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УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ У ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÓÌÎÂÀÕ
24 березня 2016 року на базі Вищого державного нав"
чального закладу України «Українська медична стома"
тологічна академія» відбулася традиційна щорічна на"
уково"практична конференція з міжнародною участю
«Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних
умовах».
Зі словами вітання від імені
ректора академії професо
ра Ждана Вячеслава Мико
лайовича до учасників кон
ференції звернувся началь
ник відділу з науковопедаго
гічної роботи та організації
навчальнонаукового проце
су професор Білаш Сергій
Михайлович.
Першою, з ґрунтовною до
повіддю «Освітні інновації:
сутність, структура, функції,
суб’єкти», виступила доц.
О.М. Бєляєва. Олена Мико
лаївна розкрила питання ін
новацій в умовах українсько
го сьогодення, детально про
аналізувавши якісні зміни, які
вони привносять в освітній
процес.
Наступним, від колективу ав
торів проф. Похилько В.І.,
проф. Траверсе Г.М., доц. Цві
ренко С.М., ас. Чернявської
Ю.І., на тему «Значення позаа
удиторної роботи студентів у
системі вищої медичної осві
ти» змістовно доповів В.І. По
хилько. Він наочно проде
монстрував присутнім резуль
тати проведеного кафедрою
педіатрії №1 з пропедевтикою
та неонатологією пізнавально
го дослідження з цієї теми на
прикладі відповідей студентів
медичного факультету №2, що
дуже зацікавило аудиторію.
Результати анкетування зас
відчили, що час, витрачений
студентами на таку роботу,
значно менший, ніж передба
чено планами. Також Валерій
Іванович висвітлив актуальність
даної теми, значення позаау
диторної та самостійної робо
ти, їх структурні компоненти і
складові, роль викладача в
організації даної роботи та
можливості вдосконалення
системи позааудиторної са
мостійної роботи студентів для
поліпшення якісної підготовки
майбутнього фахівця.
Велику зацікавленість ауди

торії викликала доповідь
«Формування клінічного мис
лення як засіб удосконален
ня якості освіти лікарів», підго
товлена проф. Скрипником
І.М., доц. Гопко О.Ф. та доц.
Масловою Г.С. Олександр
Феліксович представив слу
хачам основний алгоритм
практичної реалізації клініч
ного мислення, фундамен
тальні й клінічні дисциплін, що
сприяють його розвитку, міс
це інтуїції в формуванні клініч
ного мислення та його особ
ливості на сьогоднішній день.
Досконало висвітлив тему
«Інтерактивні методи підготов
ки лікарівстоматологів у су
часних умовах» проф. В.М.
Новіков, підготовлену у спів
праці з проф. Дворником
В.М., доц. Тумаковою О.Б.,
доц. Тесленко О.І., доц. Єрис
Л.Б., доц. Кузь Г.М., ас. Кузь
В.С. та доц. Доленко О.Б. Ва
дим Михайлович окреслив
мету використання інтерак
тивних методів, їх значення у
підготовці студентів, позитивне
сприяння на навчальнови
ховний процес, приклади та
ких методів підготовки на ка
федрі ортопедичної стомато
логії з імплантологією, страте
гії інтерактивного навчання,
зокрема, метод конкурентних
груп, а також переваги та зав
дання цього методу.
Із цікавою доповіддю «Піс
лядипломна освіта – сучасні
концепції викладання», від ко
лективу авторів доц. Писа
ренко О.А., проф. Ткаченко
І.М., доц. Цветкової Н.В., ас.
Кузнецова В.В., виступив О.А.
Писаренко, представивши
обов’язкові компоненти підго
товки фахівців, роль самопід
готовки у навчанні лікарів
курсантів, недоліки традицій
ної системи очного навчання,
торкаючись теми дистанцій
ної освіти та особливостей
різних видів навчання.

Також на конференції було
заслухано 4 виступи.
Гідну уваги тему «Деякі ас
пекти використання техноло
гії webквесту під час вивчен
ня студентами соціальногу
манітарних дисциплін», підго
товлену у співпраці з доц.
Шарбенко Т.В. та Кундій Ж.П.,
чудово представила доц.
Ющенко Ю.П., ознайомивши
присутніх з інформаційноко
мунікаційними технологіями,
поняттям «webквест», його
типами, формами та структу
рою, роллю викладача у
webквесті, критеріями оцінки
участі у ньому студентів та по
зитивними результатами його
впровадження в освітній про
цес нашими викладачами.
Був заслуханий і цікавий
виступ «Метод конкурентних
груп у підготовці наукових
кадрів хірургічного профілю»
від колективу авторів: д.мед.н.
Шкурупія
Д.А.,
д.мед.н.
Ксьонза І.В. та доц. Гриценко
Є.М. Дмитро Анатолійович
ознайомив слухачів з історі
єю даного методу, його мож
ливостями, умовами застосу
вання, етапами та методич
ним сценарієм використання
методу конкурентних груп.
Жвавий інтерес аудиторії
викликав захоплюючий вис
туп Т.І. Ярмоли на тему «Інфор
матизація освіти і її наслідок –
формування «кліпової» свідо
мості та «кліпового» мислення
– крок уперед чи назад у ме
дичній освіті?», у співпраці з
ас. Мохначовим О.В., доц.
Ткаченко Л.А. та доц. Пусто
войт Г.Л. Тетяна Іванівна визна
чила термін та передумови

виникнення «кліпової» свідо
мості та «кліпового» мислення,
наслідки, до яких вони призво
дять, розкрила позитивні та
негативні сторони даного яви
ща, а також продемонструва
ла присутнім результати двох
досліджень цього феномену,
що були проведені колекти
вом авторів.
Лаконічно розкрила пізна
вальну тему «Міждисциплі
нарна інтеграція при підго
товці студентів стоматологіч
них факультетів» доц. Локес
К.П. (у співпраці з доц. Ста
вицьким С.О., доц. Розколу
пою О.О., ас. Іщенко В.В.),
змістовно висвітливши чинни
ки, які необхідно враховувати
при підготовці лікарівстома
тологів та аргументи щодо не
обхідності впровадження у
практику міждисциплінарної
інтеграції.
Загалом на конференції бу
ло представлено 5 доповідей
та заслухано 4 виступи на ак
туальні теми щодо удоскона
лення якості підготовки ме
дичних кадрів та покращення
навчального процесу у су
часних умовах. Конференція
пройшла успішно, викликала
жвавий інтерес та обговорен
ня аудиторії, збагатила усіх
присутніх новими корисними
знаннями про сучасні іннова
ції, які наразі так необхідні
для вдосконалення та якнай
кращого функціонування ме
дичної системи.
Наприкінці
конференції
професор С.М. Білаш подя
кував усім за плідну роботу та
побажав подальших успіхів,
натхнення та наснаги.
Єлизавета Золотарьова

ЗУСТРІЧНАРАДА З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКІВ ВДНЗУ «УМСА» КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
31 березня 2016 року на базі Ви
щого державного навчального зак
ладу України «Українська медична
стоматологічна академія» відбулася
зустрічнарада з питань підвищен
ня рівня працевлаштування випус
кників ВДНЗУ «УМСА» контрак
тної форми навчання. В роботі
прийняли участь ректор академії
професор Ждан Вячеслав Микола
йович, директор департаменту охо
рони здоров’я Полтавської облдер
жадміністрації Лисак Віктор Пет
рович, начальник Управління охо
рони здоров’я Полтавської міської
ради Котов Сергій Олександрович,
представники 25 районних держав
них адміністрацій та головні лікарі
ЛПЗ Полтавської області, профе
сорськовикладацький склад ака
демії, лікаріінтерни 1, 2, та 3 років
контрактної форми навчання, сту
денти 6 курсу медичних та 5 курсу
стоматологічного
факультетів
ВДНЗУ «Українська медична сто
матологічна академія».
Представники
Глобинського,
Зіньківського, Кобеляцького, Ко
зельщинського,
Котелевського,
Лохвицького, Машівського, Мир
городського, Оржицького, Пиря
тинського, Решитилівського, Се
менівського, Чутівського, Ши
шацького
районів,
м.Комсо
мольськ, м.Полтави надали пропо
зиції щодо наявності вакантних по
сад та можливостей майбутнього
працевлаштування, презентували
свої райони. А саме, розглянуті
пропозиції щодо оплати навчання в
інтернатурі майбутнім спеціаліс
там, умов роботи на першому робо
чому місці, забезпеченості житлом,

службовим транспортом, можли
вості дозвілля та переваги соціаль
нопобутової сфери.
Лікувальнопрофілактичні закла
ди потребують наступних фахівців:
акушергінеколог,
анестезіолог,
бактеріолог, дерматовенеролог, ін
фекціоніст, ендокринолог, епідемі
олог, кардіолог, лаборант, лікар
функціональної діагностики, нар
колог, невролог, онколог, ортопед
травматолог, офтальмолог, отола
ринголог, педіатр, патологоанатом,
рентгенолог, сімейний лікар, хірург,
лікар приймального відділення, те
рапевт, лікар екстреної медичної
допомоги.
Надзвичайно важливим є питан
ня забезпечення житлом. Це питан
ня пропонують вирішити майбут
нім лікарям представники м. Ком
сомольска, Козельщинського, Ко
телевського, Лохвицького, Мирго
родського, Решетилівського, Чутів
ського та Шишацького районів.

Оплату інтернатури закладено в
бюджети Чутівської, Семенівської,
Котелевської, Кобеляцької район
них рад. Вони вже навчають лікарів
інтернів для потреб району і плану
ють продовжувати це і надалі.
В Шишацькому районі працює
«Програма місцевих стимулів», в
Семенівському районі запровадже
на програма «Молодий спеціаліст».
По закінченню зустрічі випус
кники мали змогу поспілкуватись
безпосередньо з представниками
лікувальнопрофілактичних закла
дів та районних державних адмініс
трацій, обговорити питання заклю
чення контрактів та майбутнього
першого робочого місця.
Проректор з науковопедагогічної
роботи та післядипломної освіти
професор
Cкрипник І.М.
Декан факультету післядипломної
освіти, доцент кафедри терапевтичної
стоматології
Марченко А.В.

«СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ–2016»
Академія взяла участь у
Сьомій міжнародній вистав
ці «Сучасні заклади освіти –
2016», яку проводила компа
нія «Виставковий світ» 1719
березня 2016 р. у місті Києві.
За результатами участі в
номінації «Міжнародна спів
праця як невід’ємна складова
інноваційного розвитку на
ціональної освіти та науки»
академія нагороджена золо
тою медаллю і дипломом.

2 сторінка

Також академія нагород
жена дипломом за презента
цію досягнень і впроваджен
ня педагогічних інновацій у
національний освітній прос
тір.
ВДНЗУ «УМСА» удостоє
на Certificate якості науко
вих публікацій.
Почесними грамотами на
городжені ректор академії
професор Ждан Вячеслав
Миколайович за плідну ор

ганізаторську діяльність із
забезпечення якості націо
нальної освіти та перший
проректор з науковопедаго
гічної роботи професор Бо
бирьов Віктор Миколайович
за активну діяльність із під
вищення
ефективнос
ті освітньої
та науково
дослідної ро
боти.

