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ВДНЗУ «УМСА» – член Міжнародної та Європейської Асоціацій Університетів
Академія стала повноправним членом Міжнародної Асоціації Університетів (International
Association of Universities (IAU), Франція). Членство в Асоціації передбачає участь у міжнародних
конференціях, семінарах, круглих столах, а також безкоштовну підписку на міжнародні наукові
періодичні видання, забезпечення навчальними посібниками, довідковою літературою.
Академія вступила до Європейської Асоціації університетів (European University Association (EUA),
Бельгія). Європейська асоціація університетів є однією із ключових інституцій, що скеровує та
реалізує завдання Болонського процесу і об’єднує понад 800 ВНЗ у 46 країнах. Членство в асоціації
сприяє обміну досвідом та співпраці між університетами Європи.
Ось уже 11 років поспіль
кожної весни найкращі
студенти – майбутні стома
тологи з усіх куточків Украї
ни та близького зарубіжжя
з’їжджаються до Львова
щоб засвідчити свою про
фесійну майстерність у
реставрації фронтальних
зубів. Цього року конкурс
на кращу практичну сту
дентську роботу «Фахівець
2012» відбувся 5 квітня на
базі кафедри стоматології
дитячого віку Львівського
національного медичного
університету ім.Д.Галицько
го. Ініціатором та активним
організатором проведен
ня конкурсу виступає 11
років завідувачка кафедри
стоматології дитячого віку
цього університету профе
сор Смоляр Ніна Іванівна.
Її перспективну ідею та
розпочату важливу справу
підтримали провідні при
ватні стоматологічні клініки
Львова, видавництво «Гал
Дент», стоматологічні фір
ми «Lacalut», «OralB» тощо.
Цього року в конкурсі
взяли участь 10 учасників,
які представляли Хаба
ровськ, Москву, Казань,
Мінськ, Харків, Полтаву,
Тернопіль, а також було 2
конкурсанти зі Львова (сту
денти двох стоматологіч
них факультетів Львівських
медичних ВНЗ). Слід відзна
чити, що жеребкування ро
бочих місць, часу виконан
ня конкурсної роботи було
обов’язковим, на жаль, не
для всіх. У ньому не брали

участі студенти  учасники
конкурсу зі Львова та Тер
нополя.
Нерівноцінні умови вико
нання роботи були обумов
лені і різним рівнем підго
товки асистентів конкур
сантів. Деякі учасники пра
цювали зі своїми асистен

працювали взагалі без ко
фердаму, що не було вра
ховано в остаточні оцінки
конкурсантів, як і моделю
вання контактного пункту.
Слід відмітити, що із 10
учасників тільки наш пол
тавський конкурсант пов
ністю відновив анатомічні
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тами, більшості учасникам
допомагали студенти Львів
ського національного ме
дичного університету, чия
підготовка як асистентів за
лишала бажати кращого.
Стандарти якісного вико
нання реставраційних ро
біт каріозних зубів вимага
ють суворого дотримання
правил, а саме – застосу
вання захисного коферда
му, відновлення контактно
го пункту зубів, точного роз
рахунку
індивідуальних
анатомічних параметрів зу
бів та ін.. Багато з учасників

особливості контактного
пункту та максимально
якісно виконав всі вимоги
художньої
реставрації
двох ушкоджених каріє
сом передніх зубів. Ось чо
му студенту 5 курсу стома
тологічного факультету на
шої академії Борису Свін
ціцькому вдалося відстояти
честь академії. Зпоміж 10
учасників він відвоював
друге місце (перше місце
дісталося студентці Львів
ського національного ме
дичного
університету
ім.Д.Галицького).

Велика вдячність асис
тенту кафедри терапевтич
ної стоматології кандидату
медичних наук Поповичу
Івану Юрійовичу, який сам
9 років тому посів друге
місце на цьому конкурсі у
м. Львові. Іван Юрійович, як
член журі, як достатньо
досвідчений лікарстома
толог, науковець (виконана
та захищена ним дисерта
ційна робота присвячена
якраз основам сучасної
реставрації передніх зубів)
зміг переконати фактами
міжнародне журі під час
обговорення результатів
конкурсу у високій якості
реставрації зубів полтав
ського конкурсанта. А ще
дуже хочеться подякувати
«Корпорації GS» (Японія) за
наданий для нашого учас
ника новий реставрацій
ний матеріал «Kalore»,
властивості якого поряд із
майстерністю лікаря доз
волили в складній клінічній
ситуації зробити прекрас
ну реставраційну роботу.
Хочеться зазначити, що
незважаючи на всі склад
нощі, Борис Свінціцький ду
же достойно представив
рідну Альмаматер. Сту
денти та випускники нашої
медичної академії завжди
найкращі!
Т.О.Петрушанко,
завідуюча кафедрою терапев
тичної стоматології.

