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Газета Української медичної стоматологічної академії
та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
26 травня 2016 року від
булося традиційне засі
дання вченої ради Вищого
державного навчального
закладу України «Україн
ська медична стоматоло
гічна академія».
На початку засідання рек
тор академії професор
Ждан В.М. представив усім
присутнім вельмишановного
гостя, що прибув до нашої
альма матер із м. Польща –
пана Анджея Маріуша Фа
ла, який є Президентом
Польського Товариства охо
рони громадського здо
ров’я, членом Комітету Охо
рони Громадського Здоров’я
Польської Академії Наук,
професором Національного
Інституту Охорони Громад
ського Здоров’я, завідува
чем кафедри організації та
економіки охорони здоров’я,
запрошеним професором
кафедри охорони громад
ського здоров’я Вроцлав
ського медичного універси
тету та завідувачем відділен
ня внутрішніх хвороб і алер
гології Центральної міської
клінічної лікарні у Варшаві.
Від імені вченої ради, Вя
чеслав Миколайович уро
чисто вручив пану Анджею
Маріушу Фалу диплом з виз
нанням його Почесним Про
фесором Академії та подя
кував колезі за прагнення до
співпраці та бажання обміну
досвідом, після чого, під оп
лески залу, пан Анджей одяг
нув мантію професора на
шої академії.
Вельмишановний гість заз
начив, що для нього велика
честь отримати із рук ректо
ра найвище звання, що має
академія, від імені виклада
чів Польщі висловив споді
вання про подальшу плідну
польськоукраїнську спів
працю та вручив відзнаки
двом видатним особам на
шої академії – Польське То
вариство Публічного здо
ров’я, в знак визнання дій,
направлених на розвиток
співпраці з ПТПЗ та поширен

ня досягнень в галузі публіч
ного здоров’я, надає звання
Міжнародного Члена Поль
ського Товариства професо
ру В. Ждану та професору І.
Головановій.
А також пан Анджей зап
росив усіх бажаючих на ІІ
Міжнародну конференцію
Польського Товариства охо
рони здоров’я, яка буде про
ходити у Вроцлаві в листопа
ді цього року.
Присутні мали змогу озна
йомитись зі змістовною пре
зентацією Анджея Маріуша
Фала, у якій було наочно
представлено приклад ді
яльності Наукових Товариств
у Польщі, їх силу та значення,
відношення уряду Польщі до
Наукових Товариств, можли
вості їх тісної співпраці та
пропозиції щодо створення
подібних НТ та об’єднання їх
із польськими та світовими
товариствами задля ефек
тивного функціонування сфе
ри медицини та ОЗ.
Було підписано договір
про двостороннє співробіт
ництво між Польським Това
риством Публічного Здоров’я
та ВДНЗУ «УМСА». Згідно ук
ладеного договору, стає
можливим здійснення обміну
студентів, інтернів, асистентів
та викладачів при організації
відповідних проектів, запро
шення представників ВДНЗУ
«УМСА» на конференції
ПТПЗ, а також спільне видан
ня щоквартального журналу

з питань публічного здоров’я,
поширення світових досяг
нень в сфері публічного здо
ров’я та поглиблення знань з
вищенаведених сфер. Дого
вір започатковує подальшу
співпрацю з розширення
міжнародного співробітниц
тва в сфері медицини і ОЗ.
Також на вченій раді були
заслухані наступні питання:
Про підготовку до ліцензій
ного інтегрованого іспиту
«Крок – 2. Загальна лікарська
підготовка», «Крок – 2. Стома
тологія», «Крок – М. Сестрин
ська справа», до семестро
вої підсумкової атестації сту
дентів та державної атестації
випускників (з реалізацією
зауважень ДЕК) на медично
му факультеті №1 і №2, стома
тологічному факультеті, фа
культеті підготовки іноземних
студентів та медичному ко
леджі доповіли декан медич
ного факультету №1 доц. Ря
бушко М.М., декан медично
го факультету №2 проф. По
хилько В.І., заступник декана
стоматологічного факультету
доц. Амосова Л.І., декан фа
культету підготовки іноземних
студентів доц. Буря Л.В., зас
тупник директора медичного
коледжу Біланова Л.П.
Про виконання умов Кон
тракту на посаді завідувача
кафедри ендокринології з
дитячими інфекційними хво
робами за 3 роки змістовно
прозвітувала професор Бо
бирьова Л.Є.

Про виконання умов Кон
тракту на посаді завідувача
кафедри акушерства і гіне
кології №1 за 3 роки
вичерпно доповіла профе
сор Громова A.M.
Зі звітом про виконання
умов Контракту на посаді за
відувача кафедри пропедев
тики внутрішньої медицини з
доглядом за хворими, загаль
ної практики (сімейної меди
цини) за 3 роки докладно
виступив професор Казаков
Ю.М.
Про підсумки конкурсу на
укових праць молодих уче
них академії, присвяченому
Дню науки України, доповів
секретар ради молодих уче
них доцент Міщенко А.В.
На вченій раді були обгово
рені й інші нагальні питання.
Зокрема, перший проректор
ВДНЗУ «УМСА» професор
В.М. Бобирьов зазначив, що у
2015 році академія посіла 2
місце по Україні за результа
тами ІІ туру Всеукраїнських
студентських олімпіад (за рі
шенням МОН України), а за
цей рік наші студенти виборо
ли 14 призових місць у Всеук
раїнських олімпіадах.
Також серед студентства
академії було висунуто пре
тендентів «На здобуття премії
Національної академії ме
дичних наук України та Асоці
ації працівників медичних ВУ
Зів України для студентів ви
щих навчальних закладів».
Єлизавета Золотарьова.
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«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
На виконання Заходів до відзна
чення 95річчя ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія»,
25 травня 2016 року на базі Вищого
державного навчального закладу Ук
раїни «Українська медична стомато
логічна академія» відбулася щорічна
підсумкова науковопрактична кон
ференція «Актуальні питання клініч
ної медицини».
В роботі конференції брали участь:
ректор академії професор Ждан В.М.,
проректор з науковопедагогічної ро
боти та післядипломної освіти про
фесор Скрипник І.М., в.о. декана фа
культету післядипломної освіти до
цент Давиденко Г.М., заступник де
кана факультету післядипломної ос
віти доцент Шилкіна Л.М., базові ке
рівники інтернатури, професорсько
викладацький склад кафедр факуль
тету, лікаріінтерни, магістри, клініч
ні ординатори.
Структура конференції складалась
з пленарного засідання, секції «Клі
нічна медицина» та секції «Стомато
логія».
На пленарному засіданні зі вступ
ною промовою та привітаннями з

Днем науки виступив ректор академії
професор Ждан Вячеслав Миколайо
вич.
Під час пленарного засідання свої
роботи представили чотири магістри
з відповідних фахів.
На секціях «Клінічна медицина» та
«Стоматологія» були присутні голови
секцій, професорськовикладацький
склад кафедр факультету, наукові ке
рівники, лікаріінтерни, магістри та
клінічні ординатори. Під час прове
дення роботи секцій були заслухані

