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«ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – ДЕНЬ СТУДЕНТА2016»
1719 листопада 2016 ро
ку в м. Києві у приміщенні
Центру ділового та культур
ного співробітництва «Укра
їнський дім» відбулася Трид
цята щорічна міжнародна
спеціалізована виставка
«Освіта та кар’єра – День
студента 2016», яку прово
дило Товариство «Знання»
України за підтримки та
участі Міністерства освіти і
науки країни та Національ
ної академії педагогічних
наук України.
У виставкових заходах

взяв участь і Вищий держав
ний навчальний заклад Ук
раїни «Українська медична
стоматологічна академія».
У номінації «Видання підруч
ників та навчальних посіб
ників нового покоління» ака
демія нагороджена Гран
Прі та Дипломом.
За результатами проведе
ної виставки ВДНЗУ «Україн
ська медична стоматологіч
на академія» також удосто
єна Почесного звання «Лі
дер вищої освіти України».
Вітаємо з перемогою!!!

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
16 листопада 2016 року відбулося традиційне засідання вченої ра!
ди Вищого державного навчального закладу України «Українська
медична стоматологічна академія».

Засідання розпочав ректор академії
професор Ждан Вячеслав Миколайо
вич. Він привітав із ювілеєм асистента
кафедри патологічної анатомії з сек
ційним курсом Насонова Петра Івано
вича та за сумлінну багаторічну пра
цю, високий професіоналізм, вагомий
внесок у розвиток системи охорони
здоров’я України, впровадження нових
методів діагностики та з нагоди 80річ
чя урочисто вручив «Відзнаку ректора».
Першим питанням на вченій раді був
заслуханих натхненний та змістовний
звіт завідувачки кафедри україноз
навства та гуманітарної підготовки доц.
Лещенко Тетяни Олександрівни про
виконання умов Контракту на посаді за
5 років.

Наступним був заслуханий ґрунтов
ний звіт проректора з науковопедаго
гічної та лікувальної роботи проф.
Ксьонза Ігоря Володимировича про ви
конання умов Контракту на посаді за 5
років.
Про інноваційні форми організації
методичної роботи у медичному ко
леджі вичерпно та інформативно допо
віла директор медичного коледжу Кун
дій Жанна Петрівна.
Конкурсна комісія академії на засі
данні 28 жовтня 2016 року протокол №З
запропонувала обрати:
– на посаду проректора з науково
педагогічної та виховної роботи проф.
Похилька Валерія Івановича;
– на посаду декана медичного фа

культету №2 – д.мед.н. Дельву Михайла
Юрійовича;
– на посаду доцента кафедри пато
логічної анатомії з секційним курсом –
к.мед.н. Винник Наталію Іванівну;
– на посаду доцента кафедри ме
дичної, біоорганічної та біологічної хімії
– к.мед.н. Гордієнко Людмилу Петрівну;
– на посаду доцента кафедри фізич
ного виховання та здоров’я, фізичної
реабілітації, спортивної медицини –
к.пед.н. Ємця Анатолія Васильовича;
– на посаду доцента кафедри опе
ративної хірургії та топографічної ана
томії – к.мед.н. Коптева Михайла Мико
лайовича;
– на посаду доцента кафедри інфек
ційних хвороб з епідеміологією –
к.мед.н. Котелевську Тетяну Михай
лівну;
– на посаду доцента кафедри нер
вових хвороб з нейрохірургією та ме
дичною генетикою – к.мед.н. Кривчун
Анжеліну Михайлівну;
– на посаду доцента кафедри ен
докринології з дитячими інфекційними
хворобами – к.мед.н. Пікуль Катерину
Вікторівну;
– на посаду доцента кафедри фізич
ного виховання та здоров’я, фізичної
реабілітації, спортивної медицини –
к.пед.н. Скріннік Євгенію Олексан
дрівну.
До присвоєння вченого звання до
цента кафедри терапевтичної стома
тології балотувався к.мед.н. Попович
Іван Юрійович, який підтвердив свій ви
сокий рівень володіння англійською
мовою Сертифікатом В2.
Єлизавета Золотарьова

ДЕРЖАВНИЙ РОЗПОДІЛ ВИПУСКНИКІВ ВДНЗУ «УМСА» 2017 РОКУ
17 листопада 2016 року у ВДНЗУ «Ук
раїнська медична стоматологічна
академія» відбувся державний розпо
діл випускників під головуванням рек
тора академії професора Ждана Вя
чеслава Миколайовича та за участю
заступника начальника управління
персоналом та внутрішньої безпеки
МОЗ України Клоченка І.В., начальни
ка відділу медичних кадрів Департа
менту охорони здоров’я Полтавської
ОДА Оглоблі О.М., начальника управ
ління охорони здоров’я виконавчого
комітету Полтавської міської ради Ко
това С.О., голови Студентського пар
ламенту Щербини О. та Студентського
профкому академії Пікуль О.
З випускниками академії було попе
редньо проведене засідання круглого
столу за участі Департаменту охоро
ни здоров’я Полтавської обласної
державної адміністрації, деканату фа
культету післядипломної освіти і голов
них спеціалістів міста з питань роз’яс
нення положення про державний роз
поділ, механізм його проведення, вра
хування пільгових категорій під час
розподілу, правових, соціальних та фі
нансових питань державного розподі
лу. Усі побажання студентів щодо роз
поділу і майбутнього працевлаштуван
ня були враховані та задоволені.
Враховуючи це, декан стоматологіч
ного факультету Сидорова Алла Іванів
на, декан медичного факультету №1 Ря
бушко Микола Миколайович та медич
ного факультету №2 Дельва Михайло
Юрійович злагоджено та організовано
провели розподіл на своїх факультетах.
Згідно з міжвідомчим планом розпо
ділу молодих спеціалістів у 2017 році
за державним замовленням передба
чалося працевлаштувати 22 випускни
ка стоматологічного факультету, 4 з

яких мали цільове направлення сіль
ської молоді. Більшість студентів фа
культету були направлені на роботу у
міські заклади охорони здоров’я – 19
осіб (86,4%). І лише 3 особи (13,6%)
розподілені на роботу в заклади охо
рони здоров’я у сільській місцевості
(сільські лікарні, сільські амбулаторії,
дільничні лікарні, районні центри пер
винної медикосанітарної допомоги
тощо).
На медичному факультеті №1 дер
жавний розподіл був проведений се
ред 195ти студентів 6го курсу бюд
жетної форми навчання.
Випускники були направлені в 18 об
ластей нашої країни та розподілені на
29 різних спеціальностей. На роботу до
закладів охорони здоров’я у сільській
місцевості було розподілено близько
80% випускників. Самостійне працев
лаштування отримали 19 чоловік.
На медичному факультеті №2 53 мо
лодих спеціалістів 6го курсу отрима
ли своє перше призначення.