ЩО ТАКЕ ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА?
о таке паліативна і хоспісна
допомога, знають далеко не
всі. Це професійна медична та психо
логічна допомога пацієнтам з важки
ми невиліковними хворобами та з об
меженою тривалістю життя. До таких
пацієнтів належать люди похилого віку
та особи з такими хворобами, як СНІД,
туберкульоз, онкологічні, серцево та
церебросудинні захворювання, цук
ровий діабет, хвороба Альцгеймера
тощо.
Паліативна допомога  це підхід,
який дозволяє покращити якість життя
цих пацієнтів та допомогти членам їхніх
родин шляхом запобігання та полег
шення страждань хворої людини. Го
ловною метою є підтримка якості жит
тя у його фінальній стадії, максималь
не полегшення фізичних та моральних
страждань пацієнта та його близьких,
а також збереження людської гідності
пацієнта. Паліативну допомогу можна
надавати разом із допомогою, спря
мованою на одужання, але її мета не
виліковування, а піклування.
Основні засади надання паліатив
ної допомоги: полегшення болю та ін
ших симптомів невиліковної хвороби;
надання підтримки, яка допомагає
вести максимально творче життя; пок
ращення якості життя. Де може нада
ватися ця допомога? Вдома, у стаціо
нарних хоспісах, у паліативних відді
леннях профільних медичних закладів.
Відповідно до розрахунків ВООЗ,
потреба у стаціонарних ліжках сягає
7 ліжок на 100 тис. населення. Для Ук
раїни це становить 3700 стаціонарних
ліжок. За оцінками ВООЗ, кожного ро
ку паліативної допомоги потребують
близько 500 тис. українців. Паліатив
ний догляд в тому або іншому вигляді
отримують лише близько 1% наших
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громадян, решта залишаються без
нього. За кордоном, наприклад, прак
тикують різні форми допомоги  і амбу
латорну хоспісну, і стаціонарну, і обс
луговування на дому. Всього 18 відсот
ків людей помирають тихо, майже без
болісно, як кажуть, від старості. Два
надцять відсотків населення забирає
раптова смерть від нещасних випад
ків. Решта ж на фініші життя стикається
із загостренням хвороб і потребує па
ліативної допомоги. Така статистика
характерна для європейських країн.
Але і в Україні ситуація не краща, а,
ймовірно, ще складніша.
Наша держава серйозно приділяє
увагу тим людям, які потребують її, за
вершуючи своє життя. МОЗ України
спільно з Всеукраїнською Громад
ською організацією «Українська ліга
сприяння розвитку паліативної та хос
пісної допомоги», іншими громадськи
ми організаціями прагне зробити все,
аби допомогти в тих ситуаціях, коли
медицина і пряме лікарське втручання
вже безсиле.
На Україні сьогодні функціонує
близько 10 хоспісів, найбільші з яких
знаходяться в ІваноФранківську, Хар
кові, Львові. Також у деяких регіонах
при онкологічних диспансерах відкри
ті відділення, в яких розгорнуто ліжка
для паліативних хворих. Розвиток палі
ативної допомоги в Україні неможли
вий без врахування міжнародного
досвіду шляхом участі українських фа
хівців у стажуваннях, практичних семі
нарах й тренінгах, конгресах і конфе
ренціях, обміну інформацією тощо.
У Полтаві на базі Вищого державно
го навчального закладу України «Ук
раінська медична стоматологічна
академія» створено Полтавський об
ласний місцевий осередок Всеукра

їнської громадської організації «Укра
їнська ліга сприяння розвитку паліа
тивної та хоспісної допомоги». Основ
на мета діяльності: сприяння її розвит
ку у Полтавській області. Розроблена
програма діяльності осередку. Для
цього ми вважаємо за доцільне залу
чити також недержавні організації до
виконання програм паліативної та хос
пісної допомоги, сприяти розвитку
благодійництва та волонтерства у цій
сфері. На нашу думку, це дасть змогу
забезпечити максимально можливу
якість життя як пацієнтам з невиліков
ними захворюваннями і обмеженим
прогнозом життя, так і їх родинам.
На закінчення висловимо своє пере
конання, що розв’язання комплексу
організаційних, медикоправових та
фінансових проблем, які постають у
зв’язку з початком створення в Україні
сучасної системи та служби паліатив
ної та хоспісної допомоги невиліков
нохворим особам, є надзвичайно
складним фаховим медикосоціаль
ним завданням, для розв’язання якого
потрібні спільні зусилля владних струк
тур нашої держави та медичної спіль
ноти. Але це  той напрям діяльності
органів охорони здоров’я та соціаль
ної опіки, за яким у сьогоднішньому
світі оцінюють цивілізованість будьякої
держави та гуманність суспільства
взагалі, і тому поставлені тут питання
потребують нагального розв’язання.

В.М.Ждан,
ректор ВДНЗУ «УМСА»,
д.мед.н.,професор, Заслужений лікар
України, голова Полтавського обласного
осередку Всеукраїнської громадської
організації «Українська ліга сприяння
розвитку паліативної
та хоспісної допомоги».

ОГОЛОШЕННЯ
10 травня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Вищому державному навчальному зак5
ладі України «Українська медична стоматологічна академія» відбудеться публічний захист дисертацій на здобуття нау5
кового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія, здобувачів:
Москаленко Павла Олександровича: “Морфо#функціональні порушення при гіпермобільності суглобової головки нижньої
щелепи та методи їх корекції”;
Соколовської Валентини Михайлівни: “Лабораторно#клінічне обгрунтування ультразвукової обробки полімерних матері#
алів при виготовленні стоматологічних протезів”.
Початок засідань: 10 травня об 11.00 год. в ауд. №5 Української медичної стоматологічної академії за адресою: 36011,
м. Полтава, вул. Шевченка, 23.
11 травня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Вищому державному навчальному закла5
ді України «Українська медична стоматологічна академія» відбудеться публічний захист дисертацій на здобуття науко5
вого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія, здобувачів:
Ставицького Станіслава Олександровича: “Клініко#морфологічне обгрунтування комплексного лікування патологічних
рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї”;
Іяда Н.А. Ганнама: “Морфологічні та функціональні зміни в зубощелепній ділянці у ортодонтичних пацієнтів з вкорочен#
ням вуздечки язика І, ІІ та ІІІ виду”.
Початок засідань: 11 травня о 9.00 год. в ауд. №5 Української медичної стоматологічної академії за адресою: 36011, м.
Полтава, вул. Шевченка, 23.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01, к.мед.н., доцент Гуржій О.В.
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОВЕДЕНО!
ьогоріч квітень по5

Ц радував нас соняч5
ними днями після тривалої
зими, теплою погодою, ра5
дісним настроєм і, окрім
цього, вже традиційними
студентськими конференці5
ями. 10 квітня відбулася
Всеукраїнська студентська
наукова конференція “Нові
технології в стоматології”,
яка об’єднала близько 60
студентів5учасників на 3
секційних засіданнях. 11
студентів5стоматологів Ви5

