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Всеукраїнська навчальнонаукова конференція з міжнародною участю
26 березня 2015 року на ба
зі Вищого державного нав
чального закладу України «Ук
раїнська медична стоматоло

дом такого навчання студен
тів, методикою і практикою
цього впровадження, визна
чив мету імплементації кон

ки, оцінку компетентності сто
матологів та визначивши спо
соби формування професій
ної компетентності.
Широко розкрив тему «Роль
навчально практичного цен
тру сімейної медицини у фор
муванні професійних навичок
сімейного лікаря», підготовле
ну колективом авторів проф.
Жданом В.М., доц.Іваницьким
І.В., доц.Шилкіною Л.М., до
цент Іваницький І.В., визначив
ши основні напрямки роботи
Центру, представивши його
структуру, методичну, нав
чальну та лікувальну діяль
ність.
Із цікавою доповіддю «Кому
нікативна культура педагога
як один із напрямів удоскона
лення підготовки медичних

гічна академія» відбулася тра
диційна щорічна навчально
науково конференція з міжна
родною участю «Основні нап
рямки удосконалення підго
товки медичних кадрів у су
часних умовах».
Зі вступним словом виступив
проректор з наукової роботи,
д.мед.н., професор Кайда
шев Ігор Петрович. Він наголо
сив, ми повинні спробувати
підвести під навчання студен
тів не тільки методичну базу, а
й обгрунтувати її та намагати
ся оцінити доповіді з позиції
ефективності й якості – тоді бу
де досягнута наукова та мето
дична мета, яку переслідує ця
конференція.
Також Ігор Петрович приві
тав усіх присутніх з відкриттям
та роботою конференції і пе
редав побажання плідної
праці від ректора академії
професора В.М Ждана.
Начальник навчального від
ділу, д.біол.н., доцент С.М. Бі
лаш оголосив початок реалі
зації програми конференції.
І першим, від колективу ав
торів проф.Волгина М. та
проф.Новикова В.М., із допо
віддю «Электронное дистан
ционное обучение (E LEAR
NING) – современный инстру
мент комбинированного обу
чения на кафедрах пропедев
тики стоматологических забо
леваний» виступив професор
М. Волгин із Австрії. Він корот
ко доповів про актуальність ці
єї теми, поділився своїм досві

цепції, а також представив
результати успішності студен
тів після дистанційного нав
чання, наголосивши, що кон
цепція комбінованого навчан
ня має широкі можливості до
застосування в навчальних
процесах та істотно поліпшує
якість навчання і комунікації.
Ігор Петрович, від імені адмі
ністрації академії, подякував
М. Волгину за дуже актуаль
ний виступ і вручив диплом за
участь у конференції.
Досконало висвітлила тему
«Особливості
формування
професійної компетентності
лікарів стоматологів на після
дипломному етапі» асистент
Падалка А.І., підготовлену у
співпраці з проф.Шешуковою
О.В., доц.Лохматовою Н.М.,
окресливши основні її аспек
ти, давши поняття компетенції
для медичної освіти і практи

кадрів у сучасних умовах»
(проф.Шейко В.Д., доц.Пана
сенко С.І., доц.Крижанов
ський О.А.), виступив доцент
Панасенко С.І., визначивши
систему педагогічних компе
тенцій, звернувши увагу на
важливість дотримання викла
дачами комунікативної культу
ри мовлення, що є основою
для продуктивного навчання.
На конференції було заслу
хано і 5 виступів.
Першим із темою «Активні
форми навчання студентів як
важлива складова вдоскона
лення підготовки медичних
кадрів на кафедрі ортопедич
ної стоматології з імплантоло
гією» виступив професор
Дворник В.М., у співпраці з
доц.Тесленко О.І., доц.Кузь
Г.М., ас.Кузь В.С. Присутні ма
ли змогу ознайомитися з ос
новними формами організації