Розподіл проводився за 9ма спеці
альностями. Майбутні лікарі будуть від
точувати свою майстерність у 11 об
ластях нашої країни. Випускники пра
цюватимуть на посадах: лікарпеді
атр, лікар загальної практики, лікар
педіатрнеонатолог, – дільничний, лі
карпсихіатр, – інфекціоніст, – анасте
зіолог, – ортопедтравматолог дитячий
та лікар приймального відділення.
На роботу в сільські заклади охоро
ни здоров’я було направлено 28 осіб
(56%), у міські – 22 особи (44%). Са
мостійно працевлаштуватися отрима
ли змогу 3 студентів.
План державного розподілу викона
но на 100%. Кожен із майбутніх випус
кників отримав відповідні направлення
на перше місце самостійної трудової
діяльності.
Вітаємо випускників з отриманням
державних місць працевлаштування!
Єлизавета Золотарьова

ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
21 листопада з нагоди Дня Гідності
та Свободи на Соборному майдані
зібралася уся громада міста Полтави
– обласна та міська влада, духо
венство, представники трудових ко
лективів, громадських організацій,
студенти, школярі та небайдужі міс
тяни.
На заході, приуроченому Революції
Гідності 2013 року та Помаранчевій
революції 2004 року, були присутні
викладачі, співробітники, студенти Ви
щого державного навчального закла
ду України «Українська медична сто
матологічна академія» та медичного
коледжу.
Учасники Народного віче помоли
лися за Україну та її захисників. Згада
ли також героїв, які назавжди залиши
ли нашу землю. Присутні вшанували їх
пам’ять хвилиною мовчання та покла
данням квітів.
День Гідності та Свободи відзнача
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ють по всій Україні. Саме з нього поча
лася Революція Гідності. Це день, коли
ми думаємо про майбутнє, але, вод
ночас, пам’ятаємо тих, хто віддав жит
тя в боротьбі за це майбутнє.
У День Гідності та Свободи ми вша
новуємо ті події в історії сучасної Ук
раїни, які змінили життя багатьох укра

їнців, їх бачення світу, своєї держави
та себе особисто, які стали поштов
хом у відстоюванні прав людини та єв
ропейського майбутнього України, їх
відданості ідеалам свободи, спра
ведливості, утвердження в державі
демократичних цінностей.

Єлизавета Золотарьова

Трибуна лікаря

Міжнародний день передчасно народженої дитини
Міжрегіональна науковопрактична конференція «Маленькими кроками до великого життя»
17 листопада в світі відзначається
Міжнародний день передчасно народ
женої дитини (World Prematurity Day).
«День білих пелюсток» – називають йо
го у всьому світі, підкреслюючи особ
ливу тендітність та незахищеність дітей,
які народилися раніше терміну. Як відо
мо, всі новонароджені діти вразливі, та
передчасно народжені – особливо, а
проблема передчасних пологів зали
шається однією з болючих тем сучас
ного суспільства.
15 листопада 2016 року в стінах нашої
академії розпочалася Міжрегіональна
науковопрактична конференція, прис
вячена міжнародному дню Передчасно
народженої дитини та 95річчю ВДНЗУ
«УМСА» «Маленькими кроками до вели
кого життя».
На конференції були присутні лікарі
Полтави, Полтавської області та бага
тьох міст України.
Урочисто відкрив конференцію та при
вітав усіх присутніх проректор з науково
педагогічної та виховної роботи, завіду
ючий кафедрою педіатрії №1 з пропе
девтикою та неонатологією, д.мед.н.,
професор В.І. Похилько. Валерій Івано
вич розповів про важливість даного свя
та, про те, що воно є взірцем доброти,
щирості, турботи про передчасно на
роджених дітей та демонструє нашу під
тримку маленьким «поспішайчикам».
З вітальним словом до учасників кон
ференції звернувся також директор Де
партаменту охорони здоров’я Полтав
ської ОДА, к.мед.н., доцент Лисак В.П.
В рамках роботи конфекції було пред
ставлено цікаві та інформативні доповіді:
«Організація перинатальної та пос
тнеонатальної допомоги передчасно
народженим дітям в області. Наші успі
хи, труднощі та завдання» (Перогов І.О.,
Іванова Л.П., Похилько В.І., ВДНЗУ
«УМСА»);
«Загроза передчасних пологів: ме
неджмент стандартизованої пацієнтки»
(Добровольська Л.М., ВДНЗУ «УМСА»);
«Безпека пацієнток із загрозою пе
редчасних пологів під час їх транспорту
вання в заклад ІІІ рівня» (Ліхачов В.К.,
ВДНЗУ «УМСА»);
«Асфіксія у передчасно народжених
дітей. Як допомогти акушеругінекологу
визначити час виникнення анте/інтра
натальної гіпоксичної події» (Ковальова
О.М., Похилько В.І., ВДНЗУ «УМСА»);
«Методологія постановки діагнозу
РДС і його інноваційне ведення» (Клімен
ко Т.М., Харківська академія післядип
ломної освіти, м. Харків);
«Сурфактантзамісна терапія. Кому,
коли, як?» (Гончарова Ю.О., м. Полтава);
«Наш досвід профілактики та лікування
харчової інтолерантності і НЕК» (Мавро
пуло Т.К., Дніпропетровська державна
медична академія);
«Пізні недоношені діти. Особливості
раннього та віддаленого розвитку»
(Шунько Є.Є. Лакша О.Т., Сиренко О.І.,
Національна медична академія після
дипломної освіти імені П.Л. Шупика,
м. Київ);
«Виходжування передчасно народ
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жених дітей з використанням програми
NIDCAP» (Павлішин Г.А., Тернопільська
державна медична академія);
«Трьохрічний досвід роботи кабінету
катамнестичного моніторингу Регіональ
ного перинатального центру м. Харко
ва» (Хоценко Г.О., Кондратова І.В., Ріга
О.О., Харківський національний медич
ний університет, Харківський універси
тет ім. Каразіна, м. Харків);
«Бути поспішайчиком. Як це?» (Миро
ненко К.Є., Полтавська обласна клінічна
дитяча лікарня, психолог, м. Полтава);
«Особливості гемостазу та поперед
жуваність ВШК у передчасно народже
них дітей» (Сандуляк Т.В., Харківська ака
демія післядипломної освіти, м. Харків);
«Стан серцевосудинної системи у
новонароджених з судомним синдро
мом» (Тесленко Т.О., Кондратова І.Ю.,
Гончарь М.О., Харківський національний
медичний університет, м. Харків);
«Гемодинамічно значуща відкрита ар
теріальна протока у передчасно на
роджених дітей: проблеми діагностики
та лікування» (Бойченко А.Д., Гончарь
М.О., Кондратова І.Ю., Харківський наці
ональний
медичний
університет,
м. Харків);
Представлення та обговорення Ініціа
тиви «Ми дружні до дитини та її родини»
(Балясна О., Асоціація батьків перед
часно народжених дітей, м. Київ, Кова
льова О.М., м. Полтава).
Наступного дня за ініціативою профе
сорськовикладацького колективу й сту
дентства ВДНЗУ «УМСА» та за підтримки
Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту виконавчого комітету Полтав
ської міської ради задля підтримки ма
люків, що поспішили з`явитися на світ,
популяризації теми передчасно народ
жених дітей серед населення міста о 16
годині фіолетовим кольором засяяла од
на з найважливіших споруд міста, сим
вол Полтави – Біла альтанка, адже фіоле
товий є офіційно визнаним кольором усіх
«поспішайчиків» світу. Щоб підтримати
усіх передчасно народжених дітей, ві
домі особистості багатьох країн світу
цього дня притримуються фіолетових
елементів в одязі, а у містах фіолетовим
підсвічують відомі архітектурні споруди.
Зокрема, проекти було реалізовано з Ні
агарським водоспадом, будівлею Ем
пайрСтейтБілдінг у НьюЙорку та Бос
форським мостом у Стамбулі. У 2015 р.,
коли наша країна вперше долучилася
до всесвітньої ініціативи, було підсвічено