Трибуна лікаря

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПАРОДОНТОЛОГІЇ
НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
25 березня з нагоди святку
вання у 2016 році 95річчя Ук
раїнської медичної стомато
логічної академії, у стінах
ВДНЗУ «УМСА» у відповідності
до реєстру МОЗ України від
булася
науковопрактична
конференція з міжнародною
участю «Актуальні питання клі
нічної пародонтології», прис
вячена 140річчю з дня народ
ження професора Юхима Ми
хайловича Гофунга та 95річчю
заснування кафедри терапев
тичної стоматології.
Ю.М. Гофунг народився у м.
Константинограді Полтавської
губернії в 1876 р., навчався у
Полтавській класичній гімназії,
Варшавській зубопротезній
школі. У 1899–1903 р.р. практи
кував як стоматолог у м. Полта
ві, з 1904 р. викладав в Єкате
ринославській зуболікарській
школі, земській фельдшер
ській школі у м. Харкові. У
1905–1906 р.р., 1926 р. удоско
налював свою майстерність у
Берліні.
У 1921 р. Ю.М. Гофунг органі
зував при Харківському медич
ному інституті один із перших
одонтологічних факультетів у
Радянському Союзі, деканом
якого був декілька років. За
його ініціативою одонтологіч
ний факультет був переформо
ваний у Харківський стомато
логічний інститут. З 1931 по 1941
роки Ю.М. Гофунг був прорек
тором по навчальній та науко
вій роботі інституту та протягом
22 років (із 1921 по 1943 рік)
очолював кафедру терапев
тичної стоматології.
Саме постаті доктора ме
дичних наук, професора Ю.М.
Гофунга і була присвячена пер
ша доповідь конференції, яка
була представлена професора
ми
Петром
Миколайовичем
Скрипніковим та Таісою Петрівною
Скрипніковою у вигляді фільму
«Ю.М. Гофунг – засновник стомато
логії», в якому наведені історичні
моменти становлення нашої ака
демії, розкриті невідомі багатьом
факти біографії видатного вченого,
талановитого вчителя та професіо
нала лікарястоматолога.
Гостями та учасниками кон
ференції були провідні науковці
в галузі пародонтології – кліні
цисти та теоретики з різних міст
України: Києва, Одеси, Харко
ва, Чернівців, Дніпропетров
ська, Вінниці, ІваноФранків
ська, Сум, Тернополя, Ужгоро
да та ін. Із Придністровської
республіки з м.Тираспіль на
запрошення кафедри терапев
тичної стоматології до нашої
академії завітав відомий про
фесор, видатний вчений сто
матолог, неординарний лектор
та цікава людина, проректор з
наукової роботи Тираспіль

Трибуна лікаря

ського університету ім. Т.Г. Шев
ченка Володимир Ростиславо
вич Окушко. Напередодні кон
ференції з великим інтересом
студенти, інтерни, викладачі
академії мали змогу послухати
лекцію проф. В.Р. Окушко «Зуб в
4Д інтерпретації».
На ювілейній науковій конфе
ренції були присутні чисельні
співробітники нашої академії,
студенти старших курсів, інтер
ни, практичні лікарістоматоло
ги м.Полтави та області.
Відкрив ювілейну науково
практичну конференцію та
оголосив вступне слово про
фесор Ждан Вячеслав Мико
лайович – ректор ВДНЗУ «УМ
СА», д. мед. н., Заслужений лі
кар України.
Колектив авторів кафедри
терапевтичної стоматології у
цікавій відеоформі презенту
вав доповідь «Історія станов
лення та розвитку кафедри те
рапевтичної стоматології», в
якій, починаючи з 1921 року до
сьогодення, були наведені іс
торичні етапи розвитку кафед
ри – від невеличкої групи енту
зіастівзасновників кафедри
нашого вузу до провідної ви
пускної кафедри академії, яка
насьогодні нараховує 18 вик
ладачів, з яких: 2 професори, 8
доцентів, 8 асистентів – канди
датів медичних наук. Загалом
за 95 років існування кафедри
її співробітники виконали і за
хистили 5 докторських та 70
кандидатських дисертацій.
За результатами наукових
досліджень співробітники ка
федри за весь період її існу
вання опублікували понад
1500 друкованих робіт у вітчиз
няних і закордонних провідних
наукових фахових журналах та
збірниках наукових праць; от
римали більше 100 патентів, 6
авторських прав на твір, підго
тували, надрукували та впро

вадили у практичну діяльність
лікарівстоматологів майже 30
методичних рекомендацій, по
над 20 нововведень, 35 інфор
маційних листів. Вийшли дру
ком 5 монографій. Сьогодні ка
федра має свій власний гімн,
логотип, співробітники постій
но працюють над собою, ве
дуть активний лікувальнокон
сультативний прийом пацієнтів,
творчо вдосконалюються та
передають свій професійний
досвід майбутнім лікарям. Ус
піхи кафедри у розробці проб
лем стоматології, підготовці
молодих лікарівстоматологів
стали можливими завдяки ці
леспрямованому комплексу
ванню із співробітниками інших
кафедр академії, ВНЗ України,
наукових та лікувальних уста
нов. Завідуюча кафедрою
проф. Т.О. Петрушанко подяку
вала всім за творчу співпрацю,
взаємодопомогу та співробіт
ництво за всіма видами діяль
ності кафедри.
Присутні заслухали доповіді
провідних вчених, які були прис
вячені фундаментальним осно
вам пародонтології, а саме:
професора Окушка В.Р. із
Придністровського державно
го університету ім. Т.Г. Шевченка
(м.Тираспіль) – «Пародонтоло
гічні аспекти одонтології»; про
фесора Тарасенко Л.М. – «Ме
ханізми стресорного ушкод
ження пародонта» (м.Полтава),
професора Непоради К.С. –
«Етіологія та патогенез патоло
гічних змін пародонта за умов
ожиріння» (м.Полтава).
Сучасним можливостям піс
лядипломної освіти в Україні з
підготовки спеціалістів у галузі
пародонтології
присвятила
свою доповідь професор, зас
лужений діяч науки і техніки Ук
раїни Білоклицька Г.Ф. – завіду
вачка кафедри терапевтичної
стоматології Інституту стомато

логії НМАПО ім. П.Л. Шупика
(м.Київ), президент Асоціації лі
карівпародонтологів України.
Змістовні доповіді з питань
етіології, патогенезу, клініки, лі
кування та профілактики хво
роб пародонта були презен
товані учасникам конференції
від професорів, науковцівклі
ніцистів, завідувачів кафедр те
рапевтичної стоматології з Ки
єва, Харкова, Одеси, Івана
Франківська – професорів Бо
рисенка А.В., Мельничук Г.М.,
Герелюка В.І., Чумакової Ю.Г.,
Куцевляк В.Ф.
В аудиторії всі присутні мали
змогу ознайомитись із оригі
нальною експозицією робіт по
об’ємній флоромозаїці на па
но народної майстрині Ольги
Вікторівни Літус – доньки викла
дачаветерана кафедри тера
певтичної стоматології к.мед.н.
Віктора Михайловича Бурова.
Техніка виконання художніх ро
біт у національному стилі, із
власною візуалізацією віршів
Т.Г. Шевченка була запозичена
автором із стоматологічних
технологій батька, удоскона
лена та запатентована.
Бібліотечний відділ ВДНЗУ
«УМСА» представив багату та
різноманітну виставку інтелек
туальних раритетів – підручни
ків, посібників, наукових робіт
професора Гофунга Ю.М.
Ряд стоматологічних фірм,
фармацевтичних компаній ма
ли змогу для учасників конфе
ренції провести тренінги, пре
зентувати приємні подарунки.
Сподіваємось, що емоційні
та інформаційні враження від
науковопрактичної
конфе
ренції принесуть користь як
для практичних лікарів, науков
ців, викладачів, так і для май
бутніх лікарівстоматологів.

Завідувачка кафедри
терапевтичної стоматології
професор Т.О. Петрушанко.
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30 березня 2016 року відбуло
ся традиційне засідання вченої
ради Вищого державного нав
чального закладу України «Ук
раїнська медична стоматоло
гічна академія».
На початку засідання із Днем
народження урочисто поздо
ровили завідуючого кафедри
фізіології Міщенка Ігоря Віталійо
вича.
Першим питанням на вченій
раді була заслухана доповідь
керівника центру інформатиза
ції навчального процесу та кон
тролю якості освіти доц. Бєляє
вої О.М. «Системний моніторинг

компонентів якості вищої осві
ти».
Зі звітом про виконання умов
Контракту на посаді за 5 років
змістовно та вичерпно висту
пили: завідувач кафедри внут
рішньої медицини №1 проф.
Скрипник І.М., завідувач кафед
ри післядипломної освіти ліка
рівстоматологів проф. Скрип
ников П.М., завідувач кафедри
гістології, цитології та ембріоло
гії проф. Шепітько В.І., завідувач
кафедри ортопедичної стома
тології з імплантологією проф.
Дворник В.М.
Начальник відділу з міжна

родних зв’язків І.В. Шкурупій до
повіла про участь академії у
рамковій програмі Євросоюзу з
дослідження та інновацій «ГО
РИЗОНТ 2020».
Оплесками привітали обра
них на посади:
 декана стоматологічного
факультету – доцента Сидорову
Аллу Іванівну;
 завідувача кафедри опера
тивної хірургії та топографічної
анатомії – професора Білаша
Сергія Михайловича;
 завідувача кафедри пропе
девтики ортопедичної стомато
логії – професора Короля

Дмитра Михайловича;
 завідувача кафедри внутріш
ніх хвороб та медицини невід
кладних станів з шкірними та ве
неричними хворобами – профе
сора Потяженка Максима Ма
каровича;
 завідувача кафедри медици
ни катастроф та військової ме
дицини – д.мед.н. Шепітька Кос
тянтина Володимировича;
 професора кафедри опе
ративної хірургії та топографіч
ної анатомії – професора Про
ніну Олену Миколаївну.
Єлизавета Золотарьова

