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та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації

8 травня – День пам’яті та примирення
9 травня – День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні
ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ГЕРОЯМИ

А.В. ГРІМОВ. СТОРІНКИ З БІОГРАФІЇ...
Мільйони людей ризикували власним життям за
ради свободи своєї Батьківщини, мільйони гинули
на полі бою заради безпеки рідних, не боячись во
рожих куль і гармат сміливо йшли вперед, безс
трашно борючись за мир, за наше щасливе майбут
нє. Ветерани війни – це творці великого подвигу, но
сії героїчних традицій, скромні, трудолюбиві, звиклі
до труднощів люди. Вони зробили все можливе і не
можливе як у військовий, так і у післявоєнний час.
Завдяки таким героям ми маємо змогу жити у віль
ній та незалежній державі. І сьогодні вони продов
жують подавати молоді приклад працьовитості,
громадянськості та патріотизму.
Одним із таких героїв є Грі
мов Анатолій Володимирович
– кандидат медичних наук,
доцент, учасник бойових дій,
капітан медичної служби, ін
валід Великої Вітчизняної вій
ни, ветеран праці і Україн
ської медичної стоматологіч
ної академії.
Його життєвий шлях розпо
чався 20 травня 1926 року в
с. Івні Бєлгородської області,
РРФСР, в селянській родині.
Дошкільні та шкільні роки
пройшли в затишному бать
ківському домі.
Почалася війна. Фашисти
окупували область, де Ана
толій Володимирович жив ра
зом із батьками. Навесні 1943
року Червона Армія звільнює
село і він добровільно всту
пає до лав захисників Батьків
щини.
Спочатку служив рядовим в
527му армійському ветери
нарному лазареті. Поверта
ли в стрій поранених коней і
відправляли на фронт або в
народне господарство.
На початку 1944 року вже
на території Польщі більшість
бійців лазарету були спрямо
вані на поповнення в бойові
частини 1го Українського
фронту. Анатолій Володими

рович потрапив в 227 окре
мий стрілецький полк в бата
рею 45 мм гармат на кінній тя
зі в гарматний розрахунок
піднощиком снарядів.
В одному з боїв, фашисти,
за підтримки артилерії і бро
нетранспортерів, пішли у
наступ. Піхота Анатолія Воло
димировича почала відходи
ти. Знаряддя, в якому він пе
ребував, змінивши позицію,
повело вогонь по бронетран
спортерам. Був підбитий
бронетранспортер і знище
на група німців більше 17 чо
ловік. У тому бою, 21 серпня
1944 року, геройфронтовик
був поранений, після чого лі
кувався в госпіталі в м. Пере
мишль.
Після одужання був нап
равлений в іншу частину 2м
номером
протитанкової
зброї. При обладнанні вогне
вої позиції були накриті міно
метним вогнем. Перший но
мер загинув, а Анатолія Воло
димировича було вдруге по
ранено 25 жовтня 1944 р. У
цій частині він прослужив не
більше 5 днів.
Далі був направлений в
стрілецький полк п / п 59256
1го Українського фронту. Тут
був призначений команди

ром стрілецького відділення.
Тримали оборону на Одер
ському плацдармі. Був наказ
утримати плацдарм. Німці не
одноразово намагалися ви
бити полк з траншей. Особ
ливо 21 січня 1945 р. тричі під
німалися в атаку. Але завдяки
сильній вогневій підтримці ар
тилерії, атаки відбивалися. У
цьому бою нашого почесно
го ветерана було важко по
ранено. День Перемоги він
зустрічав у госпіталі м. Чен
стохова в Польщі.
З 1946 року служив в охоро
ні Маршала Г.К. Жукова в
складі окремої роти охорони
штабу Одеського військового
округу. Демобілізувався в
1950 р. і вступив до Харків
ської зуботехнічної школи,
яку закінчив у 1952 році.
У 1953 році вступив до Хар
ківського стоматологічного
інституту, де йому довелося
опанувати велику кількість на
ук, і закінчив його у 1957 р.
Працював у селі 2 роки. Потім
клінічна ординатура, після
закінчення якої був зарахова
ний на кафедру ортопедич
ної стоматології Харківського
медичного стоматологічного
інституту асистентом.
У 1978 році захистив канди

датську дисертацію на тему
«Порівняльна оцінка ортопе
дичних методів у комплексно
му лікуванні хворих на паро
донтоз».
Фахівцем була вдоскона
лена зйомна цільнолитна ши
на Ельбрехта, що дозволяє
більш ефективно лікувати па
родонтоз. Цією шиною ко
ристуються широко в клініках
СНД.
Фронтова і мирна праця
Анатолія Володимировича
Грімова високо оцінена дер
жавою. Він нагороджений
орденами Слави III ступеня,
Вітчизняної війни II ступеня,
вісьмома ювілейними меда
лями, знаком «Відмінник охо
рони здоров’я» і знаком
ВЦРПС – за досягнення в са
модіяльному мистецтві.
Легенда нашої академії,
героїчний ветеран, безпе
речний професіонал своєї
справи, щира, доброзичли
ва, відкрита душею людина –
Анатолій Володимирович Грі
мов багато десятиліть пра
цював у нашій академії, пе
редаючи свій життєвий і про
фесійний досвід студентам і
молодим викладачам, закли
каючи їх любити та поважати
своєю професію.
Наша академія пишається
такими працівниками! Ми
завжди пам’ятатимемо Ваші
вчинки, слова та Ваш спадок.
Щиро вітаємо Вас із Пере
могою! Доброго здоров’я,
сил, натхнення та довгих ро
ків життя! Ми низько вклоняє
мося Вашій мужності і Вашо
му подвигу, Вашій силі духу,
Вашому незламному прикла
ду громадянськості, патріо
тизму та працьовитості для
наступних поколінь!

Єлизавета Золотарьова.