доповіді, зазначені в програмі конфе
ренції.
Після проведених секційних засі
дань, виступили голови секцій з під
сумками роботи, після чого відбулося
урочисте нагородження переможців
науковопрактичної
конференції
Дипломами I, II, III ступенів.
Вітаємо переможців!
Проректор з науковопедагогічної
роботи та післядипломної освіти
професор Скрипник І.М.
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11 травня 2016 року на кафедрі післядипломної освіти лі$
карів$стоматологів ВДНЗУ «УМСА» проведена виховна го$
дина для лікарів$інтернів та курсантів у вигляді уроку
мужності та патріотизму. Були присутні викладачі ка$
федри, лікарі$курсанти та лікарі$інтерни.
Для проведення заходу був запрошений Головний ота
ман Союзу козацьких сил (СКС)Української козацької
громади Полтавщини генералполковник Полапа Воло
димир Семенович. Зустріч організована за сприяння
Полтавської облдержадміністрації, КУ «Полтавський об
ласний центр стоматології – клінічна стоматологічна по
ліклініка», громадських ветеранських організацій Пол
тавщини та співробітників кафедри – завідувача відділу
медицини та екології військовокозацького департаменту
Української академії наук Мельника В.Л. та отамана уп
равління охорони здоров’я СКС козацької громади Пол
тавської області Шевченка В.К.
Представниками козацтва від громадських організацій
ветеранів Полтавщини Полапу В.С. нагороджено пам’ят
ним знаком «Фронтовик 4145».
Володимир Семенович – цікава та багатогранна люди
на, поет, прозаїк, володіє більш як 50ма різними профе
сіями, досвідчений лектор, який неодноразово виступав у
різних містах України та зарубіжжя. Розповідаючи про
козацтво України в цілому та Полтавщини зокрема, допо
відач спрямував увагу слухачів на прояви мужності та пат
ріотизму з боку військових АТО, де вже загинуло 72 коза
ки Полтавської області з 900 осіб, які проходять службу в
лавах Збройних Сил України.
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Розповіді про козаківпатріотів нашого краю межували
з декламуванням фрагментів авторських поетичних ряд
ків, серед яких були і поеми, присвячені даній темі.
…То ж пам’ятайте на віки,
Та й рознесіть по всіх країнах,
Допоки будуть Козаки,
Допоти буде й Україна…
Слухачі були вдячні лектору, задавали багато питань,
пов’язаних з історією козацтва в Україні, генеалогічним
деревом козацьких родів та сучасного призначення ко
зацтва. Зустріч із Головним отаманом Полтавщини за
пам’ятається поколінню молодих лікарів своєю щирістю
та великим об’ємом історичної пізнавальної інформації.
К.мед.н. Мельник В.Л.,
к.мед.н. Шевченко В.К.,
кафедра післядипломної освіти
лікарівстоматологів
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ»
На базі кафедри іноземних мов з ла$
тинською мовою та медичною тер$
мінологією ВДНЗУ «УМСА» відбулася
I Всеукраїнська науково$практична
конференція з міжнародною участю
«Актуальні питання лінгвістики,
професійної лінгводидактики, психо$
логії і педагогіки вищої школи».
У роботі конференції взяли участь
137 учасників, у тому числі 42 нау
ковці з вищих навчальних закладів
України, а також представники Бі
лорусі, Росії, Польщі, США. Зару
біжні виші були представлені Інсти
тутом слов’янської філології Като
лицького Люблінського університе
ту імені Іоанна Павла II (Республіка
Польща, м. Люблін), Білоруським
державним медичним університе
том (Республіка Білорусь, м.
Мінськ), Інститутом медицини,
екології і фізичної культури Улья
нівського державного університету
(Російська Федерація, м. Улья
нівськ).
Роботу конференції очолили пер
ший проректор з науковопедагогіч
ної роботи ВДНЗУ «УМСА»,
д.мед.н., проф. Бобирьов В.М., в.о.
начальника департаменту освіти і на
уки Полтавської ОДА Гажієнко Г.І. і
завідувачка кафедри іноземних мов з
латинською мовою та медичною тер
мінологією
ВДНЗУ
«УМСА»,
к.пед.н., доц. Бєляєва О.М.
Вітальні слова ректора ВДНЗУ
«УМСА» професора В.М. Ждана
учасникам конференції передав
перший проректор з науковопеда
гогічної роботи професор Бобирьов
В.М. Він наголосив на особливій
важливості проведення такого роду
наукових форумів і залучення вче
них із інших країн для обговорення
актуальних питань і розв’язання на
гальних проблем лінгвістики, профе
сійної лінгводидактики, психології і
педагогіки вищої школи. Він також
вніс пропозицію зробити конферен
цію щорічною.
До роботи конференції за допомо
гою Skypeвключення приєдналися
провідні вчені з Мінська та Львова.
Так, доцент кафедри латинської мо
ви ЗО «Белорусский государствен
ный медицинский университет» (м.
Мінськ), к.філол.н., доц. Цісик А.З.
представив змістовну і надзвичайно
цікаву доповідь на тему: «О содер
жании и структуре курса древнегре
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ческого языка для студентов меди
цинского вуза (к постановке проб
лемы)», яка викликала широку по
леміку серед присутніх.
Директор Інституту психології та
соціального захисту, професор ка
федри технічного перекладу Львів
ського державного університету без
пеки життєдіяльності, д.пед.н.,
проф. Шуневич Б.І. ознайомив ау
диторію з основними завданнями
студентського навчальноперекла
дацького центру, створеного з ініці
ативи студентів при кафедрі, і звер
нув увагу на те, що залучення сту
дентів до цього проекту сприяє роз
виткові в них навичок керування пе
рекладацькою організацією, а також
якісній підготовці майбутніх перек
ладачів для роботи в системі Дер
жавної служби України з надзвичай
них ситуацій, перекладацьких ком
паніях, інших установах у нашій
країні та за кордоном.
Продовжила тему кваліфікованої
підготовки перекладачів в Україні у
своїй доповіді завідувачка кафедри
іноземних мов Полтавського націо
нального технічного університету
імені Юрія Кондратюка, к.пед.н.,
доц. Стрілець В.В., яка схарактери
зувала компетенції, що складають
структуру компетентності перекла
дача, й окреслила шляхи його підго
товки на базі технічного вишу.
На часі виявилася і представлена
англійською мовою доповідь бака
лавра з іспанських та латиноамери
канських студій (Американський
університет, м. Вашингтон, округ
Колумбія), магістра журналістики
(Університет Південної Каліфорнії,
м. ЛосАнджелес), магістра з викла
дання англійської мови як іноземної
(Інститут міжнародних студій, м.
Монтерей, шт. Каліфорнія), стипен
діатки програми Державного депар

таменту США «English Language Fel
low» Lisa Weiss, у якій були представ
лені сучасні методики роботи з мо
більними пристроями на заняттях у
виші.
Від імені оргкомітету завідувачка
кафедри іноземних мов з латин
ською мовою та медичною терміно
логією ВДНЗУ «УМСА» доцент Бє
ляєва О.М. відзначила активну пози
цію і плідну роботу всіх учасників
конференції та запросила присутніх
завітати до Полтави наступного року.
Роботу конференції завершила
в.о. начальника департаменту освіти
і науки Полтавської обласної дер
жавної адміністрації Гажієнко Г.І.,
котра відзначила високий рівень
конференції та колегіальну роботу її
учасників і подякувала адміністрації
ВДНЗУ «УМСА» та оргкомітету
конференції за створення сприятли
вих умов для роботи науковопрак
тичного форуму.
Завідувачка кафедри іноземних мов
з латинською мовою
та медичною термінологією
доцент Бєляєва О.М.
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З ЮВІЛЕЄМ!