щих медичних закладів з
різних куточків України:
Львів, Дніпропетровськ,
Луганськ, Донецьк також
представили свої наукові
роботи. Всього до публіка5
ції у збірнику конференції
подано 56 тез з усіх стомато5
логічних кафедр УМСА, 13
тез з медичних ВУЗів Украї5
ни. На пленарному засідан5
ні дипломами за кращу нау5
кову роботу та цінними
призами нагороджено 20
студентів5переможців,

представників інших ВУЗів
– сертифікатами учасників
та подарунками. 4 студенти
з інших міст зайняли призо5
ві місця.
17 квітня відбулося засі5
дання 11 секцій у рамках
проведення Всеукраїнської
студентської наукової кон5
ференції “Актуальні проб5
леми експериментальної та
клінічної медицини”, на
яких було заслухано 105 на5
укових доповідей студентів
з першого по шостий курс.
До друку подано 156 тез сту5
дентів нашої академії та
близько 10 тез з інших ме5
дичних університетів Украї5
ни. Дипломами переможців
та джерелом знань – кни5
гою нагороджені більше 50
студентів УМСА та студен5
тка з Львівського націо5
нального медичного універ5
ситету ім. Данила Галиць5
кого. Окрім підбиття під5
сумків, на пленарному засі5
данні був заслуханий звіт
про роботу Студентського

наукового товариства, який
підготувала голова СНТ Ля5
ховська Анастасія, де також
оголосила пропозиції до
подальшої роботи СНТ, по5
дякувала за плідну роботу,
вміле наставництво курато5
ру СНТ проф. Лобань Гали5
ні Андріївні; була обрана
Рада СНТ на наступний
навчальний рік.
Як ми всі добре знаємо,
основним показовим ре5
зультатом роботи СНТ є
проведення щорічних нау5
кових конференції. Цього
року нам є чим пишатися:
великою кількістю учасни5
ків із інших міст України,
злагодженою роботою сек5
цій, великою увагою про5
фесорсько5викладацького
складу академії, достойни5
ми нагородами учасників,
які вибороли у науковому
штурмі призові місця.
Анастасія Ляховська,
студентка V курсу стомато
логічного факультету,
голова СНТ.

ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Така науковопрактична конферен
ція з міжнародною участю відбулася
в академії 5 квітня. Її учасники, а ними
були керівники і представники всіх
кафедр, поділилися досвідом впро
вадження у навчальну роботу нових
методик, технологій, що сприяють оп
тимізації навчального процесу, відпо
відають вимогам Болонської конвен
ції, якості підготовки висококваліфіко
ваних лікарівспеціалістів. Доповіді,
представлені на конференції, висвіт
лювали найрізноманітніші аспекти ці
єї проблеми: «Маркетингова політи
ка вищого навчального закладу в
умовах впровадження кредитномо
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дульної системи навчання» (доцент
Салій А.В.), «Дистанційні технології у
післядипломній освіті лікарівстома
тологів» (колектив авторів – проф..
Скрипніков П.М., проф.. Скрипнікова
Т.П., доценти Марченко А.В., Хміль
Т.А., ас. Дубина В.О.), «Практика
впровадження інноваційних техноло
гій у навчання студентів внутрішній ме
дицині в умовах кредитномодульної
системи» (проф.. Скрипник І.М., до
центи Сорокіна С.І., Шевченко Т.І.,
асистенти Кудря
І.П., Шапошник
О.А.), «Актуальні питання застосуван
ня сучасних технологій у викладанні
хірургії в медичному вузі» (проф. Шей

ко В.Д., доценти Крижановський О.А.,
Панасенко С.І., ас. Кравченко С.П.).
Значний інтерес учасників конферен
ції викликали доповіді, представлені
представниками професорськовик
ладацького складу Білоруської ме
дичної академії післядипломної осві
ти та Московського державного ме
дикостоматологічного університету.
Всі вони увійшли до збірки матеріалів
конференції, яка була видана для її
учасників.
Учасники конференції прийняли
резолюцію, у якій запропонували
продовжувати такий обмін досвідом.
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«СУЧАСНІ ПИТАННЯ ОРТОДОНТІЇ.
МІСЦЕ ОРТОДОНТІЇ СЕРЕД СТОМАТОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»
міжнародна науково практична конференція
Полтавська школа орто
донтів народилась у лоні ка
федри дитячої стоматології,
яку в свій час створила і очо
лювала професор Лія Пет
рівна Григор’єва, широкові
дома на теренах України та
за її межами. Ювілею пам’яті
талановитого вчителя (85 ро
ків з дня народження), про
відного спеціаліста в галузі
ортодонтії була присвячена
міжнародна науковопрак
тична конференція відповід
но до плану заходів Мініс
терства охорони здоров’я
України «Сучасні питання
ортодонтії. Місце ортодонтії
серед стоматологічних спе
ціальностей», яка відбулась
12 квітня 2012 року в Полтаві.
Організаторами прове
дення цього заходу стали
учні великого вчителя: зав.
кафедри
післядипломної
освіти лікарів ортодонтів
професор Куроєдова В.Д.,
зав. кафедри ортодонтії
професор Смаглюк Л.В.,
професор Ткаченко П.І., зав.
кафедри дитячої хірургічної
стаомтології і пропедевтики
хірургічної стоматології з ре
конструктивною хірургією
голови та шиї, професор
Каськова Л.Ф. зав. кафедри
дитячої терапевтичної сто
матології з профілактикою
стоматологічних захворю
вань та науковці очолюваних
ними колективів.
Реалізації такої значимої
конференції та спілкуванню
з колегами з різних регіонів
України сприяла згуртова
ність ортодонтів в рамках
Асоціації ортодонтів Украї
ни.
Мета конференції – вша
нування памяті видатного
вченого та разом з тим обмін
досвідом
стоматологів,
представників різних шкіл та
різних спеціальностей, що
до надання комплексної до
помоги пацієнтам із зубоще
лепними аномаліями та де
формаціями, обговорення
перспектив удосконалення
та подальшого розвитку віт
чизняної ортодонтії.
В офіційному відкритті кон
ференції, яке відбулося в ау
диторії ім. Кудінова, взяли
участь: заступник начальни
ка головного управління
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охорони здоров’я облдер
жадміністрації Ю.В. Курил
ко, який у своєму виступі
зазначив, що не політики і
чиновники керують здо
ров’ям людей, а фахівціме
дики та наголосив на необ
хідності створення умов для
формування здорового спо
собу життя.

