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СТАН НАВЧАННЯ, УСПІШНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ
визначили на вченій раді академії
11 лютого відбулося тради
ційне засідання вченої ради
академії. Воно розпочалося із
урочистого поздоровлення з
Днем народження вельмиша
новного завідувача кафедри
гігієни, екології та охорони
праці в галузі професора Кат
рушова О.В. ректором акаде
мії Жданом Вячеславом Мико
лайовичем.
Дипломом
Національної
академії медичних наук Укра
їни, Асоціацією працівників
медичних вузів України було
нагороджено студентку ака
демії Панасенко Тетяну за
значні успіхи в науковій діяль
ності.
Подяку за активну участь в
організації та проведенні об
ласного молодіжного проекту
з військовопатріотичного ви
ховання молоді «Жіночий ба
тальйон» було вручено сту
денту Рибачуку Віталію.
Першим питанням, яке роз
глянула вчена рада, стала
змістовна доповідь начальни
ка навчального відділу, д.б.н,
доцента С.М. Білаша. Він допо
вів про стан навчання та успіш
ність студентів за І півріччя 2014
2015 навчального року, проде
монструвавши порівняльний
аналіз їх стану за ці роки.
Було представлено контин
гент студентів станом на
1.02.2015 року та зазначено
особливості останнього се
местру, пов’язані з зарахуван
ням у наш вуз великої кількості
студентів із тимчасово окупо
ваних територій.
Також розглядалася дина
міка змін кількості пропусків
без поважних причин. Сергій
Михайлович надав порівняль
ний аналіз пропущених за
нять студентами різних фа
культетів та динаміку змін їх
кількості без поважних при
чин. Був обговорений і показ
ник забезпеченості студентів
академії стипендією.
Також у цьому питанні було
визначено завдання науково
педагогічних колективів ка
федр на ІІ півріччя 20142015
навчального року.
Сергієм Михайловичем бу
ло запропоновано такі заходи
та завдання:

1). Розробити дієвий план
заходів з метою попереджен
ня пропусків студентами за
нять без поважних причин.
2). Ввести після закінчення
кожного навчального семес
тру контрольні заходи у вигляді
семестрових
підсумкових
атестацій (іспитів).
3). Переглянути методоло
гію проведення практичних
занять на кафедрах, де спос
терігається низькій рівень якіс
ної успішності студентів.
4). Розробити план заходів
направлених на посилення
теоретичної та практичної під
готовки з анатомофізіологіч
них дисциплін здобувачів рівня
«молодший спеціаліст».
5). Привести у відповідність
до отриманих нових навчаль
них програм з дисциплін ро
бочі навчальні програми та
методичний супровід нав
чального процесу.
6). Для покращення підго
товки та успішного складання
ліцензійних іспитів «КРОК» за
безпечити створення власних
варіабельних буклетів в елек
тронному та друкованому ва
ріантах.
7). Відновити школу настав
ників із числа професорів, до
центів кафедр для роботи з
молодими викладачами.
Інформацію про підсумки
державної атестації лікарівін
тернів на визначення знань і
практичних навичок у січні
2015 року надала декан фа
культету післядипломної освіти
доцент Марченко А.В.
Вона доповіла, що в інтер
натурі терміном 1,5 років нав
чалося 17 лікарівінтернів за 6
фахами.
За поточний період усі ліка
ріінтерни брали активну
участь у роботі конференцій,
проведених на базі академії.
Лікаріінтерни всіх фахів прий
мали участь у реалізації наці
ональних проектів та програм
МОЗ України.
В навчальному процесі з лі
карямиінтернами використо
вувались елементи дистанцій
ної освіти.
Усі лікарі інтерни, допущені
до ліцензійного інтегрованого
іспиту «Крок 3. Загальна лікар