фіолетовим кольором історичну пам’ят
ку «Софію Київську», багатофункціональ
ний комплекс «Гулівер» у Києві, а також
Львівський оперний театр. Цьогоріч за
початкували таку традицію і в Полтаві.
На Акцію були запрошені родини з пе
редчасно народженими дітками, яких
виходжували у відділенні реанімації Пол
тавського обласного перинатального
центру та які проходили курси лікування
у відділенні патології новонароджених
та недоношених дітей Полтавської місь
кої дитячої лікарні, а також медична й
громадська спільнота Полтави.
Зі словами вітання звернувся до при
сутніх завідуючий кафедрою педіатрії
№1 з пропедевтикою та неонатологією
професор Похилько В.І.
На святові медики ділилися досвідом
про особливості догляду за «ранніми»
дітками, батьки й діти, у свою чергу, зво
рушливо висловили гарні побажання, а
студентиволонтери дарували гостям фі
олетові кульки, роздавали наліпки та фі
олетові стрічки, усіх частували цукерка
ми і чаєм. Традиційно, наприкінці захо
ду, у небо запустили фіолетові повітряні
кульки.
В організації Акції взяли участь Центр
розвитку дітей раннього віку Полтавської
обласної дитячої клінічної лікарні, спон
сорами заходу виступили фірма «Nutri
cia», «Львівська кав’ярня», майстерня пе
чива «Білий кролик», універсам «Полтава».
17 листопада зі святом поздоровляли
родини у Полтавському міському поло
говому будинку та Полтавському пери
натальному центрі, щоб підтримати ма
люків, які поспішили з`явитися на світ та
показати суспільству, що передчасно
народжені діти мають можливість вирос
ти талановитими, розумними та неймо
вірно творчими особистостями. Цьому є
безліч прикладів, адже величезна кіль
кість таких дітей виросли не тільки здо
ровими і повноцінними, але й видатними
людьми. Іноді зовсім крихітні ніжки зали
шають найбільш важливі сліди в історії.
Олександр Пушкін, Анна Павлова, Анто
ніо Вівальді, Уінстон Черчіль, Наполеон
Бонапарт, Леонардо да Вінчі та Альберт
Енштейн з`явилися на цей світ раніше
запланованого терміну.
Міжнародний день передчасно на
родженої дитини об’єднав полтавську
громаду в бажанні надати максималь
ну медичну, психологічну та соціальну
підтримку малюкам, що з’явилися на
світ раніше терміну.
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У вересні 2016го на ка
федрі післядипломної освіти
лікарівстоматологів ВДНЗУ
«УМСА» відбувся виховний
захід, на якому лікаріінтер
ни, лікарікурсанти та викла
дачі кафедри заслухали роз
повідь лікаряінтерна Водорі
за Ярослава про досвід нав
чання за обміном ВНЗ за кор
доном.
З жовтня 2015 по червень
2016 року Ярослав перебував
на навчанні у Франції за прог
рамою обміну МЕДЕА, яка
працює, зокрема, у нашій
академії. Він підготував допо
відь, основний зміст якої, від
першої особи, ми вважаємо
важливим донести до відома
широкого загалу читачів газе
ти «Трибуна лікаря».
«Багатьох цікавить питання:
«А чи бере участь наша ака
демія у міжнародних програ
мах з обміну?» Відповідь на це
питання: «Так!». Одного дня,
ще будучи студентом 4 курсу,
я зайшов на сайт академії у
новий розділ з позначкою
«МЕДЕА». Швидко перейшов
ши за посиланням опинився
на
http://www.ema2me
dea.com/. Ознайомившись зі
змістом, зрозумів – це ж прог
рама з обміну! MEDEA (MEDi
cal UnivErsities Alliance) – про
ект, створений в рамках всес
вітньої програми Erasmus, з
обміну студентів і викладачів
медичних ВНЗ.
На шляху до Європи. Прочи
тавши ретельно всю інформа
цію на сайті, наважився на
перший крок – зустріч з коор
динатором програми – про
ректором з наукової роботи
професором Кайдашевим І.П.
Координатор – це Ваш провід
ник і помічник, та людина, яка
надасть вам допомогу та ін
формацію по підготовці всього
необхідного. Отримавши зго
ду, не гаючи часу, зареєстру
вався на сайті і отримав пер
сональний номер. Далі – під
готовка та збір документів.
Пройшовши мовний екзамен
(одна з вимог до учасників –
наявність міжнародного сер
тифікату про знання іноземної
мови), протягом 5го курсу
займався підготовкою паперів
і, одночасно, вів діалоги з ко
ординаторами іноземних ВНЗ,
саме вони мають надіслати
один із найважливіших доку
ментів – листзапрошення. На
мої заклики відгукнулись пред
ставники університету Поля
Сабатьє, Тулуза, Франція. Зіб
равши усе необхідне, заван
тажив документи на персо
нальну сторінку. Місяць очіку
вань і…успіх! Франція чекає!
В рамках цієї програми,
здається, було все, про що
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можна міряти: безкоштовне
навчання, проживання, квитки
на переліт, стипендія. Декіль
ка годин на переліт і ось…
«Свобода, рівність, бра
терство». Ці слова – не по
рожня фраза. Держава на
заході Європи, що відіграє
одну з провідних позицій в ЄС
та світі відкрита для всіх бажа
ючих здобувати знання і осві
ту. Одна з найдавніших коли
сок університетського життя
радо приймає студентів, ма
гістрів, викладачів.
Тулуза. Столиця регіону Пів
деньПіренеї, один із найзнач
ніших центрів науки, освіти,
культури і промисловості. Тут
знаходяться багато універси
тетівучасників програми з об
міну Erasmus, названої на
честь видатного голландсько
го вченого Еразма Роттердам
ського. Саме сюди я прибув
рано вранці до аеропорту,
десять хвилин у таксі, і я вже
біля входу в університет.
Університет Тулузи ІІІ (ім. По
ля Сабатьє) заснований 1229
року (з 1969 як окрема одини
ця). Це один з найбільших в
регіоні (близько 30 тис. сту
дентів). Займається підготов
кою за напрямками: Прик
ладні науки, Охорона здо
ров’я, Інженерія, Технології,
Спорт. Бюджет – бл. 320 міль
йонів євро.
Координатори привітно зус
тріли всіх учасників програми
MEDEA, яких того року було
семеро: (по двоє з Грузії та
Вірменії, по одному представ
нику з Азербайджану, Молдо
ви та України). Протягом кіль
кох годин ми отримали усі не
обхідні інструкції та план дій
на наступний день – попере
ду чекало чимало справ: ре
єстрація в університеті, отри
мання банківських рахунків та
медичного страхування.
Студентське помешкання
приємно здивувало: нова бу
дівля, охайна територія та
власна кімнатастудія з усіма
зручностями!
Стоматологічний факультет.
Саме тут нас зустріли декан
Ф.Пома і 2 координатори:
Р.Есклассан та М.Атіогбе та
познайомили з представни