ПРОФЕСОРУ ШЕРСТЮКУ ОЛЕГУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ – 65!
18 червня 2016 року виповнюється
шістдесят п’ять років завідувачу ка$
федри анатомії людини, професору,
доктору медичних наук Шерстюку
Олегу Олексійовичу.
Народився Олег Олексійович у м.
Полтава. Закінчив Перший Ленін
градський медичний інститут ім.
академіка І.П. Павлова, його екза
менатором з дисципліни «Анатомія
людини» був сам професор М.Г.
Привес, заслужений діяч РСФСР,
автор славетних фундаментальних
наукових праць «Анатомія люди
ни», «Космічна анатомія», «Методи
консервування анатомічних препа
ратів». Свою професійну діяльність
розпочав в Автономній Республіці
Карелія, працюючи лікаремстома
тологом.
З 1982 року Олег Олексійович
працює асистентом на кафедрі ана
томії людини Полтавського медич
ного стоматологічного інституту і
розпочинає науковопрактичну ді
яльність над кандидатською дисер
тацією. У 1990 році захистив дисер
тацію на здобуття наукового ступе
ня кандидата медичних наук за спе
ціальністю «Нормальна анатомія»
на тему «Просторова організація
епітеліальних комплексів і крово
носного мікроциркуляторного рус
ла піднебінних залоз новонародже
них і дорослої людини».
З 1992 року був призначений на
посаду доцента кафедри анатомії
людини, а з 1990 року по 2000 рік
виконував обов’язки керівника сту
дентського наукового гуртка, плід
но працюючи над докторською ди
сертацією. У 2001 році захистив ди
сертацію на здобуття наукового сту
пеня доктора медичних наук на те
му «Морфологічний стан слизової
оболонки пілоричного відділу
шлунка і ясенних сосочків в нормі
та при виразковій хворобі». Саме
тому науковим напрямком його по
дальшої професійної діяльності ста
ла така тематика – стереоморфоло
гія та структурне забезпечення фун
кції екзокринних залоз та мікро
циркуляторного русла слизових
оболонок порожнини рота та шлун
ка людини. Звання доктор медич
них наук та професор Олег Олексі
йович отримав у 2003 році.
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Довгі роки, за опитуваннями сту
дентів, Олег Олексійович є одним із
найкращих лекторів ВДНЗ України
«Українська медична стоматологіч
на академія», демонструючи вміле
поєднання змісту, логіки й вираз
ності повідомлення інформації слу
хачам та майстерне володіння сло
вом. Олегу Олексійовичу завжди
вдається органічно поєднувати
змістовне викладення теоретичного
матеріалу із повчальними корисни
ми прикладами з власної клінічної
та педагогічної практики, питання
ми з аудиторії.
За час праці в академії йому вда
лося зібрати навколо себе зацікав
лених в науковій роботі студентів,
більшість з яких продовжила свою
науковопрактичну діяльність після
закінчення академії. Зі своїми коле
гами та учнями Олег Олексійович
реконструював, модернізував ана
томічний музей на кафедрі анатомії,
який відвідує величезна кількість
абітурієнтів, школярів старших кла
сів з метою професійної орієнтації,
студентів юридичних факультетів,
відвідувачів зза кордону (Ізраїль,
Італія, Німеччина). «Родзинкою»
анатомічного музею кафедри анато
мії людини є велика колекція ін’єк
ційнокорозійних препаратів внут
рішніх органів людини та тварин, за
допомогою якої вивчається просто
рова організація окремих морфоло
гічних структур внутрішніх органів.
В значній мірі, використання зап
ропонованого способу дозволяє от
римати точну об’ємну копію крово
носного русла органа, а також одер
жати більш якісні препарати, що
слугують для подальшого проведен
ня морфологічних досліджень (мор
фометрія внутрішнього діаметра су
дин, простежити їх розгалуження,
кути відходження, довжину судин,
виявлення анастомозів).
Квінтесенцією наукової діяльнос
ті професора Шерстюка Олега
Олексійовича стала музейна колек
ція реконструкцій паренхіматозних
органів (сльозові залози, передміху
рові залози, губні та піднебінні за
лози), які надають чітке уявлення
про просторову організацію зало
зистих компонентів та архітектоні
ки кровоносного мікроциркулятор

ного русла, геометрію просвіту епі
теліальних екскреторних протоків
залоз.
У 2006 році Олег Олексійович от
римав посаду завідувача кафедри
анатомії людини ВДНЗ України
«Українська медична стоматологіч
на академія». Він є членом апроба
ційної ради №1 «Морфологія» при
ВДНЗУ «УМСА», виконує обов’яз
ки голови академічної проблемної
комісії за фахом «Морфологія».
Олег Олексійович, як умілий орга
нізатор наукової, виховної та нав
чальнометодичної роботи, є авто
ром 110 наукових праць, 15 науко
вих посібників, 7 деклараційних па
тентів на корисну модель та 5 раціо
налізаторських пропозицій. Під час
свого завідування на кафедрі Олег
Олексійович підготував 4 кандида
тів наук і на цей час має учніваспі
рантів, для яких він є взірцем квалі
фікованого професіонала, володію
чого високим рівнем педагогічної
майстерності, гарного керівника й
порядної людини.
З нагоди ювілею колектив кафедри
анатомії людини ВДНЗ України «Ук$
раїнська медична стоматологічна
академія», учні, друзі вітають вель$
мишановного Олега Олексійовича
Шерстюка, бажають йому здоров’я,
творчого натхнення та успіхів у нау$
ковій діяльності!
Трибуна лікаря

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
З 10 по 17 травня 2016 року про$
водиться Всеукраїнський тиждень
планування сім’ї та збереження
репродуктивного здоров’я з метою
підвищення інформованості насе$
лення з планування сім’ї та пропа$
ганди здорового способу життя для
збереження репродуктивного здо$
ров’я.
Планування сім’ї як комплекс
соціальномедичних заходів сьо
годні активно увійшло в наше
життя.
В непідготовлених верствах на
селення під плануванням сім’ї ро
зуміють виключно обмеження на
роджуваності. В дійсності плану
вання сім’ї – це виконання умов
Декларації про права дитини від
повідно зародження нового життя
в безпечних умовах.
За даними світової статистики,
щорічно від чинників, пов’язаних
з вагітністю або її перериванням,
помирає понад 500 тисяч молодих
жінок. Використання сучасних
контрацептивних засобів сприяє
зменшенню частоти штучних і не
легальних абортів, що дає змогу
знизити рівень материнської
смертності на 2550%.
Слід зазначити, що перші поло
ги безпечніші після досягнення
жінкою 20річного віку. У молод
ших матерів зростає ризик народ
ження дітей з малою вагою, підви
щується рівень малюкової захво
рюваності і смертності, виника
ють проблеми з грудним вигодову
ванням. При збільшенні ж віку
жінки (після 30 років) значно
зростає ризик ускладнень під час
вагітності і пологів – невиношу
вання вагітності, народження
мертвої дитини, смерть новона
родженого, гестаційний діабет,
прееклампсія.
Збільшення інтервалу між поло
гами є важливим для здоров’я ма
тері та дитини. Шанси на вижи
вання наступної дитини зроста
ють, якщо інтервал між пологами
становить щонайменше два роки.
Більший інтервал між пологами
сприяє меншому ризику народ
ження недоношених дітей та дітей
із малою масою тіла. При інтерва
лі в 23 роки ризик анемії знижу
Трибуна лікаря