ПОГЛЯД МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ НА СУЧАСНУ МЕДИЦИНУ
ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
2324 березня 2016 року у
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» було
проведено Всеукраїнську сту
дентську наукову конференцію
«Погляд майбутніх лікарів на
сучасну медицину», що прис
вячена 95річчю нашої alma
mater.
У роботі 10 секцій та 4 підсек
цій взяла участь велика кількість
зацікавлених у наукових дослід
женнях студентів з нашої акаде
мії та семи вузів інших міст Укра
їни. Усього було подано 232 ро
боти, з них 209 – усні доповіді.
Багато з представлених робіт,
що відмічали у своїх виступах і
куратори секцій, були виконані
на досить високому професій
ному науковому та методично
му рівні. Обрати переможців із
різноманіття оригінальних та ці
кавих доповідей було дуже
складно, однак кращих з кра
щих все ж визначили:
Клінічна медицина №1 (внут
рішня медицина): 1. Пелехан Б.
(4к., стом.фт, ІФНМУ, вн.мед. ім.
проф. Бережницького). 2. Ло
пушняк А. (6к., мед.фт №1,
вн.мед. №2 з проф.хворобами).
3. Третяк І. (6к., мед.фт №1,
вн.мед. №1).
Клінічна медицина №2 (нер
вові хвороби, психіатрія та нар
кологія, пропедевтика внутріш
ньої медицини): 1. Животовська
А. (3к., мед.фт, психіатрії, нар
кології та медичної психології).
2. Ткаченко Т. (4к., мед.фт, нер
вових хвороб з нейрохірургією
та медичною генетикою). 3. Мо
лодцова Є. (4к., мед.фт, нерво
вих хвороб з нейрохірургією та
медичною генетикою).
Клінічна медицина №3 (хірур
гія): 1. Литовченко С. (5к., мед.ф
т №1). 2. Люблінський М. (6к.,
мед.фт №1, травматології орто
педії). 3. Смородська О. (Ме
дичний інститут Сумського дер
жавного університету).
Клінічна медицина №4 (педі
атрія, акушерство і гінекологія):
1. Муратова О. (6к., мед.фт №2,
педіатрії №1). 2. Резніченко Є.
(5к., мед.фт №2, педіатрії №2). 3.
Говтяниця Н. (6к., мед.фт №1,
акушерства та гінекології). 3.

4 сторінка

Алєксєєнко О. (4к., мед.фт №1,
акушерства і гінекології).
Профілактична медицина з ін
фекційними хворобами: 1. То
менко В. (5к., мед.фт №1, інфек
ційні хвороби). 1. Кононенко С.
(5к., мед.фт №1). 2. Синенко В.
(2к., мед.фт №1). 2. Гулевич О.
(5к., мед.фт №1). 3. Трубецький
М. (5к., мед.фт №1). 3. Бєляєв І.
(1к., мед.фт №1).
Стоматологія №1 (терапевтич
на стоматологія): 1. Жуковська
Д. (3к., стом.фт, терапевтична
стоматологія). 2. Сай Б. (3к.,
стом.фт, терапевтична стомато
логія). 3. Мілявська Ю. (3к.,
стом.фт, терапевтична стомато
логія).
Стоматологія №2 (хірургічна
стоматологія): 1. Малежик К.
(5к., стом.фт, хірургічної стома
тології). 2. Василенко М. (5к.,
стом.фт, хірургічної стоматоло
гії). 3. Яковлева Д. (5к., стом.фт,
хірургічної стоматології). 3. Ста
вицька А. (5к., стом.фт, хірургіч
ної стоматології).
Стоматологія №3 (ортопедич
на стоматологія, ортодонтія): 1.
Дворник А. (4к., стом.фт, орто
педичної стоматології з імплан
тологією). 2. Василенко М. (5к.,
стом.фт, ортодонтії). 3. Пацкевіч
Ю. (3к., стом.фт, пропедевтики
ортопедичної стоматології).
Експериментальна медици
на: 1. Скрипник М. (2к., стом.фт,
біологічної та біоорганічної хі
мії). 2. Тарасенко А. (мед.фт
№1, мікробіології, вірусології і
імунології). 3. Ваценко А. (4к.,
мед.фт № 1, патологічної фізіо
логії).
Морфологія: 1. Пасюта О. (2к.,
мед.фт №1, гістології, цитології
та ембріонології). 2. Дубровіна
Е. (1к., мед.фт №1, дитячої хірур
гічної стоматології). 3. Лиходій С.
(5к., мед.фт №1, МНС з опера
тивною хірургією та топографіч
ною анатомією).
Гуманітарні та суспільні дис
ципліни (підсекція україноз
навство): 1. Войнащ В. (1к., ме
д.фт).
Гуманітарні та суспільні дис
ципліни (підсекція іноземні мо
ви): 1. Кір’ян Є. (1к., мед.фт №2).
Гуманітарні та суспільні дис

ципліни (підсекція латинська
мова): 1. Автенюк Л. (2к., мед.фт
№2).
Переможці конференції були
нагороджені дипломами та цін
ними подарунками. Студенти
переможці стоматологічного
факультету мали можливість від
відати стоматологічну клініку
студію «Аполлонія», за що члени
ради НТС щиро вдячні головно
му лікарю Радлінському С.В.
До учасників конференції
звернувся проректор з наукової
роботи професор І.П. Кайда
шев. Він привітав усіх присутніх із
95річчям ВДНЗУ «УМСА», зміс
товно ознайомив із результата
ми наукової діяльності наших
студентів, що за останні роки
все покращуються, зауважив на
важливості розвивати свій нау
ковий потенціал, навчатися
один у одного та побажав успі
хів на шляху навчання й резуль
тативних наукових досліджень.
Голова Ради НТС студ. Георгій
Левицький докладно прозвіту
вав про стан діяльності Ради на
укового товариства студентів за
2015 рік, презентував проекти
комітетів локального представ
ництва ГО «Всеукраїнська асо
ціація студентів медиків» (UMSA)
офіційним членом Міжнародної
федерації
студентівмедиків
(IFMSA, International Federation
of Medical Students Associations)
та визначив перспективи розвит
ку на майбутнє. Було враховано
побажання
викладацького
складу щодо змін в проведенні
подальших студентських конфе
ренцій в академії. Так, в структу

рі стоматологічних секцій будуть
проводитись засідання з напря
му, ортопедична стоматологія
та ортодонтія, в структурі клініч
них секцій, з двох напрямів – пе
діатрії, акушерства та гінеколо
гії, а також нервових хвороб,
психіатрії, наркології та пропе
девтики внутрішньої медицини.
Планується з 2017 року перегля
нути критерії оцінювання кура
торами секцій доповідей сту
дентів науковців та розглянути
можливість взагалі відмовитися
від виділення переможців. Відбір
робіт буде проводитися з вико
ристанням системи антиплагіа
ту. Також було затверджено но
вий склад Ради НТС на 2016 рік.
Куратори секцій щиро подя
кували Раді НТС, його куратору
професору Непораді К.С., про
ректору з наукової роботи про
фесору Кайдашеву І.П. за вмін
ня мотивувати студентів до напи
сання наукових робіт, відмітили
збільшення наукової цінності
студентських наукових робіт, чу
дову організацію конференції
та відмінне проведення такого
масштабного заходу, а також
побажали подальших успіхів у
важкій, але важливій роботі.
Каріне Степанівна, у свою
чергу, подякувала своїй команді
за злагоджену результативну
співпрацю, учасникам конфе
ренції – за активність і бажання
займатися наукою та побажала
не зупинятися на досягнутому,
навчатися і примножувати свої
здобутки.
Рада НТС.

Трибуна лікаря

ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
5 квітня 2016 року у ВДНЗУ
«Українська медична стома
тологічна академія» відбулися
збори трудового колективу, де
заслухали звіт про проведену
роботу щодо виконання умов
колективного договору між ад
міністрацією та профспілко
вим комітетом за 2015 рік, про
що доповіли ректор академії
професор Ждан В.М. та голова
профкому доцент З.О. Борисо
ва, підбили підсумки роботи за
вказаний термін та окреслили
перспективні завдання та нап
рямки роботи на майбутнє.
Аудиторія була заповнена
вщент, на зборах були присутні
представники від кафедр сто
матологічного факультету, ме
дичних факультетів №1 та №2,
факультету підготовки інозем
них студентів, факультету після
дипломної освіти та адміністра
тивногосподарської частини.
Засідання проходило під го
ловуванням завідувача кафедри
внутрішніх хвороб та медицини
невідкладних станів з шкірними
та венеричними хворобами
професора Потяженка М.М.
Розпочалося засідання зі
змістовного звіту голови проф
кому доцента З.О. Борисової
про проведену роботу за 2015
рік. Звіт щодо виконання умов
колективного договору між ад
міністрацією та профкомом
академії містив у собі 8 розді
лів: 1. Трудова діяльність, норму
вання праці. 2. Трудові відноси
ни, робочий час, відпочинок. 3.
Фінансування. 4. Охорона пра
ці та здоров’я, створення без
печних умов праці. 5. Медична
допомога та оздоровлення. 6.
Режим праці. 7. Соціальний за
хист. 8. Культурноосвітня та
спортивнооздоровча робота.
Адміністрація та профком у
повному обсязі виконали умови
колективного договору по всіх
розділах роботи за 2015 рік зав
дяки злагодженій співпраці та
плідній повсякденній роботі всіх
підрозділів академії спільно з
профкомом.
Ректор академії професор
Ждан В.М., зазначив, що робо
та профкомом виконується на
достойному рівні. Адміністрація
і профком постійно співпрацю
ють по всіх напрямках колектив
ного договору. Пріоритетними
завданнями для колективу ака
демії є навчальний процес, на
укові досягнення, лікувально
консультативна робота, адже
досягнення в цих видах діяль
ності найкраще репрезентують
нашу академію на всеукраїн
ському та міжнародному рів
нях. Виконання завдань не мож
ливе без дотримання трудової
дисципліни та правил охорони
праці на кафедрах і підрозді
лах академії.
У зв’язку з 95річчям академії
було прийнято рішення протя
гом року провести заходи з ме
тою популяризації та репрезен
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тації академії на обласному,
всеукраїнському та міжнарод
ному рівнях. З цією метою було
створено організаційний комі
тет із забезпечення системної
роботи протягом 2016 року, та
підготовки і проведення захо
дів, присвячених 95річчю ака
демії, яку очолив ректор акаде
мії професор Ждан В.М.
В обговоренні доповіді висту
пили: проректор з науковопе
дагогічної роботи та післядип
ломної освіти професор І.М.
Скрипник, декан медичного фа
культету №2 професор В.І. По
хилько, завідувач кафедри онко
логії та радіології з радіаційною
медициною професор В.П. Баш
тан, завідувачка кафедри аку
шерства та гінекології №1 А.М.
Громова., директор бібліотеки
О.Б. Боровик, інженер по техніці
безпеки С.А. Бєляєв.
В обговоренні наголосили на
високому рівні диспансериза
ції серед співробітників акаде
мії в межах 98% всіх співробітни
ків (довірений лікар обласної
клінічної лікарні Світлична В.М.
принципово проводила обсте
ження співробітників, включаю
чи лабораторні, рентгенологіч
ні та клінічні обстеження), але,
не зважаючи на це, співробіт
никам академії необхідно
більш відповідально ставитися
до свого власного здоров’я,
адже проф.патології, виявлені
на ранніх стадіях, піддаються
повному виліковуванню. В ака
демії для цього є всі необхідні
умови. Для діагностики молоч
ної залози можна звернутися
на кафедру онкології та радіо
логії з радіаційною медициною
у понеділок з 10 до 12 год. (від
повідальний – доцент О.В. Кор
нєєв, тел.561429). Для діагнос
тики гінекологічних захворю
вань звертайтеся на кафедру
акушерства та гінекології №1 у
четвер з 13 до 15 год. (відпові
дальна – Крутікова Е.І., тел.67
6306).
Для збереження життя та
здоров’я співробітників акаде
мії надзвичайно важливо вчас
но проходити диспансерний
огляд та дотримуватися правил
техніки безпеки.
Були відмічені здобутки куль
турномасової роботи співро
бітників академії, а саме: ан