ська підготовка», попередньо
його склали. Середній бал лі
цензованого іспиту по факуль
тету – 83,2%. Національний по
казник – 79,8%.
Державна атестація ліка
рівінтернів на визначення
знань та практичних навичок
проводилась серед 16 ліка
рівінтернів. Середній бал
атестації – 4,4.
Наступним питанням розгля
далася доповідь проректора
з науковопедагогічної та ліку
вальної роботи, д.мед.н., до
цента Ксьонза І.В про ліку
вальну роботу працівників клі
нічних кафедр академії за під
сумками 2014 року.
Проректор зазначив, що лі
кувальноконсультативна ро
бота проводилась на 39 клі
нічних кафедрах академії, ба
зами яких є 33 лікувальнопро
філактичних заклади м. Полта
ви.
Ліжковий фонд клінічних баз
складає 5527 ліжок та 430 сто
матологічних крісел. На клініч
них базах працює 403 співро
бітників.
Також було зазначено, що
за звітний період співробітни
ками академії було прокон
сультовано 85625 пацієнтів.
Проведено оперативних втру
чань та асистенцій – 12061. За
галом, було проліковано
32398 стоматологічних хворих.
У 2014 році спільно з Депар
таментом охорони здоров’я
Полтавської облдержадмініс
трації було продовжено вико
нання Програми оздоровлен
ня сільського населення.
Всього фахівцями було огляну
то 1567 жителів сільської міс
цевості.
Для проведення науково
дослідної роботи та покра
щення лікувальнодіагностич
ної допомоги населенню об
ласті працюють навчально
практичні, науковометодичні
центри та планується відкрит
тя центру інтервенційної та су
динної хірургії. Співробітники
академії приймають участь у
реалізації державних та за
гальнодержавних програм.
За звітній період було впро
ваджено в лікувальнодіагнос
тичний процес багато спосо

бів та діагностик лікування різ
номанітних захворювань. Та
кож Ігорем Володимировичем
була продемонстрована ди
наміка галузевих впровад
жень за три роки.
Під кінець доповіді було
зроблено висновки для підви
щення рейтингових показників
з лікувальної роботи клінічних
кафедр, а саме: активізувати
роботу кафедр по поданню
заявок на включення науково
го повідомлення до переліку
наукової продукції, призначе
ної для впровадження досяг
нень медичної науки у сферу
охорони здоров’я, та збільши
ти кількість оперативних втру
чань.
Вчена рада також затвер
дила план виконання науко
водослідних робіт академії
на 2015 рік, про що доповідав
проректор з наукової роботи
професор Кайдашев І.П.
Зі звітом про роботу спеціа
лізованої вченої ради по за
хисту дисертацій зі спеціаль
ності 14.01.22 – Стоматологія
за 2014 рік виступив голова
спеціалізованої вченої ради
професор Ткаченко П.І.
Про результати проведення
державного розподілу випус
кників академії 2015 року до
повіли декан стоматологічно
го факультету Сидорова А.І.,
декан медичного факультету
№1 Рябушко М.М. та медично
го факультету №2 Похилько В.І.
Вони зазначили, що розподіл
на усіх факультетах був прове
дений організовано і злагод
жено та подякувала за це
ректору академії професору
В.М. Ждану, адміністрації на
шого вузу, Міністерству ОЗ Ук
раїни та Департаменту ОЗ
Полтавської ОДА.
І останнім питанням, яке
розглянула вчена рада ака
демії, стала конструктивна ін
формація від юрисконсульта
академії Панасенко В.С. про
основні положення нової ре
дакції статуту, відповідно до
нового Закону України «Про
вищу освіту» (нова редакція).

ПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
5 лютого у стінах нашої
академії відбулася важлива
подія у житті кожного студен
та медичного спрямування –
державний розподіл випус
кників за місцем працевлаш
тування. Процедура розпо
чалася із поздоровлення рек
тора академії професора
В.М. Ждана з отриманням
студентами першого місця
своєї роботи, що, за словами
ректора, є надважливим кро
ком у професійному житті
майбутнього лікаря.
Наші випускники отримали
свої перші місця роботи у ба
гатьох областях України. Тому
на розподілі були присутні й
поважні гості: представник
МОЗ України К.І. Петрова, на
чальник відділу медичних кад
рів Департаменту ОЗ Полтав
ської ОДА О.М. Оглобля, на
чальник управління ОЗ вико
навчого комітету Полтавської
міської ради С.О. Котов.
Чітко, швидко та злагодже
но пройшла процедура для
стоматологічного факультету
академії. Декан факультету
професор Сидорова Алла
Іванівна з гордістю представ
ляла своїх студентів, наголо
шуючи на їх здобутках та успі
хах, щиро підтримуючі їхні
перші самостійні кроки у
професійній сфері. Усього за