саме Лія Петрівна Гри
гор’єва була організатором
будівництва цього важливо
го, для дитячого населення
міста, стоматологічного зак
ладу. Акцентував увагу при
сутніх, що цього року виділе
ні значні кошти на ремонт
споруди, а разом з тим і уч
бових кімнат кафедр, які

Заступник голови облас
ної Ради Марченко О.В. під
креслив вагомий внесок в
розвиток охорони здоров’я
науковців Української ме
дичної стоматологічної ака
демії та привітав присутніх зі
святом наукового спілкуван
ня.
Начальник
управління
охорони здоров’я Полтав
ського виконкому міської
ради Котов С.О. зазначив,
що місто через дитячу сто
матологічну поліклініку тісно
спілкується із співробітника
ми академії і нагадав, що

розташовані на базі ДМСП
м. Полтави.
Від Асоціації ортодонтів
України виступила голова
Асоціації, головний спеціа
ліст МОЗ професор Дрого
мирецька М.С, яка відзначи
ла вагомий внесок Лії Пет
рівні Григор’євої в розвиток
вітчизняної ортодонтії. Добрі
слова та привітання звучали
на адресу полтавської шко
ли ортодонтів. Головний спе
ціаліст звернула увагу при
сутніх на певні зміни у вітчиз
няній ортодонтії: затвердже
ні кваліфікаційні категорії лі

каря спеціалістаортодон
та; протоколи лікування зу
бощелепних аномалій та де
формацій. Наголосила на
зростанні значимості Укра
їнської Асоціації ортодонтів
як спільноти, яка може впли
вати на стан розвитку охо
рони здоров’я в державі.
Подякувала всім присутнім
за участь у конференції по
вшануванню памяті учителів
науковців. За плідну працю в
галузі ортодонтії подяками
від Асоціації ортодонтів Ук
раїни нагороджені учні Лії
Петрівни Григор’євої: про
фесор Куроєдова В.Д., про
фесор Смаглюк Л.П., доцент
Головко Н.В., доцент Галич
Л.Б., доцент Куліш Н.В.,
к.мед.н.
Сірик
В.А.,
Нелюбіна А.Л.
Гостей конференції вітав
ректор академії, доктор ме
дичних наук, професор
Ждан В.М., який говорив про
важливий внесок в розвиток
ортодонтії професора Гри
гор’євої Л.П., а також зазна
чив що частинка її творчих
доробок є в кожному з її 16
учнів, більшість з яких скла
дають професорськовик
ладацький колектив УМСА,
та подякував всім учасни
кам за плідну працю на
честь Української медичної
стоматологічної академії та
української стоматології.
У
конференції
взяли
участь делегації з 17 регіонів
України: Донецьк, Луганськ,
Львів,
ІваноФранківськ,
Дніпропетровськ, Одеса,
Крим та ін. Найбільш чисель
ні делегації прибули з Хар
кова та Дніпропетровська.
Всього 240 спеціалістів ліка
рівортодонтів,
керівників
стоматологічних медичних
організацій,
наукових
працівників ВУЗів. Студенти,
лікаріінтерни, магістри, ас
піранти, клінічні ординатори,
що брали участь в зібранні,
мали змогу пересвідчитися
як науковці шанують свого
Вчителя. Тому цей захід має
ще і певну виховну спрямо
ваність.
Перше пленарне засідан
ня було розпочато нетради
ційно. Запланована допо
відь, створена Куроєдовою
В.Д., Смаглюк Л.В., Касько
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вою Л.Ф., Ткаченком П.І., Га
лич Л.Б. «Ортодонтична шко
ла проф. Григор’євої Л.П. та
її досягнення на Полтавщи
ні», була представлена у виг
ляді цікавого документаль
ного фільму, який розповів
про історичний життєвий
шлях Григор’євої Л.П. від ма
ленької дівчинки, що наро
дилася в далекому росій
ському місті Борисоглеб
ську до професора орто
донтії. Цікаві коментарі що
до образу Вчителя надали її
учні, і це створило цікавий
портрет неординарної та
лановитої жінки, Людини з
великої літери.
Подальше
проведення
конференції
відбувалося
згідно програми, за якою
присутні мали заслухати 18
доповідей. Центральною те
мою були практичні питання
діагностики, лікування та
профілактики зубощелепних
аномалій на різних етапах
організації стоматологічної
допомоги населенню: Смаг
люк Л.В. ВДНЗУ «УМСА», м.
Полтава – «Особливості ліку
вання пацієнтів із дисталь
ним прикусом та скупченим
положенням зубів фронталь
ної ділянки», Дорошенко С.І.
, Кульгінський Є.А., Ієвлєва
Ю.В., ВПНЗУ «Київський ме
дичний університет УАМН» –
«Клінічні форми адентії, їх ди
ференційна діагностика та
особливості лікування». Ти
мошенко Н.П., ВДНЗУ «УМ
СА», Полтавський обласний
інститут післядипломної пе
дагогічної освіти ім. Острог
ралдського, м. Полтава,
Драгомирецька М.С. Інсти
тут стоматології НМАПО ім
Шупика, м. Київ – «Зв’язок ор
тодонтії із загальносоматич
ним здоров’ям. Визначення
необхідності в ортодонтич
ному лікуванні».
В рамках науковопрак
тичної конференції «Сучасні
питання ортодонтії. Місце
ортодонтії серед стомато
логічних спеціальностей»,
відбулась стендова сессія.
55 робіт магістрів, аспіран
тів, клінічних ординаторів та
практичних лікарів з різних
областей України були
представлені стендовими
презентаціями, оформлени
ми згідно сучасних европей
ських вимог. Заслуговували
на увагу роботи з Полтави,
Німеччини, Донецька, Дніп
ропетровська, Києва, Хар
кова. Ознайомлення з допо
відями відбувалося в час,
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зручний для всіх учасників
конференції.
Наприкінці
другого пленарного засі
дання пройшла дискусія, в
якій науковці бурхливо обмі
нювались думками щодо
питань, висвітлених в посте
рах, а саме організації та
надання ортодонтичної до
помоги в різних регіонах Ук
раїни. Професор Л.В. Смаг
люк зробила аналіз стендо
вих доповідей та відзначила
їх високий рівень та різно
манітну тематику.
Під час другого засідання,
яке було присвячено підве
денню підсумків та прийнят
тю резолюції конференції,
заслухано 7 доповідей, оз