ється в 1,3рази, ризик кровотечі у
третьому триместрі вагітності – в
1,7 рази, материнської смертності
під час пологів – у 2,5 рази.
Міжнародна конференція ООН
по народонаселенню і розвитку,
яка відбулася в Каїрі у 1994 році,
прийняла Програму дій, в якій
викладені концепції репродуктив
ного здоров’я, планування сім’ї та
репродуктивних прав. Ця програ
ма дій була прийнята урядовими
делегаціями 180 країнучасниць
конференції. У відповідності з ці
єю Програмою, репродуктивне
здоров’я – це стан повного фізич
ного, розумового і соціального
благополуччя, а не тільки відсут
ність хвороб репродуктивної сис
теми. Охорона репродуктивного
здоров’я – це поєднання методів і
послуг, направлених на збережен
ня і укріплення репродуктивного
здоров’я, що надає можливість
людям вільно і відповідально
приймати рішення щодо плану
вання вагітності.
За визначенням ВООЗ та згідно
Наказу МОЗ України №539 від
4.08.2006 р. «Методичні рекомен
дації щодо організації діяльності
служби планування сім’ї в Украї
ні» та Наказу МОЗ України №905
від 26.12.2006 р. «Клінічний про
токол з акушерськогінекологіч
ної допомоги. Планування сім’ї»,
служба планування сім’ї включає
в себе такі види діяльності, які до
помагають окремим особам та
подружнім парам свідомо обирати
кількість дітей в сім’ї та час їх на
родження в залежності від віку
батьків, планувати тільки бажаних
дітей, регулювати інтервали між
вагітностями, попереджати ви
никнення небажаної вагітності.
Оптимальний вік для народження
дітей – 2025 років. Вагітність, яка
виникає за межами 2025 років,
перебігає з більшою кількістю уск
ладнень та сприяє порушенню
стану здоров’я матері і дитини.
Служба планування сім’ї також
піклується формуванням у підліт
ків та молоді безпечної статевої
поведінки, зацікавленості у збере
женні та поліпшенні свого здо
ров’я та опануванням основ відпо

відального батьківства. Деякі
батьки, вчителі, громадські та ре
лігійні лідери висловлюють засте
реження щодо залучення молоді
до планування сім’ї, статевої осві
ти та контрацепції, оскільки це, на
їх думку, спонукатиме молодь до
безвідповідальної поведінки і
збільшення сексуальної активнос
ті поза шлюбом.
Досвід розвинених країн свід
чить про протилежне. Там, де були
розроблені програми із статевої
освіти, сексуальна активність мо
лоді не збільшилась. Навпаки, ці
програми формують у підлітків
відповідальне ставлення до сексу
альності, підвищується вік почат
ку статевого життя, що допомагає
юнакам і дівчатам повністю реалі
зувати свій життєвий потенціал,
зберегти фізичне і моральне здо
ров’я, мати здорове потомство.
Для того, щоб батьківство було
відповідальним, народжувалися
тільки бажані та здорові діти, необ
хідно, щоб кожна сучасна людина
знала як зберегти своє репродук
тивне здоров’я, яке невід’ємно за
лежить від особливостей поведінки
жінки або чоловіка, відповідально
го ставлення до статевого життя, а
також впливає на стабільність сі
мейних відносин та загальне само
почуття кожної людини.
Репродуктивні права включають
в себе низку прав людини, які на
даний момент вже офіційно виз
нані національними законодавс
твами та зафіксовані в документах
з міжнародних прав людини. Реп
родуктивні права базуються на
визнанні фундаментального права
всіх пар та окремих особистостей
на самостійний та відповідальний
вибір по відношенню кількості ді
тей, яких вони планують мати,
тривалості інтервалів між полога
ми, на отримання доступу до ін
формації, необхідної для реаліза
ції такого вибору, а також на виз
нання права кожного індивідуума
на досягнення найвищого рівня
сексуального та репродуктивного
здоров’я.
Багаточисленні вимоги, що ви
суває сьогодні суспільство до су
(Закінчення на 6 й стор.).
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(Закінчення.
Початок на 5 й стор.).

часної жінки, призвели до суттє
вого зниження народжуваності в
Україні у порівнянні з другою по
ловиною 20го сторіччя, коли жін
ки реалізовували свій репродук
тивний потенціал у 1828 років,
народжуючи при цьому 23 дітей.
У той період, завдяки відносно
стабільним соціальним гарантіям,
материнство вдало поєднувалося з
одночасним вирішенням питань
отримання освіти та кар’єрного
зростання. В 1965 році середня
кількість дітей у однієї жінки ста
новила 2,5, а «контрацептивна фа
за» приходилась на вік 2851 рік.
Сучасна жінка, намагаючись по
єднати свою сімейну роль із сус
пільною діяльністю, найкращі
свої репродуктивні роки (1825
років) свідомо присвячує отри
манню престижної освіти і ста
більного матеріального стану, у
зв’язку з чим, середня кількість ді
тей на одну жінку становить 1,4.
Ранній сексуальний дебют сьогод
нішніх підлітків обумовлює необ
хідність виділення двох часових
періодів «контрацептивної фази» в
житті жінки (1528 років і 2851
рік). В перший період «контра
цептивної фази» пропонується
контрацепція для тих жінок, що
не народжували, а в другий – для
тих, що народжував.
Небажану вагітність можна роз
глядати як результат ланцюга обс
тавин, пов’язаних із особистими
факторами, соціальноекономіч
ним розвитком в державі, міжста
тевими відносинами, рівнем осві
ти, доступністю та якістю інфор
мації з питань планування сім’ї та
фактичним використанням сучас
них методів контрацепції. За да
ними ВООЗ, щорічно у світі до 75
млн жінок стикаються з пробле
мою небажаної вагітності. При
цьому приблизно половина таких
вагітностей (45 млн) закінчується
штучним їх перериванням (абор
том) за бажанням жінки.
Рівень абортів і материнської
смертності після абортів знахо
диться в прямій залежності від ді
ючого законодавства по відно
шенню до абортів. Заборона абор
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тів, за даними ВООЗ, в 5 разів
збільшує материнську смертність,
пов’язану з нелегальним перери
ванням вагітності.
Тривалий час серед жінок Украї
ни панувала думка, що аборт є
кращим і швидким методом регу
ляції народжуваності, але сьогод
ні, враховуючи шкідливість абор
ту, його можна попередити за до
помогою сучасних безпечних ме
тодів контрацепції.
Контрацепція – (від латинсько
го: contra – проти і conceptio – за
чаття) – метод контролю над на
роджуваністю, а також збережен
ням здоров’я жінки.
Консультативномедичне обслу
говування з питань контрацепції
будується на підставі принципів
поваги прав людини, включає в
себе проведення комплексної
оцінки життєвих обставин і стану
здоров’я пацієнта із урахуванням
конкретних потреб індивідуума, а
також усіх відповідних медичних
критеріїв і практичних рекоменда
цій для надання пацієнту компе
тентної допомоги у виборі та ви
користанні того або іншого мето
да.
Вибір методів контрацепції в
значній мірі визначається їх ефек
тивністю щодо попередження не
бажаної вагітності, яка залежить
не тільки від ступеню захисту, що
можуть забезпечити ці методи, але
також і від особливостей особис
тості користувача (з урахуванням
віку жінки, наявності у неї гінеко
логічної та екстрагенітальної па
тології, шкідливих звичок, її май
бутніх репродуктивних планів,
сексуальної активності, а також
наскільки систематично та пра
вильно жінка може використову
вати методи контрацепції).
Сьогодні існуючі контрацептив
ні методи поділяють на:
1. Традиційні методи контрацеп
ції: бар’єрні (або механічні), спер
міциди (або хімічні), природні
(або біологічні), перерваний ста
тевий акт.
2. Сучасні методи контрацепції:
внутрішньоматкова, гормональна.
3. Особливим видом регулюван
ня народжуваності є добровільна
хірургічна стерилізація.