державним замовленням пе
редбачалося працевлашту
вання 25 молодих спеціаліс
тів. Більшість із них були нап
равлені на роботу у міські
заклади охорони здоров’я
(21 особа). Двом випускни
кам пільгової категорії була
надана можливість самостій
ного працевлаштування.
План державного розподі
лу виконано на 100%. Майбут
ні випускники працюватимуть
у 13 областях України за спе
ціальностями: лікарстомато
лог, лікарстоматолог дитя
чий, лікарстоматологхірург,
– терапевт, – ортопед та лі
карстатистик.
Також, попередньо провів
ши велику роботу по з’ясу
ванню усіх обставин працев

лаштування майбутніх спеці
алістів, організовано та доб
росовісно провели розподіл
декани медичного факульте
ту №1 Рябушко М.М. та медич
ного факультету №2 Похилько
В.І.
132 випускники бюджетної
форми навчання медичного
факультету №1 були направ
лені у 16 областей нашої кра
їни, з них аж 70 осіб мали змо
гу залишитися у Полтавській
області. На роботу до закла
дів охорони здоров’я у сіль
ській місцевості було розпо
ділено 83 особи, у міські – 44
особи. Вони працюватимуть
за 22ма спеціальностями.
Найрозповсюдженішими
цього року серед студентів
стали такі посади: лікар за

гальної практикисімейний лі
кар (40 осіб), МНС, терапевт
та анестезіолог. Чотири ви
пускники отримали можли
вість самостійного працев
лаштування.
На медичному факультеті
№2 56 молодих спеціалістів
отримали своє призначення.
Розподіл проводився за 9ма
спеціальностями. Майбутні
лікарі будуть відточувати
свою майстерність у 10 об
ластях нашої країни. Найбіль
ша кількість студентів буде
працювати на посадах лікар
педіатр (24 особи) та лікар
загальної практикисімейний
лікар (14 осіб). Більша кіль
кість випускників була нап
равлена на роботу у сільські
заклади охорони здоров’я –
73,1%. Самостійно працев
лаштуватися отримали змогу
4 студенти.
Загалом, у доброзичливій
атмосфері декани усіх фа
культетів, цілковито підтриму
ючі своїх студентів, враховую
чи їх побажання та перспек
тиви, організовано провели
розподіл, побажавши кожно
му випускнику всього найкра
щого у подальшому житті.
Єлизавета Золотарьова.

ОПОРНА КАФЕДРА З ПИТАНЬ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІВОРТОПЕДІВ ЗВІТУЄ:
22 січня 2015 року в м. Іва
ноФранківську на базі ка
федри стоматології після
дипломної освіти Івано
Франківського національ
ного медичного університе
ту відбулося розширене за
сідання опорної кафедри
післядипломної освіти ліка
рів стоматологівортопедів
ВДНЗУ «Українська медич
на стоматологічна акаде
мія» та однопрофільних ка
федр.
На засіданні були присут
ні завідувачі та завучі одноп
рофільних кафедр із різних
медичних вузів України, що
є символічним, адже засі
дання відбулося в день Со
борності України. У засі
данні взяли участь: ректор
ДВНЗ «ІваноФранківський
національний медичний уні
верситет» професор Рожко
М.М., перший проректор
цього вузу Ерстенюк Г.М. та
проректор із науковопеда
гогічної роботи та післядип
ломної освіти ВДНЗУ «Укра
їнська медична стоматоло

2 сторінка

гічна академія» професор
Скрипник І.М.
На засіданні були розгля
нуті такі питання:
1. Звіт про роботу кафед

Доповідач: завідувач опор
ної кафедри з післядиплом
ної освіти лікарів стомато
логівортопедів, проф. Нід
зельський М.Я.

ри післядипломної освіти лі
карів стоматологівортопе
дів ВДНЗ України «Україн
ська медична стоматологіч
на академія» як опорної
МОЗ України за 2014 рік.

2. Досвід організації та
проведення
тематичних
циклів удосконалення для
лікарів стоматологіворто
педів. Доповідачі: завідувачі
однопрофільних кафедр.