навчального процесу та но
вовведеннями кафедри.
Був заслуханий і цікавий
виступ «Формування клінічно
го мислення майбутніх лікарів
– найважливіша складова під
готовки медичних кадрів»
(проф.Казаков Ю.М., доц.Пет
ров Є.Є., доц.Борисова З.О.,
доц. Треумова С.І.), який був
висвітлений професором Ка
заковим Ю.М. та ознайомив
нас із важливістю розвитку у
майбутніх лікарів клінічного
мислення та рішучості прий
няття самостійного рішення.
Дуже доречним виявився
виступ «Сучасні погляди на ін
теграцію вищої медичної осві
ти України в Європейський
простір» асистента Швеця А.І.
у співпраці з проф.Ткаченко
П.І., де було визначено основ
ні напрямки та складові су
часної вищої освіти в Україні, її
переваги та недоліки.
Асистент Краснова О.І., від
колективу авторів – проф. Го
лованова І.А., ас. Жабо Т.М.,
ас.Краснова О.І., лаконічно
розкрила тему «Актуальні пи
тання підготовки медичних
кадрів в умовах реформуван
ня», наголосивши, що ефек
тивна кадрова політика є по
тужним інструментом в ре
формуванні галузі ОЗ.
Жвавий інтерес та обгово
рення аудиторії викликав пат
ріотичний виступ професора
Катеренчука І.П. «Актуальні
завдання і проблеми підготов
ки з військової терапії на ка
федрі внутрішньої медицини
медичного ВНЗ», проілюстро
ваний слайдами та фотогра
фіями надання першої медич
ної допомоги нашим військо
вим в зоні АТО.
Загалом на конференції бу
ло заслухано 4 доповіді та 5
виступів на актуальні теми що
до удосконалення медичних
кадрів та покращення нав
чального процесу. Конферен
ція пройшла успішно та викли
кала жвавий інтерес усіх при
сутніх та збагатила новими
знаннями про сучасні іннова
ції. Наприкінці С.М. Білаш по
дякував усім за роботу та по
бажав успіхів та наснаги у по
дальшій роботі.
Єлизавета Золотарьова

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО ПРОФКОМУ
26 березня 2015 року на
звітно виборній конференції
відбулися вибори голови пер
винної профспілкової органі
зації студентів ВДНЗУ «УМСА»
та оновленого складу активу
профспілкової організації.
Вступним словом на почат
ку конференції делегатів при
вітала проректор з науково
педагогічної роботи та гумані
тарної освіти Ставицька Ната
лія Петрівна.
На конференції були при
сутні заступник декана ме
дичного
факультету
№1
Ющенко Ю.П., заступник де
кана стоматологічного фа
культету Нечепаєва Л.В., голо
ва ревізійної комісії Хижняк
Л.В., представник обласного
комітету профспілок Сазоно
ва О.В. та представники проф
груп академії.
Засідання розпочалося зі
звітної доповіді Голови первин
ної профспілкової організації
Блаженця Б.О., у якій була вик
ладена робота профспілко
вого комітету з питань соціаль
ного захисту студентів, розвит
ку студентського самовряду
У стінах Української медич
ної стоматологічної академії
є незлічима кількість талано
витих, розумних, артистичних
красунь, і переконатися в
цьому могли усі, хто завітав 24
березня на одне з найгучні
ших свят цієї весни – конкурс
«Міс УМСА 2015».
Вже традиційно з року в рік
на сцену виходять молоді,
вродливі студентки, щоб по
казати себе, свої таланти і,
звісно, незабутньо провести
вечір. Цього разу за почесне
звання «Міс Українська ме
дична стоматологічна ака
демія» змагалися сім чарів
них дівчат: Підручна Христи
на, Лохматова Тамара, Смо
лєнцева Ірина, Курбанова
Азіза, Бабич Еля, Петрукович
Вікторія та Тарасенко Анас
тасія.
Організатори цього свята
жіночності та краси доклали
чимало зусиль, щоб дійство
відбулося на найвищому рів
ні, у чудовій доброзичливій
атмосфері.
Конкурс складався з чоти
рьох етапів. Так, у першому –
«Візитка» – відбувся загаль
ний вихід учасниць. Незмін
ним залишився «Творчий кон
курс», де дівчата проявили
неабиякі таланти – співали,
танцювали, читали вірші. Тре
тім і улюбленим для глядачів
став вихід конкурсанток у
маленьких чорних сукнях, де,
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вання та досягнень в культур
но масовій та спортивно оз
доровчій роботі за 5 років.
Слово надавалося голові
ревізійної комісії Хижняк Л.В., у
доповіді якої були висвітлені
основні аспекти фінансової
діяльності та звітності студент
ської первинної профспілко
вої організації. Недоліків у ве
денні фінансової діяльності не
виявлено.
У процесі коротких виступів
делегати оцінювали роботу
студентського профкому за
довільною.
Голосування на посаду го
лови студентської профспілки
та обрання оновленого скла

