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Дорогі друзі!
Щиро вітаємо Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Ці святкові дні наповнені радістю очікування чуда й казки,
душевного тепла і надії, здійснення всіх задумів.
Від усього серця бажаємо здоров’я, щастя, добробуту у Вашій оселі, благополуччя.
Нехай Новий Рік буде багатим на добро, щедрим на успіхи і стане для нашої
рідної України роком миру та процвітання.
Веселих Вам колядок! Хай дорогу в майбуття осяває яскрава Різдвяна Зірка!
З повагою та щиро
Ректор академії
Голова профкому

В. Ждан
3. Борисова

ÀÊÒÎÂÀ ÐÀÄÀ. Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ
23 грудня у ВДНЗУ «УМСА»
відбулося традиційне засідан
ня вченої ради, присвячене під
сумкам, досягненням та пер
спективам розвитку науково
практичної діяльності профе
сорськовикладацького скла
ду академії, яке проходить що
року напередодні новорічних
свят.
У святково прикрашеній
п’ятій аудиторії зібралися чле
ни Вченої ради, одягнуті в ман
тії.
Засідання розпочалося зі
вступної промови ректора ака
демії професора В.М. Ждана.
Він зазначив, що у році, який ми
нає, нам є чим пишатися, наго
лосив на основних здобутках
академії, перемогах на олімпі
адах, місцями, які посідаємо у
рейтингах України й світу та
прагненні до ще кращих ре
зультатів. Вячеслав Миколайо
вич привітав усіх співробітників
та їх сім’ї з наступаючими свя
тами – Новим роком та Різдвом
Христовим, побажав щастя,
здоров’я, душевного тепла, ро
динного затишку, миру в дер
жаві та всього найкращого.
Разом із проректором з нау
кової роботи професором І.П.
Кайдашевим, за багаторічну
сумлінну працю, високий про
фесіоналізм, значний особис
тий внесок у підготовку кваліфі
кованих медичних кадрів, вони
урочисто вручили почесні наго
роди нашим невтомним праців
никам.
За високі рейтингові показни
ки наукової діяльності грошо
вою премією заохотили Скрип
нікова А.М., Непораду К.С.,
Аветікова Д.С. та Крючко Т.О.
«Відзнаку ректора» було вру
чено Шепітьку В.І., Бобирьовій

Л.Є., Крючко Т.О. та Андрієнко
М.О.
Вітали також наших здібних
студентів, які зайняли призові
місця на Всеукраїнській сту
дентській олімпіаді – Скрипни
ка М., Сороку Ю., Агашова Є.,
Гичак П., Гринь О., Чижик М. та
Скрипника Р.
Згідно зі встановленою тра
дицією відбулося й урочисте
поздоровлення
працівників
академії, яким у 2015 році при
суджено науковий ступінь та
присвоєно вчене звання.
Дипломами Доктора наук
нагородили: Дельву М.Ю. та
Дмитренко М.І.
Дипломи кандидатів наук от
римали: Коптєв М.М., Макаро
ва О.М., Труфанова В.П., Дев’ят
кіна Н.М., Муковоз О.Є., Лав
ренко А.В., Куроєдова К.Л., По
да О.А., Тесленко Ю.В., Шин
дер В.В.
Атестати професорів вручи
ли: Животовській Л.В. та Чорно
бай А.В.
Атестатами доцентів були на
городжені: Бублій Т.Д., Гопко
О.Ф., Доленко О.Б., Настрога
Т.В., Писаренко О.А., Саргош
О.Д., Тарасенко Я.А., Бережна

О.Е., Боднар В.А., Іваницький
І.В., Коломіць С.В., Шуть С.В., Ге
расименко Н.Д., Омельченко
О.Є., Проскурня С.А., Телюков
О.С., Таряник К.А.
Докторам наук було урочис
то вперше надягнено мантії –
середньовічний символ служи
телів науки.
З доповіддю «Про науково
практичну діяльність ВДНЗУ
«УМСА» за 2015 рік» виступив
проректор з наукової роботи
професор І.П. Кайдашев.
Він коротко, але змістовно
розповів про основні наукові
здобутки академії, підготовку
наукових кадрів, наукові ре
зультати діяльності за останні
роки, НДР, патентноліцензійну
діяльність, видання фахових
журналів, роботу спеціалізова
ної вченої ради. Також Ігор Пет
рович окрему увагу звернув на
рейтингову оцінку професор
ськовикладацького складу за
результатами наукової діяль
ності та на необхідність по
дальшого розвитку міжнарод
ного наукового співробітниц
тва. Проректор наголосив на
науковому потенціалі нашого
вузу та висловив щирі сподіван

ня на його подальше зростан
ня, побажавши щастя, здо
ров’я та наснаги у наступному
році.
З традиційною актовою про
мовою «Системное воспале
ние и инсулинорезистентность
как основа современной внут
ренней патологии» дуже цікаво,
змістовно та професійно висту
пив керівник наукової школи,
професор кафедри внутріш
ньої медицини №3 з фтизіатрією
професор Расін Михайло Сах
нович.
Колектив кафедри та його
численні учні зворушливо вира
зили шану та слова вдячності
своєму незрівняному вчителю,
якого вони дуже цінують, за йо
го мудрість, доброту, чуйність,
багаторічне та самовіддане
служіння обраній справі, висо
ку професійну майстерність,
численні наукові та практичні
здобутки, готовність прийти на
допомогу та завжди дати про
фесійну пораду.
Про діяльність НДІ ГІОРПФ у
2015 році доповіла директор
Л.Е. Весніна, зазначивши, що
цього року план роботи було
виконано у повному обсязі.
Про успіхи, численні здобут
ки та досягнення конструктив
но доповіли голова ради моло
дих учених професор В.О. Кос
тенко та куратор СНТ профе
сор К.С. Непорада, побажав
ши ще більше вагомих наукових
досягнень у подальшій діяль
ності.
Завідувачка наукового відді
лу Мороховець Г.Ю. доповіла
про основні вимоги до друко
ваної наукової продукції.
Єлизавета Золотарьова.

Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ Ç ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃ²¯ – ÍÀÄ²ÉÍÈÉ ÏÐÎÂ²ÄÍÈÊ ÇÍÀÍÜ!
Позитивні результати в практичній ді
яльності лікаря напряму залежать від йо
го вміння використовувати ефективні лі
карські засоби. Такі знання майбутньо
му фахівцю надає фармакологія, зна
чення якої невтримно підвищується у
зв’язку із зростанням обсягу фармацев
тичного ринку і новими досягненнями у
галузі. Тобто, опанування студентом
знань з властивостей лікарських засобів
протягом навчання у вищому навчально
му закладі формує фундамент для май
бутніх успіхів в практичній діяльності
лікаря.
Інтегрування України до Європей
ського освітянського простору накла
дає на викладачів вищої школи важливу
задачу по підготовці якісних фахівців.
Зрозуміло, що нагальною проблемою
сьогодення є забезпечення студентів
оновленою навчальною літературою
фармакологічного напрямку. Нарешті
сучасне видання з фармакології з’яви
лось у майбутніх лікарів. Це підручник
«Фармакологія» / Чекман І.С., Бобирьов
В.М., Кресюн В.Й. ін.  Вінниця: Нова кни
га, 2011. – 432 с./, рекомендований МОН
України для студентів ВНЗ України IIIIV
рівнів акредитації. Він підготовлений спе

ціалістамифармакологами трьох про
відних вузів України (Національний ме
дичний університет ім. О.О. Богомольця,
Українська медична стоматологічна
академія, Одеський національний ме
дичний університет). Це видання відпові
дає найбільш вимогливим критеріям ви
щої школи, йому вже надали позитивну
оцінку викладачі та студенти медичних
вузів України.
Складний і об’ємний матеріал підруч
ника поділений на три розділи, виклада
ється державною мовою й поданий в
зручній і простій для сприйняття формі. У
підручнику викладені знання з фунда
ментальної дисципліни – фармакології,
що допомагає оволодіти властивостями
і механізмами дії основних груп препа
ратів, показаннями та протипоказання
ми до їх використання, побічною дією
тощо. У виданні також приведені реко
мендації з основ сучасної фармакоте
рапії та матеріал з надання невідклад
ної допомоги при гострих станах, які мо
жуть розвинутись в умовах клінічної
практики. Включення у зміст підручника
матеріалу з фармакотерапії викликає у
студентів інтерес до вивчення ліків і ство
рює додаткову мотивацію. Матеріал з

правил виписування є дуже важливим
для отримання необхідних практичних
навичок. Приваблює та надихає студен
тів до вивчення матеріалу простота його
викладення, яскравість в оформленні та
численність ілюстрацій.
Таким чином підручник «Фармакологія»
представляє інноваційну навчальну літе
ратуру. Поперше, використаний оригі
нальний підхід у викладенні навчального
матеріалу, а саме розглянуті питання
фармакологічної характеристики лікар
ських засобів, що є класичним, поєдну
ються з принципами їх застосування. По
друге, підручник ілюстрований великою
кількістю алгоритмів, схем та малюнків з
механізмів дії та застосування препара
тів, що дає змогу студентам краще опа
нувати матеріал.
Актуальність нового підручника безза
перечна, він є зразком сучасної нав
чальної літератури, чим максимально
наближує теоретичні знання студентів
до практичних потреб охорони здо
ров’я. На наш погляд підручник «Фарма
кологія» заслуговує високої оцінки дер
жави.

Директор бібліотеки ВДНЗУ «УМСА»
О.Б. Боровик

ДЕРЖАВНИЙ РОЗПОДІЛ ВИПУСКНИКІВ ВДНЗУ «УМСА» 2016 РОКУ
11 грудня 2015 року в ВДНЗУ
«УМСА» пройшов державний
розподіл під головуванням
ректора академії, професо
ра Ждана Вячеслава Мико
лайовича.
Державний розподіл про
водився за участі представ
ників МОЗ України: Григоров
ської Світлани Валеріївни –
начальника Управління робо
ти з персоналом та внутріш
ньої безпеки МОЗ України, Га
сюк Галини Ігорівни – головно
го спеціаліста відділу медич
них та фармацевтичних кад
рів Департаменту кадрового
менеджменту, освіти та науки
МОЗ України, Котова Сергія
Олександровича – начальни
ка управління охорони здо
ров’я Полтавської міської ра
ди та Оглоблі Олександра
Миколайовича – начальника
відділу медичних кадрів Де
партаменту охорони здо
ров’я Полтавської обласної
державної адміністрації.
На розподілі були присутні
також проректор з науково
педагогічної роботи та після
дипломної освіти професор
Скрипник Ігор Миколайович та
голова Студентського парла
менту Щербина Олександра.
Ректор привітав шановних
гостей та, наголошуючи на
прекрасній підготовці наших
випускників, завірив у впевне
ності, що свої професійні
обов’язки вони будуть викону
вати на відмінно.

2 сторінка

У доброзичливій атмосфері
декан стоматологічного фа
культету професор Сидоро
ва Алла Іванівна, декан ме
дичного факультету №1 про
фесор Рябушко Микола Ми
колайович та медичного фа
культету №2 професор По
хилько Валерій Іванович, по
передньо провівши велику
роботу по з’ясуванню усіх
обставин працевлаштування
майбутніх спеціалістів, врахо
вуючи побажання та пер
спективи студентів, організо
вано провели розподіл.
Швидко та злагоджено
пройшла процедура для сто
матологічного
факультету
академії.
Усього за державним за
мовленням передбачалося
працевлаштування 24 моло
дих спеціалістів 5го курсу.
Більшість із них, а саме 16
осіб (66,7%), були направлені

на роботу у міські заклади
охорони здоров’я, 8 осіб
(33,3%) – у сільську місцевість.
План державного розподілу
виконано на 100%.
Майбутні випускники пра
цюватимуть за спеціальнос
тями: лікарстоматолог, лікар
стоматолог дитячий, лікар
стоматологхірург, – терапевт,
– ортодонт та лікарстатис
тик.
Також якісно та організова
но був проведений розподіл
на медичному факультеті №1
та медичному факультеті №2.
163 випускники бюджетної
форми навчання медичного
факультету №1 були направ
лені у 14 областей нашої кра
їни. На роботу до закладів
охорони здоров’я у сільській
місцевості було розподілено
87 осіб (58%), у міські – 63
особи (42%). Вони працюва
тимуть за 33ма спеціальнос

тями. Найрозповсюдженіши
ми цього року серед студен
тів стали такі посади: лікар
загальної практикисімейний
лікар (23 особи), акушергі
неколог (14 осіб), МНС (12
осіб), терапевт та анестезіо
лог, рентгінолог, хірург. Три
надцять випускників отрима
ли можливість самостійного
працевлаштування.
На медичному факультеті
№2 60 молодих спеціалістів 6
го курсу отримали своє пер
ше призначення. Розподіл
проводився за 10ма спеці
альностями. Майбутні лікарі
будуть відточувати свою май
стерність у 13 областях нашої
країни. Випускники працюва
тимуть на посадах: лікарпе
діатр (21 особа), лікар за
гальної практикисімейний лі
кар (21 особа), а також нев
ролог дитячий, лікарпедіатр
неонатолог, – дільничний, лі
кар отоларинголог, – хірург, –
психіатр, – ортопедтравма
толог дитячий та лікарфтизі
атр дитячий дільничний.
На роботу у сільські закла
ди охорони здоров’я було
направлено 28 осіб (50,9%), у
міські – 27 осіб (49,1%). Са
мостійно працевлаштуватися
отримали змогу 5 студентів.
Вітаємо випускників з отри
манням державних місць
працевлаштування!
Єлизавета Золотарьова.