самбль народного танцю спів
робітників «Візерунки» (художній
керівник – професор Похилько
В.І.), в якому беруть участь ви
пускники академії, а нині до
центи багатьох кафедр, стали
лауреатами VII Міжнародного
фестивалюконкурсу мистецтв,
що проходив в м. Одеса та от
римали Диплом Іго ступеню
19 творчих колективів успішно
звітувались у щорічному Об
ласному міжвузівському мис
тецькому фестивалі «Студент
ська весна – 2015», а 4 колекти
ви, які мають звання «народний
аматорський»
(«Юність»,
«Мальви», духовий оркестр та
«Криниця») в цьому році під
твердили це звання.
Усі колективи відділу успішно
виступили в обласному моло
діжному проекті «Наша єдина
студентська родина» з нагоди
Міжнародного дня студента з
презентацією свого ВУЗу «Ми –
студенти сьогодення!».
Збори трудового колективу
академії роботу по виконанню
умов колективного договору
визнали позитивною.
Також на конференції до ко
лективного договору були вне
сені доповнення на 2016 – 2018
роки та одноголосно затвер
джено проект рішення конфе
ренції.
Звітна конференція (збори
колективу) постановила:
1. Звіт про виконання умов ко
лективного договору за 2015 рік
між адміністрацією та профспіл
ковим комітетом академії зат
вердити і роботу щодо його ви
конання визнати задовільною.
2. Звіт про роботу комісії із со
ціального страхування затвер
дити і роботу з його виконання
визнати задовільною.
3. Внести зміни до колективно
го договору на 20162018 роки:
1. У «Розділі 1. Загальні поло
ження та загальні обов’язки
сторін» змінити п.п. 1.12 і внести
його в такій редакції на 2016
2018 роки: «Працівники акаде
мії зобов’язуються дотримува
тися трудової дисципліни, вико
нувати вимоги посадових інс
трукцій, «Правила внутрішнього
трудового розпорядку акаде
мії» (додаток №14), накази та
розпорядження ректора, про
ректорів, виконувати положен

ня «Антикорупційної програми
заходів» (додаток №16)».
2. Внести Додаток №16 «Анти
корупційна програма заходів
на 20152018 роки».
3. Змінити Додаток №5 відпо
відно «Положенням про премі
ювання, надання матеріальної
допомоги та встановлення над
бавок штатним працівникам
академії» від 14.01.2016 року
№15.
4. Внести у п.п. 2.24.: «Прово
дити атестацію працівників ад
міністративногосподарської
частини не частіше ніж один
раз на три роки, відповідно до
ст. 1114 ЗУ «Про професійний
розвиток працівників»».
При профкомі нашої академії
було створено комісію по ро
боті з молоддю ВДНЗУ «УМСА»,
яка співпрацює з органами
студентського самоврядування
(Студентський парламент та
студентські ради гуртожитків),
Студентським профкомом, де
канатами з метою організації
інформаційновиховних, куль
турноосвітніх та спортивнооз
доровчих заходів для студент
ської молоді академії.
У склад комісії увійшли: Нече
паєва Л.В. – доц., зам. декана
стом. фту, Ющенко Ю.П. – доц.,
зам. декана мед. фту №1, По
ловик О.Ю. – доц., зам. декана
фту підготовки іноземних сту
дентів, Дубровіна О.В. – доц.
каф. дит. хірург. стомат. з про
пед. хірург. стоматології, Табель
І.С. – худ. керівник відділу культ.
освіт. діяльності, Щербина О.І. –
голова Студ. парламенту, Пікуль
О.Ю. – голова Студ. профкому.
Представник профкому – заст.
голови профкому академії, вик
ладач кафедри медичної, біо
органічної та біологічної хімії –
Микитенко А.О.
Завданням комісії є прове
дення інформаційновиховних
заходів з таких напрямків діяль
ності: громадянського, патріо
тичного, етичнонаціонального,
естетичного, морального вихо
вання, збереження національ
нокультурних цінностей, фор
мування високої культури май
бутніх лікарів.
Наприкінці засідання Зінаїда
Олексіївна подякувала адмініс
трації за розуміння та плідну
роботу по виконанню умов ко
лективного договору, трудово
му колективу за сумлінну пра
цю й активну участь в житті ака
демії та членам профкому за
відповідальне ставлення до
своїх обов’язків.
***
Матеріал підготували заступ
ник голови профкому Микитен
ко А.О., редактор «Трибуни лі
каря» Золотарьова Є.В.
Голова профкому
доцент
З.О. Борисова
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8 квітня на території Вищо
го державного навчального
закладу України «Україн
ська медична стоматологіч
на академія» була урочисто

відкрита Ювілейна алея,
присвячена визначній події
– 95річчю нашої академії.
Ректор академії профе
сор Ждан Вячеслав Мико

лайович, перший прорек
тор професор Бобирьов Вік
тор Миколайович та пред
ставник від випускників 2016
року Кононенко Сергій ви
голосили святкові промови.
На заході були присутні
голова обласної державної
адміністрації Головко Вале
рій Анатолійович та перший
заступник голови обласної
державної адміністрації Пі
соцький Андрій Анатолійо
вич. Вони підтримали чудову
ініціативу ректора та сту
дентства, а також поздоро
вили усіх зі славним ювілеєм
нашої Альма матер.
Піснею «Українкавиши
ванка» присутніх вітав на
родний аматорський во

кальний ансамбль «Мальви»
(керівник Людмила Сидо
ренко).
У присутності адміністра
ції, викладачів, співробітни
ків та студентів нашої акаде
мії, ректор ВДНЗУ «УМСА»
професор Ждан Вячеслав
Миколайович, разом із
представниками ОДА та
кращими випускниками –
відмінниками навчання, уро
чисто заклав Ювілейну
алею, яка довгі роки буде
нагадуванням про найпрек
расніші дні студентського
життя та неодмінно «клика
ти» у рідні стіни.

Єлизавета Золотарьова

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ФІЗІОЛОГІЇ
Згідно наказу Міністерства освіти і
науки України від 27.11.15. року
№1247 «Про проведення Всеукраїн
ської студентської олімпіади у
2015/2016 навчальному році» базовим
закладом для проведення II етапу сту
дентської олімпіади з навчальної дис
ципліни «Фізіологія» була обрана Ук
раїнська медична стоматологічна
академія в м. Полтава. Для участі в
Олімпіаді були запрошені студенти 23
курсів медичних та класичних вищих
навчальних закладів. Безпосередньо
організація роботи олімпіади прово
дилась кафедрою фізіології ВДНЗУ
«УМСА» (завідувач – професор Мі
щенко І.В.).
7 квітня 2016 року до Полтави з’їха
лись найкращі студенти з усіх куточків
України: від Харкова до Ужгорода, від
Одеси до Сум – всього 31 учасників з
13 навчальних закладів.
8 квітня відбулося урочисте відкриття
Олімпіади. З привітанням учасникам та
членам журі виступив голова оргкомі
тету, перший проректор нашої акаде
мії професор Бобирьов В.М., який від
значив символічність проведення Все
української Олімпіади в дні святкуван
ня 95річчя академії.
Голова журі професор Вадзюк С.Н. у
своїй промові відзначив, що також сим
волічним є проведення олімпіади з фізі
ології в дні започаткування в Україні
Дня фізіолога. Студенти усіх навчаль
них закладів підтримали одностайно
відзначення Дня фізіолога в першу не
ділю квітня на честь дня народження
одного з засновників фізіології Уільяма
Гарвея.
Окрасою відкриття став зворушли
вий виступ народного аматорського
колективу «Мальви» під керівництвом
Сидоренко Л.В.
Після відкриття були проведені кон
курсні змагання: І тур – тестування та ІІ
тур – письмова робота. Всі студенти
продемонстрували високий рівень
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знань. Про це свідчить висока кількість
балів та щільність результатів. Що каза
ти, якщо деякі місця прийшлося поділи
ти між 23 конкурсантами, які показали
однакові результати.
Отже, третє місце посіли студенти
Чесановський Вадим (м.ІваноФран
ківськ), Хаджиогло Максим (м.Одеса),
Чулков
Олександр
(м.Дніпропет
ровськ).
На другому місці опинились Міщан
чук Віктор (м.Тернопіль) та Сорока
Анастасія (м.Вінниця).
Найкращою журі визнало роботу
студента ІІ курсу медичного факультету
№2 Української медичної стоматоло
гічної академії Бороденко Михайла.
Усі переможці отримали дипломи та
цінні подарунки.
Подарунки та грамоти отримали та
кож:
Аскєров Роман (м.Харків, медичний
університет), Гладчук Христина (м.Тер
нопіль) та Чумаков Євген (м.Одеса) –
за четверте місце;
Синенко Владислав (м.Полтава) – за
п’яте місце;
Шевчук Микола (м.Чернівці), Пухаль
ский Микола (м.Запоріжжя), Макси

менко Тетяна (м.Харків, університет ім.
В.Н. Каразіна) – за шосте місце.
Повшедна Тетяна (м.Вінниця) та Акі
мова Лілія (м.Запоріжжя) отримали
дипломи та призи за оригінальне
розв’язання завдань.
Важливою складовою проведення
Всеукраїнської Олімпіади з фізіології
стали екскурсії по академії та по на
шій красуні Полтаві – пішохідна та авто
бусна. Гості з інших міст побували у
найкращих історичних, пам’ятних, ма
льовничих місцях нашого міста та сфо
тографуватися на згадку.
Кафедра фізіології ВДНЗУ «УМСА» дя
кує ректору академії професору Жда
ну В.М., першому проректору профе
сору Бобирьову В.М., декану факульте
ту підготовки іноземних студентів до
центу Бурі Л.В., голові профкому доцен
ту Борисовій З.О., Студентському
профкому, начальнику відділу культур
ноосвітньої діяльності Сидоренко Л.В.
за всебічну допомогу у підготовці та
проведенні ІІ етапу Всеукраїнської сту
дентської Олімпіади з фізіології.
Завідувач кафедри фізіології,
професор І.В.Міщенко.
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ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО ПРОФКОМУ
11 квітня 2016 року в
аудиторії №6 відбула
ся звітна конференція
студентського проф
кому на чолі з його
новим головою – Пі
куль Ольгою Юрів
ною, студенткою 4
курсу медичного фа
культету №2.
Збори відвідали 120
чоловік, серед яких:
проректор з навчаль
новиховної роботи
Ставицька Н.П., дека
ни факультетів та їх
заступники, завідувач
відділу
соціально
економічного захисту
обкому профспілки
Бузина С.С., а також
доцент кафедри ди
тячої хірургічної сто
матології з пропедев
тикою хірургічної сто
матології Дубровіна
О.В. та інші співробіт
ники і студенти нашої
академії.
До складу президії
ввійшли: перший про
ректор
Бобирьов
В.М., голова профко
му академії Борисова
З.О. та директор ме
дичного
коледжу