ками Європейського класте
ру Erasmus: студентми з Іспа
нії, Італії, Бельгії та Німеччини.
Після загальних зборів ко
ординатори провели персо
нальну зустріч із кожним учас
ником програми, під час якої
складався
індивідуальний
графік занять.
Навчання на стоматологіч
ному факультеті складається з
лекцій, семінарів та занять у
фантомному класі. Характер
ною рисою є відсутність на
факультеті багатьох дисциплін
медичного профілю (офталь
мологія, загальна хірургія, ней
рологія, нейрохірургія, фтизіат
рія, акушерство і гінекологія,
психіатрія). Натомість деякі
стоматологічні розділи виділе
ні в окремі дисципліни (імплан
тологія, щелепнолицева реа
білітація, незнімне протезуван
ня, повне знімне протезування,
часткові знімні протези, паро
донтологія, ендодонтія).
Протягом навчання ми ра
зом із французькими студен
тами відвідували лекції, зай
малися у фантомних залах,
здавали екзамени, що допо
могло швидко подолати мов
ний бар’єр. Приємно здиву
вало відношення до іноземців:
нашій комфортній адаптації
сприяли не тільки допомога
координаторів і викладачів,
але і тепле ставлення студен
тів. Навчатися було справді
приємно: на семінарах та
лекціях викладачі з охотою
відповідали на всі запитання,
а на фантомних заняттях за
безпечення на вищому рівні.
Починаючи з 4 курсу сту
денти працюють в універси
тетській клініці. На кожну пару
студентів виділяється 1 робо
че місце. Працюють із сучас
ним обладнанням (виробни
ки: ADEC, Satelec, Bien Air та
ін.). До використання: рен
тгенкабінет, технічна зала,
розхідні матеріали та технічні
засоби. Реєстрація та веден
ня карт пацієнтів проходить в
електронному режимі. Усім
працюючим студентам адмі
ністрація університетської клі
ніки виплачує щомісячні гро
шові винагороди.
Не можна не відмітити підхід