До всіх контрацептивних засобів
висуваються певні вимоги. По
перше, вони повинні мати високу
контрацептивну ефективність, бу
ти простими у використанні, дос
тупними за ціною, естетичними,
конфіденційними. Подруге, кон
трацептивні речовини повинні
мати зворотність дії, тобто забез
печувати стерильність лише на ба
жаний проміжок часу.
На жаль, традиційні методи кон
трацепції недостатньо ефективні
(у 100 жінок, які використовують
дані методи контрацепції, за рік
настає 1228 небажаних вагітнос
тей).
Найбільшу популярність у світі в
наш час набули гормональні про
тизаплідні засоби за рахунок їх ви
сокої ефективності (98% і більше),
наявності зворотної дії та додатко
вих корисних для здоров’я жінок
неконтрацептивних ефектів. Ме
ханізм їх контрацептивної дії
пов’язаний, в основному, з приг
ніченням дозрівання яйцекліти
ни. Найчастіше застосовують
комбіновані оральні контрацепти
ви (КОК). Крім того, можливі аль
тернативні шляхи введення гор
мональних контрацептивних засо
бів: піхвові кільця, гормональні
пластирі, підшкірне введення гор
мональних імплантів.
Внутрішньоматкові контрацеп
тиви також забезпечують високу
протизаплідну ефективність. Їх
контрацептивний ефект пов’яза
ний з прискоренням транспорту
заплідненої яйцеклітини по мат
кових трубах, коли яйцеклітина
потрапляє в порожнину матки ще
не готовою до імплантації.
Найменш розповсюдженим ме
тодом контрацепції є добровільна
хірургічна стерилізація, яку вико
нують при певних умовах за вимо
гою жінки.
Підсумовуючи порушену в даній
статті проблему, доходимо вис
новку, що планування сім’ї пози
тивно впливає на здоров’я, розви
ток та благополуччя сім’ї в цілому
та має особливе значення для ма
тері і дитини.
Професор В.К. Ліхачов,
доцент Л.М. Добровольська.
Кафедра акушерства і гінекології №2.
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

АКТУАЛЬНІСТЬ ХВОРОБИ ЛАЙМА НА ПОЛТАВЩИНІ
Відпочинок на природі
приносить нам велику кіль
кість приємних вражень,
але, між тим, приховує в со
бі значну небезпеку. Щоро
ку в веснянолітній період
зростає кількість звернень у
лікарняні заклади із приводу
укусів кліщів, які полюють на
відпочивальників та тих, хто
працює за містом на дачних
ділянках і городах. Саме
укус кліща, крім неприємних
емоцій та відчуттів, приховує
небезпеку інфікування збуд
ником хвороби Лайма.
У 2015 році в Полтавській
області зареєстровані 153
випадки хвороби Лайма, що
майже у 3,5 рази більше в
порівнянні з 2014 роком (44
випадки) та майже у 10 разів
у порівнянні з середнім ба
гаторічним рівнем захворю
ваності по області. Найбіль
ше випадків хвороби Лайма
зареєстровано в м. Полтаві
(69), у Полтавському (12),
Лубенському (11), Козель
щинському, Новосанжар
ському (по 8) районах. За
період з початку 2016 р. по
області зареєстровано 5
випадків захворювання.
Хвороба Лайма (кліщовий
бореліоз, Лаймбореліоз) –
це захворювання з пере
важним ураженням шкіри,
нервової, серцевосудинної
систем, опорнорухового
апарату, схильне до трива
лого та рецидивуючого пе
ребігу. Вперше захворюван
ня було описане в 1975 р. як
спалах артритів (ураження
суглобів) у жителів м. Лайм,
штат Коннектикут (США), що
виникли після укусів кліщів.
Збудником захворювання
виявилися борелії. В останні
роки з’ясувалося, що геог
рафічний спектр розпов
сюдженості цієї інфекції
значно ширше. Захворю
вання зустрічається не тіль
ки в Північній Америці, а й в
багатьох країнах Європи та
Азії. В Україні перший випа
док хвороби Лайма зареєс
трований в 1994р. Природ
ними вогнищами цієї інфекції
є Західні регіони, Автономна
Республіка Крим. Однак,
зростання кількості випадків
захворювання в різних регіо
нах України дає підстави
вважати, що збудник хворо
би розповсюджений по всій
її території.
Резервуаром та джере
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лом інфекції є багато видів
диких та домашніх тварин і
птахів (різні види гризунів,
собаки, вівці, олені, лосі, та
ін.). В природних вогнищах
збудник циркулює між клі
щами та дикими тваринами.
Інфікування людини відбува
ється безпосередньо при
укусі кліща, коли збудник
потрапляє з його слиною в
кров, з фекаліями, при їх вти
ранні та розчухуванні шкіри,
а також при вживанні сиро
го молока (особливо козя
чого). За даними наукових
досліджень, інфікування клі
щів бореліями сягає від 40
до 70%.
Хвороба Лайма однаково
вражає людей різної статі та
віку і має веснянолітню се
зонність (травеньвересень),
що відповідає найбільшій ак
тивності кліщів. Перенесене
захворювання не залишає
стійкого імунітету, тому спос
терігаються випадки повтор
ного інфікування.
Найчастіше кліщі прикріп
люються до одягу людини у
лісі, коли вона рухається,
торкаючись гілок дерев або
сідає на траву. Небезпеку
представляють не тільки до
рослі кліщі, а й їх личинки та
незрілі форминімфи. Саме
укуси личинок та німф у біль
шості випадків залишаються
непоміченими, тому людина
може інфікуватися навіть не
підозрюючи про це. Кліщі,
личинки та німфи, залишив
шись на одязі та речах, при
несених з лісу, можуть прис
моктатися до шкіри людини і
через декілька днів. Крім то
го, вони можуть потрапити у
помешкання з букетом квітів,
віником, свіжим сіном, дро
вами, домашніми тварина
ми. На тілі людини кліщі най
частіше прикріплюються до
шкіри волосистої частини
потилиці, шиї, в пахвових та
пахвинних ділянках, в області
пупа, промежени, під лопат
ками і за ходом хребта, де
одяг не досить щільно приля
гає до поверхні тіла. При
цьому саме присмоктування
кліщів, як правило, залиша
ється непоміченим. Відчуття
людиною свербіжу в місці
прикріплення кліща виникає
лише через 612 годин і на
віть пізніше. Після того, як кліщ
відпав чи був видалений, на
місці його присмоктування
може утворитися болісна