Трибуна лікаря

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ ÇÓÑÒÐ²× Ç ÏÈÒÀÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ Â ÊÐÀ¯Í²
Викладачі кафедри соці
альної медицини, організації
та економіки охорони здо
ров’я з біоститистикою і ка
федри експериментальної та
клінічної фармакології з клініч
ною імунологією та алерго
логією, студенти 56 курсів
медичних факультетів №1, №2
академії на чолі з заступни
ком декана медичного фа
культету №1 доцентом Ю.П.
Ющенко взяли участь у гро
мадській зустрічі на тему
«Конституційний процес в Ук
раїні: від договору політичних
еліт до суспільного консенсу
су», яка відбулася 10 грудня в
Полтавській обласній дер
жавній адміністрації.
Захід ініційований Міжна
родним центром перспектив
них досліджень та проводив
ся з метою започаткування
загальнонаціонального, інк

люзивного процесу щодо
створення нової Конституції у
рамках проекту «Побудова
загальносуспільного діалогу
для проведення конституцій
ної реформи». Основними
спікерами виступали визнані

фахівці в сфері конституційно
го права Геннадій Друзенко,
Віктор Жердицький, Тарас
Стецьків, Сергій Кіщенко.
На зустрічі було обговоре
но, якою повинна бути нова
Конституція та яким чином но

вий Основний закон може
сприяти збереженню Украї
ни.
У ході дискусії співзаснов
ник коаліції громадянського
суспільства «Народна Кон
ституція» Геннадій Друзенко
зазначив, що «українське
суспільство досягло тієї сис
темної кризи, коли від зміни
влади покращення не нас
тає. Чинна Конституція не від
повідає жодним реаліям – Ук
раїна як соціальна держава
з задекларованою безоплат
ною медициною і освітою не
існує…».
Тому сьогодні постало пи
тання про підготовку проекту
нової Конституції, яка буде
результатом роботи громади,
матиме більшу легітимність, а
у громадян створить відчуття
відповідальності за країну.

ÌÀÐÀÔÎÍ ÍÀÏÈÑÀÍÍß ËÈÑÒ²Â – ÃËÎÁÀËÜÍÀ ÏÐÀÂÎÇÀÕÈÑÍÀ ÀÊÖ²ß
10 грудня 2015 року, до Дня
прав людини, для студентів І
та ІІ курсів стоматологічного
факультету кафедрою філо
софії і суспільних наук
(к.н.держ.упр. Гладка Т.І.) бу
ло проведено Марафон на
писання листів – 2015. До ак
ції також приєднались сту
дентиіноземці.
Цю глобальну правозахис
ну акцію організовує Міжна
родна організація Amnesty In
ternational. Саме у ці дні люди
з понад 200 країн світу підпи
сують петиції до урядів, пре
зидентів, надсилають мільйо
ни листів і повідомлень на за
хист тих, чиї права було пору
шено та на знак солідарності
з ними.
Захід відкрила заступник
декана з виховної роботи
стоматологічного факультету
Людмила Володимирівна Не
чепаєва, яка наголосила на
значимості прав людини для
кожного та важливості участі
в зазначеній акції.
Під час заходу учасники
Марафону переглянули фільм
про «Історію прав людини»,
дискутували з питань: «Що та
ке права людини? Які мають
права студенти? Скільки прав
у людини? Де вони зафіксо
вані?». Свої відповіді активно
пропонували Степанченко
Ірина (5гр., ІІ курс), Парген
танян Марина (5гр., ІІ курс),
Литвин Влад (5 гр., І курс), Ба
систа Тетяна (7 гр., І курс),
Руденко Влад (7 гр., І курс) та
інші.
Студенти 7 групи І курсу Те
тяна Басиста, Єлизавета Бу
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шинська, Влад Зеленський,
Влад Руденко, Ольга Сінчен
ко, Марія Федорчук ознайо
мили присутніх зі справами
«Марафону написання лис
тів – 2015». Цього року Am
nesty International закликає
писати листи на захист жінки
з Сальвадору, яку засудили
до 30 років у в’язниці за на
родження мертвої дитини;
карикатуриста Зунара з Ма
лайзії, якому загрожує 43 ро
ки позбавлення волі за крити
ку влади; лікаркистоматоло
га Ранію Алабассі з Сирії,
що впроваджувала соціальні
проекти на базі власної кліні
ки, безкоштовно лікувала зу
би нужденним; журналіста з
Узбекистану
Мухаммада
Бекжанова, який є одним із
найдовше утримуваних за
гратами журналістів у світі;
студентки Піо Піо Аунь із Мям
ни, що виступила на мирному
зібранні проти нового Закону
про національну освіту, згід
но з яким в університетах за
бороняються, зокрема, са

моврядні організації студент
ства та викладачів, а вищі
навчальні заклади будуть за
лежати від Міністерства осві
ти. Особливе місце в цього
річному Марафоні посідає
справа Олега Сенцова,
Олександра Кольченка та
Геннадія Афанасьєва, грома
дян України, несправедливо
засуджених російським су
дом за любов до своєї Бать
ківщини.
Присутнім на заході було
запропоновано переглянути
відеопрезентацію із звер
ненням до громадян журна
лістів, правозахисників, ху
дожників та письменників на
писати листи на підтримку
потерпілих.
Після цього студенти актив
но почали підписувати пети
ції, долучились до написання
листів. Особливо гостро пе
рейнялись проблемою пору
шенням прав людини інозем
ні студенти, всі вони написа
ли листи на підтримку ув’яз
нених.

У листах студенти заохочу
вали несправедливо засуд
жених, співчували та вислов
лювали слова вдячності за
незламність та боротьбу за
права людини.
«Головне не здаватись і не
зламатись під натиском лю
дей, що не мають ніякого уяв
лення про честь і гідність, –
пише у листі Таня Басиста, –
моє місто Канів підтримує
Вас, Олеже Сенцов».
«Такі люди, як Ви, змінять Ук
раїну і світ», – зазначає у сво
єму листі, адресованому
Олегу Сенцову, Єлісєєва
Настя.
Будабліж Мохаммад, сту
дент 22 групи, ІІ курсу факуль
тету іноземних студентів зак
ликає звертається до прези
дента відпустити журналіста
з Узбекистану Мухаммада
Бекжанова.
«Теодоро, тримайтеся, я ві
рю, що мій лист Вам допомо
же», – співчутливо пише Оля
Сінченко жінці з Сальвадору,
яка народила мертву дитину.
Разом із студентами підпи
сувала петицію і заступник
декана з виховної роботи Не
чепаєва Л.В.
Приєднуймось до «Мара
фону написання листів», бо
рімось за права людини у
всьому світі, адже одна лис
тівка нічого не змінює – тисячі
творять дива!

