, профілактика професійного зара
ження серед медичних працівників, подо
лання дискримінації ВІЛінфікованих.
Широко проводиться інформаційноос
вітня робота, спрямована на профілактику
поширення ВІЛ серед учнівської та сту
дентської молоді в рамках програми МОН
України «Сприяння просвітницькій роботі
«рівнийрівному» серед молоді України
щодо здорового способу життя». Така
програма впроваджується і на базі сту
дентських гуртожитків академії за участі
співробітників кафедри інфекційних хво
роб з епідеміологією та Благодійної Асоці
ації «Світло надії». В рамках психологічно
го тренінгу студенти набувають погляд на
ВІЛінфекцію, як на захворювання, обумов
лене поведінковими ускладненнями. Кін
цевою метою програми є формування в
учасників свідомої особистої позиції що
до переваг здорового способу життя, то
лерантного ставлення до ВІЛінфікованих
та підготовка тренерів програми з числа
студентівволонтерів.
Страх і неправдива інформація про ВІЛ
інфекцію спричиняють страждання в бага
тьох людей. Для толерантного ставлення
до ВІЛінфікованих важливо знати – яка по

ведінка є безпечною. ВІЛ не передається:
через рукостискання, обійми чи перебу
вання в товаристві інфікованої людини; че
рез споживання їжі, приготованої ВІЛінфі
кованою людиною; при навчанні або іграх
з ВІЛінфікованими дітьми; через повітря;
укуси комах.
Проблеми ВІЛінфекції є не лише медич
ними, а й соціальними, поведінковими. Во
ни потребують загальносуспільного реа
гування і створення ефективної профілак
тичної бази для формування сталої «без
печної поведінки» молоді. Зважаючи на
недостатність досвіду й необхідних знань
про можливу небезпеку ризикованої по
ведінки для здоров’я, молоді люди не зав
жди можуть запобігти негативних наслідків.
Перевага статевого шляху зараження
впливає на зростання кількості ВІЛінфіко
ваних вагітних та кількості дітей, народже
них від ВІЛінфікованих жінок.
Починаючи з 2001р. ВІЛінфікованим ва
гітним та новонародженим проводиться
профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ
антиретровірусними препаратами. В Ук
раїні, і, зокрема, в Полтавській області, від
мічається позитивна тенденція до змен
шення передачі вірусу дітям, народженим
від ВІЛінфікованих вагітних.
Завдяки комплексному підходу до про
ведення профілактики ВІЛінфекції від ма
тері до дитини, рівень вертикальної тран
смісії в нашій області вдалось знизити до
3,7% (станом на 01.01.2014).
Великою проблемою залишається стиг
ма деяких батьків щодо ВІЛінфекції та за
перечення діагнозу у себе і несприйняття
діагнозу ВІЛ у дітей, що призводить до від
мови АРТ, розвитку клініки СНІДу та непоп
равних наслідків.
Батьки, які відмовляються від лікування
дітей, вчиняють злочин. Звісно, лікар не мо
же примусити пацієнта, в тому числі й за
конного представника дитини, прийняти
медичну допомогу. У випадку відмови від
медичного втручання відносно дитини
батькам (опікунам) надається адекватна
інформація щодо наслідків для здоров’я
дитини, у разі відмови від лікування – інфор
мування органів опіки та піклування згідно
чинного законодавства. Лише антиретро
вірусне лікування збереже життя, здоров’я
та майбутнє дитини.
Нинішня обласна цільова соціальна
програма протидії ВІЛінфекції/СНІДу на
20152018 роки, що була затверджена рі
шенням тридцять першої сесії шостого
скликання обласної ради від 02.10.2015,
включає п’ять розділів заходів, реалізація
яких направлена на зниження рівня захво
рюваності і смертності від ВІЛінфек
ції/СНІДу, шляхом забезпечення створен
ня системи безперервного надання якіс
них і доступних послуг з профілактики та ді
агностики ВІЛінфекції.