ВДНЗУ «УМСА» Кун
дій Ж.П.
Засідання було до
ручено провести сту
денту 2 курсу медич
ного факультету №1
Полякову Д.С. Секре
тарем виступила Де
нисенко А.А. – також
студентка 2 курсу ме
дичного факультету
№1.
На порядку денно
му було розглянуто
два основних питання:
1. Звіт голови проф
спілкового комітету
студентів про прове
дену роботу за ос
танній рік.
2. Дообрання чле
нів профспілкового
комітету.
Окрім Пікуль О.Ю.,
яка детально звітува
ла про річну діяль
ність студентського
профкому,
слово
взяли дійсні члени
профспілки Саркісян
А.С., Губанов В.І.,
Люблінська І.О. та
Івашина Д.В.
Серед проведеної
за рік роботи можна
виділити такі основні
заходи:

 «Містер «УМСА» –
2015».
 Фінансова допо
мога студентській на
уковій конференції.
 Допомога у про
веденні
«Студент
ської весни – 2015».
 Покладання квітів
до дня Незалежності
та вшанування пам’яті
загиблих у Другій сві
товій війні.
 Конкурс «Швидко,
смачно і корисно».
 Акція «Поверни за
борговану книгу до
бібліотеки».
 Конкурс на кращу
кімнату у гуртожитку.
 Весняний субот
ник з нагоди Всеукра

їнської акції «Зроби
мо Україну чистою».
 Квест до Всеукра
їнського дня бібліо
тек.
А також неоднора
зові щорічні походи
до дитячого будинку
та участь у багатьох
акціях міста.
Після закінчення до
повідей, перейшли до
розгляду наступного
питання. Лохматова
Т.М. запропонувала на
дообрання у проф
спілку таких студентів:
Д.Полякова, М.Котуза,
В.Школьного, В.Крав
ченко, В.Токара. Рі
шення студенти прий
няли одноголосно.

Загалом,
конфе
ренція пройшла орга
нізовано та жваво. Із
присутніх слово узяли
студент 2 курсу сто
матологічного факуль
тету Чуприна Степан
та студент 4 курсу ме
дичного факультету
№1 Лепа Олег. Їх зау
важення та побажан
ня стосовно роботи
студентського проф
кому були прийняті до
уваги і будуть виправ
лені найближчим ча
сом.

Люблінська Ірина,
студентка 6го курсу
мед. факультету №1

КРУГЛИЙ СТІЛ ПО ПРОБЛЕМАХ З ГУРТОЖИТКОМ
Жителі гуртожитку – це велика сім’я.
І кожен хоче жити в комфортних умо
вах. Деякі студенти роблять все мож
ливе для цього: ремонт власної кімна
ти, охайне проживання, дотримання
внутрішніх правил гуртожитків. Проте,
ви погодитесь, що деякі студенти до
водять гуртожиток до жахливого ста
ну, на що й самі потім жаліються.
5 квітня за ініціативи Студентського
парламенту було організовано зустріч
ректора академії професора В.М.
Ждана з представниками адміністра
ції гуртожитків, директором студмістеч
ка, деканами стоматологічного, ме
дичних факультетів №1 і №2 та інозем
ного факультетів, а також представни
ками студентських рад гуртожитків.
Зустріч розпочав ректор академії
професор Ждан Вячеслав Миколайо
вич, який порушив актуальні питання
проживання у гуртожитках та зазначив,
що зробить усе можливе для покра
щення умов проживання. Також до
слова був запрошений директор студ
містечка Мащенко Едуард Григорович.
Напередодні круглого столу було
проведено інтернетопитування, де
проживаючі в гуртожитках студенти
дали відповідь на актуальні питання. Зі
звітом та презентацією результатів
виступила Дондик Ксенія.
Отже, основними проблемами сту
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дентів стали: порядок в гуртожитках,
побутові умови та робота студент
ських рад гуртожитків.
Під час активного обговорення дій
шли висновку, що для ефективного ви
користання коштів, виділених для пок
ращення умов проживання, необхід
ний більший контроль. Також варто на
ділити ширшими правами голів сту
дентських рад гуртожитків, які мати
муть змогу виселяти певного порушни
ка з гуртожитку.
Ректор зазначив, що наразі йде об
говорення створення електронного
журналу заявок на проживання у гур

тожитках, де кожен зможе отримати
житло почергово. Щодо комфортного
проживання у гуртожитках, запропо
новано створити санітарні паспорти
даної кімнати. В цьому разі, якщо сту
денти не дотримуються санітарних
норм, будуть виселені з гуртожитку.
Як зазначив Вячеслав Миколайович:
«Лише об’єднавшись разом ми змо
жемо подолати будьякі труднощі для
кращого, якісного, комфортного про
живання в гуртожитках. Тож давайте
робити все від нас можливе для вирі
шення актуальних проблем!»

Студентський парламент
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ВЧЕНИЙ.

ЛІКАР.

ПЕДАГОГ

140 років з дня народження професора Юхима Михайловича Гофунга
Видатний діяч вітчизняної стоматології,
талановитий педагог і наставник бага
тьох поколінь лікарів, заслужений діяч
науки УРСР, наш земляк – професор
Юхим Михайлович Гофунг. Він народився
у 1876 році в Костянтинограді – невели
кому повітовому містечку Полтавської гу
бернії (нині – Красноград Харківської
області) в родині вчителя. Закінчив екс
терном у Полтаві Першу чоловічу гімна
зію, серед випускників якої – публіцист,
історик, літературознавець, фолькло
рист і письменник М.П. Драгоманов,
письменник і театральний діяч М.П. Ста
рицький, математик, академік Петер
бурзької АН М.В.Остроградський, пись
менник і громадський діяч Л.І. Глібов та
інші.
З 1896 р. по 1899 р. Юхим Михайлович
навчався у Варшавській зуболікарській
школі та став кваліфікованим дантистом.
Після повернення в Полтаву 23літній
юнак зайнявся зуболікарською практи
кою в лікарні при громаді Червоного
Хреста. Гофунг жив на МалоПетровській
вулиці, в будинку Блювштейна (з 1923 р. –
вулиця Леніна).
Протягом 4х років роботи дантистом
Ю.М. Гофунг вів прийом хворих. Згідно з
виданням «Адресъ–календарь и Спра
вочная книжка Полтавской губернии на
1901 годъ», він лікував кожен день, протя
гом годин. За свідченням багатьох дос
лідників (Л.П. Григорьева, П.Т. Максимен
ко, 1996; П.Т. Максименко, Т.П. Скрипни
кова, 2001; С.И. Сивовол, 2006; Е.Н. Рябо
конь, 2011), лікував безкоштовно. У цей
же час, працюючи зубним лікарем у де
кількох навчальних закладах Полтави,
починає займатися науковими дослід
женнями. Дослідивши зуби декількох ти
сяч учнів чоловічих і жіночих навчальних
закладів (19001901 рр.), отримав такі
дані: у віці від 8 до 18 років процент учнів
з хворими зубами досягає 9095 %, при
чому на кожного учня за спільним рахун
ком виходить по 34 хворих зуба.
Педагогічна діяльність Ю.М. Гофунга
розпочалася в 1904 році як керівника
клінічних занять Катеринославської зу
болікувальної школи.
У 1905 р. Юхим Михайлович виїжджав
за кордон, де вдосконалювався в клініці
Берлінського університету під керівниц
твом професора Б.Д. Міллера, видатно
го вченого, лабораторні праці і методи
викладання одонтології якого мали сві
тове визнання. Вже через кілька місяців
проф. Міллер рекомендував молодого
вченого в Берлінську зуболікарську по
ліклініку Альфреда Кербітца. Тут Гофунг
отримав ґрунтовну підготовку з фантом
них робіт, протезної техніки, робіт із зо
лотом і порцеляною. Свій перший закор
донний курс Юхим Михайлович закінчив
у проф. Мамлока, у якого він працював
спеціально з керамічними пломбами.
Восени 1906 р. Ю.М. Гофунг приїж
джає до Харкова і займає посаду вик
ладача і завідувача клініки І Харківської
зуболікувальної школи, де безперервно,
до 1921 р., читає лекції з клінічного і про
тезного зуболікування.
У цей же період він активно займаєть
ся науковими дослідженнями, вивчає
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актуальні проблеми зуболікування, дру
кується в журналі «Зубоврачебный вес
тникъ», працює над виданнями: «Диффе
ренциальный диагноз в терапии пульпи
тов» (1912), «Местная анестезия в зубов
рачевании» (1913), «Практическое зу
боврачевание: Руководство для врачей
и учащихся зубоврачеб. шк.» (1915),
«Краткое руководство по зубным болез
ням для фельдшерских школ» (1916).
У 1910 р. Ю.М. Гофунгом був створений
посібник, який згодом перевидавався
багато разів – «Основы протезного зу
боврачевания», в якому автор послідов
но розкрив етапи виготовлення зубних і
щелепнолицьових протезів, звертаючи
основну увагу на питання артикуляції,
підготовки порожнини рота до протезу
вання, збереження коренів і викорис
тання їх при відновленні штифтовими зу
бами і коронками. У фонді бібліотеки
ВДНЗУ «УМСА» зберігається 6те видан
ня практичного посібника для зубних лі
карів (1938 р).
Водночас Ю.М. Гофунг багато працює
над самовдосконаленням (Г.Ф. Катуро
ва, 2005), для чого в 1910 р. прослухав
курс бактеріології з практичними занят
тями на кафедрі гігієни медичного фа
культету Харківського університету, а в
1912 р. протягом декількох місяців пра
цював в університетських клініках Берлі
на у професорів Діка, Шрайдера та Віл
лігера. У цей же час за сумісництвом з
1911 по 1916 р. читає лекції із зуболіку
вання в Харківській губернській земській
фельдшерській школі.
З 1919 по 1921 р. Ю.М. Гофунг – голова
Науковоодонтологічної комісії НКОЗ Ук
раїни і завідувач державної зуболіку
вальної школи.
У 2030ті роки найбільш яскраво проя
вилося його обдарування як організато
ра, науковця, педагога.
За декретом уряду УРСР (Л.П. Гри
гор’єва, П.Т. Максименко, 1996) була
створена державна зуболікарська ме
режа, в якій надавалася безкоштовна
стоматологічна допомога, головним чи
ном – робітникам промислових підпри
ємств, вагітним жінкам і дітям. Для зміц
нення і подальшого розвитку державної
системи стоматологічної допомоги не
обхідні були висококваліфіковані кадри
лікарівстоматологів.
У 1921 р. Гофунг за дорученням Укрго
ловпрофосвіти організував одонтологіч
ний факультет Харківського державного
медичного інституту і до 1929 р. займав
там посади професора і декана факуль
тету. Таким чином, в нашій країні був зак
ладений фундамент для підготовки квалі
фікованих лікарівстоматологів у системі
вищих медичних навчальних закладів.
У 1919, 1923, 1926, 1927 рр. він органі
зовував курси для підвищення кваліфіка
ції зубних лікарів, виконуючи обов’язки
їхнього керівника і викладача. З березня
1924 р. Гофунг – головний редактор жур
налу «Одонтология», а з 1933 – редактор
журналу «Врачебное дело». У цей же
час входив до редакційної ради журна
лів «Советская стоматология» та «Цен
тральный медицинский журнал».
З метою підвищення якості медикобі

