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Сьогодні ВДНЗУ «УМСА»
– провідний багатопрофіль
ний виш, де діють чотири
факультети (стоматологіч
ний, медичний, післядип
ломної освіти, факультет
підготовки іноземних сту
дентів), медичний коледж,
науководослідний інститут,
спеціалізована Вчена рада
по захисту докторських ди
сертацій, академічна стома
тологічна поліклініка. Тут
навчаються більше 3,5 тисяч
студентів, близько 700 з яких
– іноземці.
На 50 кафедрах академії
працюють 86 професорів, 83
доктори, 342 кандидати ме
дичних наук, 169 доцентів.
Серед них 2 лауреати Дер
жавної премії України, 5
заслужених діячів науки і
техніки та 7 заслужених лі
карів України.
ВДНЗУ «УМСА» – постій
ний учасник міжнародних
виставок престижних нав
чальних закладів «Сучасна
освіта в Україні», «Освіта і
кар’єра», «Сучасні навчальні
заклади», де неодноразово
відзначалась золотими, сріб
ними, бронзовими медаля
ми. За багаторічну іннова
ційну педагогічну діяльність
з модернізації освіти акаде
мії присвоєно почесне зван
ня «Лідер сучасної освіти».
У рейтингу найкращих ви
щих навчальних закладів Ук
раїни академія посідає ваго
ме 52 місце з 200 його учас
ників.

ХРОНІКА
СЛАВНОГО ШЛЯХУ
1921 –30 вересня колегія Укрго
ловпрофосу прийняла рішення про
створення одонтологічного факуль
тету у складі Харківської медичної
академії.
8 листопада колегія Укрголовпро
фосу ухвалила рішення про перет
ворення Харківської медичної ака
демії у Харківський медичний інс
титут з двома факультетами: медич
ним та одонтологічним.
1931 – Стоматологічний факуль
тет Харківського медичного інсти
туту наказом Народного комісаріату
охорони здоров ‘я УРСР №78 від
19.08.1931 р. реорганізований у
Харківський медичний стоматоло
гічний інститут.
1967 – Постановою Ради Мініс
трів УРСР Харківський медичний
стоматологічний інститут переведе
ний у м. Полтава, в 1971р. на його
базі створений лікувальний факуль
тет.
1994 – Постановою Кабінету Мі
ністрів
України
№592
від
29.08.1994р. Полтавський медичний
стоматологічний інститут отримав
ІУрівень акредитації та статус Укра
їнської стоматологічної академії.
2005 – Наказом МОЗ України від
28.03.2005 р. за №133 Українська
медична стоматологічна академія
реорганізована у Вищий державний
навчальний заклад України «Укра
їнська медична стоматологічна ака
демія»
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Зростає міжнародний науковий авторитет
ищий державний навчальний
заклад «Українська медична сто
матологічна академія» – це ще й потуж
ний науковий заклад. Науководослід
на робота проводиться працівниками
49 кафедр, у складі академії діє науко
водослідний інститут генетичних та іму
нологічних основ розвитку патологій та
фармакогенетики, проблемні лабора
торії. Основними напрямками наукової
діяльності ВДНЗУ «УМСА» в останнє
п’ятиріччя було виконання наукових
програм «Програма профілактики і ліку
вання артеріальної гіпертензії в Україні»,
Державна програма «Цукровий діа
бет». Згідно їх кафедри та структурні під
розділи останнім часом щороку викону
вали від 32 до 38 науководослідних ро
біт, пріоритетними серед яких були:
– розробка нових методів діагности

Веркен» (Німеччина), «ДеТек» (Швеція).
Для успішного втілення наукових до
сягнень у практику охорони здоров’я
академією укладені угоди з Інститутом
кріобіології та кріомедицини HAH Украї
ни (м. Харків); Інститутом фармакології
та токсикології АМН України; Науково
дослідним інститутом стоматології (м.
Одеса); Інститутом ливарництва HAH
України; Науководослідним інститутом
хімії поверхні АН України та із закордон
ними організаціями: з Німецьким цен
тром досліджень раку (м. Гейдельберг);
з міжнародним науковим центром ме
дикорадіаційних, екстремальних та
реабілітаційних проблем (м. СанктПе
тербург). При академії створені: Центр
для вивчення та випробування хірургіч
них шовних матеріалів і імплантатів; Нав
чальноконсультативний діабетологіч

На базі академії систематично про
водяться науковопрактичні конферен
ції, симпозіуми, в т.ч. міжнародні. Так,
наприклад, у 2009 р. проходив III з’їзд
Асоціації стоматологів України, Україн
ськоросійськошведський симпозіум
«Асоційовані кардіологічні стани», що
року проходять Скліфосовські читання.
Важливою ланкою підвищення ефек
тивності наукових досліджень є активна
участь молодих учених, яких об’єднує
Рада молодих учених. Діє студентське
наукове товариство, де постійно пра
цюють близько 400 осіб. Студенти нашої
академії неодноразово перемагали в
конкурсах на здобуття премії Академії
медичних наук та Асоціації медичних ву
зів України.
Фахові журнали («Проблеми екології
та медицини», «Вісник екології та меди

ки, лікування та профілактики захворю
вань органів і систем людини;
– оптимізація профілактики та лікуван
ня стоматологічних захворювань;
– створення та впровадження в клініч
ну практику нових лікарських препара
тів із речовин природного походження.
Вчені академії приділяють значну ува
гу новим стоматологічним технологіям:
розроблені унікальні технології виготов
лення стоматологічних конструкцій, які
суттєво переважають закордонні ана
логи; розроблені нові технології фотопо
лімерних покрить; розроблене і нала
годжене виробництво лікувальних пре
паратів та профілактичних засобів для
стоматологічної практики. Стоматоло
гічний центр академії «Комподент» ак
тивно співпрацює з фірмами «Дент
сплай» (Великобританія, Німеччина),
«Євромед» (Словаччина), «Хагерт унд

ний центр; Медикодіагностичний нау
ковий реабілітаційний центр; Навчаль
ноконсультативний пульмонологічний
центр; Гастроентерологічний науково
консультативний центр; Лабораторія
кріомедицини та ембріональнотканин
ної терапії тощо.
Пріоритет науководослідної діяль
ності співробітників ВДНЗУ «УМСА» під
тверджено численними патентами, ус
пішно захищеними докторськими та
кандидатськими дисертаціями. За ос
танні 5 років захищено та затверджено
ВАК України 16 докторських та 125 кан
дидатських дисертацій, отримано 232
патенти України, 57 нововведень, 35
рацпропозицій.
В академії відкрита аспірантура за 35
спеціальностями, де навчаються 65 ас
пірантів (у т.ч. іноземці), докторантура зі
спеціальності «Стоматологія».