Т.І. Гладка,
викладач кафедри філософії
і суспільних наук,
к.н.держ.упр.
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Міжнародний день прав людини
10 грудня у 5й аудиторії Вищого
державного навчального закладу Ук
раїни «Українська медична стомато
логічна академія» відбувся святковий
концерт, присвячений Міжнародному
дню прав людини.
Організований деканатом факуль
тету підготовки іноземних студентів,
відділом культурноосвітньої діяльності
та Студентським парламентом нашої
академії, захід зібрав повний зал заці
кавлених глядачів – окрім великої кіль
кості студентів, завітали представники
адміністрації академії, викладачі та
співробітники нашого вишу.
Зі святом, яке є важливим днем для
сучасного суспільства, присутніх поз
доровив проректор з науковопеда
гогічної та міжнародної діяльності
професор Вадим Михайлович Нові
ков. Він наголосив, що разом із адмі
ністрацією академії зробить усе не
обхідне для правового перебування
студентівіноземців у нашій державі і
побажав, щоб усі роки навчання у
ВДНЗУ «УМСА» були наповнені радіс
тю, новими творчими, професійними
здобутками, а також щастя, здоров’я,
наснаги та успіхів у подальшому житті.
Захід прикрасили й чарівні ведучі –
Анна Дворник і Євгеній Баскін, які про
тягом усього дійства ознайомлювали
нас із основними правами людини, їх
походженням та цінністю.
На початку вечора запальним біло
руським танком «Левоніха» присутніх
привітав народний самодіяльний ан
самбль танцю «Юність» (керівник Оле

на Матюніна). Лауреати Всеукраїн
ського фестивалю – конкурсу «Літні то
ни – 2015» музичне тріо «Тараб» із Йор
данії (керівник Ігор Табель) порадува
ли увесь зал атмосферною грою на
музичних інструментах та колоритним
виконанням пісні. Композицією «Гарні
дівчата» оплески зірвав й студент ІІ
курсу стоматологічного факультету,
Лауреат Всеукраїнського фестивалю
– конкурсу «Ліра Гіппократа» Артем
Саркісян. Справжнім сюрпризом
став приголомшливий танець у грузин
ському народному стилі студента
першого курсу медичного коледжу
академії Андамови Андама і ансам
блю танцю «Каві каус». Лауреати між
народних фестивалів вокальне тріо
«Чар зілля» (керівник Ігор Табель) за
чарували глядачів проникливим вико
нанням української пісні. Усі виконавці
представляли свої країни з притаман

ними їм традиціями, відповідною
енергетикою та рідною мовою.
Приємним подарунком став за
пальний та жвавий виступ танцюваль
ного колективу благодійної організа
ції полтавського єврейського фонду
«Хесед несеш» (керівник Оксана Гри
горьєва).
Нікого не залишили байдужими сво
їм виступом наш незрівнянній народ
ний самодіяльний вокальний ан
самбль «Мальви» (керівник Людмила
Сидоренко), виконавши один з номе
рів разом із Заслуженим артистом
естрадного мистецтва України Ігорем
Табелем.
Усіх виступаючих глядачі підтриму
вали голосними оплесками та з за
хопленням спостерігали за цікавим
дійством.

Єлизавета Золотарьова.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВІНОЗЕМЦІВ

27 листопада 2015 року
в аудиторії №5 морфоло
гічного корпусу ВДНЗ
України «Українська ме
дична
стоматологічна
академія» проректором з
науковопедагогічної та
міжнародної діяльності,
доктором медичних наук,
професором Новіковим
Вадимом Михайловичем
була прочитана відкрита
4 сторінка

лекція для студентівіно
земців 1го курсу стома
тологічного, 1го курсу
медичного факультету та
студентів, що були пере
ведені з інших медичних
вишів.
Лекція була організова
на з синхронним перек
ладом на англійську мову
(перекладач
Рибалко
М.О.).

У своїй лекції професор
В.М. Новіков знайомив
студентів зі структурою
академії, її керівництвом,
підрозділами, загальними
правилами
поведінки,
навчання, спілкування в
новому для них вищому
медичному навчальному
закладі.
На лекції були присут
ні: декан факультету під
готовки іноземних сту
дентів доцент Буря Л.В.,
заступники декана до
центи Прилуцький О.К.,
Білоконь С.О. та Поло
вик О.Ю. Також на про
ведену лекцію були зап
рошені гості з Полтав
ського університету еко
номіки і торгівлі: про
ректор з науковопедаго
гічної роботи та міжна

родних зв’язків, доктор
економічних наук, про
фесор Чернявська Олена
Валеріївна, декан фа
культету підготовки іно
земних студентів, канди
дат педагогічних наук,
доцент Дзекун Юрій
Олексійович та завідувач
сектором по організації
набору іноземних сту
дентів Мілославська Ал
ла Володимирівна.
Лекція проведена на
високому інформативно
му рівні, а зустріч із коле
гами іншого вишу зали
шила теплі спогади та
сподівання на подальшу
співпрацю.
О.Ю. Половик
заступник декана факультету
підготовки іноземних
студентів.
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МІСТЕР ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ – БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА НОМІНАЦІЯ
Кафедра
терапевтичної
стоматології вже зробила гар
ною традицією проводити ці
каві і щоразу нові інтелектуаль
ні заходи разом із куруємим
випускним курсом. Цей нав
чальний рік, на щастя, не став
виключенням. 19 листопада в
аудиторії №7 відбулося нове та
безпрецедентне, веселе та
дотепне, інтелектуальне та
кмітливе шоу «Містер терапев
тичної стоматології».
У затишній осінній атмосфе
рі з фантазмами справжніх
джентльменів була сконцен
трована чоловіча харизма,
неперевершена
елеган
тність, вражаючий інтелект та
дотепна кмітливість. Саме в
таких умовах вперше відбуло
ся інтелектшоу «Містер тера
певтичної стоматології», що
мало на меті виявити найкра
щого серед кращих студентів
випускного курсу.
Традиційно осіннє дійство
було присвячене Міжнарод
ному дню солідарності сту
дентів. Але цього року ще два
вагомих приводи надихали
організаторів шоу – Міжна
родний день чоловіків та Між
народний день відмови від па
ління (No Smoking Day). Адже
останні два свята припали
саме на день проведення за
ходу – 19 листопада. Міжна
родний день чоловіків – свято
відносно молоде та врівнова
жуюче, адже чоловіки раз у
рік повинні мати можливість
стати винуватцями свята, як і
жінки, причому незалежно від
віку і роду занять. Міжнарод
ний день відмови від паління
був запропонований Амери
канським онкологічним това
риством і має на меті сприяти
зниженню поширеності тютю
нової залежності, залучати до
боротьби проти куріння всі
верстви населення і лікарів
усіх спеціальностей, профі
лактувати тютюнопаління та
інформувати суспільство про
згубний вплив тютюну на здо
ров’я. Отже, під егідою сту
дентського та чоловічого свя
та, з акцентом на шкідливий
вплив паління та здоровий
спосіб життя, і пройшла ця
незвичайна номінація.
За звання «Містер терапев
тичної стоматології» у запек
лій боротьбі зійшлися 14 юна
ків V курсу стоматологічного
факультету, що є активними та
позитивними, старанно нав
чаються та прагнуть стати
гарними лікарями. Вітали пре
тендентів на головний титул
нестандартно та подомаш
ньому тепло, використовуючи
ті характеристики та епітети,
що широко відомі серед од
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нокурсників. Так, Філімонова
Олександра зустрічали, як
«кореневого буравчика», а
Сусло Євгена – як «хорошого
хлопця з Кривого Рогу». Васи
люк Олександр відрекомен
дував себе як «Сашаювелір»,
а Дячук Олександр – як «док
тор Зло». Четверо учасників
об’єдналися за східним по
ходженням і репрезентували
донецьку «Cosa Nostra»: Зєм
цов Олександр – «дончанин
один», Супереко Андрій –
«дончанин два», Оніпко Де
нис – «дончанин три», Труш
Олександр – «дончанин чоти
ри». Гучні оплески викликала
поява відомого на курсі, як
«душа компанії» Васіна Кири
ла та «продюсера» курсу
Яковишена Валентина. Наш
захід не міг відбутися без
участі харизматичного «мужа
на час» Коротича Дениса, ці
леспрямованого та завзятого
Дмитраша Ігоря та врівнова
женого «Луцького мачо» Мор
гуна Тараса. А представлен
ня Дмитрука Богдана не зали
шило жодного глядача без
посмішки, адже він репрезен
тував себе, як «Бодька – бос
всіх павуків».
За ходом гри спостерігали,
оцінювали наших учасників та
вирішували спірні питання ча
рівні члени жіночого журі:
д.мед.н., проф. Петрушанко
Тетяна Олексіївна, д.мед.н.,
проф. Ткаченко Ірина Михай
лівна та декан стоматологіч
ного факультету проф. Сидо
рова Алла Іванівна.
Учасникам пропонувалося
відповісти на три блоки запи
тань.
1 блок – найпростіший – за
питання типу «Так чи ні?». Для
номінантів звучало тверджен
ня, а їм лише треба було виз
начити правдиве воно чи ні.
Запитання цього блоку були
розраховані на ерудицію та
загальний інтелект і стосува
лися не лише терапевтичної
стоматології, але і тютюнопа
ління. Це завдання виявилося
дуже легким для наших учас
ників, але все ж в наступний