ду активу проводилося відкри
тим способом, що було прий
нято більшістю голосів.
У ході конференції на поря
док денний було поставлено
два головних питання:
1. Вибори голови первинної
профспілкової організації сту
дентів ВДНЗУ «УМСА».
2. Вибори складу профспіл
кового активу профспілкової
організації.
У процесі розгляду першого
питання були висунуті для об
говорення дві кандидатури:
Онбиш Андрій – студент 4 кур
су 18 групи медичного факуль
тету №1 та Кафка Михайло –
студент 4 курсу 2 групи стома

насамперед, вельмишанов
не журі оцінювало зовнішні

ремонія нагородження. Журі
у складі ректора академії

МІС УМСА2015

данні, пластику, грацію та
артистизм. Звісно, не можна
не згадати про родзинку цьо
го дійства, на яку, мабуть, ніх
то не очікував – «Дефіле в
«амазонських» костюмах».
Протягом усього свята роз
важали глядачів гарною
програмою учасники танцю
вальних колективів академії
«Орхідея» та «Харизма», а та
кож чарівні студентки з не
менш чарівним голосом: Ва
ценко Анастасія, Дворник
Дарія та Алєксєєнко Окса
на.
І ось, нарешті, настала це

професора Ждана Вячесла
ва Миколайовича, завідува
ча кафедри хірургічної сто
матології та щелепно лице
вої хірургії з пластичною хі
рургією голови та шиї профе
сора Аветікова Давида Со
ломоновича, завідувача ка
федри отоларингології про
фесора Безшапочного Сер
гія Борисовича, голови відді
лу у справах сім’ї, молоді та
спорту Павленка Анатолія
Олеговича, івент менеджера
боулінг центру
«Турбіна»
Кошляк Мілани, голови сту
дентського
парламенту

тологічного факультету.
Для обґрунтування своєї
кандидатури обом претен
дентам було надано слово, у
якому вони зосередили увагу
делегатів на аспектах своєї
майбутньої роботи в первин
ній профспілковій організації.
Шляхом відкритого голосу
вання, більшістю голосів голо
вою первинної профспілкової
організації студентів ВДНЗУ
«УМСА» було обрано Андрія
Онбиша.
Під час розгляду другого пи
тання порядку денного ново
обраний голова представив
кандидатури оновленого ак
тиву профспілкової організа
ції.
Вітаємо Андрія з обранням
та бажаємо професійної нас
наги, продуктивної праці та
подальших успіхів у роботі з
командою!!!
Пікуль О.Ю.
Заступник голови ППО
ВДНЗУ «УМСА»,
студентка 3 курсу мед. фту №2
ВДНЗУ «УМСА» Щербини
Олександри, заступника го
лови студентської профспіл
кової організації Кафки Ми
хайла та Володимира Мосії
ченко, представника поп
арт майстерні «ROOM 309»,
зробило остаточний вибір.
Корону переможниці та ти
тул «Міс УМСА 2015» здобула
Тарасенко Анастасія, сту
дентка першого курсу ме
дичного факультету.
Першою віце міс конкурсу
стала Петрукович Вікторія.
Друга віце міс – Бабич Еля.
«Міс Оригінальність» – Курба
нова Азіза, «Міс Грація» –
Смолєнцева Ірина, «Міс Ча
рівність» – Лохматова Тама
ра, «Міс Вишуканість» – Під
ручна Христина.
Особливу вдячність вис
ловлюємо
організаторам
свята – Студентському Пар
ламенту, адміністрації ака
демії на чолі з ректором про
фесором Жданом В.М. та
спонсорам, якими були Боу
лінг центер «Турбіна», фло
рист декоратор Ольга Кис
ла, «Львівська кав’ярня», Від
діл у справах сім’ї, молоді та
спорту Полтавської обл
держадміністрації та май
стерня поп арт портретів
«ROOM 309».
Пресслужба Студентського
парламенту