цини», «Український стоматологічний
альманах», «Актуальні проблеми сучас
ної медицини: Вісник Української ме
дичної стоматологічної академії», «Світ
медицини та біології) включені у перелік
ВАК України.
Зростає міжнародний науковий авто
ритет вузу. Академія отримала позитив
ну відповідь на заявку про вступ до Між
народної Асоціації Університетів (Inter
national Association of Universities (Фран
ція). Подано заявку на членство в Асоці
ації медичних факультетів Європи (Asso
ciation of Medical Schools in Europe (Да
нія) та в Європейській асоціації універ
ситетів (Бельгія). ВДНЗУ «УМСА» включе
но до Всесвітньої електронної бази да
них медичних закладів ВООЗ «Avicenna
Directories» (Університет Копенгагена.
Данія).
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серпня 2011 року ви
повнилось 60 років з
дня народження завідувача
кафедри дитячої хірургічної
стоматології з пропедевтикою
хірургічної стоматології ВДНЗУ
“Українська медична стома
тологічна академія”, доктора
медичних наук, професора
Ткаченка Павла Івановича.
Павло Іванович народився
на Чернігівщині в сім’ї робітни
ка. Після служби у лавах Ра
дянської армії у 1973 році
вступив на стоматологічний
факультет Полтавського ме
дичного стоматологічного інс
титуту. В 1978 році розпочав
свою лікарську практику ліка
ремстоматологом МалоПе
рещепинської дільничної лі
карні НовоСанжарського ра
йону Полтавської області, де
за короткий проміжок часу
став головним лікарем.
Працюючи в практичній
охороні здоров’я, П.І.Ткаченко
безперервно цікавився нови
ми медичними розробками і
науковими досягненнями. Ці
леспрямованість, самоудос
коналення та вимогливість до
себе дозволили йому у 1982
році вступити до клінічної ор
динатури при кафедрі дитячої
стоматології Полтавського ме
дичного стоматологічного інс
титуту.
З 1984 року він навчався в
очній аспірантурі при цій же
кафедрі, підсумком чого став
захист у 1987 році кандидат
ської дисертації на тему: «Па
тогенетичні аспекти терапії
хронічного паренхіматозного
паротиту у дітей».
З 1987 року Павло Іванович
працював асистентом кафед
ри з хірургічногому розділу, а з
1991 року – доцентом.
Доцент П.І.Ткаченко вдало
поєднує лікарську і педагогіч
ну роботу з безперервним на
уковим пошуком, в результаті
чого у 1998 році захистив док
торську дисертацію на тему:
«Патогенетичні особливості
запальних процесів щелепно
лицевої ділянки у дітей та ди
ференційовані підходи до їх лі
кування».
У 1999 році обраний за кон
курсом завідувачем кафедри
дитячої стоматології, а у 2001
році призначений завідува
чем новоствореної кафедри
дитячої хірургічної стоматоло
гії.
Сьогодні доктор медичних
наук, професор П.І.Ткаченко –
визнаний вчений і практик,
добре відомий в медичних ко
лах України. Основний напря
мок його наукових дослід
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÷óéíà, äîáðà ëþäèíà
жень пов’язаний із вивченням
однієї із актуальних проблем
хірургічної стоматології – за
пальних захворювань щелеп
нолицевої ділянки у дітей.
Ним розроблена схема етіо
патогенетичних ланок розвит
ку зазначених нозологічних
форм, впроваджено в практи
ку нові методи та методики лі
кування різноманітної хірургіч
ної патології щелепнолицевої
ділянки у дітей, в тому числі
вроджених вад розвитку об
личчя.
Професор П.І.Ткаченко зро
бив вагомий внесок у розви
ток вітчизняної хірургічної і ди
тячої стоматології, створив на
укову школу в галузі хірургічної
стоматології. Під його керів
ництвом захищено 10 канди
датських дисертацій, підго
товлено 3 магістрів та 4 клініч
них ординаторів, 3 з яких – гро
мадяни інших держав. І на те
перішній час на кафедрі нав
чається 2 аспіранти та 1 клініч
ний ординаторіноземець.
Виховані ним фахівці працю
ють у різних куточках України і
країнах СНД, а переважна
більшість його учнів стали вик
ладачами вищих навчальних
закладів України. Окрім про
фесійних навичок, кожному з
них Павло Іванович віддав час
точку своєї душі та наснаги.
Результати його наукових

досліджень відображено у
207 наукових працях, 12 нав
чальних посібниках, більше 10
методичних рекомендаціях, 8
деклараційних патентах і 20
раціоналізаторських пропо
зиціях. Часточка його серця
залишилась і у багаточисель
них рецензіях на наукові ро
боти та автореферати канди
датських і докторських дисер
тацій.
Проф. П.І.Ткаченком зроб
лено 56 доповідей на науко
вих зібраннях різного рівня, в
тому числі міжнародних. Не
одноразово Павла Івановича
запрошували до виступів по
обласному телебаченню з
приводу питань поліпшення
надання медичної допомоги
населенню Полтавщини.
Професор П.І.Ткаченко –
заступник Голови Спеціалізо
ваної Ради по захисту доктор
ських та кандидатських ди
сертацій по спеціальності
“Стоматологія”, заступник го
лови апробаційної ради, го
лова циклової методичної ко
місії УМСА зі стоматології,
член Вченої Ради академії і
стоматологічного факультету,
неодноразово призначався
головою ДЕК. Він входить до
складу редакційної ради
журналу “Український стома
тологічний альманах”.
Павло Іванович – визнаний

щелепнолицевий хірург, має
вищу лікарську категорію,
очолює обласні диспансерні
центри для дітей з вроджени
ми вадами розвитку обличчя
та захворюваннями слинних
залоз, де проводить значну
консультативну і лікувальну
роботу по наданню допомоги
дітям з хірургічною патологією
щелепнолицевої ділянки.
За високий професіоналізм
у 2005 році наказом МОЗ Ук
раїни проф. П.І.Ткаченка приз
начено головним позаштат
ним спеціалістом з хірургічної
стоматології МОЗ в Полтав
ській області.
За значний особистий вне
сок в розвиток системи охо
рони здоров’я, плідну наукову
та лікувальнопрофілактичну
роботу Павло Іванович тричі
нагороджений
Почесною
Грамотою МОЗ України, а за
сумлінну працю, підготовку і
виховання медичних кадрів та
активну громадську позицію
неодноразово нагороджу
вався Почесними Грамотами
Полтавської міської ради і
громадських організацій.
Талановитий Вчитель, над
звичайно ініціативний вчений,
працездатність якого не має
меж, вимогливий, але спра
ведливий керівник, чуйна і
добра людина, душа та сер
це якої завжди відкрите чи
сельним учням і пацієнтам,
професор П.І.Ткаченко корис
тується заслуженою повагою
та авторитетом серед студен
тів, професорськовикладаць
кого складу академії, лікарів
практичної охорони здо
ров’я.