тур пройшли лише 10 кращих
претендентів.
2 блок – питання з варіанта
ми відповідей – виявився важ
чим. Але 6 учасників подола
ли цей рубіж і пройшли в нас
тупний тур.
3 блок – це більш складні
питання, на які учасник пови
нен був відповісти одразу, без
підготовки та варіантів відпові
ді. Це було складне випробо
вування для учасників, часто
їм доводилося проявляти не
лише свій інтелект та еруди
цію, але і дотепність та почуття
гумору. За результатами цьо
го туру в боротьбі залишилися
лише фіналісти.
Троє найспритніших – Зєм
цов Олесандр, Труш Олек
сандр та Василюк Олек
сандр пройшли до фіналу, і
там в запеклій боротьбі боро
лися за головний титул номіна
ції «Містер терапевтичної сто
матології».
Для фіналістів було запро
поновано 3 конкурси.
Конкурс №1 – ми назвали
його «Цицерон». Як відомо,
Марк Тулій Цицерон – видат
ний давньоримський політич
ний діяч, оратор, філософ та
літератор. Ось чому в цьому
конкурсі нашим учасникам
знадобилися їх ораторські
якості, вміння швидко та лако
нічно, але змістовно та обґ
рунтовано висвітлювати свою
точку зору на складні питання
терапевтичної стоматології.
Фіналістам були запропоно
вані для вибору твердження,
що стосуються неоднознач
них та складних питань тера
певтичної стоматології. Кожен
учасник мав 2 хвилини часу,
щоб висловити свою точку зо
ру на дану проблему.
Конкурс №2 – «Гіппократ»,
названий на честь славетного
давньогрецького лікаря. Фі
налістам нашого шоу були
запропоновані для вибору
клінічні задачі, що описують
неординарні та складні ви
падки. Кожен учасник пови
нен був в режимі мислення та
міркування, без підготовки

висловити свій підхід до вирі
шення клінічної ситуації.
Конкурс №3 – ми назвали
його на честь Дона Диего де
ла Вега, відомого шляхетного
розбійника, що ховав своє
обличчя під маскою і більш ві
домий як Зорро. Учасники
описували вузькоспеціалізо
вані предмети, інструменти,
засоби та симптоми, не нази
ваючи їх. Вгадували, що саме
описується і виконували роль
Зорро викладачі кафедри те
рапевтичної
стоматології,
досвічені джентльмени та ку
ратори випускного курсу
к.мед.н., доц. Попович І.Ю.,
к.мед.н., ас. Зайцев А.В.,
к.мед.н., ас. Іваницький І.О.
Фінал проходив яскраво та
несподівано, учасники де
монстрували неабиякий рі
вень теоретичної підготовки,
неперевершені ораторські
якості, вміння мислити клініч
но, швидко концентруватися
та доступно пояснювати свою
точку зору, достойно орієнту
ватися в нестандартних зав
даннях та вміло жартувати в
доцільний момент.
У запеклій боротьбі з відри
вом лише в 3 бали перемогу
здобув Зємцов Олександр,
студент 9 групи V курсу, здо
бувши титул «Містера тера
певтичної стоматології – 2015».
Протягом шоу розважали
глядачів та претендентів на го
ловну номінацію чарівні дівча
та з ансамблю естрадного
танцю «Мелліор» під керівниц
твом Марії Кириленко та чудо
ва вокалістка Ганна Хмелюк –
студентка І курс педіатрично
го факультету.
Всі учасники шоу отримали
грамоти, а також заробили
перші бали в очах екзамена
торів семестрової підсумко
вої атестації та державних іс
питів. Фіналісти також були на
городжені солодкими приза
ми.
Наприкінці шоу всі присутні
шоу були запрошені організа
торами на наступну номіна
цію кафедри «Міс терапевтич
ної стоматології», що буде
присвячена традиційному жі
ночому дню та відбудеться в
березні.
В пишноті позитивних емо
цій, з легкістю та натхненням
промайнуло дійство, зали
шивши по собі приємні спога
ди та сподівання, що ця номі
нація посяде своє місце в сту
дентському житті майбутніх
випускників.

Наталія Іленко,
асистент кафедри терапевтичної стоматології.