Трибуна лікаря

ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЯ
12 березня у ВДНЗУ
«УМСА» відбулася інте
лектуальна гра «Брейн
ринг» між студентами
п’ятих курсів стомато
логічного факультету.
Ця подія мала не прос
то ігровий, а ще й свят
ковий характер, оскіль
ки була приурочена до
дня 8 березня.
Проводили гру про
фесор Аветіков Давид
Соломонович і канди
дат медичних наук Ло
кес Катерина Петрів
на, енергія та емоцій
ність яких підтримували
настрій протягом усьо

го конкурсу. Разом із
ведучими відкрив цю
подію запальний тан
цювальний
колектив
«Харизма».
Було
створено
дев’ять команд по п’ять

учасників, які змагали
ся за звання найрозум
нішого стоматолога. В
результаті напруженої
інтелектуальної битви
перемогла команда
«Пломбір», друге місце

зайняла команда «Век
тор» і третє – команда
«Чистим за любовь». Всі
переможці отримали
дипломи та цінні призи.
Несподіваним сюр
призом стала поява ко
лишньої студентки на
шої академії – Бабич
Катерини, яка подару
вала учасникам серти
фікати на частування
від «Львівської кав’ярні».
Підтримати майбут
ніх стоматологів завіта
ли проректор з вихов
ної роботи Ставицька
Н.П., представники сто
матологічного декана

ту, працівники кафедр,
викладачі та однокур
сники.
Про глядачів також
не забували, у перер
вах між грою викладачі
кафедри
хірургічної
стоматології та студен
ти радували всіх своїм
співом.
Вітаємо переможців
та щиро дякуємо орга
нізаторам заходу – ка
федрі хірургічної сто
матології з щелепної
лицевою хірургією за
такий чудовий конкурс,
учасникам за гарну гру.

Пресслужба СП

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
До Всесвітнього дня письменника (3
березня) та Всесвітнього дня поезії (21
березня) кафедра українознавства та
гуманітарної підготовки ( зав.кафедри
доц.Т.О. Лещенко), викладачі предмета
«Українська мова за професійним спря
муванням» (викл. Юфименко В.Г., доц.
Шарбенко Т.В.), влаштували мистецько
культурний захід «БО СЛОВОМ ПЕРЕПОВ
НЕНА ДУША» в групах студентів першо
курсників стоматологічного, медичного
№1 та медичного №2 факультетів у фор
маті «Свіжа кров».
Упродовж навчального року виклада
чі кафедри шукали молодь, якій цікава
література, яка пише і не боїться підда
вати свою творчість критиці, яка готова
працювати для розвитку культурного се
редовища академії, міста.
«Свіжа кров» – це пошук невідомих
імен, облич та нового мистецтва.
На літературний подіум уперше зій
шли студенти письменники початківці, в
яких вирує свіжа, ще молода кров аван
гарду та постмодерну і, безперечно,
незмінної класики. Це, переважно, пое
ти, які вірять у те, що пишуть, і пишуть про
те, у що вірять! Молоді та перспективні:
Щербак Надія, Ковтун Руслан, Корнєва
Таня, Омеляненко Денис, Свинаренко
Катерина, Бровко Віка, Курилко Леся,
Дем’янко Віталіна, Гладун Анастасія,
Петрунько Марина, Гайва Володимир,
Глінська Влада, Білан Дар’я, Овчаренко
Наталія, Юрко Валерія, Білишко Андрій,
Тарасенко Анастасія, Чірікова Тетяна,