Колектив кафедри дитя#
чої хірургічної стоматоло#
гії з пропедевтикою хірур#
гічної стоматології щиро
вітає ювіляра і бажає міц#
ного здоров’я, щастя,
творчої наснаги, невтом#
ної праці та нових творчих
звершень.
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм
твердо йти,
І дням наступним від душі радіти!
Хай щастя завжди
супроводить Вас,
Людська повага й шана
не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
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країнська медична стоматологічна академія готує
лікарів із числа іноземних громадян іще з 1960 року,
а факультет підготовки іноземних студентів, як окремий
підрозділ, було відокремлено у 1992 році.
За роки існування факультету кількість іноземців, що
навчаються в академії, невпинно зростає. Так, за останні 10
років їх число збільшилось з 153 до 765. Поширюється і
кількість країн, представники яких бажають отримати
освіту в УМСА: з 15 у 2001 р. проти 45 у 2011 р. Причому,
якщо раніше це були переважно держави Ближнього Сходу
та Середньої Азії (Палестина, Іорданія, Туркменистан), то
на сьогодні до них додалася значна кількість країн Африки
і Європи.
Загалом, на теперішній час, на факультеті уже
підготовлено 589 лікарів для 38 країн світу.
За останні 10 років 39 іноземців отримали дипломи з
відзнакою. Приємно, що кількість студентів відмінників з
кожним роком невпинно збільшується. Так, у 2011 році 15
випускників отримали дипломи з відзнакою.
Постійна
увага
приділяється
проведенню
культурологічних і святкових заходів, які сприяють
самовиразу іноземців та дозволяють розбудовувати дружні
взаємовідносини України з іншими державами на
регіональному рівні.
Іноземні студенти активно залучаються до участі в
художній самодіяльності та спортивному житті академії.
Протягом багатьох років у вузі існує ансамбль арабського
народного танцю. Самодіяльний гурт іранських студентів
«Ападана» переміг на обласному конкурсі «Студентська
весна 2008» і представляв Полтавську область на
підсумковому конкурсі «Студентська весна 2009» у м.
Києві.
Вони входять до збірних команд академії з футболу,
легкої атлетики, плавання, волейболу, пауерліфтингу,
греко римської боротьби, самбо, дзюдо, шахів. Збірні
факультету підготовки іноземних студентів з волейболу та
футболу протягом останніх п’яти років займають призові
місця на змаганнях на кубок ректора академії. Іноземні
студенти неодноразово перемагали на міських і обласних
змаганнях.
В лютому 2011 року в спорткомплексі ПНПУ відбувся
міжнародний турнір з міні футболу на “Кубок Перської
затоки” серед студентів вищих державних навчальних
закладів м. Полтави за підтримки ректора Вищого
державного навчального закладу України “Українська
медична стоматологічна академія” професора Ждана В.М.
та Посольства Ісламської республіки Іран в Україні, в
якому взяли участь понад 150 студентів з 8 країн світу. За
результатами турніру проведено Вечір спортивної слави із
залученням
представників
обласної
та
міської
адміністрації, де було нагороджено студентів іноземців
УМСА, що стали переможцями змагань. У зв’язку із
багаточисельними зверненнями представників навчальних
закладів м. Полтави та області, з метою популяризації
серед студентської молоді здорового способу життя,
фізичної культури і спорту та для укріплення тісних,
дружніх стосунків між громадянами різних країн, які
навчаються в Україні, адміністрація УМСА планує зробити
цей турнір щорічним.
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ПРОПОЗИЦІЯ

ПАМ’ЯТАТИ СВОЇХ УЧИТЕЛІВ
25 червня відбулося свято урочистого випуску магістрів та
лікарівінтернів у велике трудове професійне життя. В ньому
взяли участь ректор академії професор В.М.Ждан, прорек
тор з науковопедагогічної роботи та післядипломної освіти
професор Скрипнік І.М., проректор з науковопедагогічної
роботи та гуманітарної освіти Ставицька Н.П., декан факуль
тету післядипломної освіти доцент Марченко А.В., її заступ
ник доцент А.М.Давиденко, члени Вченої ради, завідуючі ка
федр, викладачі, гості.
Обличчя випускників світились радістю завершення бага
торічного навчання, здобування знань і практичних навичок,
вступу у самостійне професійне життя. Кожному з них було
вручено сертифікат, який дає право працювати в обраній
спеціальності: загальна практикасімейна медицина, внут
рішні хвороби, педіатрія, стоматологія, травматологія, оф
тальмологія, оториноларингологія, акушерство і гінекологія,
урологія й хірургія. З добрими побажаннями випускникам
виступили ректор академії професор Ждан В.М. та прорек
тор з післядипломної освіти професор Скрипнік І.М., завіду

вачі кафедр. Зі щирою вдячністю прозвучали слова наших
випускників.
Особливо запам’ятався виступ професора В.Д.Шейка, за
відуючого кафедрою хірургі] №2. Володимир Дмитрович зга
дав свого першого учителя професора А.Х.Шаманова, ви
сококласного хірурга і прекрасну людину. Слова вдячного
учня викликали у нас, всіх присутніх, спогади і про своїх вчи
телів, професійних наставників, потребу необхідності повер
нення їх пам’яті. Адже без них у кожного з нас не сформува
лось би те, що ми змогли досягти у нашій лікарській, викла
дацькій, загальнолюдській діяльності.
У зв’язку з цим пропонуємо обговорити питання про необ)
хідність створення на кафедрах академії стендів, мульти)
медійних форматів, присвячених нашим вчителям, і назвати
їх – Пам’ять учителю. Ми впевнені, що треба обов’язково по)
вертати борг пам’яті хорошому, що віддається нам і фор)
мує нас як особистостей. Сподіваємось, що наша пропо
зиція знайде відгук і відображення в системі виховної роботи
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».
Д.С.Зазикіна,
доцент кафедри сімейної медицини і терапії.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ

ЦЕ – НА ВІКИ
Співробітники кафедри післядипломної освіти лікарів сто
матологів разом з лікарямиінтернами 21 вересня відсвяткува
ли день партизанського руху і день визволення міста Полтави.
Активно взяла участь у підготовці і проведенні дня пам’ятних
подій 201 група лікарівінтернів стоматологів: підготували ко
ротке повідомлення про життя і діяльність у довоєнний час і під
час Великої Вітчизняної війни відомих людей – Маршала, Героя
Радянського Союзу Бірюзова С.С., генераллейтенанта Зигі
на О.І., генерала, Героя Радянського Союзу Ватутіна М.Ф., ге
нералмайора, двічі Героя Радянського Союзу, організатора
партизанського руху в Україні Ковпака С.А. і Олену (Лялю)
Убийвовк, організатора підпільного угрупування «Нескорена
полтавчанка» у м. Полтава.
Лікаріінтерни декламували вірші Юлії Друніної та інших ав
торів, присвячені воєнним подіям та Великій Вітчизняній війні.
Святкування почалось піснею «Вставай страна огромная…»
і закінчилось також піснею та віршами:

Теплої осінньої днини,
14 вересня 2011 року,
пройшла зворушлива зус
тріч колективів кафедр
післядипломної освіти лі
карів стоматологів орто
педів та ортодонтів із учас
ником Великої Вітчизня
ної війни, учасником виз
волення нашого рідного
міста генералом Лукіним
Борисом Васильовичем.
Всім присутнім в залі, на
щастя, не довелось бути
свідками тих кривавих бу
ремних подій, тому спога
ди ветерана про те, як ку
валась багатостраждальна
Перемога у присутніх ви
кликали великий інтерес.
Виступаючи перед ауди
торією медиків, Борис Ва
сильович поділився спога
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дами про свій бойовий та
життєвий шлях, а він налі
чує далеко за 80 років. З ве
ликим захопленням слуха
ли молоді лікарі розповідь
про битву за Москву, виз
волення Харкова та Полта
ви, в яких тоді далеко не
генералом брав участь си
вочолий ветеран. Під оп
лески звучали слова вдяч
ності дорогому ветерану.
В знак поваги лікарі по
дарували Борису Васильо
вичу квіти, щирі слова по
дяки, низький уклін усім
ветеранам Великої Вітчиз
няної війни та сфотогра
фувались на згадку про
зустріч.
Б.М. Різник,
доцент кафедри післядиплом
ної освіти лікарів стоматологів
ортопедів.