«ОСВІТА ТА КАР’ЄРА–2016»
1416 квітня 2016 року у
Національному центрі ді
лового та культурного спів
робітництва «Український
дім» відбулася ХІХ щоріч
на міжнародна спеціалізо
вана виставка «Освіта і
кар’єра – 2016». Метою
проведення виставки є:
 залучення суспільного
інтересу до освіти, пропа
ганда досягнень України в
цій сфері, формування
єдиного освітнього прос
тору;
 інформування молоді

про можливості отримання
професійної освіти в Укра
їні та за кордоном;
 презентація вітчизня
них та закордонних нав
чальних закладів.
На сьогоднішній день
виставка є найбільшим за
ходом в нашій країні, що
присвячений вищій освіті
в Україні та за кордоном,
та надає змогу всім бажаю
чим отримати інформацію
безпосередньо від пред
ставлених ВНЗ.
У ході виставки було

проведено ряд конкурсних
заходів, в яких взяла участь
«Українська медична сто
матологічна академія».
За результатами вистав
ки наша академія отримала
ГранПрі в номінації «Нау
ководослідна
діяльність
навчального закладу». Та
кож ВДНЗ України «Укра
їнська медична стоматоло
гічна академія» удостоєна
почесного звання «Лідер
наукової та науковотех
нічної діяльності».

Çàñ³äàííÿ «Øêîëè ì³ñöåâîãî òà ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ «Ë³äåð ìàéáóòíüîãî»
З метою виховання лідерських
якостей майбутніх фахівців, форму
вання гармонійного розвитку особис
тості, гуманістичного світогляду, клю
чових життєвих компетенцій, актив
ної життєвої позиції; розвитку управ
лінського мислення, інтуїції, органі
заторської імпровізації, уміння роби
ти вибір і брати на себе відповідаль
ність; сформувати уміння та навички,
необхідні в діяльності лідерів сту
дентського та місцевого самовряду
вання, у м. Полтава вже сьомий рік
поспіль діє молодіжний проект «Шко
ла місцевого та студентського са
моврядування «Лідер майбутнього».

26 квітня 2016 року у ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стоматологічна
академія» відбулася лекція на тему:
«Проектна діяльність як механізм
самореалізації громадянського сус
пільства», яку репрезентував заступ
ник голови профкому академії PhD
Андрій Микитенко.
Молодіжний проект «Школа міс
цевого та студентського самовряду

вання «Лідер майбутнього» реалізу
ється управлінням в справах сім’ї,
молоді та спорту у тісній співпраці з
вищими навчальними закладами
міста, що є гарним прикладом взає
модії місцевої громади у реалізації
соціального проекту. Організатори
та учасники проекту висловлюють
щиру вдячність ректору академії
В.М. Ждану за підтримку у реаліза
ції цього проекту.
Студентська молодь — майбутнє
територіальної громади, країни, на
ції. Виховання відповідальних ліде
рів нової генерації — першочергове
завдання з огляду на сучасні соці
альнополітичні та економічні тран
сформації українського соціуму. То
му знання про створення та реаліза
цію соціальних проектів є надзви
чайно актуальною темою для моло
ді, яка сприяє розширенню можли
востей організаційної діяльності ор
ганів студентського самоврядування

та студентського профкому, формує
навички створення соціальних про
ектів та усуспільнює знання з проек
тного менеджменту, timeменед
жменту, teamбілдингу, фондайзингу
та управлінської діяльності.
Лекція викликала зацікавленість і
жваву дискусію серед слухачів, сту
дентів ВНЗ ІІІІV рівнів акредита
ції міста Полтави та активістів Сту
дентського профкому академії, ба
жання створювати суспільно ко
рисні проекти для місцевої грома
ди. Раніше випускниками школи
були створені такі соціальні проек
ти: «Врятуй життя ближнього»,
«Школа молодої сім’ї», «Майданс»
та інші.
Сподіваємося, що розвиток лі
дерських якостей у студентівмеди
ків сприятиме формуванню соці
ально активного, всебічно розвине
ного молодого спеціаліста.
Єлизавета Золотарьова.

ВІТАЄМО!
2122 квітня 2016 року на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбувся
другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади 20152016 н. р. з навчальної дисципліни «Латинська мова».
Перше місце зі спеціальності «Стоматологія» здобула студентка І курсу 2 групи стоматологічного факультету ВДНЗУ
«УМСА» Киричук Надія Олександрівна.
Вітаємо переможницю та її керівника, завідувачку кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термі
нологією ВДНЗУ «УМСА» Бєляєву Олену Миколаївну!
БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ!
ВДНЗ України «УМСА», кафедра українознавства та гуманітарної підготовки (зав. каф. – доц. Т.О. Лещенко) щиро
вітає Безкоровайну Анну, студентку 13 групи І курсу медичного факультету, переможницю IV (фінального) етапу VI
Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед
студентів вищих навчальних закладів України ІІІIVрівнів акредитації (негуманітарний профіль) (відповідно до наказу
МОН України від 13.04.2016 р. №431).
БАЖАЄМО ЇЙ ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ І НОВИХ ДОСЯГНЕНЬ!

2 сторінка

Трибуна лікаря

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»
Третій рік поспіль у квітні місяці на ба
зі ВДНЗУ «Українська медична стома
тологічна академія» проводиться ІІ тур
Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Стоматологія». У цьо
му навчальному році, 21 – 22 квітня, 73
кращих з кращих студентівстаршокур
сників стоматологічних факультетів із
різних куточків України в черговий раз
прибули до Полтави, щоб позмагатися
між собою, продемонструвати свої
знання і вміння, вдосконалити їх та пе
рейняти корисний досвід у своїх колег.
Академія вітала студентів із Києва,
Харкова, Тернополя, Чернівців, Запоріж
жя, Одеси, Дніпропетровська, Львова,
ІваноФранківська, Сум, Донецька та
Луганська. Наш виш представляли кра
щі студенти: Голуб П.В., Дмитраш І.В., Ко
рогод Т.В., Чумаченко К.І., Шинкаренко
В.С. і Шишлевський А.С.
Змагання відбувалося протягом 2х
днів. Спочатку проходив письмовий тур,
що передбачав відбір 7 найкращих, а
потім усний, де розгорілася справжня,
напружена боротьба юних інтелектуа
лів.
Для відкриття 2го етапу олімпіади зап
росили першого проректора академії
Бобирьова Віктора Миколайовича. Він
привітав гостей та учасників олімпіади,
зазначивши, що тут зібралися кращі з
кращих, еліта нашої країни, ті, хто не по
боявся приїхати на таке масштабне
змагання, щоб показати себе. Також Вік
тор Миколайович подякував вельмиша
новним членам журі й усім, хто завітав до
нашої академії та наголосив, що голов
не – у повному обсязі показати свої
знання і побажав перемоги тим, хто пот
рапив у наступний етап.
Під час 2го етапу олімпіади завідувач
кафедри хірургічної стоматології та ще
лепнолицевої хірургії з пластичною та
реконструктивною хірургією голови та
шиї Аветіков Давид Соломонович поді
лився своїми враженнями від 1го туру,
відмітивши наполегливість і серйозний
підхід до написання робіт. Давид Соло
монович оголосив досить високі й гарні