Особлива роль в нинішній програмі при
діляється завданням з догляду та підтрим
ки ВІЛінфікованих та хворих на СНІД, а та
кож надання соціальних послуг представ
никам груп підвищеного ризику щодо інфі
кування ВІЛ, що дає можливість здійсню
вати інтегрований підхід до надання профі
лактичних послуг та медичного обслугову
вання цих категорій населення.
Проф. Дубинська Г.М., доц. Коваль Т.І.,
ас. Руденко С.С.
Кафедра інфекційних хвороб
з епідеміологією.
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ
До Дня української мови
та писемності (9 листопа
да) з ініціативи кафедри ук
раїнознавства та гуманітар
ної підготовки (зав.кафедри
доц. Т.О. Лещенко) студенти
ВДНЗУ «УМСА» долучилися
до написання Всеукраїн
ського диктанту національ
ної єдності. Разом із ними
перевіряли рівень власної
грамотності і викладачі ка
федри.
У День української писем
ності й мови українці в усьо
му світі мали змогу долучити
ся до ювілейного, XV Дик
танту національної єдності.
Цю унікальну акцію Націо
нальна радіокомпанія Укра
їни започаткувала ще у 2000
році. Відтоді щороку україн
ці – від великого до малого –
можуть взяти участь у напи
санні
радіодиктанту
та
з’ясувати, наскільки добре
знають рідну мову, а ще –
продемонструвати солідар
ність з усіма, хто любить і ша
нує рідне слово, хто хоче,
щоб українці спілкувалися
українською мовою і збе
регли її для нащадків.
Щороку Національна ра
діокомпанія отримує понад
10 тисяч листів з радіодик
тантом. Кількість учасників
Диктанту національної єд
ності постійно зростає, а ге
ографія – поширюється.
Статус міжнародного дик
тант має вперше: у понеді
лок радіомости вдалося на
лагодити зокрема з україн
цями Австралії, Китаю, Росії,
Португалії та Польщі. Це лю
ди різного віку і різних про
фесій: школярі і студенти,
військові і робітники, пенсіо
нери і домогосподарки.
Пряма трансляція – телема
рафон відбувавсяся протя
гом двох годин із аудиторії
ім. Михайла Максимовича
Київського національного
університету ім. Т.Г. Шевчен
ка, де диктант писали сту
денти, викладачі. На напи
санні були присутні віце
прем’єрміністр з гуманітар
них питань В’ячеслав Кири
ленко, міністр освіти Cергій
Квіт, перший заступник голо
ви Держкомтелерадіо Бог
дан Червак, директор Укра
їнського інституту національ
ної пам’яті Володимир В’ят

рович, митці, науковці, гро
мадські діячі. На відмінників,
які написали диктант без
жодної помилки, тепер че
кають призи.
Цього року диктант проз
вучав не тільки в радіоефірі.
Його транслював і телека
нал «UA: Перший» із сурдо
перекладом для людей із
вадами слуху. Крім того, дик
тант можна було слухати по
першому й третьому кана
лах Українського радіо. Та
ким чином, написати дик
тант могли й охочі за кордо
ном.
Темою заходу цього року
став власне ювілей радіо
диктанту. Текст, що мав наз
ву «Радіодиктанту націо
нальної єдності – 15 років»,
продиктував автор шкільних
підручників із української
мови та літератури, відомий
лінгвіст та радіоведучий
Олександр Авраменко. Як
правило, текст – автор
ський, ексклюзивний, ство
рений спеціально на замов
лення Українського радіо
відповідно до всіх приписів і
норм правопису – склада
ється з близько 150 слів.
Диктор читає його в прямо
му ефірі двічі.
Диктант за ці 15 років вий
шов на новий рівень. Тепер
він збирає тисячі українців
не лише в Україні, але й за
кордоном. Мета диктанту –
не просто перевірити знан
ня мови, а й заохотити лю
дей популяризувати, захи
щати і сприяти розвитку ук
раїнської мови.