Вони полягли за рідну Країну,
Вони полягли за мирне життя,
Ніхто не забутий, ніщо не забуто,
І біль цей долине і в майбуття.
Бабуся заплаче , згадає події,
Цей біль не мине і через роки,
Та в серці повинні плекатись надії,
Що все недарма, що це на віки…

Л.Я. Богашова,
відповідальна за виховну роботу кафедри, доцент.
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ВІХИ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
афедрі післядипломної освіти лікарівстоматологів
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
виповнилось 20 років. Її діяльність почалася від 21 серпня 1991
року спочатку як кафедри інтернатури з терапевтичної стома
тології. На той період це було зумовлено необхідністю поглиб
лення теоретичних знань, вдосконалення ступеня мануальних
навичок, підготовки до самостійної професійної лікарської ді
яльності лікарівінтернів, проведення етапу безперервного піс
лядипломного циклу підготовки лікарівстоматологів.
У подальшому обсяг роботи кафедри збільшився і вона ре
організована у кафедру інтернатури стоматологічного факуль
тету. Проводилась підготовка лікарівінтернів за фахом “За
гальна стоматологія”, “Дитяча стоматологія”, “Терапевтична
стоматологія”, “Хірургічна стоматологія”. З 1993 р. переймено
вана на кафедру інтернатури зі стоматології.
На прохання управління охорони здоров’я Полтавської об
ласної державної адміністрації про необхідність підготовки лі
карівстоматологів до атестації на кваліфікаційні категорії в 1992
р. на кафедрі інтернатури організовані тематичні курси стажу
вання та інформації з вибраних питань сучасної стоматології. З
1 жовтня 1995 р. кафедра провела перший двомісячний пере
датестаційний цикл.
У зв’язку з розширенням видів роботи відповідно до введення
наказу МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р. „Про затвердження
номенклатури лікарських спеціальностей” з 1997 р. надалі ка
федра має назву: кафедра післядипломної освіти лікарівсто
матологів.

раїни Т.П.Скрипнікова, професор П.Т.Максименко, доценти 
Л.Я.Богашова, О.В.Шешукова, Заслужений лікар України
С.В.Радлінський, В.М.Радлінська, Т.А.Хміль, В.І.Смаглюк,
К.О.Удальцова, В.І.Шинкевич; кандидати медичних наук 
Л.М.Хавалкіна, В.Л.Мельник, Т.Ю.Ейхгорн,
В.К.Шевченко,
О.А.Писаренко, С.В.Коломієць, С.В.Давиденко, Н.В.Розколупа,
асистенти  Ю.В.Сенчакович, К.С.Казакова, В.П.Труфанова,
М.М.Клепач, Ю.М.Вітко, Д.Р.Шиленко, В.О.Дубина, А.М.Єлін
ська, директори філій  Заслужений лікар України В.М.Чмель і
О.М.Стукало. Співробітники кафедри – досвідчені педагоги, ви
сококваліфіковані науковці, спеціалістиклініцисти з різних роз
ділів стоматології, що забезпечує повноцінне навчання та ство
рює умови для комплексного лікування пацієнтів. Навчальний
процес на кафедрі забезпечують старші лаборанти(Федорич
Т.Т., Шейко А.П., Ворошилов А.Г.), зубний технік Семеняка М.В.,
ст.препаратор Ліхман Т.І. Протягом багатьох років на кафедрі
працювали досвідчені методисти, науковці і висококваліфікова
ні лікарі доценти Л.Г.Павленко і Г.Ф.Просандєєва.
Кафедра розташована на базах обласної клінічної стомато
логічної і міської дитячої стоматологічної поліклінік (м.Полтава),
має 2 філії  у м. Чернігові (на базі обласної клінічної стоматоло
гічної поліклініки) та у м.Кременчуці (на базі 1ої міської стома
тологічної поліклініки). До її складу на основі договорів про спів
працю входять приватні стоматологічні клініки, кабінети м. Пол
тави, фірмивиробники стоматологічних матеріалів, що сприяє
підвищенню ефективності післядипломної освіти лікарівстома
тологів в сучасних умовах. Це клінікастудія „Аполонія”, «Профе

Першим завідувачем кафедри був доцент Анатолій Олексан
дрович Коздоба  талановитий організатор навчального проце
су, вчений, який вніс вагомий вклад у вивчення проблем алергії
в стоматології.
З вересня 1992 року по 2003 рік кафедру очолювала Заслу
жений лікар України, професор Таіса Петрівна Скрипнікова. За
ці роки проведена організація, розробка й удосконалення всіх
напрямків роботи кафедри: навчальної, методичної, наукової,
виховної.
З серпня 2003 року кафедрою керує доктор медичних наук,
професор Петро Миколайович Скрипников – молодий вчений,
висококваліфікований лікар, який активно впроваджує у нав
чальний процес сучасні досягнення стоматології. Автор 16 ав
торських свідоцтв на винахід, 168 наукових праць, 3 підручників,
2 атласів, 16 навчальних посібників, 12 методичних розробок, 20
навчальних планів і програм для післядипломної освіти лікарів
стоматологів.
Професорськовикладацький штат кафедри післядипломної
освіти лікарівстоматологів складають: завідувач кафедри –
професор П.М.Скрипников, професор, Заслужений лікар Ук

сорська стоматологічна клініка», стоматологічна клініка „Ор
текс” , зуботехнічна лабораторія „МІКСЛАБ”, медикоконсуль
таційний центр „Фоліна”, фірми “КромДентал”, “ЛюксДент”, ТВІ,
3М ЕСПЕ, Дентсплай, АRDS.
Кафедра післядипломної освіти лікарівстоматологів прово
дить підготовку лікарівінтернів за фахом „Стоматологія”, підви
щення кваліфікації лікарів за фахом „Стоматологія”, „Дитяча
стоматологія”, „Хірургічна стоматологія”, „Терапевтична стома
тологія” на циклах стажування, спеціалізації, передатестацій
них циклах, циклах тематичного удосконалення. На кафедрі
навчаються клінічні ординатори, магістри, аспіранти, лікаріін
терни та лікарікурсанти за фахом „Загальна практика – сімей
на медицина” .
З 1998 р. кафедра має статус опорної в системі післядиплом
ної освіти з фахів “Стоматологія”, “Терапевтична стоматологія”,
“Дитяча стоматологія”.
Співробітники кафедри приймали участь у створенні 46 типо
вих навчальних планів і програм: спеціалізації (інтернатури) лі
карів, передатестаційних циклів, циклів спеціалізації, циклів
стажування за фахом “Терапевтична стоматологія”, “Стомато
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ЛІКАРІВСТОМАТОЛОГІВ – 20 РОКіВ
логія”, “Дитяча стоматологія”, “Хірургічна стоматологія”, підго
товки іноземних громадян магістрів медицини, молодших спе
ціалістів першого рівня акредитації за спеціальністю «Сестрин
ська справа», тематичного вдосконалення «Сучасні пломбу
вальні матеріали», «Основи сучасної ендодонтії», «Профілакти
ка стоматологічних захворювань, «Проблема ВІЛ/СНІДу, парен
теральних гепатитів та інших сучасних інфекцій у стоматології»,
«Сучасні технології і матеріали в реставрації зубів», «Актуальні
питання онкостоматології».
За роки існування видані: 2 монографії, 7 підручників, 55 нав
чальних посібників, 12 методичних рекомендацій, виходять 2
міжнародні фахові журнали «ДентАрт», «Клиническая стомато
логия в Украине».
Науковий напрямок кафедри – профілактика, діагностика та
лікування основних стоматологічних захворювань.
 Наукові проблеми, над якими працює кафедра:
* Підвищення ефективності ранньої діагностики, лікування,
профілактики основних стоматологічних захворювань.
* Розробка методів і способів профілактики і лікування хворих