взяли участь 5 компаній. Уні
кальність виставки визнача
лась тісним зв’язком з науко
вою програмою конферен
ції, можливістю ознайомити
ся з найновішими досягнен
нями в ортодонтії, отримати
про них повну інформацію та
зав’язати ділові стосунки.
Гості мали можливість оз
найомитися з новою друко
ваною продукцією стомато
логічних кафедр УМСА, яка
була представлена до уваги
присутніх.
В заключному слові голова
оргкомітету конференції др
мед. наук проф. Л.В. Смаг
люк, аналізуючи результати
роботи, відзначила страте

начені плани та перспективи
розвитку спеціальності. Ро
бота конференції була жва
вою, доповіді викликали ве
лику кількість питань, які да
ли поштовх до нових ідей,
відзначено високий рівень
науководослідних робіт.
Одночасно
проходила
виставка сучасних інстру
ментів, нових технологій, ви
робів профілактичного та гігі
єнічного призначення, в якій

гію розвитку наукової діяль
ності кафедр стоматологіч
ного профілю, які ставлять за
мету перехід від формуван
ня наукового потенціалу до
його розвитку, підвищенню
його ролі у науковоіннова
ційному комплексі системи
освіти, застосуванню науко
вих досягнень в практику та
підготовку висококваліфіко
ваних спеціалістів в сучас
них умовах.

Учасниками конференції
було прийняті рішення щодо
подальшого розвитку орто
донтичної науки та практи
ки. Пріоритетним напрямком
визначено міждисциплінар
ний підхід в діагностиці та лі
куванні зубощелепних ано
малій та деформацій. На під
ставі заслуханих доповідей
та дискусій члени конфе
ренції в рішенні також ухва
лили пропозиції:
– внести зміни до статуту
АОУ щодо членства в Асоці
ації ортодонтів як професій
ного товариства, наголосив
ши, що членами Асоціації
можуть бути лікарі стомато
логиортодонти та лікарі
стоматологи суміжних спе
ціальностей, професійна ді
яльність яких пов’язана з
проблемами ортодонтії і які
є громадянами України або
іноземними громадянами,
визнають Статут Асоціації,
виконують взяті на себе згід
но із статутом зобов’язання
та сплачують членські внес
ки;
– внести доповнення в ста
тут Асоціації ортодонтів Ук
раїни щодо створення книги
пам’яті «Видатні ортодонти
України»;
– клопотати перед адмі
ністрацією м. Полтави про
відкриття меморіальної дош
ки професора Григор’євої
Лії Петрівни в міській дитячій
стоматологічній поліклініці;
– клопотати перед Асоціа
цією стоматологів України
про внесення доповнення
до Положення про почесну
відзнаку в галузі стоматоло
гії Асоціації стоматологів Ук
раїни за фахом ортодонтії 
«Відзнака професора Л.П.
Григор’євої»;
– викласти фільм «Пам’яті
Григор’євої Лії Петрівни» на
сайт Асоціації ортодонтів
України з метою поширення
інформації щодо визначних
ортодонтів України.
Всі присутні на конферен
ції гості, учасники буди од
ноголосні у думці, що прове
дена конференція пройшла
вдало та внесла значний
вклад в механізм співробіт
ництва між медичною нау
кою та практикою, а також
висловили надію на подаль
шу співпрацю ортодонтів
всієї України.

