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Діяльність усіх підрозділів академії щодо виконання Закону України "Про 

мови" здійснюється планомірно і послідовно з урахуванням усіх розпоряджень 

Президента і урядових постанов з цього питання. 

Виконання вищезгаданих документів постійно контролюється на всіх рівнях 

від ЦМК академії до ректорату та вченої ради. 

Зусиллями адміністрації та навчальної частини повністю завершене 

переоформлення адміністративного корпусу академії (встановлення 

україномовних інформаційних стендів, виставок навчальнометодичної та 

наукової літератури, фотовиставок з різних напрямків розвитку академії тощо). 

Увесь цей цілісний наочно-інформаційно-виховний комплекс нині служить 

переконливим аргументом щодо дієвості заходів, які проводить академія для 

впровадження державної мови у навчально-виховний процес. 

Академія включилася у проведення Всеукраїнської акції "Передаймо 

нащадкам наш скарб — рідну мову". Зокрема, це відзначення ювілеїв видатних 

українських письменників-полтавців, у чиїй творчості українська мова знайшла 

свій найвищий вияв. У 1999 році відзначаємо 230-річчя І.П. Котляревського та 

30-річчя з дня відкриття меморіальної садиби-музею; 80-річчя п'єси "Наталка-

Полтавка"; 150-річчя від дня народження Панаса Мирного. 

В УМСА інтенсифікувався процес забезпечення навчального процесу 

навчально-методичною та науковою україномовною літературою. Так, за 1998 

рік бібліотека одержала 150 назв такої літератури загальною кількістю 6680 

прим. 

В академії посилилася робота щодо створення авторських колективів для 

підготовки підручників, посібників та інших видів навчально-методичної 

літератури українською мовою. Так, за 1998 рік ученими академії видано 35 

назв навчально-методичної та наукової літератури державною мовою. Значна 

робота щодо перекладу та редагування підручників та монографій, посібників, 

написаних вченими академії, проводиться у курсі українознавства. 

Удосконалюється навчально-методичний апарат дисципліни "Ділова 

українська мова". Головною зміною стало те, що зараз цей курс усе більше 

адаптується до профілю медичного вузу. Практика показала, що лише за умови 

такої тісної адаптації викладання української мови повністю виконує своє 

навчально-виховне призначення. Завдяки скрупульозно відібраному з різ-

номанітних джерел медичної літератури лексичному матеріалу студенти мають 

можливість набувати необхідного мовного професійного досвіду, який дасть їм 



 

змогу в майбутній професійній діяльності, у спілкуванні з хворими, у написанні 

історій хвороб українською мовою почуватися впевнено. 

Діяльність щодо впровадження державної мови у навчально-виховний процес 

потребує значних зусиль усього професорсько-викладацького складу і є 

необхідною умовою реформування вищої медичної школи в Україні. 