3. Впровадження нових
форм практичної підготовки
лікарівінтернів та лікарів
курсантів. Доповідач: до
цент кафедри стоматології
післядипломної освіти Іва
ноФранківського
націо
нального медичного універ
ситету доц. Іванова Н.С.
Розширене
засідання
пройшло в конструктивній,
плідній атмосфері; із заці
кавленістю пройшла диску
сія щодо тематичних циклів
удосконалення, їх трива
лості.
Окремо обговорювались
питання подальшої пер
спективи післядипломної
освіти лікарівстоматологів
ортопедів.
За результатами розши
реного засідання прийня
тий проект рішення, який бу
де направлений до ЦМК з
вищої медичної освіти МОЗ
України.
Завідувач кафедри
післядипломної освіти лікарів
стоматологівортопедів,
професор Нідзельський М.Я.

Трибуна лікаря

XVІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОНКУРС
ЛІКАРІВСТОМАТОЛОГІВ «ШЛЯХ У СВІТ МАЙСТЕРНОСТІ»
5 лютого 2015 року на кафедрі після
дипломної освіти лікарівстоматологів
ВДНЗУ «Українська медична стомато
логічна академія» відбувся XVІ Всеук
раїнський професійний конкурс «Шлях
у світ майстерності» серед лікарівін
тернів однопрофільних кафедр.

медичний університет).
9. Беліков Олександр, Локтенко
Юлія (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П.Л.Шупи
ка).
Робота розглядалась журі одразу
після її виконання за такими критерія

4. Шевченко В.К. – к.мед.н., асистент
кафедри післядипломної освіти ліка
рівстоматологів.
5. Стоян О.Ю. – доцент кафедри
стоматології ФПО ХНМУ.
6. Циганова І.В. – асистент кафедри
стоматології і терапевтичної стомато
логії ХМАПО.
Журі визначило переможців конкур
су за загальною сумою балів (1, 2, 3
місце) та 6 лютого урочисто нагоро
дило їх дипломами під час навчально
го семінару. І місце присуджено Ми
рошніченко І., ІІ місце – Юрчук Ю., Бу
тенко О., ІІІ місце – Алієв Р., Колісник В.
Привітали учасників XVІ Всеукраїн
ського професійного конкурсу ліка
рівстоматологів та навчального семі
нару «Шлях у світ майстерності»:
Скрипник Ігор Миколайович – про
фесор, проректор з післядипломної
освіти; Марченко Алла Володимирів
на – доцент, декан факультету після
дипломної освіти; професор Скрип
ников Петро Миколайович – завідувач
кафедри післядипломної освіти ліка
рівстоматологів.
На семінарі були представлені такі
доповіді:

Мета конкурсу:
– популяризація та впровадження в
практику охорони здоров’я сучасних
технологій та фотополімерних матері
алів;
– демонстрація професійної май
стерності лікарівстоматологів у рес
тавраційній техніці.
Лікарямінтернам
стоматологам
пропонується виконати реставрацію
2х каріозних порожнин ІІІIV класів за
Блеком з використанням вітчизняних
або іноземних фотополімерних мате
ріалів при умові роботи із коферда
мом. Час виконання реставраційної
роботи лікарем з асистентом: 2,53 го
дини.
У цьому році в конкурсі взяли участь:
1. Колісник Володимир, Ратушна
Марія (Дніпропетровська державна
медична академія).
2. Буряк Іван (Буковинський держав
ний медичний університет).
3. Мирошніченко Ірина, Андрущен
ко Аліна (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»).
4. Бутенко Олег, Клімова Анастасія
(Харківський національний медичний
університет).
5. Юрчук Юлія, Дєєва Ганна (Харків
ська медична академія післядиплом
ної освіти).
6. Алієв Руслан (Одеський націо
нальний медичний університет).
7. Муха Роман (Тернопільський дер
жавний медичний університет імені
І.Я.Горбачевського).
8. Атаманюк Юлія, Мележик Наталія
(ІваноФранківський національний

ми: форма (загальний вигляд і пропор
ції, ріжучий край, крайове приляган
ня, контактні пункти), колір (вибір по
відтінку, площа по шийці, тілу, краю,
моделювання переходів кольорів),
прозорість (ріжучий край, тіло зуба,
шийка), якість поверхні (мікроформа,
блиск).
Якість роботи визначало журі, до
складу якого увійшли:
1. Скрипнікова Т.П. – голова журі,
професор кафедри післядипломної
освіти лікарівстоматологів.
2. Силенко Ю.І. – професор кафед
ри післядипломної освіти лікарівсто
матологів.
3. Хміль Т.А. – доцент кафедри після
дипломної освіти лікарівстоматологів.