сторінка 5

Г О Л О С АКАДЕМІЇ

26 листопада у стінах
ВДНЗУ «УМСА» відбулося
феєричне шоу – «Голос ака
демії2015», старанно орга
нізоване нашим Студент
ським парламентом.
На початку святкового кон
церту усіх присутніх, від імені
ректора академії професо
ра В.М. Ждана, адміністрації
вишу та від себе особисто,
поздоровила проректор з
науковопедагогічної роботи
та гуманітарної освіти доцент
Наталія Петрівна Ставицька,
подякувавши за сміливість
виступати на сцені, бажаючи
успіхів, здоров’я, наснаги
усім учасникам і глядачам, та
наголосила, що пишається
нашою дружною, таланови
тою, небайдужою студент
ською родиною й виклада
чами, які надихають молодь
на творчі наснаги і подвиги.
Присутні поринули в ат
мосферу справжнього во
кального свята.
Усі учасники виконали по

2 пісні – сучасну та у ретро
стилі.
Пари, які складалися зі
студентів та викладачів, при
ємно здивували своїм во
кальним талантом, креатив
ністю та вибором пісень.
Першу частину фестивалю
відкрив надпозитивний дует –
аспірант кафедри хірургії №
3 Драбовський Віталій Сергі
йович та студентка стомато
логічного факультету Кобозє
ва Аліна. Наступними пора
дували глядачів неймовірне
тріо – доцент кафедри меди
цини надзвичайних ситуацій
з оперативною хірургією та
топографічною анатомією
Половик Олександр Юрійо
вич і студентки медичного
факультету №1 Дворник Да
рина та Ткаченко Тетяна. Да
лі з чутливим номером висту
пили викладач кафедри нор
мальної фізіології Рудь Марія
Володимирівна та студент
медичного факультету №2
Лошаков Геннадій.

Яскраво та ефектно на
сцені виступила четверта па
ра – доцент кафедри медич
ної інформатики, медичної і
біологічної фізики Міщенко
Сергій Віталійович і студентка
медичного факультету Тка
ченко Катерина. Пара під
номером п’ять – проникливі
доцент кафедри гістології,
цитології та ембріології Пели
пенко Лариса Борисівна та
студентка стоматологічного
факультету Фоміна Крістіна.
Чудовий дует склали доцент
кафедри нервових хвороб з
нейрохірургією та медичною
генетикою Саник Олек
сандр Володимирович і сту
дентка медичного факульте
ту Алєксєєнко Оксана.
Після них захоплююче вис
тупили завідувач курсу трав
матології та ортопедії, до
цент Пелипенко Олександр
Васильович і студентка ме
дичного факультету Ваценко
Анастасія.
Наступна пара, яка пора

дувала глядачів запальною
піснею та шаленою енерге
тикою – неймовірні декан
стоматологічного факультету
проф. Сидорова Алла Іванів
на та студент стоматологіч
ного факультету Бусло Мак
сим.
У перервах між номерами
не давали нудьгувати гляда
чам ансамбль бальноспор
тивного танцю «Орхідея» (ке
рівник І.Пелипенко) та ан
самбль естрадного танцю
«Мелліор» (керівник М.Кири
ленко).
Глядачі були у щирому зах
ваті від чудових проникливих
виступів. Тому кожен з номе
рів зривав несамовиті бур
хливі оплески.
Голова студентського пар
ламенту Щербина Олексан
дра від імені усього студент
ства висловила слова вдяч
ності адміністрації академії
за можливість проведення
такого масштабного свята,
за усебічну підтримку почи
нань та ініціатив студентства,
а учасникам – за сміливість
подарувати нам таке радіс
не свято.
Після
приголомшливих
виступів визначити кращих
було просто неможливо. То
му всі учасники отримали
грамоти за участь у незабут
ньому святі музики, таланту
та мистецтва.
Єлизавета Золотарьова

Благодійний бал «Допомогти так легко!»

Напевно, кожен із нас мріє потрапити на справжній бал, де
лунає приємна музика, а кавалери кружляють прекрасних
дівчат у вальсі. І ось студенти ВДНЗУ «УМСА» мали таку
можливість, не лише культурно провести свій час, а й зробити
світ трішечки кращим.
У міському будинку культури м. Полтави відбувся ІХ
благодійний студентський бал «Допомогти так легко».
Атмосфера вечора була сповнена романтизмом, душевною

6 сторінка

теплотою, усмішками присутніх. Благодійний внесок складав
30 грн., а всі зібрані кошти будуть спрямовані на лікування
маленької дівчинки Юрченко Ірини (2012 р.н.), яка має діагноз:
ДЦП, спастичний тетрапарез, затримка розвитку, епісиндром.
Студенти академії залюбки взяли активну участь у
благодійній справі. На вечорі для всіх бажаючий проводилися
танцювальні майстеркласи, відбувся розіграш призів за
індивідуальними номерами запрошень, а у вражаючому батлі
зійшлися жіноча та чоловіча половини балу. Також за активну
участь у волонтерській діяльності були нагороджені як
студенти академії, так й інших вузів. Гості вечора танцювали під
чудову, ніжну музику, насолоджувалися святом, знаючи, що
роблять добру справу.
Висловлюємо
велику
подяку
всім
організаторам
благодійного балу, міському голові Олександру Мамаю,
Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту, студентській
раді м. Полтави за проведену плідну співпрацю.
Ми дуже раді, що багато небайдужих студентів долучилися
до цієї благодійної справи.
Бал – це чудовий спосіб допомогти нужденним, маленький,
але важливий крок на шляху до кращого життя. Не забуваймо,
що допомогти так легко!

Студентський парламент.

Трибуна лікаря

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА З АКТИВОМ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ

9 грудня 2015 року відбула
ся зустріч ректора ВДНЗУ
«УМСА» професора Вячес
лава Миколайовича Ждана з
активом студентського проф
спілкового комітету.
На зустрічі також були при
сутні члени профспілки, які ви

явили бажання «з перших
вуст» почути про загальну си
туацію, що складається на
сьогодні в рідному навчаль
ному закладі.
Ректор зазначив, що адмі
ністрація академії активно
працює у напрямку реаліза

ції Закону України «Про вищу
освіту». Головне завдання на
шого вишу – забезпечити ви
соку якість освітнього проце
су і підготовки спеціалістів, які
б взяли активну участь у роз
будові охорони здоров’я дер
жави. Для прозорості проце
су навчання та накопичення
балів впроваджується елек
тронний журнал. Одним із
важливих пунктів у роботі уні
верситету є антикорупційна
складова, до роботи якої до
лучені профспілкова органі
зація студентів та студентське
самоврядування.
Подібні зустрічі – постійне
явище у стінах нашої акаде
мії. Вячеслав Миколайович
завжди прислухається до
думки студентів і не відмовляє

у допомозі. Завдяки співпраці
профспілкової
організації
студентів з ректором акаде
мії, якість та умови навчання
для студентів постійно зрос
тають. Без уваги не залиша
ються питання, що бентежать
студентське товариство та
постійно триває робота з їх
вирішення.
Зустрічі з ректором завжди
проходять у спокійній, по
своєму домашній та конс
труктивній обстановці, яка за
безпечує масу позитивних
емоцій та натхнення для по
дальшої спільної роботи, що
у багатовекторному плані
направлена на благо сту
дентства нашої академії!
Котуз Максим.
Профорг І курсу медичного
факультету №1 ППО студентів.