ологічної і спеціальної підготовки лікарів
стоматологів та комплексного, більш ін
тенсивного розвитку наукових дослід
жень, Наркомат охорони здоров’я УРСР
19 серпня 1931 року видав наказ №73
про відкриття самостійного Харківсько
го стоматологічного інституту. Ректором
був призначений М.В. Нежданов, а про
ректором з навчальної та наукової ро
боти – професор Ю.М. Гофунг (П.Т. Мак
сименко, Т.П. Скрипникова, 2001). При
активній участі Юхима Михайловича бу
ли модернізовані клінічні бази, складені
більш досконалі навчальний план сто
матологічного факультету та програми
медикобіологічних дисциплін з елемен
тами профілізації, а також тематика нау
кових досліджень.
Так був створений один із перших в на
шій країні стоматологічний інститут.
Є всі підстави вважати професора Го
фунга одним із основоположників вищої
стоматологічної освіти в Україні й одним з
організаторів Харківського медичного
стоматологічного інституту (в подальшо
му переведеного в 1967 р. у м. Полтаву і
перетвореного в Полтавський стомато
логічний інститут, а потім у ВДНЗ України
«УМСА»).
Протягом 22 років (з 1921 по 1943 рр.)
він беззмінно керував організованою ка
федрою терапевтичної стоматології
спочатку одонтологічного факультету
Харківського медичного інституту (1921
1930), а потім Харківського стоматологіч
ного інституту (19311943).
Ю.М. Гофунг – автор багатьох наукових
робіт, в яких він узагальнив свій багатий
педагогічний і клінічний досвід. Значна
кількість трудів є у фонді бібліотеки
ВДНЗУ «УМСА»:
«Основи одонтології (пропедевтика)»
(1931), «Клиника болезней зубов и по
лости рта: руководство для врачей и
студентов» (1936), «Материалы к клини
ческому диагнозу пульпитов» (1927),
«Основы протезного зубоврачевания».
350 рисунков в тексте (1938), «Стомато
логия» (1937), «Учебник терапевтической
стоматологии». 353 рисунка в тексте, из
них 20 цветных на вклейке: учебник для
высших мед. учеб. заведений (1946),
Гофунгъ Е.М. (Зубной врачъ, Завъдываю
щій Клиникой и преподаватель Iой Харь
ковской Зубоврачебной Школы). «Ком
пендіумъ Практическаго Зубоврачева
нія». [Ч. 1я]. Часть 2я: «Экстракція зу
бовъ» (с 14 рисунками) (1906, 1907).
Наша бібліотека дуже дбайливо збе
рігає ці книжки, пишається ними – адже
вони є свідками минулої епохи і мають
величезну наукову, історичну, духовну та
матеріальну цінність.
Бібліотекарі докладають багато зу
силь для їх фізичного збереження: дос
ліджують, реставрують і з ентузіазмом
популяризують. На наукові доробки ви
дань Ю.М. Гофунга створено ґрунтовний
бібліографічний опис, вони внесені до
електронного каталогу. Для пропаганди
книжкових пам’яток серед широкого ко
ла читачів використовують різноманітні
нестандартні масові заходи.

О.Б. Боровик.
Директор бібліотеки ВДНЗУ «УМСА».

Трибуна лікаря

МИКОЛІ СКЛІФОСОВСЬКОМУ – 180

ВШАНУВАННЯ ВЕЛИЧНОГО ЛІКАРЯ
6 квітня виповнилося
180 років від Дня на
родження видатного
хірурга, вченого, педа
гога, громадського ді
яча Миколи Васильо
вича Скліфосовського.
У наш час життя і
творчість Миколи Васи
льовича є надзвичайно
актуальними, оскільки
розкривають можли
вості та перспективні
шляхи вирішення на
гальних проблем ме
дичної освіти, адже Ми
кола Васильович був не
просто лікарем, а й ви
датним реформатором
системи вищої освіти,
сприяв розвитку жіно
чої медичної освіти.
Життя і професійна
діяльність Скліфосов
ського безпосередньо
пов’язані з Полтавщи
ною, чимало видатний
вчений робив і для са
мої Полтави та полтав
ців. Переїхавши у 1901
році до свого маєтку
«Отрада», що в селі
Яківці Полтавської гу
бернії, в окремому бу
диночку на садибі він
приймав хворих селян,
що невпинно йшли з
навколишніх сіл, їздив
по хуторах, повсякчас
безкоштовно роздавав
ліки, давав бідним гро
ші на лікування, робив
складні операції в Пол
тавській земській лікар
ні, брав участь у засі

даннях Полтавського
губернського земства,
був почесним мировим
суддею Полтавського
повіту,
губернським
гласним Полтавської гу
бернії, членом Полтав
ського товариства сіль
ського господарства.
Микола
Васильович
сприяв освіті селян
ських дітей, багато зро
бив і для розвитку садів
ництва, виноградарс
тва та хмелярства на
Полтавщині й загалом у
країні.
25 травня 1979 року в
Полтаві на території об
ласної клінічної лікарні
у сквері було відкрито
пам’ятник М.В. Скліфо
совському, створений
скульптором О.М. Чер
ницьким. Сьогодні ім’я
Миколи Васильовича
Скліфосовського но
сять Московський нау
ководослідний інститут
швидкої допомоги, Пол
тавська обласна клініч
на лікарня, його ім’ям
названі вулиці Полтави
та інших міст України і
світу. Свідченням па
м’яті про видатного дія
ча є премія його імені,
запроваджена Полтав
ською обласною ра
дою з метою підвищен
ня престижу праці ліка
ря у суспільстві, відзна
чення кращих медич
них працівників області,
заохочення медиків до

творчої праці. У 2009
році в Яківцях було ре
конструйовано похо
вання Скліфосовсько
го, та щорічно до Дня
медичного працівника
біля його могили відбу
вається панахида за
безсмертну душу ви
датного полтавця. На
базі нашої академії
проходять «Скліфосов
ські читання» за участі
провідних науковців Ук
раїни та світу.
Микола Васильович
прожив своє життя для
людей. Він, як істинний
лікар, завжди залишав
ся моральним прикла
дом для усіх оточуючих
– без уваги до своїх ба
жань і потреб, у будь
який час був готовий ви
конувати свій обо
в’язок. Як справжній
учений, він завжди шу
кав шляхи для виклю
чення небажаних нас

лідків. Його блискучий
розум усе життя зай
мався
вирішенням
проблем наукової та
практичної медицини,
переймався питаннями
навчання
студентів,
створення якнайкра
щих умов для життя
усього суспільства.
Скліфосовський із за
доволенням навчав сту
дентів і колеглікарів
техніці операцій, мето
дам і прийомам догля
ду за хворими після
них, ділився своїми
знаннями і досвідом,
вносячи нове й прогре
сивне в роботу.
Микола Васильович
був справжнім, істин
ним патріотом, він лю
бив і прославляв Украї
ну та свій народ. Безс
трашний, вимогливий
до себе вчений, уваж
ний, розуміючий лікар,
далекоглядний педагог

– Микола Васильович
був людиною, якою пи
шається Україна і чию
пам’ять ми шануємо
понині.
Вшановуючи пам’ять
величного лікаря, Лю
дини з великої букви,
яка чимало зробила
для усього світу, студен
ти медичного факульте
ту №1 разом із праців
никами бібліотеки під
готували та провели
просвітницький захід
для студентів медичних
факультетів №1, №2 і ме
дичного коледжу. При
сутній на зібранні Голо
ва Асоціації хірургів
Полтавщини, завідувач
кафедри загальної хі
рургії з доглядом за хво
рими, доктор медичних
наук, професор Олек
сій Вікторович Лігонен
ко вказав на багатог
ранність видатної осо
бистості, його внесок у
розвиток та становлен
ня хірургічної галузі.
На знак поваги сту
денти поклали квіти до
пам’ятника М.В. Склі
фосовського, що зна
ходиться на території
Полтавської обласної
клінічної лікарні імені
М.В. Скліфосовського.

Єлизавета Золотарьова.

«Aliis inserviendo consumor»
8 квітня 2016 року на виконання «Заходів до 95річчя ВДНЗУ
«УМСА» та у зв’язку із 180ю роковиною з Дня народження М.В.
Скліфосовського проведена студентська акція на підтримку в
належному стані могили видатного лікаря, далекоглядного пе
дагога, блискучого ученого, істинного мораліста, сміливого
реформатора, людини, яка усе своє життя посвятила розвит
ку медицини та допомозі оточуючим.
Акція була проведена під керівництвом завідуючого кафед
ри онкології та радіології з радіаційною медициною професо
ра Баштана Володимира Петровича та завідуючого кафедри
хірургії №2 Шейка Володимира Дмитровича разом із студента
ми 3 групи VІ курсу медичного факультету №1.

Вона є постійним заходом і обов’язково матиме своє подов
ження: посадка дерев, кустарників та інше.
Завідувач кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною
професор В.П. Баштан.