до здобуття практичних нави
чок: студенти ведуть загаль
ний прийом пацієнтів протя
гом всієї зміни. Кількість робо
чих змін зростає з переходом
до наступного курсу навчан
ня. На поверсі, де працюють
студенти, завжди присутні де
кілька чергових лікарів, які всі
ляко консультують і допомага
ють студентам у діагностиці та
лікуванні.
Студентське
товариство
добре організоване, тому я
був частим свідком та учасни
ком різноманітних культурних
заходів, спонсорських виста
вок, акцій та майстеркласів
на факультеті. В такій атмос
фері я і здобув свій перший
досвід європейської освіти.
Позакласне життя. На тери
торії студентського містечка,
площею близько 3 км2, знахо
дяться корпуси університету,
бібліотека, університетська
клініка, заклади громадського
харчування, спортивні закла
ди та студентські гуртожитки.
Студентські
товариства,
профкоми та адміністрація всі
ляко сприяють зміцненню
дружніх стосунків, тому різно
манітні заходи, виставки, поїз
дки, походи – звична справа.
Студенти ВНЗ у Франції,
особливо молодше 25 років,
мають ряд привілеїв: знижені
тарифи на громадський тран
спорт, проживання, громад
ські їдальні, безкоштовний вхід
у музеї та на інші культурно
просвітницькі заклади, пільго
ве медичне страхування. У ра
зі виникнення питань, численні
координатори, а також адмі
ністрація університету допо
магають їх урегулювати.
Після здачі всіх екзаменів
координатори видали учас
никам необхідні документи та
виказали свої найкращі поба
жання.
Звертаючись до читачів, хо
чу запевнити, що перебуваю
чи у центрі Європейського
союзу Ви отримуєте надзви
чайну можливість не тільки
удосконалити знання, але й
відкрити для себе багато ці
кавого та нового, привнести
найкраще в Україну!
У свою чергу, хочу виразити
свою подяку всім організато
рам даної програми та коор
динаторам процесу навчан
ня за обміном у ВДНЗУ «УМ
СА»: Кайдашеву І.П. та в UPS:
Кондоузовій О., Есклассану
Р., Аттіогбе М., Балонас Е.
Лікарінтерн 2го року
навчання Водоріз Ярослав,
доцент кафедри
післядипломної освіти
лікарівстоматологів,
відповідальна за виховну роботу
на кафедрі Шинкевич В.І.

Трибуна лікаря

КАФЕДРІ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ З ПРОПЕДЕВТИКОЮ ХІРУРГІЧНОї СТОМАТОЛОГії — 10 років!

БРЕЙНРИНГ З ПРОПЕДЕВТИКИ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
21 листопада 2016 р. о 16.30 в аудиторії №5 для студентів 3,4 та 5 курсів
стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних сту!
дентів був проведений брейн!ринг, присвячений 95!річчю академії та 10!річ!
ному ювілею кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хі!
рургічної стоматології ВДНЗУ «УМСА», яку очолює д.мед.н., професор
Ткаченко П.І.
З такими чудовими святами присутніх
особисто привітав ректор Вищого дер
жавного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна
академія», заслужений лікар України,
доктор медичних наук, професор Ждан
Вячеслав Миколайович.
У свій ювілей колектив кафедри провів
брейнринг для студентів академії завдя
ки підтримці: ректора ВДНЗУ «УМСА»,
заслуженого лікаря України, професо
ра Ждана В.М., проректора з виховної
роботи, проф. Похилька В.І., профспілко
вого комітету академії (голова доц. Бори
сова З.О., заступник к.мед.н. Микитенко
А.О.), декана фту підготовки іноземних
студентів, доц. Бурі Л.В., декана стомато
логічного фту, доц. Сидорової А.І., голо
ви комісії по роботі з молоддю, доц. Дуб
ровіної О.В. Брейнринг був підготовле
ний спільно з викладачами кафедр: екс
периментальної та клінічної фармаколо
гії з клінічною імунологією та алергологі
єю (завідувач проф. Бобирьов В.М.), ана
томії людини (завідувач проф. Шерстюк
О.О.), медицини катастроф та військової
медицини (завідувач доц. Шепітько К.В.),
внутрішніх хвороб та медицини невід
кладних станів зі шкірними та венерични
ми захворюваннями (завідувач проф. По
тяженко М.М.), анестезіології з інтенсив
ною терапією (завідувач проф. Сонник
Е.Г.). Не залишились осторонь: РВВ (на
чальник Моргун В.М.), відділ культурно
освітньої діяльності (начальник Сидорен
ко Л.В.), ТЗН (начальник Бутович М.І.), сту
дентський парламент (голова Щербина
О.) та НТС (голова Левицький Г.).
У заході взяло участь 7 команд по 5 сту
дентів у кожній, з 3, 4, 5 курсів стоматоло
гічного факультету та 4 курсу факультету
підготовки іноземних студентів, які заба
жали перевірити свої знання та показати
чого вони варті. Це команди: «Luxatio»,
«Doctor Dent+», «Панацея», «Галопом по
хір.стому», «Lege artis» та «ЛІМІТ», а також
команда дівчат «НОВОКАЇН».
Конкурсну програму оцінювала суд
дівська колегія у складі кафедроргані
заторів – завідувача проф. Ткаченка П.І.,
професора кафедри хірургічної стома
тології та щелепнолицевої хірургії з
пластичною та реконструктивною хірур
гією голови та шиї Рибалова О.В., декана
фту підготовки іноземних студентів, доц.
Бурі Л.В., заступника декана стоматоло
гічного фту, доц. Нечепаєвої Л.В.
Команди у запеклій боротьбі взяли
участь у 3х конкурсах. За підрахунок ба
лів після кожного конкурсу відповідала
лічильна комісія у складі: доц. Коротич
Н.М., ас. Швець А.І., ас. Горбаченко О.Б.
та голова СНГ кафедри Павловська Х.
Перший конкурс складався з 10 питань із
п’ятьма варіантами відповідей, що підго
тували викладачі двох кафедр, які очолю
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ють проф. Ткаченко П.І. та проф. Шер
стюк О.О. Команди обирали одну вірну
відповідь.
Після першого конкурсу у півфінал вий
шли 6 команд. До другого та третього
конкурсів команди готувалися заздале
гідь. Судді цих конкурсів напередодні
провели треніг для команд та підготували
їх до брейнрингу.
Другий конкурс був присвячений не
відкладним станам в стоматології. Зав
дання для нього підготували організато
ри брейнрингу – суддідоценти: Шепіть
ко К.В., Настрога Т.В., Люлька Н.О., Шу
мейко О.Г., Чечотіна С.Ю., Островська
Г.Ю., Резвіна К.Ю. та Колісник І.А.
Учасникам потрібно було описати не
відкладний стан за алгоритмом: провес
ти огляд 6ти пацієнтів, які імітували невід
кладні стани, вибрати медичні препара
ти, необхідні для усунення даного невід
кладного стану, записати послідовність
їх введення та доповісти цей алгоритм
суддям. Команди професійно та вчасно
надали невідкладну допомогу пацієн
там, але у фінал конкурсу ввійшли тільки 3
команди: «Lege artis» (капітан Джумаєв
В., склад команди – студ. 3 курсу стомат.
фту та 4 курсу фту підготовки іноземних
студентів: Скрипник М., Степанченко І.,
Моренко М., Кадиров Н.); команда дів
чат «НОВОКАЇН» (капітан Мілявська Ю.,
склад команди – студ. 4 курсу: Борисо
ва Ю., Видайко А., Чорна Л., Цинцовсь
ка О.), а також команда «Doctor Dent+»
(капітан Стаднік І., склад команди – студ.
3,4,5 курсів: Тіщенко Д., Щербіна І., Шиш
левський А., Натолочний В.).
Для третього конкурсу «Клінічне зав
дання з хірургічної стоматології». випро
бування підготували доценти з двох ка
федрорганізаторів, які оцінювалися суд
дівською колегією та суддями у складі:
Тихонової О.О., Островської Г.Ю., Дубро
віної О.В., Панькевича А.І., Гоголя А.М.,
старшого викладача Рогулі В.О. Презен
тація 3го конкурсу, яку підготували доц.
Панькевич А.І. та ас. Доброскок В.О., бу
ла насичена питаннями з анатомії люди
ни, фармакології, хірургічної стоматоло