з некаріозними ураженнями, карієсом та його ускладненнями,
патологією тканин пародонта, захворюваннями слизової обо
лонки порожнини рота.
З 1991 р. на кафедрі захищені 14 кандидатських дисертацій:
(Шевченко І.Б., Нейко Н.В., Шешукова О.В., Хміль Т.А., Тютюник
І.П., Ніколішина Е.В., Шевченко В.К., Мельник В.Л., Половик О.Ю.,
Гасюк П.А., Кривошей Р.М., ЯриничБучинська Н.П., Суковач О.Г.,
Білоус С.І.). За 20 років підготовлено 5 аспірантів, 48 магістрів, 27
клінічних ординатори. Надруковано 294 наукові праці, отрима
но 28 пантенів, 8 рацпропозицій.
Кафедра бере участь у сумісному проведенні науководос
лідних робіт по випробуванню стоматологічних матеріалів та
обладнання і впровадження їх у практику лікарястоматолога,
сертифікації матеріалів та впровадження їх в лікувальний про
цес. Згідно рішення Комітету з нової медичної техніки МОЗ Укра
їни вона є базою клінічних випробувань. За цей час проведені
медичні випробування препаратів «Магніколін», «Імудон», «Тро
фосан», «Вермілат», «Біофіл», «Пропосол», «Фитодент», «Стома
тидин», «Клафоран», «Дальцикстрипсин», вітчизняного пломбу
вального матеріалу Кромлайт, Ортохром, фотополімеризато
ра «ЛюксДент», пломбувального матеріалу для наповнення ко
реневих каналів АН+ фірми «Дентсплай», стоматологічних плом
бувальних матеріалів фірми BISKO (США), адгезивного компо
мерного матеріалу для фіксації ДайректЦем плюс, засобів по
догляду за порожниною рота компанії «СмітКляйнБічем», ал
мазні стоматологічні бори.
Структурна організація кафедри дозволяє проводити ком
плексне лікування основних стоматологічних захворювань. Лі
кувальноконсультативна допомога населенню міста Полтави
та Полтавської області здійснювалась співробітниками кафед
ри з терапевтичної, хірургічної, ортопедичної, дитячої стомато
логії та ортодонтії.
За звітний період її працівниками проводились консультації
пацієнтів на базі кафедри, Полтавської обласної клінічної сто
матологічної поліклініки, стоматологічного відділення 2 облас
ної лікарні м. Полтави, гематологічного, алергологічного, рев
матологічного, гастроентерологічного, кардіологічного відді
лень обласної клінічної лікарні, а також при планових виїздах
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на базові стоматологічні заклади міст Кременчука, Миргорода,
Лубен, Комсомольська, Севастополя та Чернігова.
У центрі постійної уваги колективу кафедри – підвищення рів
ня навчального процесу, оптимізація методів контролю знань,
сучасні підходи до викладання.
З 2000 року на кафедрі започаткований і проводиться щоріч
ний Всеукраїнський професійний конкурс лікарівстоматологів
“Шлях у світ майстерності” серед лікарівінтернів профільних
кафедр вищих навчальних закладів України. Щорічно у конкур
сі беруть участь представники 68 вузів України.
У 2008 р. кафедра взяла участь в організації та проведенні I
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності та семінару
„Актуальні інфекції та їх профілактика”.
З 2008 р. разом з обласним управлінням охорони здоров’я
проводиться конкурс серед дитячих стоматологів „Кращий лі
карпрофілактист”.
У 2008 р. створений сайт кафедри www.dentaero.com., що
дозволило оперативно доносити інформацію про хід навчаль
ного процесу лікарямінтернам і лікарямкурсантам. У лікарів
інтернів з’явилися додаткові можливості при підготовці до ліцен
зованого іспиту «Крок 3.Стоматологія» в режимі онлайн про
тестуватися за тестовими завданнями, ознайомитися із мето
дичними матеріалами кафедри. Відвідувачами сайту є і пред
ставники профільних кафедр, тобто організаційна робота ка
федри пристосована до вимог сьогодення.
У навчальний процес введений 16годинний тематичний цикл
„Інформаційні технології в стоматології”, який передбачає вив
чення застосування комп’ютерів у стоматологічній практиці,
програми Dental 4 Windows, роботи з радіовізіографом.
Кафедра має велику відеотеку, яка активно застосовується
при проведенні практичних занять. Всього 121 відеофільм, з них
46  створені на кафедрі.
На сьогодні в роботу кафедри активно впроваджуються віде
оконференції. Це дозволяє читати лекції, проводити практичні
заняття, семінари без виїзду на філії кафедри. Початок покла
дений 1 жовтня 2010 р., коли відбулася тестова відеоконферен
ція між кафедрою післядипломної освіти лікарівстоматологів в
м. Полтава і філією у м. Чернігів. На сьогодні відеоконференції

активно застосовуються у навчальному процесі. Усі подробиці
і хід впровадження дистанційного навчання, а так само усі види
роботи, виконувані на кафедрі, відображаються на сайті
www.dentaero.com.
Колектив кафедри нагороджений Ювілейним дипломом і ме
даллю за наукові досягнення на честь створення УМСА (1994),
Подякою ректора за впровадження сучасних технологій, віт
чизняних фотополімерних матеріалів, устаткування, організацію
і проведення Всеукраїнського професійного конкурсу лікарів
стоматологів «Шлях у світ майстерності» (2009).
Таким чином закладено міцне підґрунтя післядипломної осві
ти лікарівінтернів та вдосконалення лікарівстоматологів і дос
татній потенціал для подальшого підвищення рівня підготовки
молодих спеціалістів, удосконалення професійних навичок лі
карівстоматологів.