Н.В . Куліш,
доцент кафедри ортодонтії.
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Øàíóéìî ïàì’ÿòü ïðàîòö³â…
Вже стало приємною тра
дицією у нас на кафедрі і не
від’ємною частиною вихов
ного процесу ознайомлення
студентської молоді з націо
нальною культурноісторич
ною спадщиною. На наш
погляд, пізнання історичних
пам’яток, видатних особис
тостей краю, де народили
ся, виросли, де була їхня al
ma mater, заохочення до ак
тивного способу життя спри
яють створенню широкого
світогляду, згуртовують мо
лодь, формують почуття
дружби, колективізму та лю
бові до рідної землі.
Ще з 2007 року ми відвідує
мо могилу всесвітньо відомо
го хірурга М.В. Скліфосов
ського, коли вона, нажаль,
ще була занедбаною. Сту
денти власноруч облаштува
ли залишки пам’ятника, нак
леїли ламіноване фото Ми
коли Васильовича, залишили
вінок з пам’ятним написом.
Доторкнутися до історії,
дізнатися про життяподвиг,
життя, що було присвячене
людям, державі, служінню
добру та милосердю, — це
мало значний вплив на свідо
мість майбутніх медиків. Готу
ючись до екскурсії, студенти
детально ознайомилися з бі
ографією та медичною
спадщиною Миколи Васи
льовича, дізналися про його
відданість людям, глибоку ін
телектуальність, різнобічну
освіченість і культуру. Молоді
люди не могли стримати сліз,
дізнавшись, як позвірячому
у 1918 році були закатовані
дружина і вагітна донька ви
датного хірурга тільки за те,
що вони мали дворянське
походження. Нікого не ціка
вило те, що М.В. Скліфосов
ський в останні 4 роки життя,
проведені на Полтавській
землі, збудував школу у Яків
цях, лікарню для ветеранів
російськотурецьої
війни
18771878 рр., де надавав
безкоштовну допомогу усім,
кому це було необхідно. До
речі, маловідомий факт: са
ме у цьому будинку зараз
міститься славнозвісний Му
зей історії Полтавської битви.
Потім були екскурсії по ви
датних пам’ятках міста, у
Хрестовоздвиженський мо
настир, музей Полтавської
битви. Далі – більше.
Усім запам’яталася екс
курсія у Диканьку — на істо
ричну землю, де мешкали
видатні постаті, де перебу
вали відомі митці, де твори
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лася історія України. Відвіда
ли залишки маєтку Віктора
Павловича Кочубея, онука
Василя Леонтійовича Кочу
бея, генерального судді Лі
вобережної України, відомо
го подіями, пов’язаними з
Іваном Мазепою під час Пів
нічної війни. Василь Кочубей

собі рівного за красою та
пишністю. До речі, зараз за
лишився лише один вид буз
ку, проте й сьогодні гай при
тягує і заворожує своєю каз
ковістю, солов’їними співа
ми тисячі відвідувачів з Украї
ни та зза кордону. Щотравня
тут відбувається музичне те

разом з полковником Іваном
Іскрою були закатовані, а
потім реабілітовані Петром І,
їх прах нині покоїться на те
риторії КиєвоПечерської
Лаври.
З провідникомстарожи
лом пішки через дикі дикан
ські хащі ми дісталися мона
шого скиту VI сторіччя, що
знайдений й полагоджений
науковими співробітниками
Диканського краєзнавчого
музею. Згадується, йшов теп
лий весняний дощ, студенти
послизалися на багатому
глиною ґрунті, плуталися у
густій траві, сміялися, ловили
слимаків, але усі були щас
ливі, згуртовані, замріяні…
Диканька — оаза Полтав
ського регіону, осередок
надзвичайно цікавих істо
ричних, культурних пам’яток.
Тут і славетні Гоголівські міс
ця: Миколаївська церква,
де мати М.В. Гоголя Марія
Іванівна вимолила народ
ження живої здорової дитини
після попередніх мертвона
роджень і де знаходиться
склеп трьох поколінь князів
роду Кочубеїв, Троїцька цер
ква, яку відвідував М.В. Гоголь
і яку змальовано ним у поемі
«Ніч перед Різдвом», де, бу
цімто, коваль Вакула нама
лював чорта у пеклі. Непода
лік — с. Василівка, родовий
маєток сім’ї ГоголівЯнов
ських.
У Диканьці є також відо
мий Бузковий гай, насадже
ний В.П. Кочубеєм для неви
ліковно хворої доньки Анни,
де нараховувалося близько
40 видів бузку, і який не мав

атралізоване свято Бузково
го гаю.
Тут є й цікавий краєзнав
чий і навіть художній музеї, де
поряд з мистецькими витво
рами місцевих майстрів міс
титься багато фотокопій по
лотен видатної землячки, ху
дожниці, письменниці Марії
Башкірцевої (18581884 рр.),
що народилася та перші 10
років жила у родовому маєт
ку на Диканщині у с. Гайво
ронці. За волею долі решту
свого короткого блискавич
но прекрасного та водно
час до відчаю важкого життя
Марія прожила у Франції,
проте щорічно відвідувала
Полтавщину і не полишала
думати про Батьківщину та
любити її. Вона почала втра
чати голос (маючі різнобічні
таланти, у 16 дівчина співала
оперні партії на театральній
сцені, у тому числі у Полтаві),
а лікарі поставили приго
ломшливий діагноз — тубер
кульоз. Невтішна звістка про
невиліковну хворобу не зла
мала волю талановитої дів
чини. Вона хоче встигнути
якомога більше у цьому світі
й відчуває непереборний
потяг залишити свій слід у
цьому житті. З 12 років вона
розпочинає писати свій
всесвітньо відомий щоден
ник, що відображає глибоку
змістовну особистість, що не
подитячому правдиво і все
охоплююче відображає по
дії і характер тієї епохи.
З юних років вона листу
ється з Гі де Мопассаном.
«Це була єдина троянда у
моєму житті…», — напише