при пальпації припухлість
розміром до 35 мм, з кіроч
кою в центрі, що зберігаєть
ся протягом 23 тижнів. За
умови інфікованості кліща
бореліями, в період від 1 до
50 днів виникає захворюван
ня, що перебігає стадійно
від гострого процесу до хро
нічного.
Початок хвороби Лайма
характеризується симпто
мами інтоксикації: головним
болем, нудотою, підвищен
ням температури, болем у
м’язах та суглобах. Особли
вою клінічною ознакою на
початку захворювання в 70%
випадків є поява на місці уку
су кліща (в середньому че
рез 332 дні) еритемипочер
воніння шкіри. Червона пля
ма (еритема) поступово
збільшується по периферії,
сягаючи від 1 до 10 см в діа
метрі, а інколи до 60 і більше.
Форма плями округла або
овальна та має вигляд кільця
(по зовнішньому краю інтен
сивність почервоніння більш
виражена, а центральна
частина блідніша).
Можливий початок захво
рювання і без еритеми, тоді
першими ознаками можуть
бути симптоми ураження
нервової системи (менінгіт,
менінгоенцефаліт) та серця
(порушення ритму, міокар
дит, перикардит), що з’явля
ються через 13 місяці після
інфікування та свідчать про
прогресування хвороби. Для
пізніх проявів хвороби Лай
ма, які розвиваються в термін
від декількох місяців до років
після укусу кліща, характер
ним є ураження опорнору
хового апарату у вигляді арт
ритів, та нервової системи у
вигляді хронічного енцефалі
ту, порушення пам’яті тощо. У
дітей можлива затримка
росту та статевого розвитку.
Захворювання може перебі
гати з періодами загострен
ня або безперервно прогре
сувати та призводити до три
валої непрацездатності, ін
валідізації, а інколи до ле
тального наслідку.
Тому дуже важливим є
встановлення діагнозу хво
роби Лайма на ранній ста
дії шкірних проявів та вчасне
призначення лікування, що
запобігає формуванню хро
нічного перебігу інфекції. А
це можливо за умови уваж
ного ставлення до свого

здоров’я і раннього звер
нення за медичною допомо
гою.
Захистити себе від укусу
кліщів може кожний, дотри
муючись наступних реко
мендацій:
* при відвідуванні лісу слід
одягатися в світлий однотон
ний одяг з довгими рукава
ми, штани слід заправляти в
шкарпетки. На голову одяга
ти хустку або картуз;
* самоогляди на наявність
кліщів слід проводити під
час прогулянки кожні 30 хви
лин і після неї, особливо
уважно потрібно оглядати ді
лянки тіла, вкриті волоссям;
* після закінчення прогу
лянки потрібно відразу пе
реодягнутися, одяг та білиз
ну ретельно оглянути, випра
ти та випрасувати;
* не слід залишати знятий
одяг біля ліжка чи спати в
ньому;
* відправляючись в ліс, ба
жано використовувати для
захисту від кліщів спеціальні
засоби для обробки одягу
(на основі акарицидів);
* місця відпочинку та сну
слід звільняти від сухої трави
в радіусі 20 м.
Якщо вам таки не вдалося
вберегтися від присмокту
вання кліща, слід терміново
звернутися в найближчий
медичний заклад для його
видалення та подальшого
призначення профілактично
го лікування лікаремінфекці
оністом. При відсутності та
кої можливості видалення
паразиту слід провести са
мостійно: затиснувши його
голівку пінцетом, обережно,
за допомогою обертальних
або коливальних рухів, вий
няти. Якщо хоботок кліща за
лишився в рані, його слід ви
далити стерильною голкою.
Місце присмоктування кліща
обов’язково потрібно обро
бити спиртом або 3% розчи
ном перекису водню.
Будьте пильні та не зволі
кайте із зверненням до ліка
ря, так як хвороба Лайма
може тривалий час перебі
гати в прихованій формі і клі
нічно проявитися навіть че
рез 10 років.
Асистент кафедри інфекційних
хвороб з епідеміологією,
кандидат медичних наук
Прийменко Н.О.
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ОСТАННІЙ ДЗВІНОК. ПРОЩАЙ, АКАДЕМІЯ!

27 травня та 1 червеня
2016 року, у ювілейний рік
для нашої Альма Матер –
95 ти річчя з дня її засну
вання, в академії лунали
«Останні дзвоники» на ме
дичному факультеті №1,
медичному факультеті №2
та стоматологічному фа
культеті.
З теплими побажаннями
для випускників виступали
ректор ВДНЗУ «УМСА» про
фесор Ждан В.М., перший
проректор академії про
фесор Бобирьов В.М., а та
кож улюблені викладачі.
Декани факультетів М.М.

Рябушко, В.І. Похилько, А.І.
Сидорова щиро привітали
випускників, побажали їм
наполегливості та успіхів у
всіх починаннях, творчого
натхнення, здійснення най
заповітніших мрій і життєвих
планів.
У відповідь випускники по
дякували всім, хто усі ці ро
ки навчали, підтримували
та допомагали, пообіцяли
керуватися
здобутими
знаннями, добросовісно та
якісно виконувати свої про
фесійні обов’язки, берегти і
примножувати славні тра
диції своєї Alma Mater.

Вдячність за усі роки нав
чання, підтримки, незабутні
миті в академії, переживан
ня за подальше професій
не майбутнє надихнули од
ну із наших випускниць –
студентку 28 групи педіат
ричного факультету Ельвіну
Клименко на створення чу
дового вірша, який якнай
краще висловлює те, що
наразі хвилює чи не кожно
го
випускника
ВДНЗУ
«УМСА».

дівчини, натхнення прий
шло спонтанно, готуючись
до випускних іспитів, вона
відчула потребу висловити
свої думки на папері, поді
литися хвилюваннями та за
одну ніч написала вірш, у
якому висловила неймовір
ну любов до професії педі
атра, щиру подяку своїм
педагогам та рідній акаде
мії.

Емоції бурлять, всю душу
вивертають,
Шалені спогади, перші
страхи, переживання,
Місця, які нам дуже рідним
віддають,
Лиш мить.. І вже настав
момент прощання...

Спасибі Вам, шановні
педагоги!
За те, що вклали в нас своєї
мудрості ковток,
Ми обіцяємо шукати змоги,
Щоб ви гордились нами
не один разок!

Новий етап життя осьось
вже на порозі,
Ми всі хвилюємось,
хвилюєтесь і Ви,
Бо вже ногою на новій
дорозі,
Та нам не страшно з
мудрістю, що нам Ви віддали.

За словами талановитої

Ми закарбуємо
усе прекрасне в пам'яті!
І пронесемо це через життя,
Спасибі Вам за погляд
гордості!
Хай процвітає завжди рідний
педіатричний факультет!

Єлизавета Золотарьова.

ÇÀÊÐÈÒÒß ÏÐÎÅÊÒÓ «ØÊÎËÀ ÂÎËÎÍÒÅÐ²Â»
3 червня 2016 року відбулося офіційне
закриття обласного проекту «Школа во
лонтерів», де студенти медичних фа
культетів №1, №2 та медичного коледжу
з березня по травень проходили нав
чання з цивільного захисту, психологіч
ної підготовки до волонтерської діяль
ності, надання домедичної допомоги,
протипожежної безпеки, поводження
під час надзвичайних ситуацій на воді,
основ самооборони та військової підго
товки, міжнародної волонтерської діяль
ності. Вказаний проект реалізовувався
Комунальною установою «Обласний
молодіжний центр» Полтавської облас
ної ради спільно з Головним управлін
ням Державної служби України з над

звичайних ситуацій у Полтавській об
ласті.
Студенти нашої академії успішно під
твердили свої знання та вміння і отрима
ли сертифікати волонтерів.
Заключним етапом навчання стали
змагання 8 команд учасників проекту,
що відбулися на території Прирічного
парку мікрорайону «Левада». Волонте
ри рятували потопаючого на воді, нада
вали домедичну та першу медичну до
помогу при надзвичайних ситуаціях,
укомплектовували «тривожний чемо
данчик», надавали потерпілим психоло
гічну допомогу, демонстрували вміння
поводження зі зброєю, гасили пожежу
та ін. Журі, яке складалося із фахівців

різних служб та організацій, оцінювали
кожну команду за визначеними критері
ями: швидкість виконання, організова
ність, правильність, послідовність, ко
мандний дух та наполегливість.
За підсумками змагань, перше, друге
та третє місця здобули команди з числа
студентів медичного факультету №1.
Заступник голови Полтавської обласної
державної адміністрації Микола Біло
кінь вручив переможцям пам’ятні кубки
та дипломи. Кращі волонтери, які протя
гом навчання брали участь в обласних
та міських заходах, отримали відзнаки
від обласної влади та громадських ор
ганізацій.