результати, які продемонстрували учас
ники, що свідчить про високу підготовку
студентів.
Семеро студентів, які пройшли у 2й
етап, шляхом жеребкування отримали
по 4 теоретичних і 4 практичних запитан
ня з чотирьох стоматологічних дисцип
лін. Учасники не без зусиль відповідали
на цікаві професійні питання, на повну
демонструючи набуті знання. Звісно, у
кожного було присутнє і хвилювання,
але впоратися з ним допомагала доб
розичлива атмосфера, створена наши
ми викладачами і студентами, які щиро
вболівали та підтримували усіх учасни
ків. Після кожної відповіді члени журі з
відповідної дисципліни оцінювали відпо
віді та виставляли від 1 до 10 балів.
До складу висококваліфікованого жу
рі увійшли фахівці однопрофільних ка
федр стоматологічного факультету на
шої академії та високоповажні гості –
викладачі з інших ВНЗ України: проф.
Петрушанко Т.О., проф. Ткаченко І.М.,
доц. Коленко Ю.Г., проф. Рузін Г.П., проф.
Ткаченко П.І., проф. Гудар’ян О.О., проф.
Дворник В.М., проф. Чулак Л.Д., д. мед.
н. Ніконов А.Ю., проф. Ковач І.В., проф.
Смаглюк Л.В., доц. Гуржій О.В.
Поки проводився підрахунок балів і

визначення переможців, присутні могли
насолодитися чуттєвим та зворушливим
співом вокального чоловічого гурту «Плі
ка вокаліз» (керівник Дмитро Лузанов
ський).
За результатами 2х турів олімпіади, піс
ля блискучого виступу, І місце виборола
Чумаченко Катерина (ВДНЗУ «УМСА»); ІІ
місце поділили Шинкаренко Вікторія
(ВДНЗУ «УМСА»), Гарбуз Ольга (ХНМУ) та
Перерва Юлія (ДЗ «ДМА МОЗ України»);
ІІІ місце також посіли одразу троє учас
ників: Заболотна Зоряна (ІФНМУ), Черво1
нюк Юлія (ОНМУ) та Остаповський Олек1
сій (НМУ ім. О.О. Богомольця).
Усі призери отримали приємні призи
від нашої академії та компанії «OralB».
Наприкінці заходу декан стоматоло
гічного факультету Сидорова Алла Іва
нівна подякувала учасникам за натхнен
ня і небайдужість до навчання та усім ко
мандам, що знайшли час і можливість ці
2 дні провести у нашому чудовому сто
матологічному колі.
Бажаємо нашим молодим, розумним
та талановитим інтелектуалам не зупи
нятися на досягнутому, нових звершень
та подальших перемог!

Декан стоматологічного факультету
Сидорова А.І.

Стоматологічний конкурс «Моя перша пломба»
У стінах нашої аlma mater прово
дився стоматологічний конкурс з
символічною назвою «Моя перша
пломба». Цей захід, організований
та реалізований кафедрою пропе
девтики терапевтичної стоматології
за підтримки деканату факультету
підготовки іноземних студентів,
став важливим моментом у житті
студентівстоматологів ІІІ курсу,
які відважилися спробувати себе в
якості лікарів терапевтичного про
філю.
Разом з конкурсами викладачі ка
федри знайомили всіх присутніх із
стоматологічними інструментами,
Трибуна лікаря

розповідали цікаві факти зі своєї
практики та про деякі тонкощі цієї
нелегкої справи.
«Я відкрила для себе і незнайомі
раніше інструменти, й історичні
факти, мала змогу дізнатися про
свої помилки та пізнати шляхи са
мовдосконалення», – описала свої
враження одна з учасниць конкурсу
– Вікторія Петрукович.
Переможцями конкурсу стали
студенти ІІІ курсу 35 групи факуль
тету підготовки іноземних студен
тів Джумаєв Вепа та Кадиров Ну
ретдін, які з переважною кількістю
балів посіли 1 місце.

Друге місце зайняли Жуковська
Дарина та Головко Олексій, а третє
посіла Гусєва Оксана.
Переможці отримали дипломи та
оригінальні призи від організаторів
конкурсу.
У подальшому сподіваємось на
проведення інших, не менш ціка
вих конкурсів, які роблять студент
ське життя яскравим!
Кафедра пропедевтики терапевтичної
стоматології.
Деканат факультету підготовки іно
земних студентів.
Студентський парламент.
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ВШАНУВАННЯ ПОДВИГУ ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
26 квітня 2016 р. виповню
ється 30 років з моменту
страшної для всього людства
техногенної ядерної катас
трофи – аварії на Чорнобиль
ській атомній електростанції.
У всьому світі вшановують
учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС. Указом
Президента України Петра
Порошенка від 14 грудня 2015
року №702/2015 «Про заходи у
зв’язку з 30ми роковинами
Чорнобильської катастрофи»
2016 рік в Україні оголошений
Роком вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС і пам’яті жертв Чорно
бильської катастрофи.
У день 30х роковин страш
ної катастрофи, біля Пам’ят
ника ліквідаторам аварії на
ЧАЕС пройшов загальномісь
кий мітингреквієм пам’яті за
гиблих внаслідок Чорнобиль
ської катастрофи.