гії, а КТ пацієнтів з ретенованими зубами
прикрасили цей конкурс. Команди фіна
лістів по черзі відповідали на завдання, які
висвітлювались на екрані.
У всіх 3х конкурсах за балами лідиру
вала команда «Lege artis», яка стала пе
реможцем брейнрингу. Друге місце ви
борола команда «Doctor Dent+» і третє
зайняла команда дівчат «НОВОКАЇН».
Суддівська колегія з суддямидоцента
ми Лохматовою Н.М., Дубровіною О.В.,
Білоконем С.О., Резвіною К.Ю., нагоро
дили переможців брейнрингу диплома
ми, підручниками, що видані викладача
ми, та солодощами. За активну участь в
організації брейнрингу голова НТС ака
демії Г.Левицький нагородив дипломом
голову СНГ кафедри Х.Павловську. Дип
ломи отримали також студенти СНГ ка
федри: Аладочкін А., Дахно В. та ведучі
конкурсу – студенти 3 та 4 курсів: Саркі
сян А., Коваль А., Димченко М., Мазур Я.
Глядачів привітали зі святом академії та
міжнародним «Днем студента» А.Безко
ровайна, К.Алєксєєнко чарівними пісня
ми та М.Скрипник з Т.Закорчменна вико
нанням палкого танцю.
Від ректорату, адміністрації академії
та організаційного комітету конкурсу
висловлюємо подяку за подарунки ди
ректору ТОВ «КРИСТАЛ ФАРМА» Слобо
дянику А.О. та його співзасновнику Са
занському С. В.
За допомогу в організації брейнрингу
колектив кафедри висловлює подяку: го
ловному лікарю КУ «Полтавського облас
ного центру екстреної медичної допомо
ги та медицини катастроф» Полтавської
обласної ради, заслуженому лікарю Ук
раїни, лікарю вищої категорії Лавренку
О.С., завідувачу здравпункту академії Ко
зак В.М, інженеру з техніки безпеки Бєля
єву С.А., ведучому брейнрингу Драбов
ському В.С. та студентам академії: Дон
дику Д., Веропотвеляну С., Бужилову І.,
Красножон Ю., Мігрін О. та Мазниці К.
Учасники брейнрингу пройшли усі
випробовування, показали свої знання
та довели, що будуть успішними лікаря
мистоматологами!
Шановний Павле Івановичу, від ректо
рату, адміністрації, викладачів та сту
дентів академії вітаємо колектив Вашої
кафедри з ювілеєм. Бажаємо Вам та її
викладачам міцного здоров’я, творчого
натхнення та талановитих учнів. Вам є
чим пишатися!

Організаційний комітет
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БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ «ДОПОМОГТИ ТАК ЛЕГКО»

14 листопада у міському Будинку
культури відбувся Х Благодійний бал
«Допомогти так легко».

Цього року на благочинний захід зіб
ралася небайдужа молодь із багатьох
ВУЗів нашого міста, і студенти ВДНЗУ

«УМСА», як завжди, відрізнялася своєю
вишуканістю та елегантністю.
Загалом атмосфера була надзвичай
ною. Присутні могли спостерігати за ди
вовижними виступами, як кожного вишу
окремо, так і Студради загалом.
Також необхідно відмітити чаруючий
виступ нашого колективу «Орхідея» (ке
рівник Ірина Пелипенко). Крім того, було
багато інших цікавих виступів, які допо
могли сповна відчути атмосферу свята.
Всі присутні були дуже задоволені цим
чудовим заходом і з нетерпінням чека
ють наступного року.
Проте найголовнішою метою всього
дійства є благодійність. Цього року всі
зібрані кошти підуть на лікування нашо
го студента – Омельяненка Ростислава.

Студентський парламент

«ÍÀØÀ ªÄÈÍÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ÐÎÄÈÍÀ»
17 листопада відбувся
один з наймасштабніших за
ходів для студентства Пол
тавщини! Цього року конкурс
«Наша єдина студентська
родина», організатором яко
го є відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту Полтав
ської ОДА, відбувся саме у
Міжнародний день студента,
тому це було подвійне
свято.
Отримали нагороди в но
мінації:
«Кращий студентгромад
ський діяч» – Щербина Олек
сандра

«Кращий
студентнауко
вець» – Скрипник Максим
«Кращий студенттворча
особистість» – Семеренко
Анна
«Кращий
студентспорт
смен» – Тимошенко Андрій
Команду ВДНЗУ «УМСА»
представляли вокальні та
танцювальні колективи: «Орхі
дея», «Мелліор», «Харизма»,
«Юність», «Мальви», «Plica vo
calis», колектив барабанщиць
та колектив із Ганни.
Своїми неперевершеними
виступами вони гідно відстоя
ли честь академії!