Êðóãëèé ñò³ë ç àäì³í³ñòðàö³ºþ: «ßê³ñòü îñâ³òè â àêàäåì³¿»
Кожен з нас є членом вели
кої студентської родини, і тому
ми не повинні бути байдужими
до проблем, які виникають у
ній. З цього приводу було
скликано засідання круглого
столу, в якому взяли участь ак
тивісти наукового відділу сту
дентського парламенту та ад
міністрація академії, а саме
декан медичного факультету
№1 Рябушко Микола Микола

йович, декан стоматологічно
го факультету Сидорова Алла
Іванівна, заступник декана
підготовки іноземних студентів
Половик Олександр Юрійо
вич, заступник директора ме
дичного коледжу Дашевський
Ігор Олександрович та про
вiдний спецiалiст сектору iн
форматизації та оцінювання
якості освіти Полiщук Вiктор
Вiкторович.

Студентиактивiсти винесли
на огляд проблемні питання,
які турбують кожного студента
та підтвердили свої слова ді
аграмами й результами соці
ального опитування.
На порядок денний були
винесені такі теми: створення
кафедрами штучних умов для
покупки додаткового учбово
го матеріалу, роль викладача
на парі та упереджене відно

шення до студентів. Було ви
сунуто пропозиції щодо алго
ритму вирішення цих проб
лем, які були підримані адмі
ністрацією.
Будемо сподіватися, що ця
зустріч не буде останньою,
адже це крок до успiшної
співпраці Студентського пар
ламенту з адмiнiстрацiєю для
вирiшення вагомих питань.

Студентський парламент.

1 ГРУДНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДом
25 листопада на кафедрі післядиплом
ної освіти лікарівстоматологів ВДНЗУ «УМ
СА» була організована виховна година,
присвячена Всесвітньому дню боротьби зі
СНІДом. На ній були присутні викладачі
кафедри, лікарікурсанти і лікаріінтерни,
які проходять навчання на базі комуналь
ної установи «Полтавський обласний
центр стоматології – стоматологічна клі
нічна поліклініка».
Яким чином ми, лікарістоматологи та
викладачі можемо боротися з ВІЛінфекці
єю сьогодні? І що конкретно треба для
цього робити кожному з нас? Такі прості
питання вимагали ретельної підготовки до
заходу і запрошення кваліфікованого й
практично обізнаного у цій сфері спеціа
ліста. Тож, із доповіддю виступив лікар –
координатор профілактичної програми
Полтавського обласного Центру благо
дійного фонду «Суспільне здоров’я» Волик
Анатолій Миколайович. Це була дуже
важлива, змістовна лекція, орієнтована
на широку публіку, що розкривала не ли
ше епідеміологію ВІЛ та інших захворю
вань які передаються статевим шляхом,
але і принципи організації допомоги, у
першу чергу, у профілактиці. Питання сто
сунків між людьми у широкому розумінні:
їх психологія, культура, фізіологія, не може
обходити жодного, тим більше медична
освіта вимагає більш глибокого знання і
певних суспільних дій по просвітницькій ді
яльності та профілактиці.
Як визнають спеціалісти, в Україні про
відним шляхом передачі ВІЛ є статевий.
Ризик ВІЛінфікування підвищений у чолові
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ків, які мають секс з чоловіками, хоча вне
сок цього шляху у поширення ВІЛінфекції
саме в Україні мізерно малий.
Лікування ВІЛ (антиретровірусна тера
пія) є профілактикою, тому що знижує ві
русне навантаження і допомагає попе
редити передачу вірусу ВІЛінфікованим.
Але не всі ВІЛінфіковані знають про свій
стан. Тому доступність тестування на ВІЛ,
інтернетпідказки, рекомендації та нап
равлення лікарів будьяких спеціальнос
тей на аналіз є важливим напрямком про
філактики. Як тільки ВІЛ виявлений, пацієнт
підлягає лікуванню, яке за останні роки
значно оптимізоване.
Стосовно виявлення лікарями груп ри
зику і направлення пацієнтів на тестуван
ня на ВІЛ, вкрай важливим і новим психо
логічним моментом є використання меди
ками «не осудливого» підходу до пацієнта
і виховання в цьому ж стилі всього медич
ного персоналу, так би мовити пристосу
вання «культурної смиренності». Що озна
чає проводити загальний скрининг, тобто
пошук, серед всіх пацієнтів, спілкуватися з
ними не осудливо, відноситися до ВІЛтес
тування рутинно, звичайно, банально.
Стосовно нових напрямків профілакти
ки ВІЛінфекції, присутні були ознайомлені
з преекспозиційними підходами («докон
тактною» профілактикою). Основна пере
вага підходу в тому, що прийом препара
тів не пов’язаний безпосередньо з інтим
ним контактом, порівняно з використан
ням презервативів. Це профілактика зара
ження ВІЛнегативних осіб групи ризику. Її
схеми розроблені, ефективність досягає

95%. Отже, лікарю залишається тільки об
рати та запропонувати профілактику від
повідному пацієнту.
Актуальність не втрачає також і постек
спозиційна профілактика ВІЛ («післякон
тактна»), коли антиретровірусні препара
ти по відповідній схемі починають прийма
ти так швидко після контакту, як тільки мож
на, але її ефективність нижча. Цей спосіб
профілактики також допомагає ВІЛнега
тивним особам не заразитися ВІЛ.
Лікарі проявили велику зацікавленість
та розуміння проблем профілактики ВІЛу,
які у першу чергу стосуються фінансуван
ня програм та забезпечення ліками хво
рих. Тема викликала жвавий обмін досві
дом у діагностиці, веденні і долі ВІЛпаці
єнтів. Також аудиторія визнала велике зна
чення «не осудливого» відношення до па
цієнтів та користь «не розвішування ярли
ків» на будького, незалежно від його спо
собу життя.
На заключення, слід відмітити, що впро
вадження неосудливого оточення для па
цієнтів, рутинизація тесту на ВІЛ, пре та
пост експозиційна профілактика, поряд з
використанням презервативів як частини
комплексної профілактики ВІЛ, є напрям
ками подолання епідемії СНІДу.