Т.П.Скрипнікова,
професор,
Т.А.Хміль,
доцент
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МІСТ ЧЕРЕЗ ЕПОХИ І КУЛЬТУРИ
Б

ібліотеки є
однією
з
найважливіших ос
нов цивілізації: не
було б їх – зачини
лися б навчальні
заклади, припинив
ся б розвиток науки.
Бібліотека
нашої
академії разом із ву
зом росла і розвива
лась, пройшла всі
етапи свого розвит
ку. Починаючи з так
званої «Книжкової
лавки», де одиниця
ми збиралася і збе
рігалася медична лі
тература, конспекти
лекцій і де відбував
ся книгообмін, вона
пізніше стверджу
валася як бібліотека
медичного інститу
ту. А сьогодні – це
потужна інформа
ційна установа, нау
ковий,
просвіт
ницький центр ака
демії, який надає
своїм користувачам
широкий
спектр
бібліотечних пос
луг: видача і прийом
друкованих та елек
тронних видань, те
матичний та адрес
ний пошук в елек
тронному каталозі,
надання всіх видів
бібліографічних до
відок в усній, пись
мовій, електронній
формах, організація
та проведення куль
турно просвітниць
ких заходів.
Створити атмос
феру творчої заці
кавленості у роботі
з різними категорія
ми
користувачів,
максимально наб
лизити книгу до чи
тача допомагає сама
структура бібліоте
ки. Це три відділи:
наукової обробки та
8 сторінка

комплектування лі
тератури, довідко
во бібліографічний
відділ з електрон
ною бібліотекою та
відділ обслугову
вання читачів. До

житках №2 та №4
(працюють з 1100
2000), електронна
читальна зала (каб.
№222 морфокорпу
су з 800 1700) та 2
абонементи – нау

реферати дисерта
цій,
монографії,
збірники наукових
праць, підручники і
навчальні посібни
ки, видання вчених
нашої академії, нау

послуг відвідувачів
бібліотеки універ
сальна читальна за
ла в адміністратив
ному корпусі акаде
мії (час роботи: по
неділок п’ятниця з
800 2000, субота з
1000 1800), дві чи
тальні зали у сту
дентських
гурто

ковий (каб. №3 ад
мінкорпусу з 800
1700) та навчальний
(каб. №2 адмінкор
пусу з 900 1800).
Історично сфор
мований фонд біб
ліотеки має велику
наукову цінність: це
дисертації, захище
ні в академії; авто

кові видання віт
чизняних та зару
біжних авторів, пе
ріодичні та інфор
маційні видання,
довідкова літерату
ра з медицини, нау
ки, культури, літе
ратури та мовоз
навства; соціально
економічна та ху

дожня література;
офіційні видання та
ін. Бібліотека має
видання книг ХІХ
століття, зібрання
старої російської
медичної
книги,
зокрема
Гофунга
Ю.М., Лукомського
І., Вайсблата С.Н,
Павлова І.П., Бот
кіна С.П., Мечни
кова І.І., Скліфо
совського
М.В.,
Пирогова М.І. та ін
ших. Фонд бібліоте
ки ВДНЗУ «УМСА»
–
документальне
підтвердження роз
витку науки, освіти,
охорони здоров’я
нашого
регіону
протягом останніх
90 та років. Він
складає
близько
375000 примірни
ків, у тому числі
близько
183000
примірників нав
чальної літератури.
Академія творить
особистість не тіль
ки протягом лекцій,
не тільки заради
навчання. Форму
вання особистості
культурної, освіче
ної,
національно
свідомої відбуваєть
ся постійно: в тому
числі і у бібліотеці
під час різноманіт
них
бібліотечних
імпрес заходів. Ми
намагаємося протя
гом навчального ро
ку створити у біблі
отеці для читачів
своєрідний культу
рологічний простір.
Один із шляхів
наочного доведення
інформації
про
зміст фонду бібліо
теки з актуальних
для читачів тем – це
книжкові виставки.
Великого значення
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набувають виставки
«У вільну годину»,
«Нам подарували
читачі», виставка
презентація «Зна
йомтесь: новий під
ручник», відкрито
рубрику «Читач ре
комендує!». Роз
роблена серія ін
формаційно освіт
ніх виставок щодо
формування здоро
вого способу життя
студентської моло
ді.
Наприклад:
«Обери життя: су
часний стан профі
лактики та лікуван
ня туберкульозу»,
«Зроби крок до здо
ров’я» та інші.
Виправдовує себе
і стає дедалі попу
лярнішим
такий
іміджевий бібліо
течний захід, як
День відкритих две
рей бібліотеки для
студентів перших
других курсів, який
включає організа
цію в універсальній
читальній залі пе
регляду навчальної
та наукової літера
тури з предметів по
точного семестру,
бібліографічний ог
ляд діючої на той
період виставки на
науковому абоне
менті, знайомство з
електронною чи
тальною залою біб
ліотеки, паперови
ми та електронним
каталогами.
Досить цікавою
імпрезою в цьому
навчальному році
стала організація в
електронній
чи
тальній залі бібліо
теки виставок пе
реглядів морально
етичної, пізнаваль
ної спрямованості
та проведення бліц
бесід за їхньою те
матикою з окреми

ми групами студен
тів,
наприклад:

«Обирай здоров’я –
скажи
курінню:

НІ!», «Космічна ера:
як все починалось»,

Íîó-õàó ó á³áë³îòåö³
äî 90-ð³÷÷ÿ àêàäåì³¿
Приємно здивовані відвідувачі бібліотеки
розглядали 1го вересня розпис, який зай
має всю площу стіни біля наукового або
нементу…
У веселку світ розмалюю,
Радістю й теплом розфарбую,
Щоб людська душа заспівала
І добром життя засівала.
Кожна людина, готуючись до свого дня народ
ження, наводить лад у своїй оселі. Колектив бібліотеки
теж хотів зробити до ювілею академії приміщення бібліотеки затишним,
красивим і оновленим. Так виникла ідея створити розпис на стіні, що
відтворив би всю історію нашого вишу. Ідея була підхоплена директо
ром бібліотеки О.Б. Боровик та підтримана ректором академії про
фесором В.М. Жданом.
Ескіз виконала молодий бібліограф Марія Латишко, яка має худож
ню освіту. На конкурсі художніх творів, присвяченому 90річчю акаде
мії, її робота посіла 1е місце в номінації «образотворче мистецтво».
Головне завдання бібліотеки, як і академії в цілому, давати знання.
Розпис одержав назву «Дерево пізнання» і поєднав елементи генеало
гічного дерева і символи структурних підрозділів академії.
Розпис стилізовано відтворює історію академії. На передньому пла
ні внизу – молодий паросток. Це – передісторія нашого вишу: в січні
1805 р. відкритий Харківський університет з 4ма факультетами, в т. ч.
медичним. Засновник університету – В.Н. Каразін. Це початок систем
ної підготовки медичних кадрів в Україні. А в 1920 р. медичний факуль
тет поєднується з Жіночим медичним інститутом в окремий вуз – Медич
ну академію. З цього паростку виросло велике могутнє дерево з роз
галуженою структурою.
В 1921 р. Медична академія перетворена у Харківський медичний
інститут з 2ма факультетами: медичним і одонтологічним. Ця подія зна
менує початок стоматологічної освіти в Україні і це є датою народжен
ня нашої академії.
На великих листках відтворені події: 1931 р. – одонтологічний факуль
тет реорганізований в Харківський медичний стоматологічний інститут;
1967 р. – інститут переведений у м. Полтаву і став Полтавським медич
ним стоматологічним інститутом; 1994 р. – інститут одержав IV рівень
акредитації та статус академії і перейменований в Українську медич
ну стоматологічну академію.
Вище на листочках меншого розміру – символи структурних підроз
ділів академії: факультетів  стоматологічного, лікувального, з педіат
ричним відділенням, підготовки іноземних студентів, післядипломної ос
віти; медичного коледжу, наукового відділу та бібліотеки.
В розписі використані символи, традиційні для образотворчого мис
тецтва слов’янських народів: рослинні елементи означають, що наш вуз
виховує (вирощує) кадри для медичної галузі; дерево – символ вічного
життя, вічного цвітіння, символ духовного розвитку. Переважає зелений
колір, який символізує належність до світу вічних цінностей, це колір ро
дючості, результативності; синій колір – колір величі, символізує небес
не, височінь, куди мусимо рости і розвиватися. Це віра в нескінченну ду
ховність; голубий – символізує чистоту і праведність, жовтий – сонячний
колір, колір радості, царство сонця і світла.
Вітаємо наших читачів з ювілеєм академії і бажаємо, щоб вони про
несли в своїх душах царство сонця, світла і добра!