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ В.О.ДЕЛЬВИ
8 червня у читальній залі біб
ліотеки відбувся захід, приуро
чений вшануванню пам’яті В.О.
Дельви — ректора Полтавсько
го медичного стоматологічного
інституту (1974–1987 рр).
Організатором заходу висту
пила кафедра нервових хвороб
з нейрохірургією та медичною
генетикою.
У 1974 р. доктор медичних на
ук, професор В.О. Дельва очо
лив Полтавський медичний сто
матологічний інститут та кафед
ру нервових хвороб ПМСІ. Його
наукові роботи присвячені най

8 сторінка

актуальнішим проблемам нев
рології – судинній патології моз
ку, ураженням периферичної
нервової системи та спадковим
захворюванням нервової систе
ми. За період його діяльності от
римали путівку в життя понад
4000 лікарів. Крім того, він – літе
ратор, прозаїк. Художньодоку
ментальні твори Віктора Олек
сандровича «Ми йшли сюди
довго», «Два роки перед вій
ною», «У грізній заграві сорок
першого» присвячені темі війни.
Учасники заходу із зацікавле
ністю переглянули книжкову

виставку «Серце без спокою»,
де були представлені наукові
роботи та літературні твори

професора В.О. Дельви.

Л.В. Вєтреннікова.
Бібліотекар І категорії.

Трибуна лікаря

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
21 травня студентка 13 групи І
курсу медичного факультету №1
ВДНЗУ «УМСА» Анна БЕЗКОРО$
ВАЙНА отримала нагороди з рук мі$
ністра освіти і науки України Лілії
Гриневич та стипендію Президента
України за перемогу в VI Міжнарод$
ному мовно$літературному конкурсі
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка!
До участі в обласному і міжнарод
ному етапах цього конкурсу студен
тку готували викладачі української
мови кафедри українознавства та гу
манітарної підготовки.
21 травня напередодні відзначення
визначної для всіх українців дати,
дня перепоховання Тараса Шевчен
ка, в м. Каневі на Чернечій горі в му
зеї Шевченківського національного
заповідника відбулося урочисте на
городження переможців VI Міжна
родного мовнолітературного кон
курсу учнівської та студентської мо
лоді імені Тараса Шевченка.
Церемонія відбулася за участі мі
ністра освіти і науки України Лілії
Гриневич, в.о. директора Інституту
модернізації змісту освіти Юрія За
валевського, в.о. голови журі Кон
курсу, докторанта Інституту літерату
ри ім. Тараса Шевченка НАНУ
Дмитра Дроздовського, голови Чер
каської облдержадміністрації Юрія
Ткаченка та ін.
Географія учасників конкурсу різ
номанітна. До Тарасової гори з’їхала
ся молодь з усіх куточків України, а
також Австрії, Бельгії, Грузії, Білору
сії, Іспанії, Ізраїлю, Естонії, Казах
стану, Латвії, Польщі, Німеччини,

США, Словаччини та інших країн,
аби вшанувати великого сина Украї
ни й отримати свої нагороди. У кон
курсі взяли участь близько тисячі
учасників, 57 із них були нагородже
ні. 39 кращих отримуватимуть сти
пендію Президента України. Серед
них – і наша Анна Безкоровайна!
Міністр Лілія Гриневич привітала
учасників, подякувала їхнім педаго
гам, батькам та всім, хто організовує
змагання такого рівня, а також наго
лосила на безмежному потенціалі
Шевченкового слова, що продовжує
надихати українців на творчість і бо
ротьбу: «Сьогодні, в ХХІ столітті нам
далі треба відстоювати власну неза
лежність. І нині Шевченко надихає
нас життєдайною величністю свого
духу – духу свободи, духу людяності,
духу творчості, духу українства. Так
чудово, що цей конкурс створює
слушну нагоду молодим, юним,
творчим звернутися ще раз до велич
ної спадщини, величі духу україн
ського народу. Тож я хочу привітати
всіх учасників конкурсу».
«Сьогодні символічний день єд
нання, адже до Шевченківських
місць приїхали представники з різ
них міст України. Ми об’єднуємося
разом у нашій любові до України й
українського слова. Також сьогодні
День Європи. А Тарас Шевченко є
одним із найвизначніших європей
ських письменників української тра
єкторії. Збіг воістину символічний!»
– наголосив голова журі конкурсу
Дмитро Дроздовський.
Подяку всім причетним до конкур
су й щиру любов до рідної мови та
землі висловили й самі переможці.

ВДНЗУ «УМСА» на обласному фестивалі
«Д УШІ КРИНИЦЯ»
21 травня у смт Диканька відбувся щорічний об$
ласний фестиваль художньої самодіяльності праців$
ників закладів охорони здоров’я «Душі криниця».
Лауреатом третьої премії став колектив ВДНЗУ
«УМСА» за високу виконавчу майстерність.
Дипломом першого ступеня нагороджено ан
самбль народного танцю «Візерунки» у жанрі хоре
ографії.
Дипломом другого ступеня нагороджено народ
ний аматорський колектив «Криниця» у хоровому
жанрі.
Окрема подяка – профкому ВДНЗУ «УМСА».
Так тримати!
Трибуна лікаря

Яскравим мистецьким доповнен
ням заходу стали хореографічні ком
позиції у виконанні ансамблю на
родного танцю «Канівчанка» та гли
боке і зворушливе виконання пісень
на слова Т.Г. Шевченка студентами
Канівського коледжу культури і мис
тецтва.
Завершилася церемонія покладан
ням квітів до пам’ятника Тарасу
Шевченку, пам’ятного знаку на честь
Олекси Гірника, українського диси
дента, політв’язня, який вчинив акт
самоспалення біля могили Кобзаря
на знак протесту проти русифікації,
та пам’ятника Вірі Річ, видатній анг
лійській перекладачці творів Тараса
Шевченка.
Бажаємо нашій переможниці по$
дальших успіхів і нових досягнень!