потім письменник. Дівчина
почала вчитися малюванню
у Паризькій Академії мис
тецтв, творчим наставником
її стає Бастьен Лепаж, відо
мий французький художник.
Вона досягає високого рівня
майстерності і до останніх
годин життя не полишає сво
го захоплення живописом.
Нею створено більше 200 по
лотен, близько 140 були пе
редані її матір’ю у музеї Ро
сії, далі частково вони надій
шли до музеїв України. Під
час Великої Вітчизняної війни
була втрачена майже уся
творча спадщина славетної
землячки. В Україні зараз
знаходиться лише три її по
лотна. Решта картин зберіга
ється у колекціях Лувра, у
Ніцці, у Люксембурзькому
музеї. Її щоденник переве
дено на 11 мов, він залиша
ється бестселером у бага
тьох країн світу.
В Парижі, в Люксембур
зькому палаці у 1900х роках
з’явилася скульптура «Без
смертя». Молодий геній вми
рає біля ніг ангела, що три
має сувій з іменами видатних
особистостей, що перед
часно залишили цей світ та
отримали безсмертя. Серед
восьми французьких імен —
одне слов’янське — Марія
Башкирцева. Французи вмі
ють пишатися і цінувати. Про
славетну землячку у нас на
гадують лише якісні фотоко
пії її робіт у Диканському му
зеї, і ми були щасливі їх поба
чити.
До 300річчя Полтавської
битви було, врешті решт, і по
лагоджено могилу М.В. Склі
фосовського і встановлено
пам’ятний знак на місці маєт
ку сім’ї Марії Башкірцевої.
Ми приємно здивувалися,
коли знайшли біля пам’ятни
ка ламіноване фото, яке за
лишили зі студентами на мо
гилі разом з віночком ще у
2007 році. Хтось дбайливо
помістив його у рамку. До ре
чі, чи не зіпсував би дизайну
пам’ятника керамічний овал
з портретом Миколи Васи
льовича Скліфосовського,
якби ми зі студентами допов
нили ним меморіал?

Н.І. Чекаліна,
доцент кафедри пропедев
тики внутрішньої медицини з
доглядом за хворими, загаль
ної практики (сімейної меди
цини), відповідальна за вихов
ну роботу на кафедрі.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗДОРОВА ЛЮДИНА
Продовжують радувати
своїми спортивними успі5
хами представники силь5
ної статі академії. Так, на
чемпіонаті області з віль5
ної боротьби, що проходив
9510 березня у м. Зіньків,
Шихалієв Рустам (в/к 96
кг) та Адарченко Микита
(в/к 84 кг) піднялися на
найвищий щабель п’єдес5
талу пошани. Наразі вони
в складі збірної області го5
туються до Молодіжних
ігор України з вільної бо5
ротьби, які пройдуть 23526
квітня у м. Харкові. Також
Адарченко Микита пред5
ставляв збірну Полтавської
області в Чемпіонаті Укра5
їни з вільної боротьби се5
ред дорослих, який прохо5
див 21524 березня у м. За5
поріжжі. І хоча наш спорт5
смен не отримав нагород
на цих змаганнях, але здо5
був такий цінний досвід
боротьби на вельми сер5
йозному рівні. Готує на5
ших борців майстер спорту
України Пономарьов В.В.,
якому ми зичимо ще не раз
порадувати нас виступами
своїх вихованців.
Також постійно підтвер5
джують свій спортивний
рівень представники єди5
ноборства джиу5джитсу,
яких тренує Беберін О.В.
23 березня у м. Київ в Па5
лаці спорту «Україна» від5
булася Олімпіада з бойо5
вих мистецтв, в рамках
якої був проведений Чем5
піонат світу з комбат дзю5
дзюцу. Право називатися
найсильнішим з цього ви5
ду спорту виборювали 150
спортсменів зі спортивних
клубів України, Німеччи5
ни, Боснії, Росії, Білорусії,
Бельгії, Шотландії на ін5
ших країн. Наші спортсме5
ни Савчук Юрій та Абдула5
єв Шаміль в складі збірної
команди України ввійшли
в п’ятірку кращих команд
на цьому чемпіонаті.
А 14 квітня у Полтаві в
Палаці спорту «Спартак»
відбувся відкритий Чемпі5
онат України з дзю5дзюцу,
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який зібрав 180 учасників
із спортивних клубів 10 об5
ластей України. І знову
п’єдестал не обійшовся без
наших спортсменів. Сав5
чук Юрій (в/к 69 кг) став
срібним призером цих зма5
гань, а Абдулаєв Шаміль
(в/к 86 кг) виборов бронзу.
Тож вітаємо наших призе5
рів та їх тренера, і зичимо
їм нових яскравих перемог!
Збірні команди академії
продовжують свою участь
в Спортивних іграх Пол5
тавщини, присвячених Ро5
ку здорового способу жит5
тя. 19523 березня відбулися
змагання з волейболу, на
яких лише 1 очко, програ5
не команді педуніверсите5
ту, відділило наших спорт5
сменів від п’єдесталу по5
шани. Хоча наші волейбо5
лісти зайняли ІV місце,
але показали дуже гідну
гру.
21523 березня у м. Кре5
менчуці відбулися змаган5
ня з плавання в залік
Спортивних ігор Полтав5
щини. Наш студент Ду5
бецький Олексій (тренер

Сосненко Є.П.) виборов І
місце на дистанції 400 м
вільним стилем, був дру5
гим на 200 м і здобув брон5
зу на 100 м. Вітаємо Олек5
сія, який вже не перший
рік стає чемпіоном та при5
зером студентських зма5
гань, примножуючи спор5
тивну славу академії.
Є з чим привітати і пред5
ставників настільного те5
нісу. На чемпіонаті міста
серед молоді, що проходив
8 квітня на спортивній базі
спорткомплексу «УМСА»,
з 60 учасників 20 – це сту5
денти нашої академії, які
тренуються у славнозвіс5
ного тренера Бурцевої Г.В.
Чемпіоном серед юнаків
на цих змаганнях став наш
студент Чаплянка Анато5
лій. Вітаємо його з перемо5
гою!
Добігає фінішу Спарта5
кіада академії серед фа5
культетів і курсів, присвя5
чена ХХХ Олімпійським
іграм в Лондоні.
Вже
пройшли змагання з н/те5
нісу (І м – 1 стом., ІІ м – 2
мед., ІІІ м – 2 стом.), з бас5