Ганна Григоращенко,
головний бібліотекар.

Одвічно ставлення до книги було мірилом цивілізованості,
інтелекту й духовності народу. Бібліотека завжди потребувала
надходжень нової літератури. Тому звертаємося до всіх
студентів, викладачів, службовців академії: якщо Ви маєте
книжки, які можете передати у фонд нашої бібліотеки –
підтримайте акцію «ПОДАРУЙ БІБЛІОТЕЦІ НОВУ КНИГУ»..
Залиште добру пам’ять про себе. Своїм внеском ви
продовжите благородну традицію академії. Книги можна
подарувати будь)якому підрозділу бібліотеки.
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«Перлини поезії»
(до
Всесвітнього
дня поезії), та інші.
Надійно увійшло
в практику нашої
бібліотеки прове
дення у читальній
залі насичених за
своєю програмою та
змістом літератур
но тематичних ве
чорів, акцій, пре
зентацій, зустрічей
з творчими людьми
тощо. На протязі
останніх трьох років
втілюється в життя
проект
«Глибини
таланту й душі»,
завдяки якому наші
читачі отримують
велику естетичну
насолоду від перег
ляду картин, фото
робіт,
художньо
мистецьких творів
студентів та співро
бітників академії,
які постійно експо
нуються у читальній
залі адмінкорпусу.
Ми намагаємося
завжди бути цікави
ми для своїх чита
чів;
намагаємося
спілкуватися з ними
якнайчастіше, про
водимо актуальні
розмови, враховує
мо їхні побажання,
аналізуємо роботу,
працюємо над вирі
шенням складних
ситуацій. Об’єдну
ючи просвітницькі
та виховні функції,
бібліотека академії
залишається осе
редком знань та
культурних ціннос
тей.
Тетяна КАЧАН,
провідний
бібліотекар.
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ЗНОВУ ДО СПОРТИВНИХ ЗВЕРШЕНЬ
е вщухла спортив
номасова робота
серед студентів та співро
бітників академії і влітку. В
липні місяці в спортивно
оздоровчому таборі «Ди
канська дубрава» (дирек
тор Мосягін В.П.) відбулася
спартакіада, присвячена
20річчю незалежності Ук
раїни. А 27 серпня в смт. Бі
лики був проведений фінал
VIII обласної Спартакіади

Н

серед працівників закладів
охорони здоров’я, яка роз
почалася ще в лютому і зіб
рала в цьому році рекор
дну кількість команд (43!) з
лікувальних закладів об
ласті. Три співробітники
академії стали срібними
призерами цієї Спартакіа
ди. Це: Білозер Л.П. (шаш
ки), Олійник М.В. (шахи) та
Лупало О.В. (легка атлети
ка). Щоб фінал запам’ятав
ся як свято, профком ака
демії (голова Борисова
З.О.) виділив кошти на під
тримку команди. Всі учас
ники Спартакіади, які вис
тупали з різних видів спорту
(волейбол,
мініфутбол,
шахи, шашки, гирьовий
спорт, н/теніс та перетягу
вання линви) отримали ве
лике задоволення від мож
ливості
показати
свої
спортивні здібності та пос
пілкуватися з колегами.
А на початку вересня в
Ялті відбувся Чемпіонат Єв
ропи з плавання в класі
«Майстерс». Наймолод
шим учасникам виповнило
ся 25 років, а найстаршим
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94 роки! Дві з половиною
тисячі учасників із майже
500 клубів 38 країн Європи
кожен день змагань дово
дили, що любов до спорту
та воля до перемоги не
зменшуються з роками.
Приємно, що Полтаву на
цих змаганнях представля
ла майстер спорту СРСР
міжнародного класу, пе
реможниця всесвітньої уні
версіади, учасниця Олім

учасників дозволяє напру
жено позмагатися за наго
роду. Головне, ніколи не зу
пинятися на досягнутому
та на власному прикладі
демонструвати, що й з ро
ками можна вести актив
ний і здоровий спосіб жит
тя, долаючи повсякденні
перешкоди та проблеми, –
зазначила Світлана Глібів
на Копчикова.
Не залишилися без уваги
й події міського значення.
Так, до Дня міста в спор
ткомплексі академії СК
«Медик» спільно з міською
організацією ФСТ «Спар
так» (голова Бурцева Г.В.)
провели міський спортив
ний турнір з н/тенісу. Із 40
чоловік учасників 15 спорт
сменів
представляли
ВДНЗУ «УМСА». Студент II
курсу медичного факульте
ту Чапленко Анатолій ввій
шов в п’ятірку кращих на
цьому турнірі.
Дві студентки нашої ака
демії Аналієва ОгулСурай
та Аналієва Ельджибай під
керівництвом свого трене
ра з шахів Олійника М.В.

взяли участь в Меморіалі
чемпіонату СРСР 1971 р.
гросмейстера
Савона
В.А., який відбувся 2425 ве
ресня року в Харківському
інституті радіоелектроніки.
І нехай студентки не здобу
ли призових місць, але от
римали такий цінний ігро
вий досвід. А ось сам Ми
кола Васильович Олійник
черговий раз підтвердив
свій високий спортивний
клас зайнявши на цьому
турнірі III місце серед вете
ранів.
10 жовтня змаганнями з
міні футболу розпочнуться
спортивні ігри Полтавщини
серед ВНЗ IIIIV р. акреди
тації,
присвячені
Року
спорту та здорового спо
собу життя.
Збірна команда академії
під керівництвом Сича О.В.
готується взяти участь у цих
змаганнях.
А 18 жовтня стартує
спартакіада «Першокур
сник» з 8 видів спорту, яка в
цьому році присвячена 90
річчю ВДНЗУ «УМСА».
В академії безкоштовно
працюють 14 груп спор
тивної майстерності з різ
них видів спорту та трена
жерний зал. Зі спортивною
інформацією можна озна
йомитися на стендах ака
демії та отримати довідки
за телефоном 72918.
Тож всіх, хто не байду
жий до свого здоров’я та
має бажання вдоскона
лювати свої спортивні
вміння, чекаємо на спор
тивних майданчиках!