Адміністрація Вищого дер
жавного навчального закла
ду України «УМСА», співробіт
ники та студенти академії і
медичного коледжу взяли ак
тивну участь в регіональних
заходах з нагоди 30ї річниці
Чорнобильської катастрофи,
згадували про тих, хто ціною
власного життя та здоров’я
ліквідовував наслідки еколо
гічної катастрофи на АЕС. Та
кож на зібранні були присутні
представники влади, церкви,
чорнобильці, члени сімей за
гиблих ліквідаторів, делегація
італійської благодійної асоці
ації «Затока казок», органи
місцевого самоврядування
та інші небайдужі полтавці.
На мітингу пам’яті предста
вили унікальну ікону, викона
ну в стилі українського баро
ко, «Чорнобильський СПАС»
(автор ідеї – С.В. Козлов, ди
ректор Духовнокультурного

центру СвятоУспенського
кафедрального собору міста
Полтави, який і сам є ліквіда
тором аварії на ЧАЕС). 19 квіт
ня вона була освячена в 30кі
лометровій зоні відчуження,
куди вирушали ліквідатори
аварії на ЧАЕС та духовенс
тво, і після завершення уро
чистостей святиню хресною
ходою пронесли по вулицях

Полтави та передали до Свя
тоУспенського кафедраль
ного собору УПЦ КП.
Присутні вшанували па
м’ять жертв Чорнобильської
аварії хвилиною мовчання і
військовим салютом та пок
лали вінки і квіти до підніжжя
пам’ятника.
Єлизавета Золотарьова

ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ ІЗ ЛІКВІДАТОРАМИ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
У рамках тижневика до 30
річчя Чорнобильської катас
трофи, 26 квітня 2016 року у
ВДНЗУ «УМСА» для студентів
нашої академії був проведе
ний урок пам’яті «Чорнобиль
– наш біль довічний».
Студенти зібралися в ауди
торі №6, щоб ще раз згадати
сумні та трагічні події, що ста
лися 26 квітня 1986 року і ско
лихнули увесь світ, та мали
змогу безпосередньо поспіл
куватися з учасниками лікві
дації наслідків аварії на ЧАЕС
– людьми, які, жертвуючи со
бою, стали на захист наших
життів, рятуючи людство від
згубних наслідків Чорнобиль
ської катастрофи.
Іван Якушев, Василь Нет
ребко, Володимир Коротин
ський і Валерій Бондаренко
цікаво та змістовно розповіли
про те, як самовіддано, без
зайвих роздумів їхали ліквіду

вати найстрашнішу техноген
ну катастрофу, про своє пе
ребування у зоні зараження,
причини аварії, процес її лік
відації та наслідки вибуху. Во
ни, як і багато хто, жертвуючи
своїм здоров’ям, працювали
у важких умовах, при високо
му рівні радіації, виконуючи
дезактиваціні роботи.
Заступник голови ГО «Союз
Чорнобиль» Ксенія Іванівна
Нікітчук, колишня жителька
Прип’яті, розповіла про життя
у місті енергетиків, евакуацію
після аварії, зруйновані мрії
тисяч людей та життя після пе
реселення.
Підсумком зустрічі став пе
регляд документального віде
офільму, присвяченого трагіч
ним сторінкам минулого.
Чорнобиль – не лише вели
ка трагедія, а й символ без
межної мужності багатьох ти
сяч наших земляків. Завдяки

самопожертві
ліквідаторів
аварії, Чорнобильська катас
трофа стала символом жер
товності в ім’я мільйонів лю
дей та прийдешніх поколінь, в
ім’я своєї Батьківщини. Цю
страшну трагедію в історії на
шої планети не забуде ніхто,
пам’ять ще багатьох наступ
них поколінь знов і знов буде
повертатися до трагічних квіт
невих днів 1986 року. Ми зав

жди будемо вшановувати
пам’ять людей, які, не дивля
чись на небезпеку, віддали
своє життя та здоров’я за на
ше майбутнє, а також віддя
чувати тим, без сумніву, геро
ям, які зараз поруч із нами.
Ваш неоціненний подвиг
ми будемо пам’ятати вічно!
Щира вдячність Вам та низь
кий уклін!
Єлизавета Золотарьова

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ – ДО РОКОВИН ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
Тридцяті роковини наймасштабнішої
світової екологічної катастрофи за всю
історію людства – аварії на Чорнобиль
ській АЕС – у медичному коледжі ака
демії відзначили проведенням цілого
ряду заходів.
Для студентів та викладачів був органі
зований перегляд відеофільмів про лікві
дацію наслідків вибуху четвертого реак
тора ЧАЕС для кращої візуалізації та усві
домлення тих подій.
Відбулася зустріч студентського та пе
дагогічного колективів із учасником лікві
дації наслідків аварії на Чорнобиль
ській АЕС, заступником головного ліка
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ря з хірургічної роботи ПОКЛ імені М.В.
Скліфосовського Олійником Олексан
дром Григоровичем, який розповів про ті
страшні дні та героїзм простих людей,
що намагалися хоча б зменшити ризик
радіаційного забруднення України та й
усього світу. У ході бесіди, тележурна
лістом ОДТРК «Лтава» Дряпаком Воло
димиром Васильовичем був презенто
ваний відеофільм «Чорнобиль, ми
пам’ятаємо про тебе», який справив не
забутнє враження на всіх присутніх.
Традиційно було проведено інтелек
туальну вікторину «Екологічний ерудит»,
яка цьогоріч присвячена трагічному

«ювілею» Чорнобиля, де студентські ко
манди всіх спеціальностей та відділень
коледжу мали можливість позмагатися
у сфері екологічної проблематики та
підвищити свій рівень знань з екології.
Усі ці заходи мали єдину мету – усві
домлення людьми небезпеки від еколо
гічних катастроф та збереження при
родного балансу, що особливо акту
ально сьогодні як для України, так і для
усього світу.

Заступник директора медичного
коледжу
Дашевський І.О.

Трибуна лікаря

25 ПРИЧИН ПРИВІТАТИ КАФЕДРУ З ЮВІЛЕЄМ
Час швидко плине… І ось
вже в лютому 2016 виповни
лось 25 років з дня заснуван
ня кафедри післядипломної
освіти лікарів стоматологів
ортопедів.
Згадаємо нашу історію. 5
лютого 1991 року з метою
професійної підготовки ліка
рівінтернів та лікарівстома
тологів із фаху «Ортопедична
стоматологія» та «Ортодонтія»
організована кафедра удос
коналення лікарів стоматоло
гівортопедів з курсом орто
донтії (наказ №23 «Про орга
нізацію кафедри ортопедич
ної стоматології для вдоско
налення лікарівстоматологів
із курсом ортодонтії»). Пер
шим завідувачем кафедри
став кандидат медичних на
ук, доцент Левітов Олек
сандр Миколайович.
З 1998 року кафедру очо
лює випускник академії, від
мінник охорони здоров’я,
член правління Спілки стома
тологівортопедів
України,
член редколегії ряду фахових
стоматологічних видань Украї
ни, член спеціалізованої ради
по захисту кандидатських та
докторських дисертацій при
ВДНЗУ «УМСА», доктор медич
них наук, професор Нідзель
ський Михайло Якович.
У 2001 році, внаслідок ре
організації, кафедра стала
окремим структурним підроз
ділом, як кафедра післядип
ломної освіти лікарів стома
тологівортопедів.
Згідно з наказом МОЗ Укра
їни №86 від 26.02.2003 року
«Про затвердження Примір
ного положення про опорну

