ОСНОВНІ ЗАХОДИ ВДНЗУ «УМСА»
ДО ВІДЗНАЧЕННЯ 95-РІЧЧЯ АКАДЕМІЇ,
які проводитимуться у червні 2016 року
Назва заходу
Провести науково-пошукову роботу «Вчені академії –
ветерани ВВВ» за участю студентів 2 курсу
Провести обласну конференцію отоларингологів,
присвячену 95-річчю ВДНЗ України «Українська медична
стоматологічна академія»
Виступ на телебаченні «Лтава» на тему: «Профілактика та
рання діагностика раку грудної залози»
Провести виступи на телеканалі «Лтава» (за окремим
планом)
Провести конкурс серед студентів, викладачів та
працівників академії на кращий вірш про академію
«Академіє рідна моя»
Провести індивідуальні виховні години присвячені історії
академії від дня заснування до теперішнього часу

Назва кафедри
Кафедра
пропедевтики
внутрішньої
медицини
Кафедра
оториноларингології
Кафедра онкології
Кафедра сімейної
медицини і терапії
Кафедра
українознавства

Кафедра гістології,
цитології та
ембріології
Виготовити стенд «Наукові досягнення кафедри анатомії
Кафедра анатомії
людини»
людини
Виготовити буклет до 10-річчя створення кафедри «Кафедра Кафедра дитячої
дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою
хірургічної
хірургічної стоматології в обличчях і фактах»
стоматології
Опублікувати статтю «Раціональне харчування» у
Кафедра
періодичній пресі
внутрішньої
медицини №1
Опублікувати статтю «Корекція способу життя у хворих на Кафедра
артеріальну гіпертензію» у періодичній пресі
внутрішньої
медицини №1
Виступ на телебаченні «Лтава» щодо принципів
Кафедра
раціонального харчування
внутрішньої
медицини №1
Присвятити засідання кафедри з нагоди святкування 95Кафедра
річчя академії
внутрішньої
медицини №3 з
фтизіатрією
Провести виховні години для студентів 5-го та 6-го курсів,
Кафедра
присвячені видатному інфекціоністу, першому завідувачу
інфекційних хвороб
кафедри Руднєву Г.П.
з епідеміологією
Взяти участь зі студентами у всеукраїнських акціях
Кафедра
«Антинаркотики», «Життя без паління»
мікробіології

Прочитати лекцію на тему: «Екологія та здоров’я людини»

Кафедра онкології

Провести відкрите засідання кафедри сумісно з членами
Полтавського осередку Асоціації ортодонтів України
(АОУ), присвяченого 95-річчю заснування ВДНЗ України
«Українська медична стоматологічна академія» за темою
«Стоматологічне здоров’я і ортодонтія»
Здійснити екскурсії історичними місцями м.Полтави

Кафедра ортодонтії

Провести виховну лекцію-диспут зі студентами 4-го курсу
медичного факультету
Прочитати лекція на тему: «Заснування Полтавського
медичного стоматологічного інституту: від факультету до
академії (для лікарів-інтернів та слухачів курсів
удосконалення)
Провести історичні читаня за участю ветеранів академії
Лекція на тему «Історія фізіології в УМСА»

Кафедра
ортодонтичної
стоматології
Кафедра психіатрії
Кафедра сімейної
медицини і терапії
Кафедра сімейної
медицини і терапії
Кафедра фізіології