Студентський парламент

À Ð Ò -ÇÇ Ó Ñ Ò Ð ² × ² Ç Ì À É Ñ Ò Ð Î Ì Í À Ð Î Ä Í Î ¯ Ò Â Î Ð × Î Ñ Ò ²
До Всеукраїнського дня
працівників культури та
майстрів народного мис
тецтва для студентів 6 та 7
груп першого курсу стома
тологічного факультету (ку
ратори груп к.ф.н. доц. Зін
ченко Н.О., к.н.держ. упр.
Гладка Т.І.) у центральній
читальній залі бібліотеки
відбулася артзустріч із ві
домою лялькаркою, Заслу
женим майстром народної
творчості України, членом
Національної спілки майс
трів народного мистецтва
України, лауреатом премії
імені В. Короленка та пре
мії Самійла Величка, учас
ницею багатьох міжнарод
них і регіональних виста
вок, обласних етнографіч
них та фольклорних свят і
фестивалів – Наталією
Свиридюк.
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Під час зустрічі студенти
дізналися і про історію ви
никнення вузлової ляльки
мотанки, яку розповіла

ками майстеркласу від па
ні Наталії із зав’язування
хустки на голові.
Більше 20 ляльокмота

Христина Павловська (сту
дентка 4 курсу стоматоло
гічного факультету), і про
унікальність української
народної ляльки, і про
творчі здобутки народного
майстра Наталії Свиридюк.
Також вони стали учасни

нок було представлено на
загал. Естетично досконалі
та науково достовірні, ма
гічні символиобереги, що
несуть у собі творче відоб
раження звичаїв народу –
вони захопили присутніх
своєю щирістю та гармоні

єю. Поряд із такою ляль
кою, дійсно, ідентифікуєш
себе українцем!
На заході були присутні
проректор з науковопеда
гогічної та виховної роботи
професор Похилько В.І.,
заступник декана з виховної
роботи стоматологічного
факультету доцент Нечепає
ва Л.В., заступник декана з
виховної роботи факультету
післядипломної освіти до
цент Ставицька Н.П.
Студенти та викладачі ка
федри філософії і суспіль
них наук щиро дякують біб
ліотекарю Резутіній Тетяні
Юріївні за організацію ці
кавого та змістовного піз
навальновиховного заходу.
Гладка Т.І.
Викладач кафедри
філософії і суспільних наук,
к.н.держ. упр.
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ЗУСТРІЧ З ВОЇНАМИ АТО

Колектив кафедри післядипломної освіти лікарів
стоматологівортопедів ще з початку бойових дій на
сході України займає активну громадянську позицію в
допомозі нашим воїнам. Співробітники кафедри зби
рають теплі речі, продукти харчування, медикаменти, а
доц. Писаренко Олег Анатолійович особисто доставляє
їх в зону АТО. Міністерство оборони України та Пол

тавське об’єднання патріотів неодноразово нагород
жували почесними грамотами доц. Писаренко О.А. за
його волонтерську діяльність.
На сьогоднішній день професорськовикладацький
склад кафедри проводить лікувальноконсультативну
роботу з воїнами АТО. Учасники бойових дій, старші
лейтенанти Туник Олег Олексійович та Гнида Юрій
Олександрович вдячні за проведене лікування і охоче
погодились зустрітись з лікарямикурсантами та ко
лективом кафедри. Військові розповіли про позитивні
зрушення в організації обороноздатності нашої держа
ви та з особливою вдячністю відзначили роботу волон
терських загонів.
В жвавій дискусії пройшла бесіда. Лікарікурсанти з
цікавістю розпитували про героїчні будні наших захис
ників. На згадку про цікаву зустріч було зроблене
фото.
Відповідальна за виховну роботу кафедри післядипломної
освіти лікарів стоматологівортопедів, к.мед.н., асистент
Соколовська В.М.

В.П. ВОРОБЙОВУ – 140 РОКІВ
З нагоди 95річчя ВДНЗУ «УМСА»
доцент кафедри анатомії людини
Гринь В.Г. провів навчальновиховний
та історикокультурний захід для сту
дентів 1го курсу медичного факуль
тету №1, присвячений великому ук
раїнському анатому – Воробйову В.П.
Історія вітчизняної анатомії нероз
ривно пов’язана з ім’ям видатного
вченогоанатома академіка В.П. Во
робйова, 140 років від дня народжен
ня якого минуло в липні 2016 року.
Володимир Петрович Воробйов –
визнаний спеціаліст у галузі нормаль
ної та порівняльної анатомії, блиску
чий педагог, один з найталановитіших
представників Української школи ана
томів, якому вдалося в значній мірі
оновити стародавню наукуанатомію і
розширити її горизонти завдяки зап
ровадженню нових оригінальних ме
тодів дослідження. Він вніс в анатомію
багато нових ідей і не розглядав її ли
ше як прикладну науку, що дає ліка
рю необхідні теоретичні знання.
Професор В.П. Воробйов усюди
проявляв себе як вченийноватор,
який сміливо шукав нові шляхи, нові
методи досліджень. Ним розроблені
макромікроскопічний метод дослід
ження тканин тіла людини, який вже
багато років служить анатомічній нау
ці; методика ушитих електродів для
вивчення периферичної нервової сис
теми в умовах хронічних досліджень
на тваринах; метод трьохмірного дос
лідження. Він став засновником ще
однієї галузі морфології – стереомор
фології.
Коло наукових інтересів професо
ра було надзвичайно широким і бага
тогранним. Він не обмежувався одні
єю галуззю анатомії. Проте, була у
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нього одна улюблена діяльність, до
якої він постійно повертався – це дос
лідження нервової системи. З анатомії
нервової системи він виконав кілька
важливих робіт: до найменших подро
биць вивчив іннервацію серця люди
ни, займався дослідженням іннервації
шлунка, сухожиль та інших органів,
склав карту вегетативних вузлів і спле
тень внутрішніх органів тощо. Профе
сор В.П. Воробйов був визначним спе
ціалістом в галузі неврології, а його
дослідження вегетативної нервової
системи можна вважати класичними.
Володимир Петрович був різносто
роннім і великим майстром анатоміч
ного препарування. Створюючи нові
музеї, він розробив декілька методів
виготовлення анатомічних музейних та
навчальних препаратів, муляжів і до
сягнув у цьому великої майстерності.
Одночасно він розробив також нові
ефективні способи бальзамування.
В.П. Воробйов є одним із основопо
ложників динамічної анатомії. Він роз
ширив і зміцнив зв’язок нормальної