кафедру» кафедра післядип
ломної освіти лікарів стома
тологівортопедів
Вищого
державного навчального зак
ладу України «Українська ме
дична стоматологічна акаде
мія» затверджена як опорна
для профільних кафедр вузів
та факультетів післядипломної
освіти з підготовки лікарів сто
матологів з фаху «Ортопедич
на стоматологія».
Свій 25річний ювілей ка
федра зустрічає належними
досягненнями. Всі викладачі
нашої кафедри мають науко
вий ступінь, який здобули у
стінах рідної академії. Для
кращого забезпечення нав
чального процесу на кафед
рі створені методичні роз
робки для кожного виду за
нять, відеофільми, мультиме
дійні презентації, запропоно
вана інноваційна форма нав
чання
–
складання
та
розв’язання стоматологічних
кросвордів, на які отримано
авторське свідоцтво на твір і
видано збірник.

Викладацький склад актив
но працює над виданням
навчальнометодичної літе
ратури. З грифом ЦМК МОЗ та
МОН України видано 10 по
сібників. Співробітники ка
федри є співавторами націо
нального підручника «Стома
тологія» для лікарівінтернів
(видавництво
«Здоров’я»,
2012 рік, 900 сторінок).
Наукова направленість на
шої кафедри спрямована на
дослідження впливу стомато
логічних конструкцій і матері
алів на протезне поле та
адаптаційні властивості орга
нізму. В рамках цієї наукової
роботи співробітниками пуб
лікуються статті, патенти, ін
формаційні листи. Результати
проведених досліджень вис
вітлюються на міжнародних
наукових конференціях та
впроваджуються у навчаль
ний та лікувальний процеси
провідних медичних закладів
України.
Професорськовикладаць
кий склад кафедри прово

дить лікувальноконсультатив
ну роботу як в лікувальних ус
тановах м. Полтави, так і на
базах лікувальних закладів
України під час проходження
виїзних циклів.
Колектив кафедри прий
має активну участь у житті
академії. Заслужений вина
хідник України доцент Шиян
Є.Г. очолює відділ науково
медичної інформації та па
тентноліцензійної
роботи
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія».
Доцент Давиденко Г.М. обій
має посаду замісника дека
на факультету післядиплом
ної освіти. Доцент Писаренко
О.А. займає стійку громадян
ську позицію по наданню во
лонтерської допомоги укра
їнським бійцям в зоні АТО, за
що неодноразово нагород
жувався почесними грамота
ми від Міністерства оборони
України та Полтавського во
лонтерського
об’єднання
патріотів.
На сьогоднішній день пріо
ритетними напрямками роз
витку кафедри є приведення
якості освітянської діяльності
до міжнародних стандартів,
посилення новаційності нау
кової діяльності, розширення
міжнародної інтеграції, удос
коналення лікувальнокон
сультативної роботи, подаль
ший духовний та корпоратив
ний розвиток.

Відповідальна за виховну
роботу, к.мед.н., ас.
Соколовська В.М.

ЙОГО ПОЛОТНА ЗАЧАРОВУЮТЬ І ДИВУЮТЬ
«Художник повинен любити
життя і доводити нам, що воно
прекрасне». Валерій Войтюк
підтверджує ці слова Анатоля
Франса своєю творчістю.
Його картини випромінюють
тепло і світло, доводять нам,
що життя прекрасне і бага
тогранне. Дивлячись на по
лотна пана Валерія, дивуєш
ся широті польоту його фан
тазії і розумієш, наскільки ба
гатий його внутрішній світ. По
лотна «дихають» свіжістю і
енергією (подивіться на «Не
осінній настрій» чи «Летючий
голландець»), кличуть у без
донні глибини («Оранжевий
острів» чи «Ілюзія входу і вихо
ду»), в них звучить симфоніч
ний оркестр («Звучить мело
дія») та українська пісня («Цві
те терен»).
Головний герой більшості
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полотен художника – жінка.
Вона зваблива і вільна, мрій
лива і беззахисна. Про це го
ворять і назви: «Нега», «Без
турботність», «Рай». Його ге
роїні щедро обдаровані
(«Мої музи під рогом достат
ку», «В стране ИЗОБИЛИИ»).
Багаті на деталі фантасмаго
ричні картини художника за
ворожують і не відпускають
від себе. А це вже ознака та
ланту і майстерності.
Ім’я художника Валерія
Войтюка вже добре відоме в
нашій академії. У 2014 році
виставки його робіт були при
урочені Жіночому дню – 8 Бе
резня. Цього разу вони пред
ставлені в читальній залі
«Електронна бібліотека» (кім.
222 морфокорпусу та кім. 49
адмінкорпусу) і присвячені
95річчю нашої академії.

Валерій Войтюк – корінний
полтавець. Живописом почав
займатися з кінця 80х рр.
Спочатку малював олівцем,
згодом став писати олійними
фарбами. Перша виставка
митця відбулася 2004 року у
виставковій залі Полтавсько
го обласного відділення Ук
раїнського фонду культури –
салоні «Художник». У своїх
творах пан Валерій надає пе
ревагу яскравим теплим ко
льорам, ліричним мотивам, а
багата фантазія художника
дає йому сили і натхнення
для створення полотен сюр
реалістичного напряму.
Творче життя художника
сповнене новими ідеями та
проектами. Нещодавно вий
шла з друку книга поезій пол
тавської журналістки Олени
Никифоренко «Ілюзії». Для