ПОЛТАВЩИНА І М.В. СКЛІФОСОВСЬКИЙ

14 квітня 2016 року на кафедрі сімейної медицини і терапії про
ведений виховний захід на тему: «Полтавщина і М.В. Скліфосов
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ський», присвячений 95річчю ВДНЗУ «Українська медична стома
тологічна академія» .
На заході були присутні співробітники кафедри та лікаріінтерни.
Лікаріінтерни 221 групи Горалечко Г.В. та Богданова М.І майстерно
доповіли про віхи життєвого шляху видатного вітчизняного хірурга
ХІХ століття, доктора медицини, заслуженого педагога М.В. Склі
фосовського.
Після цього присутні ознайомились із документальним фільмом,
присвяченим людині, яка досягла небувалих висот у різних галузях
медицини – М.В. Скліфосовському.
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ТИТУЛ «МІС ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ»

ЗНАЙШОВ СВОЮ ВОЛОДАРКУ
Під завісу золотавої осені в стінах ВДНЗУ «УМСА»
обрали красивого та впевненого, гордого та ро
зумного володаря титулу «Містер терапевтичної
стоматології». А тепер, розквітаючою та тен
дітною весною відбувся аналоговий захід, що вша
новував жіноцтво. Титул «Міс терапевтичної
стоматології» знайшов неперевершену та приго
ломшливу, вродливу та нестримну, розумну та
дотепну володарку.
Захід відбувся 28 березня
2016 року і був присвячений 95
річчю заснування академії і ка
федри терапевтичної стомато
логії. Організатори намагали
ся розфарбувати атмосферу
свята яскравими барвами та
наблизити її до казки, зробив
ши його символом квітки. Адже
квітка – це весняна тепла ду
ша, дівоча та незаймана. Ауди
торія була вишукано прикра
шена
безмежним
різно
барв’ям текстильних, паперо
вих та живих квітів, мереживни
ми та тендітними пташиними
клітками, ніжними декоратив
ними свічками. Серед яскра
вого пишноцвіття майоріли фо
то дівчатучасниць, усміхнених
та неперевершених. Протягом
заходу звучала поезія вітчизня
них авторів, що підтримувала
теплу та позитивну атмосферу.
Свято проводилося на кон
курсній основі. У ньому брали
участь 15 студенток V курсу
стоматологічного факультету,
що мають гарні успіхи у нав
чанні, веселий норов та досить
сміливості для змагання. Пред
ставлення дівчат було невиму
шене та тепле, поєднувало
ім’я кожної учасниці з квіткою,
що є символом імені. Так, для
Жеребко Дар’ї та Яковлевої
Дар’ї згадали, що символом їх
імені є золотава, вітряна куль
бабка. Овіяний таємницями
лотос уособлює ім’я Чумачен
ко Катерини. Тупікова Валерія –
дзвінка та ласкава, мов її квітка
– дзвіночок. Горді айстри, як
різнокольорові зірки, символі
зують ім’я Собакарь Наталії, а
принцеса квітів лілія уособлює
ім’я Дяченко Зої. Для Кобеле
вої Юлії та Глущенко Юлії сим
волом імені є теплий, мов саме
сонце, соняшник. Аристокра
тична та вишукана орхідея є
уособленням імені для Ста
вицької Анастасії, а оксамито
ві братки символізують ім’я Ан
ни Рудневої. Згадали також, що
синя, як шматочок неба во
лошка, уособлює ім’я Васи
ленко Марії, а проста, але ба
гатогранна ромашка символі
зує ім’я Діденко Аліни, тоді як
для Дугнистої Ірини символом
імені є божественна та непов
торна камелія. Цариця ж садів
троянда символізує ім’я Олек

10 сторінка

сандри Керечан, а життєдай
ний жовтець уособлює ім’я
Олени Бондаренко.
Відкрила шлях до титулу «Міс
терапевтичної стоматології»
автор ідеї та безмежна натхен
ниця заходів завідуюча кафед
рою терапевтичної стоматоло
гії, д. мед. н., професор Петру
шанко Тетяна Олексіївна.
Оцінювали учасниць члени
безкомпромісного та вишука
ного чоловічого журі – проф. Ні
колішин А.К., доц. Петрушанко
В.М., доц. Попович І.Ю. Також
за ходом гри спостерігала
блискуча та елегантна апеля
ційна жіноча рада у складі
проф. Петрушанко Т.О., декана
стоматологічного факультету,
доц. Сидорової А.І. та доц.
Марченко І.Я.
Активно допомагали у про
веденні заходу галантні юнаки
– активісти СНТ кафедри тера
певтичної стоматології Онипко
Денис та Царук Ярослав.
Усі учасниці заходу непере
вершені, гарні та стильні. Але ні
для кого не є таємницею, що
справжня леді повинна бути
також
високоерудованою,
гарною господинею та добре
знатися на тонкощах етикету.
Саме тому, протягом першого
конкурсного туру, учасницям
було запропоновано відповісти
на три запитання, що стосува
лися етикету, кулінарії та відо
мих жінок світу. Питання були ці
каві та веселі, допомагали не
лише дівчатам випробувати
свою кмітливість та проявити
обізнаність, але і глядачам да
ли змогу перевірити свої знання
та пам’ять. За результатами
цього конкурсу до наступного
туру пройшли 10 найкращих
претенденток.
У 2му турі учасницям були
запропоновані питання з тера
певтичної стоматології з дис
тракторами. Чарівні номінан
тки обирали правильний варі
ант відповіді. 6 дівчат, що мали
кращі результати пройшли до
наступного туру.
Питання 3го туру були більш
складні, виключно з терапев
тичної стоматології, на які
учасниці відповідали без підго
товки. За кожну правильну від
повідь вони отримували сим
вол свята – паперову квітку. Тож

продовжували боротьбу ті дів
чата, в руках яких були пишніші
букети по завершенню туру.
Боротьба була запеклою, з
використанням додаткових пи
тань, зі спірними моментами,
що вирішувались консультаці
єю шановного журі та апеля
ційної ради. Врешті троє непе
ревершених учасниць – Яков
лева Дар’я, Тупікова Валерія та
Глущенко Юлія – вибороли собі
місце в фіналі і продовжили
свій шлях до головного титулу
номінації.
У фіналі дівчатам були зап
ропоновані 3 оригінальні кон
курси.
«Літературний класик» – кон
курс ораторського мистецтва.
Для чарівних дівчат організато
ри провели паралелі з Лаоди
кою – відомою в древні часи
жінкою, що була видатним по
літичним діячем, славетним
оратором, філософом та ца
рицею Понта (територія су
часного південного берега
Чорного моря), матір’ю сла
ветного Мітрідата VI Євпатора.
Але оригінальність конкурса
полягала ще і в його літератур
ному нахилі. Фіналісткам було
запропоновано 3 фрагменти із
всесвітньо відомих творів ху
дожньої літератури, що опису
ють певну нозологію. Учасниці
повинні були зорієнтуватися
про яке захворювання йде мо
ва та протягом 2 хвилин зміс
товно описати його прояви в
порожнині рота та щелепно
лицьовій ділянці. Можна було
навіть позмагатися з класика
ми у красномовності.
«Вправний ескулап» – клініч
ний конкурс, що був присвяче
ний Фабіолі – найславетнішій
Давньоримській жінцілікарці,
що жила у ІV столітті. Чарівним
фіналісткам були запропоно
вані 3 пакунки із сучасним та
специфічним стоматологічним
інструментом. Учасниця повин
на була назвати інструмент та
розповісти про його застосу
вання в практиці терапевтичної
стоматології.
«Логічні кроки» – конкурс на
теоретичну підготовку, швид
кість реакції та логіку. Тож па
ралелі проводили з шахами,
адже ця неперевершена логіч
на гра поєднує в собі елемен
ти мистецтва, науки та спорту.
А назвали його на честь Юдит

Полгар, яка вважається най
сильнішою шахісткою планети.
Отже, учасниці шоу в режимі
міркування повинні були поєд
нати наведені категорії відпо
відно до ознак чи характерис
тик.
Фінал проходив напружено,
місцями «на межі». Учасниці ви
користовували
ораторські
якості, клінічне мислення, тео
ретичні знання та інтуїцію,
оживляли в пам’яті забуту ін
формацію, використовували
логіку та змістовно обґрунтову
вали свою точку зору.
З мінімальним відривом титул
«Міс терапевтичної стоматоло
гії» здобула Яковлева Дар’я –
студентка 5 групи V курсу сто
матологічного факультету.
Протягом шоу глядачів та
учасників розважали непере
вершені та граційні дівчата з
хореографічного
колективу
«Melior» під керівництвом Марії
Кириленко. Ширкевич Анаста
сія, Давиденко Віталіна та
Бровко Вікторія виконали ціка
вий та динамічний танок під за
пальну мелодію та гучні оплес
ки залу.
Другу музичну паузу забар
влювали яскравими емоціями
та чутливими мотивами роман
тичні юнаки з дуету «Акустик
саунд» – Тищенко Дмитро та
Кольоса Анатолій.
Усі учасниці шоу отримали
пам’ятні призи, а фіналістки бу
ли також нагороджені вишука
ними та смачними букетами з
цукерок. Але найголовніше це
те, що учасниці шоу вигідно
проявили себе і заробили пер
ші бали в очах екзаменаторів
державних іспитів.
На останніх акордах заходу
одна з учасниць номінації Ста
вицька Анастасія та професор
Ніколішин Анатолій Карлович
здивували присутніх непере
вершеним вальсом.
Захід промайнув легко та ве
село, з яскравими емоціями та
весняним настроєм. Головний
титул «Міс терапевтичної сто
матології» знайшов свою воло
дарку, а номінація трансфор
мувалася в приємні спогади
учасниць та глядачів.
Н.В. Іленко.
Асистент кафедри терапевтичної
стоматології.
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МІС «УМСА» – 2016

30 березня 2016 року, за сприяння
ректора академії професора Ждана
Вячеслава Миколайовича, за під
тримки управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Полтавської міської
ради, відбулося яскраве свято краси
– «Міс «УМСА» – 2016».
Без сумніву, цей захід зміг внести в
наші душі та серця трішки радості та
надії на ніжну і теплу весну.
Дев’ять найталановитіших, найкра
сивіших і найграціозніших дівчат зма
галися за почесне звання «Міс «УМ
СА» – 2016». Участь у конкурсі взяли
студентки медичного факультету №1
та №2, стоматологічного факультету та
дві студентки медичного коледжу.
Свято відкривали не менш талано
виті дівчата зі стоматологічного фа
культету Дондик Ксенія та Федоренко

Тетяна, виступивши із ніжною компози
цією, виконаною на роялі та флейті.
Першим конкурсом, під час якого
конкурсантки змогли розповісти про
себе, своє життя та хобі, стала, зви
чайно ж, «Презентація». Деякі дівчата
були неабияк кмітливі, проявили фан
тазію, щоб як найкраще представити
себе перед глядачами.
Також не залишило байдужим дефі
ле дівчат в чорних сукнях, які, на думку
Коко Шанель, «повинні обов’язково
бути у шафі кожної справжньої жінки».
Саме чорна сукня може підкреслити
витончену фігуру та грацію, якими без
сумніву володіють наші красуні.
Не менш вражаючим став конкурс
талантів. Цього року дівчата не лише
співали і танцювали, але й читали вірші
на французькій мові та грали на гітарі.
Цікавим стало дефіле дівчат у вра
жаючих костюмах ковбойок, що неа
бияк вразило кожного присутнього.
Як завжди доповнили концертну
програму виступи Тищенка Дмитра та
Кольоси Анатолія, Ваценко Анастасії,
Алексєєнко Оксани та неперевер
шеного танцювального колективу
«Орхідея».
Цього року журі було надзвичайно
важко визначити володарку титулу
найкрасивішої дівчини нашої Alma
mater. Всі дівчата були на одному рів
ні, але все ж таки, студентка першого
курсу стоматологічного факультету
Закорчменна Таміла виборола титул
«Міс «УМСА» – 2016»! Титул Першої ві
цеміс заслужено отримала Соколо
ва Даніїла.