анатомії із суміжними дисциплінами,
перебудував викладання анатомії,
збагативши зміст предмету фактами з
біомеханіки, рентгенології, антропо
логії, а також ряду інших біологічних
дисциплін (гістології, ембріології, фізі
ології), розробив чітку теорію органі
зації і використання навчальних музе
їв, створив при кафедрі взірцевий му
зей, призначений для навчального
процесу і єдиний у світі музей станов
лення людини.
Професор В.П. Воробйов – автор
оригінальних широко відомих науко
вих праць, підручників і посібників з
анатомії, першого вітчизняного 5том
ного «Атласу анатомії людини».
Він вчився і майже все життя працю
вав у Харкові і керував кафедрами
анатомії університету та Жіночого ме
дичного інституту. Лише в 19191921
рр. проф. В.П. Воробйов тимчасово
працював у Болгарії, створив кафед
ру анатомії Медичної академії в Софії
і керував нею, а потім до кінця свого
життя очолював кафедру анатомії
Харківського медичного інституту. Од
ночасно в 30х роках був науковим ке
рівником Українського інституту екс
периментальної медицини.
Професор
досконало
володів
французькою, німецькою та болгар
ською мовами і був великим патріотом
України та міста Харкова. Все життя
його супроводжували талант і напо
леглива праця.
У частині музею кафедри анатомії
людини ВДНЗУ «УМСА» виставлено
чеканний барельєф з портретом пер
шого завідувача кафедри (1931 – 1934
рр.) академіка Воробйова В.П.

В.Г. Гринь.
Доцент кафедри анатомії людини.
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УЧАСТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ФЛЕШМОБІ
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією ВДНЗУ «УМ
СА» разом зі студентами медичного факультету долучилася
до Національного флешмобу «#Антибіотик_за_рецептом –
збережи життя і здоров’я українців!» в рамках реалізації гло
бальної кампанії «Антибіотики: використовуйте обережно!»
Другого Всесвітнього тижня правильного застосування антибі
отиків.
Цією акцією співробітники кафедри нагадали, що самоліку
вання і безконтрольне вживання антибіотиків призводять до
страшних наслідків: ускладнюють перебіг хвороб, роблять лі
кування більш дорогим і довгим. Іноді безвідповідальне став
лення до ліків веде навіть до смерті.
Формуймо разом правильну позицію щодо вживання анти
мікробних препаратів:
• Ні – самолікуванню.
• Суворе дотримання схеми лікування, запропонованої лі
карем.
• І головне: прийом антибіотиків – тільки за рецептом!

“–≈Õ≤Õ√ ƒÀﬂ —“”ƒ≈Õ“≤¬
На базі кафедри інфекцій
них хвороб з епідеміологією
відбувся тренінг для студентів
5 і 6 курсів медичних факуль
тетів №1 та №2 з організації
протиепідемічних заходів в
осередку особливо небез
печних інфекцій.
Співробітниками кафедри
(ас. Руденко С.С.) та студен
тами 13 групи 6 курсу медич
ного факультету №1 був пред
ставлений алгоритм органі

зації протиепідемічних захо
дів при підозрі на лихоманку
Ебола. На конкретному прик
ладі продемонстровано пос
лідовність заходів на різних
ланках надання медичної до
помоги (сімейний лікар, епіде
міолог, лікар швидкої допомо
ги, дезінфекційна служба).
Детально розглянутий поря
док надягання та зняття про
тичумного костюму.

ПАТРІОТИЗМУ РАНО ВЩУХАТИ!..

На кафедрі післядипломної освіти ліка
рівстоматологів було проведено виховний
захід, на який запросили учасника бойо
вих дій на сході України – Пархомчука
Анатолія Павловича, лейтенанта медичної
служби в резерві, якому було вручено гро
шову допомогу від співробітників кафедри.
Ці кошти у той самий день він передав то
варишам по службі в АТО до Авдіївки.
Пархомчук А.П. служив в АТО з весни
2014 по весну 2015 року в якості началь
ника медслужби батальйона.

На зустрічі були присутні лікаріінтерни
2го року навчання, викладачі, завуч ка
федри, відповідальна за виховну роботу
на кафедрі.
Бесіда мала напрямок патріотичного
виховання молоді. Зокрема були розкриті
питання про те, що війна з РФ була немину
ча, і що до неї вела підготовку саме РФ. Бу
ли почуті розповіді про особливості мед
служби в умовах сучасності. Одна з тактик
терористів – це порушення міжнародних
конвенцій щодо недоторканності медпра
цівників під час воєнних дій: так червоний
хрест на автомобілях меддопомоги на пе
редовій для них є мішенню.
На передовій не існує лікарястомато
лога, є просто лікар, від якого вимагаєть
ся все: від хірургічної обробки ран до лі
кування застуди та інших хвороб. Щодо
оснащення медслужб в АТО, то воно пос
тупово покращується, однак потреби за
лишаються дуже значними.
Відома тактика терористів – це вико
ристання мирних жителів у якості прикрит
тя і численні провокації, що є особливістю
сучасних воєн. Слухачів вразили розпові
ді про те, як примушують юнаків з окупо
ваних територій «служити» на стороні ЛНР,
і що проти терористів ЛНР воює найбіль
ша кількість колишніх жителів цієї області
на стороні Українських збройних сил.
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Особливою жорстокістю до місцевого
окупованого населення відрізняються так
звані «козачі» підрозділи. Відомі випадки,
коли місцеве населення окупованих те
риторій таємно зверталося до україн
ських військових, пропонуючи гроші за їх
звільнення від «козаків».
Відсутність активних бойових дій вважа
ється тяжким часом на війні, тому що приз
водить до пияцтва і його негативних нас
лідків, пов’язаних із перенесеним стресом
і наявністю зброї. Тож війна це не лише
патріотизм, але і дуже багато «бруду»,
прикладів як порядності, так і непоряднос
ті з обох сторін. Тож теперішнє «пере
мир’я» є не менш серйозним випробуван
ням, ніж активні бойові дії для ЗСУ та всьо
го українського народу. Багато чого все
ще не вистачає українським військовим в
зоні АТО, потребують допомоги і демобілі
зовані воїни, особливо психологічної. Тож
проблеми, пов’язані з подіями на Сході Ук
раїни, залишаються. І патріотизм не пови
нен вщухати та знижуватися серед україн
ців, в тому числі й серед лікарів!
Відповідальна за виховну
роботу на кафедрі,
к.мед.н., доц. В.І. Шинкевич.
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