Коломієць Оксана, Заяць Юля, Парген
танян Марина та інші.
Учасники заходу дивували, змушували
захоплюватись ними.
Білишко Андрій був першим. Інтонація
його голосу і вірші – все це гармонійно
поєднувалось, заплющувало очі і ніби
переносило в іншу реальність.
Підхопив ритм і настрій Андрія лірич
ний поет – Світлай (псевдонім). Слід заз
начити, що мотив «надії та світлого ко
хання» пронизував усі поезії, якими поді
лився з публікою Світлай. Він вірить у
справжнє кохання, дружбу, у справжніх
людей та через свою творчість дарує
надію іншим.
Продовжила занурення в інший вимір
Дем’янко Віталіна. Її поезія перетікала з
одної в іншу, вражала грою слів та
ілюзіями, які повзли по шкірі мурахами.
На мить Віталіна дозволила проникнути у
свій бурхливий, метафоричний, але
прекрасний світ.
До реальності повернула публіку тен
дітна дівчина з сильною, подекуди гос
трою поезією. Паргентанян Марина го
ворила відверто, говорила в очі, говори
ла, бо не могла змовчати. І публіка відпо
відала їй поглядом та розумінням в очах.
Наступною читала Глінська Влада. Від
цієї дівчини з цікавою зовнішністю та смі
ливим поглядом очікували чогось незви
чайного. І очікування ці справдились, бо
поезія Влади вражала контрастністю,
але неймовірною близькістю до кожно
го слухача.

Овчаренко Наталія стала другою, хто
змусив заплющити очі публіку. І на відміну
від Андрія, зробила вона це свідомо, під
час прочитання свого прозового твору
«Не впадіть навіть тоді, коли треба впас
ти».
Тарасенко Анастасія. Її поезія уособ
лювала легкість, невагомість, іноді осін
ню меланхолію, але в усьому цьому бу
ла краса, яку вклала туди поетеса.
Слухати із заплющеними очима мож
на було і наступного поета. У поезіях
Корнєвої Тані чулися відлуння чогось ар
хаїчного та вічного. Цей поет вдало по
казав та описав не лише буденні речі,
але їх тіні, відображення, відбитки, що
зберігає у собі пам’ять та життя.
Завершив космічний і проникливий
Ковтун Руслан. Якщо інші читали пере
важно поезію, то Сергій зачитав уривки
зі свого прозового твору «Последова
тель» у стилі фентезі. Аудиторія поринула
у зовсім інший вимір.
Отож сподіваємося, що цей захід у
рамках проекту «БО СЛОВОМ ПЕРЕПОВ
НЕНА ДУША» далеко не останній, і «сві
жа кров» ще не раз запульсує у стінах
нашої академії (і не тільки в них). Части
на студентів вирішила взяти участь у Пол
тавському VII щорічному літературному
конкурсі на здобуття премії імені М.В.Го
голя серед учнівської та студентської
молоді м.Полтави.
В.Г. Юфименко,
викладач кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки
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Кафедра україноз
навства та гуманітарної
підготовки, викладачі

предмета «Українська
мова за професійним
спрямуванням» (доц.
Лещенко Т.О., доц.
Шарбенко Т.В., викл.
Юфименко В.Г.) до юві
леїв (19 березня) видат
них класиків українсь
кої літератури М.Т. Риль
ського (120 річниця з
дня народження) і Л.В.
Костенко (85 річниця з
дня народження) про
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вели низку заходів, при
урочених цим величним
постатям України, зі
студентами І курсу ме
дичного і стоматологіч
ного факультетів та з клі
нічними ординатора
ми, які зараз навчають
ся на кафедрі.
Зі вступним словом
виступила завідувачка
кафедри доц.Лещенко
Т.О. і прочитала кращі

вірші ювілярів. З метою
вшанування
творчої
спадщини поетів після
перегляду
студенти
натхненно прочитали
поезії видатних класи
ків літератури Л.Костен
ко та М.Рильського.
Щиро звучали їхні пое
тичні одкровення з уст
студентів першокур
сників нашої академії:
Нечпай
Анастасії