До написання радіодик
танту національної єдності
долучився і віцепрем’єр, мі
ністр культури В’ячеслав Ки
риленко. За його словами,
диктант був не надто склад
ним, але складність тексту –
це не найголовніше. Ті, хто
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відчуває себе українцями, у
цей день мають приділити
більше уваги мові, тож такий
захід дуже доречний, вва
жає міністр.
«У написанні було найс
кладнішим те, що приміром
я диктант вже давно не пи
сав. Якби це робити більш
менш регулярно, то було б
зовсім легко. Але ж головне
– не граматика. Це – символ,
подія, яка привертає увагу
до української мови, до її
важливості, необхідності, і
до її становища. Це – додат
ковий привід обговорити ті
проблеми, які у нас є», – го
ворить Кириленко.
Кожен охочий міг долучи
тися до акції та написати
диктант просто біля прийма
ча чи телевізора. Далі – за
бажанням – можна було від
правити роботу впродовж
двох днів на Українське ра
діо для перевірки (01001, Ки
їв1, вул. Хрещатик 26), а
можна дочекатися, доки
текст з’явився на сайті та пе
ревірити власноруч. До роз
гляду приймалися лише ру
кописи. Надсилати можна
було традиційні, паперові
листи, а з 2014 року – і в
електронному вигляді (у цьо
му випадку роботу слід було
відсканувати або сфотогра
фувати).
Підбиття підсумків і уро
чистий фінал акції відбува
ється в грудні. В прямому
ефірі ведучі та автор розпо
відають про кількість листів,
географію, особливості тек
сту та найбільш поширені
помилки. Переможці отри
мують призи та привітання в
прямому ефірі. Втім, 2014 ро
ку було запроваджено но
вовведення. Вперше за чо
тирнадцять років, з огляду на
складну ситуація в державі,
диктант писали не за пода

рунки та премії, а лише в ім’я
ідеї. Але без приємних сюр
призів не обійшлося: усі, хто
написав диктант без поми
лок, стали героями спеці
альних сюжетів в ефірі Укра
їнського радіо.
За час проведення Всеук
раїнського диктанту націо
нальної єдності постійно
збільшується аудиторія та
географія учасників. Десят
ки тисяч листів надходять з
усіх областей України та з
за кордону: Німеччини, Бель
гії Великої Британії, Канади,
Аргентини, Литви, Норвегії,
Польщі, Швеції, Франції, Ро
сії, Білорусі, Молдови, Таї
ланду. Пишуть люди різного
віку і різних професій. Пи
шуть наодинці з приймачем і
цілими колективами. А 2014
го в Київському університеті
імені Б.Грінченка встановле
ний рекорд – «Наймасові
ший диктант на одній лока
ції», який одночасно і в одній
аудиторії писали 689 людей.
Популярність радіодик
танту щороку зростає. І
найголовніше в ньому – це
не перевірка знань і не хизу
вання здобутою високою
оцінкою чи отриманим по
дарунком. Важлива солі
дарність з усіма, хто любить
і шанує рідне слово, хто хо
че, щоб українці говорили
українською мовою і збе
регли її для нащадків.
Радіодиктант — це дуже
простий і доступний кожно
му жанр колективної твор
чості. Бо він єднає усіх неза
лежно від віку, освіти, життє
вого досвіду чи соціального
статусу. Бо він дарує особ
ливе відчуття причетності до
творення спільної справи.
Бо писати радіодиктант
можна будьде і будь з ким!
Бо радіодиктант змушує на
ші серця завмирати в унісон
на кожному розділовому
знакові. Радіодиктант не пе
ревіряє грамотність, а єд
нає навколо мови!
В.Г. Юфименко,
викладач кафедри
українознавства та гуманітарної
підготовки
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