А номінації дівчата розподілити між
собою наступним чином:
«Міс Вишуканість» – Єрмакова Юлія;
«Міс Чарівність» – Видайко Ангеліна;
«Міс Елегантність» – Авдоніна Анас
тасія;
«Міс Оригінальність» – Леверя Вале
рія;
«Міс Глядацьких симпатій» – Хмелюк
Анна;
«Міс Грація» – Цокурова Єлизавета;
«Міс Витонченість» – Скубій Валерія.
Ми щиро вітаємо наших дівчат з пе
ремогою та бажаємо не зупинятися і
досягати нових висот!
Колектив Студентського парламен
ту та культурномасового відділу Сту
дентського парламенту безмежно
вдячний нашим чудовим членам журі,
до складу якого входили: проф. Без
шапочний Сергій Борисович, проф.
Аветіков Давид Соломонович, заступ
ник голови управляння у справах сім’ї,
молоді та спорту Павленко Анатолій
Олегович, радник ректора з молодіж
ної політики Каплун Дмитро, голова
Студентського парламенту Щербина
Олександра та представник первин
ної профспілкової організації Студент
ського профкому Саркісян Артем, за
те, що знайшли час і допомогли визна
чити найдостойнішу дівчину нашої
академії.
І звісно висловлюємо подяку нашим
спонсорам за приємні подарунки
чарівним учасницям.
Ми сподіваємось, що цей вечір зали
шив приємні відчуття в серці кожного!

Студентський парламент

ÒÀËÀÍÎÂÈÒÀ ÌÎËÎÄÜ ÀÊÀÄÅÌ²¯ –
ЛАУРЕАТИ ЩОРІЧНОЇ ПРЕМІЇ
1 квітня студенти та ви
кладачі академії взяли
участь в урочистостях,
присвячених Дню народ
ження Миколи Васильови
ча Гоголя.
На площі перед пам’ятни
ком
всесвітньовідомого
класика відбулася церемо
нія нагородження пере
можців VIIІ міського щоріч
ного літературного конкур
су на здобуття премії імені
М.В. Гоголя серед учнівської
та студентської молоді
м. Полтави.
Цьогоріч серед студент
ства найбільше призових
місць здобули конкурсанти
з нашого вишу, підготовлені
викладачами кафедри ук
раїнознавства та гуманітар
ної підготовки доц. ЛЕЩЕН
КО Т.О., ст.викл. ЮФИМЕНКО
В.Г., доц. ШАРБЕНКО Т.В. Уп
родовж навчального року
викладачі кафедри шукали
серед першокурсників сту
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дентську молодь, якій ціка
ва література, яка пише й
не боїться піддавати свою
творчість критиці, яка готова
працювати для розвитку
культурного середовища
академії, міста. На літера
турний подіум уперше зій
шли студентиписьменники
початківці кафедральної лі
тературної студії «СОНЯЧНЕ
СПЛЕТЕННЯ». Це, переваж
но, поети, які вірять у те, що
пишуть, і пишуть про те, у що
вірять! Молоді та перспек
тивні: Войнаш Вікторія, По
милой Олександр, Давітян
Давид, Безкоровайна Ан
на, Карпинський Микита,
Юдицький Ілля, Гаркун Ан
на, Ковтун Руслан, Єфремо
ва Анастасія та ін. Для них
конкурс імені М.В. Гоголя
своєрідний
краштест
власної творчості.
Лауреатами премії ім.
М.В. Гоголя у старшій віковій
категорії стали:

Єфремова
Анастасія
(студентка 1 курсу медич
ного факультету №1) – І пре
мія;
Помилой
Олександр
(студент 1 курсу медичного
факультету №1) – ІІІ премія;
Ковтун Руслан (студент 1
курсу медичного факульте
ту №2) – ІІІ премія;
Курилко Леся (студентка
2 курсу медичного факуль
тету № 1) – ІV премія.
Талановиту молодь осо
бисто привітав міський го
лова Олександр Мамай.
Перед присутніми виступи
ли актори Полтавського об

ласного академічного ляль
кового театру та Муніци
пальний полтавський ор
кестр.
За популяризацію твор
чості видатних земляків, ва
гомий внесок у формування
національної
свідомості
полтавців та результативну
роботу з творчо обдарова
ною молоддю на здобуття
щорічної міської літератур
ної премії імені М.В. Гоголя
колектив кафедри нагород
жений ПОДЯКОЮ управлін
ня культури виконавчого ко
мітету Полтавської міської
ради. Вітаємо!
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ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
Адміністрація та профе
сорськовикладацький
склад ВДНЗУ «УМСА», студен
ти нашої академії та медич
ного коледжу взяли участь в
урочистостях з нагоди 202ї
річниці з Дня народження Та
раса Григоровича Шевченка.
9 березня разом з сотнями
полтавців зібралися у підніж
жя його пам’ятника, аби вша
нувати пам’ять Великого Генія,
символа боротьби за волю
українського народу, мірила
високих моральних устоїв.
10 березня студентиакти

вісти медичного факультету
№1 за підтримки Обласного
молодіжного центру Полтав
ської облради провели ак
цію: під час перерви між нав
чальними заняттями обміню
вали патріотичні наліпки з по
етичними рядками Т.Г. Шев
ченка на розказаний студен
тами уривок з творів письмен
ника.
Мистецтвознавці зарахува
ли «Кобзар» до найталанови
тіших поетичних перлин світу. І
поетичне слово Шевченка,
сповнене магнетичної сили,
зіткане з болю, туги і сліз,
скроплене кров’ю серця як
ніколи актуальне та значуще
сьогодні, в драматичні години

суспільнополітичних колізій і
непримиренної боротьби ук
раїнського народу з темними

силами визиску, наруги та
зла в ім’я свободи і справед
ливості!

ДО МІСЯЧНИКА БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
Туберкульоз – це заразне захворю
вання, яке передається повітряно
крапельним шляхом або через інфіко
вані продукти, із яких найбільш частим
є молоко або молочні продукти без
термічної обробки. Джерелом поши
рення збудника цієї хвороби, як пра
вило, є людина, хвора на відкриту
форму легеневого туберкульозу. Каш
ляючи, така людина виділяє в навко
лишнє середовище мікобактерії ту
беркульозу і коли здорова людина
вдихає їх з повітрям, відбувається інфі
кування. Тому контакти з такими хвори
ми несуть загрозу інфікування. Другим
важливим джерелом туберкульозної
інфекції є корови, які можуть хворіти на
туберкульоз. Тоді їхнє молоко і молочні
продукти можуть бути заразними, як
що їх вживати без термічної обробки.
Але потрібно сказати, що людина
досить стійка до цієї інфекції і зара
ження збудником туберкульозу зовсім
на означає захворювання. Доля інфі
кування повністю визначається ста
ном імунологічного захисту організму.
Якщо імунітет не порушений, працює
надійно, то інфікування, після набуття
організмом специфічної чутливості до
збудника туберкульозу, набуває зво
ротнього розвитку і не переходить в
хворобу. Але, якщо імунологічна сис
тема ослаблена, тоді інфікування мо
же поступово розвиватись і перехо
дить в клінічні форми захворювання на
туберкульоз.
Хвороби або стани, які обумовлю
ють зниження імунологічного захисту
називають факторами підвищеного
ризику захворюваності на туберку
льоз. До них відносять такі захворю

вання як ВІЛ/СНІД, цукровий діабет,
хронічні захворювання шлунковокиш
кового тракту та дихальної системи,
затяжні стреси, хронічна алкогольна
інтоксикація, наркоманія, самоліку
вання імунодепресантами, а також
соціальна дезадаптованість. Таких
осіб беруть на диспансерний облік і
регулярно (щорічно) проводять їм
профілактичне флюорографічне обс
теження на туберкульоз. Це дає мож
ливість виявити захворювання на ран
ніх етапах його розвитку, коли клінічних
проявів ще може не бути. Це важливо
пам’ятати не тільки особам з такими
проблемами із здоров’ям, а й їх рід
ним та близьким.
Якщо встановлено діагноз туберку
льозу, це не трагедія. Туберкульоз в су
часних умовах лікується досить ефек
тивно. Але для цього потрібно прояви
ти максимум зусиль не тільки медич
ним працівникам, а й хворому. Справа
в тому, що лікування туберкульозу про
водять протягом 6 і більше місяців. Це
вимагає від хворого терпіння і витрим
ки по дотриманню лікувального режи
му. Часто у хворих на це не вистачає
терпіння і вони припиняють прийом
протитуберкульозних препаратів, що
обумовлює не ефективність лікування,
загострення хвороби або ранні реци
диви і формування стійкості збудника
туберкульозу до протитуберкульозних
препаратів. Це породжує нові якості
як збудника хвороби, так і самого зах
ворювання, коли потрібно змінювати
стандартні режими лікування з вико
ристанням менш ефективних і більш
токсичних препаратів, що суттєво
збільшує термін лікування, а ефектив
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ність не підвищується. Отже, тільки су
воре дотримання хворим режиму ліку
вання може бути запорукою його ус
пішного одужання.
Також потрібно пам’ятати, що загро
зу передачі інфекції може нести не
тільки хворий, а також його особисті
речі, предмети особистого і домаш
нього використання. Щоб уникнути ін
фікування через них потрібно дотри
муватись особистої гігієни як хворим,
так і особам, які проживають із ним.
Потрібно пам’ятати, що збудник тубер
кульозу гине при кип’ятінні протягом
декількох хвилин. Але якщо він в мок
роті, то кип’ятити потрібно не менше 45
хвилин. Так можна обробляти посуд і
інші речі, які не псуються при кип’ятінні.
Якщо ж хворого на відкриту форму ту
беркульозу госпіталізують на стаціо
нарне лікування, то вдома обов’язко
во проводять заключну дезинфекцію,
яка включає спалювання малоцінних
речей, камерну обробку, ультрафіо
летове опромінення меблів і капіталь
ний ремонт приміщень після дезин
фекції. Це дуже важливо, оскільки
збудник туберкульозу може довго збе
рігатись на стінах, стелі, підлозі та із
пилом підніматись в повітря, обумов
люючи повторні інфікування всіх, хто
проживає в таких необроблених при
міщеннях.
Тільки дотримання профілактичних і
протиепідемічних заходів може бути
гарантією того, що туберкульозна ін
фекція буде подолана як в окремих
сім’ях, так і в країні.

Професор кафедри внутрішньої
медицини №3 з фтизіатрією
А.Г. Ярешко
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