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!
Медичний факультет №1 щиро вітає студентку 3 кур
су БУЗАЛО Аллу з перемогою на Міжнародному фести
валіконкурсі «Україна єднає світ», яка здобула 1 місце
в номінації «Народний вокал».
У Фестиваліконкурсі, що проходив за підтримки
Міністерства культури України та організований з ме
тою популяризації дитячої та юнацької творчості,
знайомства з різноманітними зразками світової, на
ціональної культури і мистецтва, задля обміну досві
дом, підтвердження професійного рівня творчих ко
лективів і виконавців, взяли участь понад 200 учасни
ків із різних країн світу: України, Грузії, Білорусії, Па
лестини, Вірменії та Німеччини.
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У СТУДЕНТСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

«Ñòóäåíòñüêà ðåñïóáë³êà 2016» â³äáóëàñü!
З 3 по 5 червня студенти нашої академії
брали участь у наймасштабнішому та
найцікавішому мультифестивалі Студент
ського парламенту «Студентська респуб
ліка 2016».
Метою цієї гри є імітація держави, яка
має свої закони, порядки і правила, навіть
свою конституцію та валюту. Кожен має
можливість зробити цю країну якомога
кращою, втілити у життя свої задумки, полі
тичні бачення та всі ті речі, які хочеться зро
бити в реальному житті.

Протягом «Студентської республіки
2016» відбувалося працевлаштування, за
сідання Верховної ради, судові засідання,
мітинги, конкурсивізитівки команд, міс та
містер СР, бодіарт, конкурс відео робіт та
ін. Під час гри активно проводилася і полі
тична гра: зняття мера з посади, два роз
пуски і два скликання Верховної ради СР,
одні з найбільших дебатів, де участь взяло
4 кандидати на посаду мера «Студент
ської республіки 2017».
За результатами таємного голосування

жителів Студентської республіки, перемо
гу здобув студент ІІІ курсу Лєвшин Андрій.
Кожен студент за ці три дні знайшов но
вих друзів, отримав драйв, задоволення,
певний досвід та звичайно гарний заряд
позитиву на літо і наступний навчальний
рік!
Тож бажаємо всім легкої сесії, весело
го літа та чекаємо вас у країні «Студент
ської республіки 2017»!

ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ «СТУДЕНТ РОКУ»

З ініціативи Адміністративної
ради з питань інформаційної
діяльності академії до 95 річчя
нашої аlma mater Студент
ським парламентом ВДНЗУ
«УМСА» було вперше проведе
но «Студент року 2016». Наго
родження відбулося 23 травня
в ОЦЕВУМі.
Кращих студентів визначала
комісія, до складу якої ввійшли:
ректор академії Ждан В.М.,

проректор з науковопедагогіч
ної роботи та гуманітарної осві
ти Ставицька Н.П., куратор СНТ
Непорада К.С., завідувач ка
федри фізичного виховання
Бойко Д.М., керівник культурно
освітньої діяльності Сидоренко
Л.В., радник ректора з моло
діжної політики Каплун Д.В. та
голова Студентського парла
менту Щербина О.
Незважаючи на велику кіль

кість достойних претендентів на
це звання, боротьба за перемо
гу була запеклою і визначити пе
реможця було надзвичайно
важко. Але вельмишановна ко
місія зробила вдалий вибір. От
же, презентуємо кращих сту
дентів 2016 року:
• «Студент року» – Яковлева
Дар’я (5 гр. 5 к. стом. фту);
• «Кращий студент медично
го факультету №1» – Левицький
Георгій (9 гр. 5 к. мед. фту №1);
• «Кращий студент медично
го факультету №2» – Діхтяренко
Євгеній (22 гр. 2 к. мед. фту
№2);
• «Кращий студент стоматоло
гічного факультету» – Дондик Ксе
нія (14 гр. 3 к. стом.фту);
• «Кращий студент іноземно
го факультету» – Джумаев Вепа
(35 гр. 3 к. іноземного фту);
• «Кращий студент медичного
коледжу» – Авдоніна Анастасія
(21 гр. 2 к. фармацевтичного від
ділення);

• «Кращий студент – громад
ський діяч» – Зайцева Валерія
(12 гр. 2 к. стом. фту);
• «Кращий студент – науко
вець» – Максименко Олек
сандр (16 гр. 6 к. мед. фту №1);
• «Кращий студент – волон
тер» – Островський Андрій (2
гр. 1 к. мед. фту №1);
• «Кращий студент – спорт
смен» – Буян Валерій (17 гр. 1 к.
стом. фту);
• «Кращий студент культурно
мистецький діяч» – Ваценко
Анастасія (4 гр. 4 к. мед. фту
№1);
• «Краща академічна група»
– 18 група 1 курсу мед. факуль
тету №1, староста – Перчик
Олена.
Треба відмітити чудову органі
зацію свята Студентським пар
ламентом та подякувати усім,
зокрема, Соколовій Данієлі, за
злагоджену роботу.
Вітаємо переможців та ба
жаємо подальших успіхів!

ТАНЦІ З ВИКЛАДАЧАМИ. ІІІ СЕЗОН
В ОЦЕВУМі відбувся ІІІ сезон
проекту «Танці з викладача
ми», де кожен бажаючий мав
можливість підтримати най
кращу танцювальну пару.
Оцінювали майстерність
учасників справедливі судді:
проректор з науково педаго
гічної роботи та гуманітарної
освіти Ставицька Н.П., мето
дист
культурно освітнього
відділу Герсь Н.П., радник
ректора з молодіжної політи
ки Каплун Д.В. та голова сту
дентського парламенту Щер
бина О.
Безперечно, всі виступи бу
ли посвоєму чудові, адже
кожна пара вклала багато зу
силь, щоб ми змогли поринути
у дивовижну казку. Та все ж
судді визначили переможців у
кожній номінації:
«Найкраща майстерність

виконання» – аспірант кафед
ри нервових хвороб з нейрохі
рургією та медичною генети
кою Піддубна О.О. та студент
5 к. стоматологічного фту Ми
хайлюк Марк.
«Найгалантніший танок» –
викладач кафедри фізичного
виховання та здоров’я Скрін
нік Є.О. та студент 1 к. стома
тологічного фту Колібіденко
Максим.
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«Найкреативніша ідея тан
цю» – аспірант кафедри хірур
гії Драбовський В.С. та студен
тка 2 к. медичного фту №1 Гу
сак Анастасія.
«Найграціозніше виконання»
– заступник декана медичного
факультету №1 Капустянський
Д.В. та студентка 3 к. стомато
логічного фту Видайко Ангелі
на.
«Родзинка конкурсу» – де

кан медичного факультету №2
Похилько В.І. та студентка 1 к.
медичного фту №1 Тарасенко
Анастасія.
Звісно, не обійшлося без
допомоги чарівних ведучих
Лєвшина Андрія та Ваценко
Анастасії. Також, щоб зробити
цей вечір незабутнім, для вас
виступали Литвяк А., Ваценко
А., Позняк А. з гарними пісня
ми та чудовий танцювальний
колектив «Мелліор». Незабут
нім став виступ ансамблю на
родного танцю співробітників
академії «Візерунки» під керів
ництвом декана медичного
факультету №2 Похилька В.І. та
балетмейстера Л. Кириленко.
Цей вечір дійсно залишиться
незабутнім. Вітаємо переможців
та сподіваємось, що в наступно
му році зможемо побачити ще
більше захоплюючих виступів!

Îðèã³íàë-ìàêåò âèãîòîâëåíî çà äîïîìîãîþ
êîìï’þòåðíî-âèäàâíè÷î¿ ñèñòåìè
Âåðñòêà – Лідії Пащенко, ôîòî – Євгена Гармаша.
Ï³äïèñàíî äî äðóêó 16.06.2016 ð. Òèðàæ 200 ïðèì. Çàì. ¹ 188.
Â³ääðóêîâàíî â ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷îìó â³ää³ë³ ÓÌÑÀ.

Трибуна лікаря

