ОСНОВНІ ЗАХОДИ ВДНЗУ «УМСА»
ДО ВІДЗНАЧЕННЯ 95-РІЧЧЯ АКАДЕМІЇ,
які проводитимуться у травні 2016 року
Назва заходу

Назва кафедри

Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, тканин
людини і її значення для практичної медицини та стоматології»,
присвячена 80-річчю з дня народження професора М. С.
Скрипнікова

Кафедра хір. стом. та
щелепно-лицевої хір.
з пластичною та
реконструктивною
хір. голови та шиї,
кафедра топ. анатомії
та опер. хірургії,
кафедра гістології,
цитол. та ембріології
кафедра п/о лікарівстоматологів
Стаття-спогади про М.С. Скрипнікова у фаховому журналі
Кафедра топ. анатомії
та опер. хірургії
Виховна година, присвячена видатному морфологу, колишньому Кафедра гістології,
ректорові академії М.С. Скрипнікову
цитол. та ембріології
І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною Кафедра іноз. мов з
участю «Актуальні питання лінгвістики, професійної
латинською мовою та
лінгводидактики, психології та педагогіки вищої школи»
мед. термінологією,
кафедра
українознавства та
гуманітар. підгот.

Зустріч із ветераном праці Мельником І.П. у рамках акції
«Ветеран живе поруч»
Зустріч із ветераном Другої світової війни, колишнім
викладачем академії А.В. Грімовим
Зустріч із ветераном проф. М.А. Дудченком з нагоди Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Зустрічі з ветеранами з нагоди Дня перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні

Зустріч студентів з учасниками АТО
Науково-практична конференція лікарів-інтернів, магістрів
та клінічних ординаторів «Актуальні питання клінічної
медицини»

Педіатрії №1
Кафедра орт. стом з
імплантологією
Кафедра вн. мед. №1
Кафедра мед.
катастроф та військ.
медицини,
кафедра онкології,
кафедра психіатрії,
кафедра мед.
інформатики та мед.
і біологічної фізики
Кафедра орт. стом з
імплантологією
Кафедра п/о лікарівстоматологів

Обласна науково-практична конференція анестезіологів,
Кафедра анестез. з
присвячена 95-річчю академії
інтенс. терапією
Участь у складі Полтавського батальйону небайдужих у
Кафедра
Великодньому ярмарку
мікробіології
Акція зі студентами-волонтерами, присвячена Всесвітньому Кафедра вн. мед. №1
дню боротьби з артеріальною гіпертензією
Лекції для студентів :
Кафедра хірургії №2
- «Історія хірургічних кафедр ВДНЗУ «УМСА»
- «Хірургічні традиції 95-річного вишу»
Лекція для студентів «Історія альма-матер»
Кафедра
пропедевтики вн.
медицини
Лекція для студентів «Історичні нариси з оперативної
Кафедра операт.хір.
хірургії і топографічної анатомії до 95-річчя ВДНЗУ
та топ.анатомії
«УМСА»
Засідання опорної кафедри за участю представників всіх
Кафедра вн.мед.№ 3
провідних вишів України, присвячене досягненням академії
з фтизіатрією
за 95 років
«Видатні вчені ВДНЗУ «УМСА»
Кафедра філософії і
сусп. наук
Виховні години, присвячені 95-річчю ВДНЗУ «УМСА»
Кафедра мед.,
біоорган., та біолог.
хімії,
кафедра вн. мед.№3
з фтизіатрією
Спартакіада серед студентів, які проживають у гуртожитках
Кафедра фіз.
виховання
Вечір Спортивної слави
Кафедра фіз.
виховання