ілюстрацій Олена обрала
полотна Валерія Войтюка. І
вони гармонійно та влучно
доповнили вірші. Презентація
цієї книги і відкриття виставки
картин Валерія відбулася в
полтавській Галереї мистецтв
у березні цього року. Худож
ник частий гість на полтав
ському телебаченні, на мис
тецьких конкурсах він часто
буває членом журі.
Запрошуємо всіх відвідати
виставку робіт Валерія Войтю
ка. А всі інші роботи пред
ставлені на сайті «Неиз
вестный гений»
http://www.neizvestniy
geniy.ru/users/49940/works_res
ponses/?p=1
Головний бібліотекар
Г. Григоращенко
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14 квітня 2016 року в аудито
рії №5 відбувся довгоочікува
ний викладачами і студентами
ВДНЗУ «УМСА» обласний між
вузівський мистецький фести
валь «Студентська Весна –
2016».
Море звуків, чарівний спів і
неперевершені хореографічні
композиції академічних музич
них, вокальних і танцювальних
колективів оцінювало вельми
шановне журі у складі головних
спеціалістів Обласного центру
народної творчості, Управління
культури, Департаменту освіти
ОДА.
Концертну програму фести
валю відкрили його неперевер
шені ведучі – студенти Андрій
Левшин і Еліза Дубровіна з на
родним аматорським ансам
блем танцю «Юність» (керівник
О.Матюніна). Колектив виконав
хореографічну
композицію
«Привітальна».
Своїм чарівним співом та вро
дою усіх глядачів підкорили дів
чата з народного аматорського
вокального ансамблю «Мальви»
(керівник Л.Сидоренко).
Ансамбль
спортивноес
традного танцю «Стимул», під
керівництвом студентки 5 курсу
Ольги Байди, вразив гостей
фестивалю своєю грацією та
артистизмом. О.Байда і А. Ра
мусь постійно радували нас на
різних виховних заходах своїми

виступами як дует, але у цьому
році вони випускники академії і
в їх житті це остання «Студент
ська Весна».
Танок у виконанні дівчат з ан
самблю естрадного танцю
«Мелліор», під керівництвом лі
карястоматолога М. Кирилен
ко, сподабався всім без винятку
своєю експресією та хариз
мою.
Вокальний дует «Acoustic So
und», у складі А.Кольоси та Д.Ті
щенка, виконали пісню «Майже
Весна» та викликали овації
усього залу своїм співом та
грою на гітарах.
Два колективи співробітників
академії щороку вітають своїх
фанів новими танцювальними і
вокальними композиціями. Ан
самбль народного танцю «Візе
рунки», під керівництвом дека
на медичного факультету №2
професора Похилька В.І., і на
родний аматорський хор спів
робітників «Криниця», створе
ний на базі бібліотеки академії
у 2010 р., яким керує досвідче
ний працівник культури Л.Спі
вак. Саме ці колективи полюби
лися нашим академічним гляда
чам своєю організованістю та
натхненням у виконанні улюбле
них українських танців та пі
сень.
Вокальне тріо «Чар зілля», у
складі Світлани Нагай, Валерії
Нагай та Анни Куцик, під керів

ництвом заслуженого артиста
І.Табеля, здивувало нас новими
інтерпретаціями відомих на
родних українських пісень та
чарівними голосами.
Вразив своїм виступом та
експресією ансамбль бально
спортивного танцю «Орхідея»,
керівник – випускниця медично
го факультету №1 Люблінська
Ірина, яка створила його у 2010
році, а зараз вперше з молоди
ми танцювальними парами ан
самблю дебютував її брат – Пи
липенко Ігор, який виступив з
основним і новим складом ко
лективу.
Музичне тріо «Тараб» із Йоар
данії дебютувало у 2014 р., а на
фестивалі у цьому році іноземні
студенти аплодували колективу
стоячи і співали разом із ним.
Як завжди приголомшив усіх
своїм оригінальним виступом
ансамбль барабанщиць під ке
рівництвом Заслуженого пра
цівника культури України Е.Дуд
ника.
Мехрзад Солтания, студент із
Ірану, в цьому році здобув титул
ВіцеМістера «УМСА – 2016» та
ще раз вразив своїх прихильни
ків піснею «Червона Рута», ра
зом із дитячим танцювальним
колективом підняв настрій усім
глядачам.
Під керівництвом Вадима Ни
кіна дебютував рокгурт «L’Auro
re Аme», що у перекладі озна
чає «Світанок душі». З вокаліс
томгітарістом
цього
гурту
М.Бусло, барабанщиком Т.Си
моненко, клавішницею Н.Оста
піною, гітаристкою Л.Джабба
ровою вони з підненсенням ви
конали пісню «Люди, як кораб
лі» з репертуару гурту «Скря
бін».
Феєрично виступив народ
ний аматорський духовий ор
кестр (керівник В.Никін), якому в
цьому році виконується 40 ро
ків. Під час виступу, учасника
оркестру доц. кафедри загаль
ної хірургії з доглядом за хвори

ми Шумейка І.А. усі присутні в
залі привітали з Днем народ
ження.
Професійний та проникливий
спів хлопців із гурту «Пліка Вока
ліз», під керівництвом Д.Луза
новського, не залишив жодного
глядача байдужим. У фіналі кон
церту, під оплески усього залу,
вони патріотично виступили з
композицією «Заспіваємо піс
ню за Україну».
Взагалі хочеться висловити
подяку за підтримку у прове
денні цього фестивалю ректору
академії професору Ждану
В.М., проректору з виховної ро
боти доценту Ставицькій Н.П.,
голові первинної профспілкової
організації академії доценту
Борисовій З.О., адміністрації
академії, професорськовик
ладацькому складу і усім спів
робітникам та привітати їх з від
криттям нових талантів серед
студентської молоді нашої alma
mater.
А режисеру програми – на
чальнику відділу культурно освіт
ньої діяльності академії Сидо
ренко Людмилі Володимирівні
та його художньому керівнику
Ігорю Табелю, усім колективам
та їх керівникам, які взяли участь
у фестивалі цього року, поба
жати міцного здоров’я та нових
творчих успіхів. Саме Ваша кро
пітка художньоестетична пра
ця так важлива у соціальному
та громадськопатріотичному
вихованні студентської молоді
та у пропаганді кращих зразків
сучасного українського мис
тецтва.
До нових зустрічей на «Сту
дентській Весні – 2017»!

Доцент кафедри дитячої
хірургічної стоматології
з пропедевтикою хірургічної
стоматології,
голова комісії по роботі
з молоддю
Дубровіна О.В.