Шинкевич В.І.,
доцент кафедри післядипломної освіти
лікарів-стоматологів, відповідальна
за виховну роботу на кафедрі.
Скрипникова Т.П.,
професор кафедри післядипломної
освіти лікарів-стоматологів.
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СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ
Збірна команда академії з
грекоримської
боротьби
стала чемпіоном V Спортив
них Ігор Полтавщини. Змаган
ня відбувалися 1718 листо
пада на спортивній базі
ВДНЗУ «УМСА». В напруженій
боротьбі наші студенти знову
довели, що є найсильнішими
в Полтавському регіоні.
Чемпіонами стали: Абду
лаєв Магомед (в/к 86кг) та
Аладочкін Антон (в/к 61кг).
Срібні медалі здобули: Лип
чак Ярослав (в/к 65кг) та Лог
виненко Іван (в/к 97кг). Брон
зові нагороди вибороли:
Оніпко Денис (в/к 86кг) та Ян
ковський Богдан (в/к 97кг).
Готував команду до зма
гань тренервикладач з гре
коримської боротьби, май
стер спорту України Поно
марьов Володимир Віталійо
вич, який утримує високу
планку чемпіонства наших
спортсменів ось уже кілька
років поспіль. Перемоги
спортсменівборців свідчать
про популярність цих видів
спорту серед студентської
молоді ВДНЗУ «УМСА». Поно
марьов В.В. сформував по
тужну команду і тому не тіль
ки в дні змагань, але і в будні
на
борцівському
килимі
спортивного комплексу ака
демії завжди іде напружена
боротьба з прицілом на май
бутні перемоги.
Наші студенти разом зі сво
їм тренером із гідністю від
стояли честь академії і впев
нені, що й в подальшому бу
дуть тримати свій високий рі
вень чемпіонства.
Збірна команда академії з
шахів стала срібним призе
ром V Спортивних Ігор Пол
тавщини. Змагання проводи
лися в шаховому клубі ВДНЗУ
«УМСА», який після ремонту
постійно відчиняє двері учас
никам регіональної студент
ської першості. Команду
академії з шахів представля
ли: Гущин Владислав, Влезько
Дмитро, Анналієва Огулсу
рай, Подошвелева Діана.
В особистому заліку О. Ан
налієва стала срібним при
зером серед дівчат, а В. Гу
щин завоював бронзу.
Готував команду до зма
гань тренервикладач з шахів
Олійник Микола Васильович,
який є чинним чемпіоном об
ласті та незмінним організа

тором шахових баталій на
різних рівнях. Він віддає всі
сили на розвиток улюблено
го виду спорту та спонукає
до цього своїх учнів.
Збірна команда академії з
дзюдо стала бронзовим при
зером V Спортивних Ігор
Полтавщини, які відбулися
30.11 – 1.12 в спортивному
комплексі «Богатир».
Срібним призером зма
гань став Расулов Руслан (в/к
100кг). Бронзові нагороди за
воювали: Солтис Володимир
(в/к 73кг), Левченко Лев (в/к
75кг) та Янковський Богдан
(в/к 81кг).
Готував команду до зма
гань майстер спорту Украї
ни, тренервикладач з дзюдо
Макаренко С.Ю. Вітаємо на
шу команду з призовими міс
цями!
3.12.2015 за ініціативи де
канату факультету підготовки
іноземних студентів та СК
«Медик» відбулася відкрита
першість ВДНЗУ «УМСА» зі
швидких шахів.
Змагання проходили в ша
ховошашковому клубі ака
демії. В першості взяли
участь 18 студентів з України,
Марокко, Тунісу, Йорданії, Уз
бекистану, Азербайджану,
Судану, Таджикистану. Нез
важаючи на напружену бо
ротьбу, за шаховими дошка
ми панувала дружня атмос
фера. Студентиспортсмени
виразили побажання зроби
ти цей турнір традиційним.
Переможцями турніру ста
ли: Сулейманлі Мехді (Азер
байджан) – І місце, Бахронов
Жасур (Узбекистан) – ІІ міс
це, Мабрук бен Отмен (Туніс)
– ІІІ місце. Серед українських
шахістів слід відмітити май
стерну гру, яку продемонс
трували Саргош Олег, Влезь
ко Дмитро та Мельник Євген.
Іноземні
студентипере
можці та учасники будуть на
городжені грамотами та ме
далями від деканату факуль
тету підготовки іноземних сту
дентів на новорічному святі.
Високий рівень проведен
ня змагань став можливим
завдяки професійному суд
дівству головного судді зма
гань, судді національної ка
тегорії Олійника М.В. та про
веденій роботі заступника
декана факультету підготовки
іноземних студентів Половика
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О.Ю. Микола Васильович та
Олександр Юрійович постій
но захищають честь академії
на міських та обласних зма
ганнях і своїм прикладом на
дихають студентів на спор
тивні звершення та ведення
здорового способу життя.
19 грудня відбулася ІХ
Спартакіада серед співро
бітників
ВДНЗУ
«УМСА».
Спартакіада складалася з 5
видів спорту, що входять до
програми обласної галузе
вої Спартакіади. 68 учасників
з 5 команд виборювали пра
во бути найкращими в осо
бистому та командному залі
ку.
В загальнокомандному за
ліку чемпіонами Спартакіади
стали представники факуль
тету післядипломної освіти.
Срібними призерами – пред
ставники стоматологічного
факультету. ІІІ місце посіла
команда АГР.
В особистому заліку чемпі
онами ІХ Спартакіади серед
співробітників стали: Яцун Д.,
Лупало О., Сухомлин Т., Біло
зер Л., Лєбєдєв О., Пилипен
ко А., Вавілов В., Омельченко
О., Сосненко Є., Бурцева Г.,
Гоголь А.
Срібні призери: Крайовий
Ю., Дрогіна З., Кравців М.,
Якунін О., Кисленко Н., Дави
денко В., Проскура М., Каза
кова К., Батура Н, Капустян
ський Д.
Бронзові призери: При
луцький О., Мосягіна Т., Гапон
О, Сухомлин А., Попова І., Мі
щенко С., Шеметов О., Ка
пустянський Д., Донченко В.,
Половик О.
В командному заліку з видів
спорту чемпіонами з шахів,
шашок та стрибків у довжину
стала команда факультету
післядипломної освіти, з нас
тільного тенісу та гирьового

спорту – команда стомато
логічного факультету.
Спартакіада організована
спортивним клубом «Медик»
(голова Саркіс І.) та міською
радою ФСТ «Спартак» (голо
ва Бурцева Г.). Призери
Спартакіади були нагород
жені медалями та грамотами
від спортивного клубу «Ме
дик». Всі учасники змагань
отримали заряд бадьорості
та гарного настрою, а це
найвища нагорода для орга
нізаторів змагань. Вітаємо
призерів!
19 грудня в приміщенні
спорткомплексу Полтавської
державної аграрної акаде
мії відбувся Чемпіонат Пол
тавської області з класично
го пауерліфтингу. Близько 100
спортсменів
виборювали
право бути найкращими з
цього виду спорту серед мо
лоді.
В напруженій боротьбі
Чемпіоном цих змагань став
студент
нашої
академії
Друзь Дмитро (в/к до 83кг).
На ІІ місці п’єдесталу поша
ни зійшов Бойко Андрій (в/к
до 74кг), а бронзову нагоро
ду виборов Стицюк Василь
(в/к до 100кг).
Готував команду до зма
гань тренервикладач з пау
ерліфтингу, майстер спорту
України Ільченко І.М., який є
чинним рекордсменом і чем
піоном Полтавської області з
цього виду спорту і своїм
прикладом надихає вихо
ванців на високі спортивні
досягнення.
Вітаємо Ігоря Миколайови
ча і його вихованців із вдалим
виступом на Чемпіонаті!
І.М. Саркіс.
Віце-президент Спортивного
клубу «Медик»
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