Анатоліївни – 7 гр., І
курс стомат. ф т; Бори
сової Юлії Олегівни – 7
гр., І курс стомат. ф т;
Ковтун Дарії Сергіївни
– 7 гр., І курс стомат. ф
т; Федоренко Тетяни
Василівни – 12 гр., І курс
стомат. ф т.
В.Г. Юфименко,
викладач кафедри ук
раїнознавства та гумані
тарної підготовки

сторінка 3

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ БЕРЕЗНЯ
11 березня 2015 року
змаганнями з настільного
тенісу розпочалася щоріч
на студентська Спартакіа
да академії серед курсів
та факультетів. Близько 20
учасників з 6 команд вибо
рювали право бути кращи
ми з цього виду спорту в
ВДНЗУ «УМСА».
У напруженій боротьбі
перше місце виборола ко
манда 1 курсу медичного
факультету. Друге місце – у
команди 2 курсу медичного
факультету, а третє місце по
сіла команда 1 курсу стома
тологічного факульте ту.
Головний суддя змагань
Бурцева Галина Валеріївна
відзначила, що змагання
пройшли на високому рівні,
а всі без виключення учас
ники продемонстрували
«жагу до перемоги».
14 березня 2015 року на
базі спортивного комплек
су «Спартак» відбувся Чем
піонат Полтавської області
з вільної боротьби серед
чоловіків та жінок. Близько
100 спортсменів з Полтави,
Глобино, Миргорода, Лу
бен та Зінькова виборюва
ли право бути найсильніши
ми з цього виду спорту в
Полтавському регіоні. Се
ред учасників змагань були
члени збірної команди
ВДНЗУ «УМСА» з вільної бо
ротьби, яких готував май
стер спорту України Поно
марьов В.В. Наші студенти
борці три рази сходили на
п’єдестал пошани. Барган
Крістіна (в/к 69 кг) стала
чемпіонкою змагань. Ала
дочкін Антон (в/к 57 кг) та
Чувальський Сергій (в/к 74
кг) завоювали бронзу.
26 березня 2015 року від
булися урочистості з наго
ди 80 річчя створення фіз
культурно спортивного то
вариства «Спартак», під егі
дою якого проводить спор
тивно масову роботу проф
спілка працівників медич
них закладів. На відзначенні
цієї події було проведене
нагородження активістів
спортивного руху та закла
дів, в яких колективи показу
ють високі досягнення, про

водять активну оздоровчо
фізкультурну діяльність. Гра
моту від Центральної ради
ФСТ «Спартак» за багато
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річну плідну співпрацю з то
вариством отримав спор
тивний загал ВДНЗУ «УМ
СА». Подякою від міського

голови за активну грома
дянську позицію, високий
професіоналізм, вагомий
особистий внесок у розви
ток фізичної культури і спор
ту в місті Полтава була від
значена начальник спор
тивного комплексу акаде
мії, віце президент СК «Ме
дик», майстер спорту СРСР
з веслування Каплуновська
І.М. Грамотою від Централь
ної ради «Спартак» та ме
даллю з нагоди 80 річчя від
дня заснування товариства
за виховання учнівської і
студентської молоді була
нагороджена
учасниця
Олімпійських Ігор в Сеулі,
неодноразова чемпіонка
та рекордсменка Європи і
світу, майстер спорту СРСР
міжнародного класу з пла
вання, старший викладач
кафедри
фізвиховання
ВДНЗУ «УМСА» Копчикова
С.Г.
19 березня 2015 року
змаганнями з волейболу
продовжилась студентська
Спартакіада академії се
ред курсів та факультетів.
Цьогорічний волейбольний
«марафон» зібрав близько
45 учасників з 4 команд.
У напруженій боротьбі
чемпіонський титул дістав
ся команді 1 курсу медич
ного факультету. Срібні ме
далі – у команди 2 курсу
стоматологічного факульте
ту, а бронзові нагороди от
римала команда 2 курсу
медичного факультету.
Представники команд та
головний суддя змагань
Дьяченко Юрій Альберто
вич були приємно вражені,
що змагання з волейболу
зібрали більш ніж 50 чоловік
вболівальників, що свідчить
про велику популярність во
лейболу серед студент
ської молоді.
І.М. Каплуновська.
Віцепрезидент Спортивного
клубу «Медик».
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