З ПЕРЕМОГАМИ!
З 15 по 18 квітня 2016 року у м. Львові
проходив Всеукраїнський фестиваль
конкурс «Львівська рапсодія – 2016».
Академію гідно представили народ
ний аматорський ансамбль танцю
«Юність», який отримав Диплом лау
реата премії «Гранпрі», та народний
аматорський вокальний ансамбль
«Мальви», який отримав Диплом лау
реата I премії.
Керівники колективів Людмила Си
доренко та Олена Матюніна отрима
ли Дипломи «За високопрофесійну
плідну діяльність і подвижництво в га
лузі культури і мистецтва».
Вітаємо наших конкурсантів з пере
могами та бажаємо їм подальших
творчих успіхів!
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ЗУСТРІЧ ЛІКАРІВ–ІНТЕРНІВ–СТОМАТОЛОГІВ
З ОРГАНІЗАЦІЄЮ СТОМАТОЛОГІЧНО Ї ДОПОМОГИ В АТО
Стоматологія в зоні
АТО – саме таку тему ма
ла зустріч лікарівінтер
нів, що навчаються на ка
федрі післядипломної ос
віти лікарівстоматологів
ВДНЗУ «УМСА» з коор
динатором Центру допо
моги учасникам АТО
Полтавської ОДА І.М.
Каптур. Ірина Михайлів
на – лікарстоматолог
вищої категорії, випус
книця Української ме
дичної стоматологічної
академії, з недавнього –
звичайний волонтер, як і
тисячі українців тилу, яка
наразі знаходиться на
курсах підвищення квалі
фікації на кафедрі після
дипломної освіти лікарів
стоматологів. Вона від
гукнулась на запрошення
професора
кафедри
Скрипнікової Таїси Пет
рівни розповісти про
стан стоматологічної до
помоги бійцям АТО поб
лизу передової, щоб при
сутні мали змогу безпосе
редньо поспілкуватися із
тими добровольцями, які
надають спеціалізовану
допомогу, дізнатись і зро
зуміти що керує такими
людьми.
Так склалось, що під
час бойових дій більшість
медиків лікують рани,
застуди з високою темпе
ратурою та інші серйозні
хвороби, а от про стома
толога згадують коли
«припече». Під час мобі
лізації, на стоматологічну
санацію не вистачало ча
су, тому і керівники Пол

тавських стоматологіч
них клінік, зокрема, Ку
роєдов Леонід Федоро
вич, Скрипников Петро
Миколайович, Харченко
Віктор Іванович, доклали
багато зусиль, щоб спо
рядити пересувні стома
тологічні кабінети ліка
рями, обладнанням та
інструментарієм.
Ірина Михайлівна роз
повідає, що поїздок було
декілька, остання – у смт.
Щастя, де стоматологіч
ний кабінет розгортали
прямо в приватному бу
динку: чотири крісла «у
стилі 70х»: для стомато
логахірурга та трьох сто
матологівтерапевтів.
Першими на прийом
завітали бійці з гострим
зубним болем. Але на пи
тання «чи сильно бо
лить?» відповідали з ус
мішкою. Багато з них не
відвідували стоматолога
до початку бойових дій, а
потім повністю втратили
таку можливість. Психо
логічний стрес, нерегу
лярне харчування – відо
мі фактори ризику для
стоматологічних захво
рювань. Також одними з
перших і найсміливіших
були командири, оскіль
ки мужні хлопцівояки за
звичкою «побоюються»
стоматологів. В цілому за
23 дні приймали по 150
осіб, зверталися і місцеві
мешканці.
Робота у стоматологів
була напруженою, трива
ла з 8 ранку до пізньої но
чі. Проводили лікування

за принципом макси
мальної санації в один ві
зит, адже змоги приїздити
по декілька разів у бійців
не було. У ряді випадків
лікували відразу по 56
зубів, звичайно ж під
анестезією, звертаючи
особливу увагу, щоб не
спричинити додатковий
біль своїми втручаннями.
Завуч кафедри доцент
Хміль Т.А. урочисто вру
чила допомогу лікарям
стоматологам, що працю
ють в зоні АТО, у вигляді
стоматологічних матеріа
лів, придбаних на зібрані
кошти викладачів кафед
ри.
Виступив також заступ
ник головного лікаря з
медичної частини кому
нальної установи «Пол
тавський обласний центр
стоматології – стомато
логічна клінічна поліклі
ніка» – Харченко Віктор
Іванович про необхід
ність стоматологічної до
помоги поблизу передо
вої зони АТО. А також до
цент кафедри ортопедич
ної стоматології Добро
вольський Олександр Во
лодимирович, як учасник
мобільного стоматологіч

ного кабінету, про важли
вість вибору матеріалів
для пломб для приско
рення лікування карієсу в
таких умовах.
Присутні лікаріінтер
ни змогли задати свої за
питання виступаючим,
поспілкуватися із тими
лікарями,
які
брали
участь у стоматологічній
допомозі воїнам.
Професор Скрипнико
ва Таїса Петрівна підвела
підсумки щодо єдності
українського народу зі
своїми захисниками у
складні часи, про лікарів
стоматологів, які своїм
посильним внеском під
тримують бійців, викону
ючи свій звичайний пов
сякденний обов’язок.
Косар А.А.,
лікарінтерн.
Торопов О.А.,
лікарінтерн.
Шинкевич В.І.,
доцент кафедри
післядипломної освіти лікарів
стоматологів, відповідальна
за виховну роботу.
Харченко В.І.,
заступник головного
лікаря з медичної роботи
КУ «Полтавський обласний
центр стоматології –
стоматологічна клінічна
поліклініка».

ПОДАРУНКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗОНИ АТО
15 квітня 2016 року біля примі
щення Полтавської обласної дер
жавної адміністрації представники
Благодійного руху «Полтавська гро
мада разом» та Волонтерського кор
пусу збирали для дітейсиріт, які
проживають на території АТО, речі,
книги та іграшки. До акції долучи
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лися студенти 22 групи IV курсу ме
дичного факультету №1 під керів
ництвом доцента кафедри ендокри
нології з дитячими інфекційними
хворобами Дворник І.Л.
Молодь принесла підручники,
енциклопедії, різну пізнавальну лі
тературу та речі.