І.М. КАПЛУНОВСЬКА,
віцепрезидент
СК «Медик».
пійських ігор, старший вик
ладач кафедри фізвихо
вання і здоров’я нашої ака
демії Копчикова С.Г. І вона
справдила
сподівання
своїх вболівальників, вибо
ровши срібну та бронзову
медалі на цьому чемпіона
ті Європи.
Ці змагання є досить
престижними серед плав
ців, адже в них беруть
участь колишні чемпіони
Європи, світу та Олімпій
ських ігор. Та й кількість
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ВТРАТА
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томатологічна спільнота Ук
раїни зазнала великої втрати.
8 вересня 2011 року на 90 році пішов
із життя професор кафедри після
дипломної освіти лікарів стомато
логів, доктор медичних наук, почес
ний академік, почесний член Асоці
ації стоматологів України, капітан
медичної служби у відставці, учас
ник бойових дій, інвалід Великої
Вітчизняної війни, ветеран праці,
Збройних Сил СРСР та Української
медичної стоматологічної академії
Максименко Павло Тихонович.
Павло Тихонович народився 22
серпня 1922 року у бідній селянській
сім’ї в с. Подкопаївка Погорілів
ської сільради Корочапського райо
ну Бєлгородської області. Після за
кінчення середньої школи у жовтні
1940 року був призваний у лави Чер
воної Армії, служив рядовим, а по
тім став курсантом військового учи
лища зв’язку у м. Владикавказі. Брав
участь у Великій Вітчизняній війні
на посаді начальника відділення,
потім командира взводу окремого
батальйону зв’язку, перебував у не
перервному переміщенні, так як ви
конував завдання по забезпеченню
командування зв’язком з військови
ми підрозділами.
За мужність і відвагу, проявлені у
боях, Павло Тихонович був наго
роджений двома орденами Вітчиз
няної війни I ст., орденом «Красная
Звезда», а у післявоєнний час за
визволення України – орденом
«Богдана Хмельницького» 3 ст. і ме
даллю «Захиснику Вітчизни».
Після демобілізації у 1947 р. Пав
ло Тихонович прийняв рішення про
вступ до Харківського державного
медичного стоматологічного інсти
туту. У 1951 р. він успішно здав дер
жавні іспити і отримав диплом ліка
ря стоматолога з відзнакою. Рішен
ням комісії був залишений у клініч
ній ординатурі на кафедрі терапев
тичної стоматології.
Протягом життя Павло Тихоно
вич проявляв величезний творчий
потенціал, стійку життєву позицію,
наполегливість, цілеспрямованість,
вимогливість до себе і колег. Все це
сприяло етапам кар’єрного росту.
Він був деканом стоматологічного
факультету у Харківський і Полтав
ський періоди діяльності інституту,
28 років ( 1962 1990 р.) завідував ка
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федрою терапевтичної стоматології.
Як активна особистість з багатим
клінічним досвідом, Павло Тихоно
вич оточував себе однодумцями та
учнями і це дало йому змогу сфор
мувати науково педагогічну школу,
основний напрямок якої – розроб

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА

ПАВЛА ТИХОНОВИЧА

МАКСИМЕНКА
ка актуальних питань основних сто
матологічних захворювань. Ним бу
ли розроблені етіопатогенетичні
механізми, обґрунтовані принципи
профілактики і лікування патології
некаріозних уражень, карієсу, зах
ворювань тканин пародонта та сли
зової оболонки порожнини рота.
Великий вклад був внесений і в роз
робку актуальних проблем стомато
логії дитячого віку.
Особливий напрямок в дослід
женнях проф.П.Т.Максименка зай
мала алергологія в стоматології.
Ним була створена система диспан
серизації пацієнтів, організований
алергологічний кабінет при Полтав
ській обласній стоматологічній по
ліклініці, розроблені алгоритми
обстеження, лікування і нагляду за
хворими, рекомендована схема про
філактичних заходів.
Професор П.Т.Максименко був

висококваліфікованим науковцем.
Він автор більш ніж 200 наукових
праць. Ним написані ряд навчаль
них посібників з питань захворю
вань слизової оболонки порожнини
рота. Під його керівництвом вико
нано і захищено 3 докторських і 24
кандидатські дисертації.
Як досвідчений педагог і мето
дист, професор П.Т.Максименко на
високому науково теоретичному
рівні читав лекції і проводив семі
нарські заняття з лікарями, тісно
пов’язуючи їх із практикою, сприя
ючи формуванню кваліфікованих
лікарів і свідомих громадян держа
ви. Він проявляв високу вимогли
вість до себе і лікарів інтернів, на
давав велику допомогу молодим
викладачам в оволодінні та удоско
наленні необхідних знань.
Професор П.Т.Максименко брав
активну участь в адміністративній
та громадській роботі академії. З
1968 р. очолював Полтавське облас
не наукове товариство стоматоло
гів, з 1970 по 1987 рр. член прав
ління Всесоюзного наукового това
риства стоматологів, з 1975 по 1995
рр. – член Президії Республікан
ського наукового товариства стома
тологів України. Під керівництвом
проф. П.Т.Максименка активно
працювала РПК “Стоматологія”.
Він був членом Спеціалізованої
Вченої Ради, працював членом пед
ради Всесоюзного журналу “Стома
тологія”, членом редколегії Міжві
домчої республіканської збірки “Те
рапевтична стоматологія”, науко
вим редактором журналу “Ден
тАрт”. Брав активну участь у роботі
Всесоюзних, республіканських з’їз
дів і конференцій.
Павло Тихонович нагороджений
орденом Трудового Червоного Пра
пора, Почесною грамотою Верхов
ної Ради УРСР, знаками “Відмінник
охорони здоров’я”, «Відмінник ос
віти».

Ректорат, колектив кафедри
післядипломної освіти лікарів#
стоматологів ВДНЗУ «Україн#
ська медична стоматологічна
академія» висловлюють глибоку
скорботу з приводу смерті Пав#
ла Тихоновича Максименка.
сторінка 11

ВДНЗУ «УМСА» –90 РОКІВ

НЕ ТІЛЬКИ НАВЧАННЯ
тудентські роки – це не лише
напружені дні навчання, лекції,
семінари, робота з книгою і
комп’ютером. Це прекрасна пора –
молодість, коли найяскравіше виявля
ються творчі здібності, коли хочеться
спілкуватися з ровесниками, себе по
казати й інших побачити. Це час, коли
формується духовний світ людини ра
зом з набуттям професійних знань. То
му невід’ємною складовою виховної
роботи в академії є культурноосвітня
діяльність. Славні традиції мають ко
лективи художньої самодіяльності,
клуби веселих і винахідливих «Горе від
УМСА» та «Діти Короля».
В академії працює відділ культурно
освітньої діяльності, який організує
роботу 12 колективів художньої само

С

діяльності. З них три мають звання “на
родний самодіяльний”: народний са
модіяльний ансамбль пісні “Мальви”
(керівник Л.Сидоренко), народний
самодіяльний духовий оркестр (керів
ник В.Никін), народний самодіяльний
ансамбль танцю “Юність” (керівник
О.Матюніна).
Всі учасники колективів успішно зві
тують в обласному міжвузівському
мистецькому
фестиваліконкурсі
“Студентська весна”. За високу вико
навську майстерність, велику роботу
щодо розвитку і популяризації тради
ційної народної культури, активну кон
цертну діяльність, вагомий внесок у
справу естетичного виховання молоді
аматорські колективи традиційно от
римують Дипломи 13 ступенів.
Народний самодіяльний вокальний
ансамбль «Мальви» неодноразово
був лауреатом Міжнародних конкур
сів та фестивалів «Європа без кордо
нів» міста Пневи, Польща; «Північна зір
ка», Естонія – Латвія. Солістка ансам
блю Олена Вовк стала лауреатом та
отримала Диплом першого ступеня
Всеукраїнського фестивалю аматор
ської пісні «Мелодії душі», м.Черкаси.
Народний самодіяльний ансамбль
танцю «Юність» отримав грандпрі
Міжнародного фестивалю «Від серця
до серця», Угорщина; «Північна зірка»,
Естонія – Латвія; «Дні української куль
тури», Словенія.
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