кетболу (І м – 1 стом., ІІ м
– 2 мед., ІІІ м – 2 мед.), з
волейболу (І м – 2 мед., ІІ
м – 3 мед., ІІІ м – 1 стом.),
з шахів (І м – 1 мед., ІІ м –
інозем., ІІІ м – 2 стом.), з
плавання (І м – 1 мед., ІІ м
– 1 стом., ІІІ м – 2 стом.).
17 квітня в боротьбу за
право бути найкращою ко5
мандою академії з міні5
футболу вступили 11 ко5
манд. Бажаємо всім вдало5
го виступу і нехай перемо5
жуть найсильніші. Вони
представлять нашу коман5
ду на турнірі з міні5футбо5
лу серед команд ВНЗ ІІІ5
ІV р. акр., присвяченому
першості Європи з футбо5
лу «Євро52012», що відбу5
деться 19 травня в педуні5
верситеті.
4 квітня змаганнями з
н/тенісу
розпочалася
Спартакіада серед гурто5
житків академії, яка в цьо5
му році теж присвячена го5
ловній події спортивного
життя планети – ХХХ
Олімпійським іграм в Лон5
доні. Найкращими з н/те5
нісу стали студенти з гур5
тожитку №1, на ІІ місці –
гуртожиток №2, на ІІІ5у –
гуртожиток № 4. Наразі в
залік Спартакіади гурто5
житків змагаються пред5
ставники шахів.
Збірні команди співро5
бітників ВДНЗУ «УМСА»
взяли участь у змаганнях із
шахів, шашок та н/тенісу в
залік обласної галузевої
Спартакіади.
Вся спортивно5масова і
фізкультурно5оздоровча
робота в академії прово5
диться з метою пропаганди
престижності здорового
способу життя і впровад5
ження фізкультури і спорту
в спосіб життя всіх верств
населення.
Тож до нових зустрічей
на спортивних майданчи5
ках!
Каплуновська І.М.,
Віцепрезидент СК “Ме
дик”, Майстер спорту СРСР.
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«Студентська весна – 2012»
«Студентська молода весна!
Нестримний зліт!
Казкова мрія!
Нестримна, ніжна, чарівна,
Зірками ясними палає
Красуня молода весна
В серцях закоханих співає…

«Ой роде наш красний,
роде наш прекрасний, не
цураймося, признаваймося,
бо багато нас є…» – Цією
чудовою українською на5
родною піснею, яку вико5
нала студентка 1 курсу ме5
дичного факультету Валерія
Смаль, та хореографічною
композицією «Привіталь5
на» в блискучому виконан5
ні народного самодіяльного
ансамблю танцю «Юність»
(керівник Олена Матюніна)
і розпочалася велика прог5
рама виступу наших колек5
тивів художньої самодіяль5
ності у II етапі обласного
міжвузівського мистецько5
го фестивалю «Студентська
весна –2012». В цьому році,
крім участі в концертній
програмі, колективам, які
мають звання «народний
самодіяльний», треба було
підтвердити це високе зван5
ня, і наші «Юність», «Маль5
ви» та духовий оркестр ус5
пішно з цим завданням
справились. Вони справили
прекрасне враження на ви5
сококомпетентне журі у
складі: голова – директор
обласного центру народної
творчості Ковтун Л.Ф., ме5
тодисти Мазуровська Н.Є.,
Сорокіна Н.О., заслужений
працівник культури Украї5
ни, керівник муніципаль5
ного духового оркестру Го5
ловашич Е.А., заступник
начальника головного уп5
равління освіти і науки обл5
держадміністрації Пащен5
ко В.
Яскравими і цікавими бу5
ли виступи наших солістів
– студентки 2 курсу медич5
ного факультету Олени Ти5
таренко та студента 2 курсу
стоматологічного факульте5

ту Андрія Фіненка. Глядачі
дякували їм бурхливими
оплесками. Другий рік при
відділі культурно5освітньої

культету Ірина Пелипенко
– керівник ансамблю баль5
ного танцю «Орхідея», сту5
дентка 3 курсу медичного

діяльності з великим ентузі5
азмом і творчим натхнен5
ням працюють 4 хореогра5
фічні колективи, якими ке5
рують талановиті, творчо
обдаровані особистості. Це
студентка 2 курсу мед. фа5

факультету Марина Сидо5
ренко – керівник ансамблю
східного танцю «Ваді Рам»,
студентка 4 курсу стомато5
логічного факультету Марія
Кириленко – керівник ан5
самблю естрадного танцю
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«Мельор» та студентка 2
курсу стоматологічного фа5
культету Ірина Смоленцева
– керівник ансамблю су5
часної хореографії «Хариз5
ма». Всі вони працюють на
громадських засадах і гідні
найвищої похвали та виз5
нання.
Дуже приємно, що наші
студенти знову поверну5
лись до такого жанру як во5
кально5інструментальна
музика. Яскравим прикла5
дом є новостворений ко5
лектив «Вагант», яким ке5
рує заступник декана ме5
дичного факультету Шу5
мейко І.А. Чудово прозву5
чала пісня А.Макаревича
«Поворот» у їхньому вико5
нанні. Улюблений гурт на5
ших студентів – персид5
ський ВІА «Сімпл Нойс»,
керівник лікар5інтерн Амір
Фахер, що як завжди проде5
монстрував чудові твори з
репертуару славнозвісної
рок5групи «Металіка».
Фінал програми був дуже
незвичайним і феєричним.
Задіяні були всі учасники
концерту, які створили не5
забутню вокально5хореог5
рафічну композицію «Без5
межна студентська весна».
Особливо ефектно висту5
пив ансамбль барабанщиць
(керівник – Заслужений ар5
тист естрадного жанру Єв5
ген Дудник) цього разу уже
з фаєр5шоу, яке викликало
справжній фурор у присут5
ніх.
Як завжди прекрасно
провели концерт студенти
Аліна Хрієнко та Андрій
Довженко. Щира подяка
всім учасника концертної
програми. Хай Господь бла5
гословляє вас на відмінне
навчання, надихає на твор5
чість, на добрі діла!

З Великоднем Вас!
Л.В.Сидоренко,
начальник відділу культур
ноосвітньої діяльності
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