У такий своєрідний спосіб було
відзначено другу річницю створен
ня волонтерського руху в Україні.
Подарунки для дітлахів передали
разом з продуктами та привітання
ми українським бійцям до Великод
ніх Свят.
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У СТУДЕНТСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

КУБОК РЕКТОРА З КВН
19 квітня в нашій академії
відбувся «КВН – кубок ректо
ра», за який боролися дві ко
манди – «Стоматологічний
факультет» проти «Лікуваль
ного факультету». Команди
оцінювало кмітливе, досвід
чене та не менш веселе журі:
проректор з науковопедаго
гічної роботи та гуманітарної
освіти Ставицька Наталія Пет
рівна, завідувач кафедри хі
рургічної стоматології та ще
лепнолицевої хірургії голови
та шиї Аветіков Давид Соло
монович, завідувач кафедри
травматології та ортопедії
Пелипенко Олександр Васи
льович та голова Студент
ського парламенту Щербина
Олександра.
Змагання розпочалося із

цікавого конкурсу «Візитка»,
де команди презентували
себе з найкращої сторони.
Надалі учасники проявили
максимум ентузіазму, вина
хідливості і кмітливості в кон
курсі «Розминка», де відпові
дали на неординарні та до
сить неочікувані питання від
суддів.
Також цікавим став кон
курс «Домашнє завдання»,
тематикою якого був «День
космонавтики», де конкур
санти показали якісний гу
мор у космічному стилі.
Усі присутні в залі занурили
ся в атмосферу позитиву і ве
селощів. Кожна команда про
явила себе з найкращого бо
ку і була гідна Кубка ректора,
журі готове було «розпиляти»

ВРЯТУЙ
Потреба населення у знан
нях, вміннях та навичках на
давати першу долікарську
допомогу в різних ситуаціях, а
найголовніше – не зашкодити
надаючи допомогу – завжди
була, є і буде актуальною.
Зважаючи на події, що відбу
ваються в нашій державі, та
ка потреба стрімко зростає і
набуває життєвої необхід
ності. Сьогодні потрібно бути
також психологічно готовим
надати допомогу ближньому
у разі необхідності.
20 квітня на Театральній
площі міста відбувся щоріч
ний соціальний проект «Вря
туй життя ближнього». Ініціато
рами та організаторами про
екту виступили: Відділ у спра
вах сім’ї та молоді Полтав
ської ОДА, ВДНЗУ «Україн

кубок навпіл, але в кожної гри
є певні правила і тому журі від
дало перемогу команді «Сто
матологічного факультету».
Але розрив у балах був нас
тільки малим, що все ж таки
перемогла дружба.
В знак перемоги обидві ко
манди отримали солодкий

ЖИТТЯ

ська медична стоматологіч
на академія», Студентський
парламент ВДНЗУ «УМСА»,
ініціативна група третього на
бору молодіжного проекту
«Школа місцевого та студент
ського самоврядування «Лі
дер майбутнього».
Важливо відмітити, що авто
рами цього проекту є акти
вісти Студентського парла
менту Скорик Микола, Горбу
ліна Олександра та Кошелє
ва Ольга.
У рамках проекту відбула
ся міська руханка, після чого
кожен мав змогу навчитися
надавати першу долікарську
допомогу, дізнатися про на
дання допомоги у військових
умовах, ознайомитися з ус
таткуванням
автомобілів
швидкої та пожежної допомо

приз від наших найкращих
деканатів, щоб трішки підсо
лодити собі життя.
Підсумувавши свято, варто
наголосити на чудових висту
пах усіх команд і особливо
підкреслити кмітливість і ви
нахідливість студентської мо
лоді нашої академії.

БЛИЖНЬОМУ

ги, виміряти тиск, зробити
флюорографію та здати ана
лізи на ВІЛ.
На площі біля театру ім. Кот
ляревського було встановле
но близько 10 наметів, де ква
ліфіковані медикивикладачі
разом із студентами ВДНЗУ
«УМСА» розповідали про най
важливіші патології різних сис
тем організму та навчали на
давати першу допомогу при
них. Представники Збройних
сил України розповідали про
надання допомоги на полі
бою, устаткування «тривожної
валізи» тощо.
Для всіх учасників заходу
було проведено лотерею,
переможці якої отримали по
дарунки від спонсорів проек
ту: солодощі від мережі мага
зинів «Цукерня», сертифікати
на безкоштовне тьохмісячне

користування
інтернетом
«Тріолан», абонементи від фіт
несклубу «Баланс» та багато
інших корисних подарунків.
Ми дякуємо всім організа
торам заходу за таку чудову
можливість навчитися першій
домедичній допомозі, дізна
тися багато нової корисної ін
формації та зробити благо
дійний внесок у загальну
скриньку. Щороку ми створю
ємо найкращі умови для про
ведення такого проекту, на
магаємося знайти найбільш
корисну та цікаву інформа
цію, допомогти кожному усві
домити важливість знань та
навичок надання долікар
ської допомоги. І ми надзви
чайно вдячні усім учасникам
за те, що належно оцінили
нашу працю.

НАШІ СТУДЕНТИ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ВОЛОНТЕРСЬКІЙ АКЦІЇ «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ»
Вже 11 років поспіль на
Полтавщині відбувається
благодійна акція «Серце до
серця». За цей час волон&
тери зібрали понад 1 міль&
йон гривень, придбали необ&
хідне медичне обладнання у
лікарні області.
Як відомо, головною метою
діяльності Фонду є здійснен

ня благодійної діяльності в ін
тересах суспільства та ок
ремих категорій осіб, зокре
ма порятунку життя і здо
ров’я українських дітей.
З 4 по 24 квітня проходила
ХІ Всеукраїнська благодійна
акція, завдяки якій волонтери
збирали кошти на закупівлю
обладнання для реанімацій
них відділень дитячих ліка
рень.
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Не залишилися осторонь і
студенти нашої академії. 23
24 квітня в акції взяли участь
120 осіб, зібравши понад 10
тисяч гривень. Хочеться від
мітити, що максимальну су
му зібрав студент 1 курсу ме
дичного факультету №1 Пля
сунов Владислав – 560 грн, а
також студентка 3 курсу ме
дичного факультету №1 Ма
зур Валентина – 436 грн.

Тож ми вдячні всім студен
тамволонтерам за добру
справу.
Особлива подяка органі
заторам – студентамакти
вістам Андрію Островсько
му, Валерії Зайцевій та Мак
симу Шамоніну. Сподіваємо
ся, що і надалі студенти на
шої академії будуть підтри
мувати акції благодійності.
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