1. «Застосування препарату Тантум
Верде у комплексному лікуванні за
пальних стоматологічних захворю
вань».
Проф. Скрипнікова Т.П.
2. «Через ендодонтію до успішної
реставрації».
К.мед.н. Геранін С.І.
3. «Нові підходи впливу на карієс».
Кравченко К.В. – представник ком
панії Колгейт.
4. «Здоров’я пародонту – для поліп
шення якості життя».
Доц. Шинкевич В.І.
Ми вдячні всім учасникам і запрошу
ємо до участі у наступному році.
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Т.А.Хміль,
доцент кафедри післядипломної освіти
лікарівстоматологів
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
До Міжнародного дня
рідної мови (21.02) вик
ладачами кафедри украї
нознавства та гуманітар
ної підготовки ВДНЗ
України «УМСА» (зав.
каф.– доц. Лещенко Т.О.,
викл. Юфименко В.Г.,
доц. Шарбенко Т.В.) для
покращення методичної
бази та для унаочнення
навчального
процесу,
застосовуючи сучасні ін
новаційні технології на
вчання, створений ком
плекс матеріалівдемо
тиваторів (мотиваторів)
для заохочення вивчен
ня студентами теми

«Мова як засіб сучасного
професійного спілку
вання. Вживання форм
«неправильноправиль
но» з дисципліни «Укра
їнська мова за професій
ним спрямуванням».

Ці матеріли пройшли
апробацію та виявили
зацікавлення у студент
ських групах І курсу сто
матологічного факульте
ту.
Розроблені матеріали

Колектив кафедри
українознавства та гу
манітарної підготовки
ВДНЗ України «УМ
СА» вітає викладача
ЮФИМЕНКО Вікто
рію Георгіївну з наго
родою – Грамотою Де
партаменту освіти та
науки Полтавської об
ласної державної адмі
ністрації за результа

доступні для сприйняття
студентами, мотивують і
наочно полегшують опа
нування цієї складної те
ми у вивченні даного
навчального курсу.
Ці матеріали стануть у
нагоді не тільки студен
там, а й викладачам, лі
карям, усім, хто послуго
вується державною мо
вою й прагне до доско
налого володіння нею.
В.Г. Юфименко,
викладач кафедри украї
нознавства та гуманітарної
підготовки

тивну роботу з творчо
обдарованою молоддю
(наказ

№26

від

19.01.2015р.).
Бажаємо і надалі не
втрачати натхнення в
роботі, міцного здо
ров’я та подальшої са
мовідданої праці на ос
вітянській ниві...

В И В АТ, Х И Р У Р Г И  С Т О М АТ О Л О Г И !
Я сотрудник в прошлом инс
титута, сейчас академии (с 1962
года). Выросла как специалист и
преподаватель на кафедре хи
рургической
стоматологии.
Учила многих студентов, вра
чейинтернов, работала рядом с
клиническими ординаторами,
аспирантами, молодыми учены
ми. За время моей работы много
было серьезных достойных исс
ледований, даже на уровне отк

рытий. Все эти достижения бы
ли отмечены, как правило, ад
министрацией академии, руко
водителями области, Минис
терством здравоохранения.
Но впервые молодой ученый
хирургстоматолог С.А. Ставиц
кий, под руководством проф.
Д.С. Аветикова, за свою работу
«Клінікоморфологічне обгрун
тування комплексного лікуван
ня патологічних рубців, що ло
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калізовані в ділянках голови та
шиї» был отмечен наградой на
уровне Президента страны. Я
горжусь, что на моей родной ка
федре вырос такой перспектив
ный ученый! Это большая зас
луга как его, так и заведующего,
и всех сотрудников кафедры!
Серьезных новых открытий и
успехов вам всем! Так держать!
Хирургстоматолог
доц. Богашова Л.Я.
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