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Газета ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації

ÏÎÍÎÂËÅÍÍß ÄÂÎÑÒÎÐÎÍÍÜÎ¯ ÓÃÎÄÈ
На запрошення президен$
та Дунайського Приватно$
го Університету Марги Б.
Вагнер$Пішель делегація
академії у складі ректора
академії В. Ждана, прорек$
тора з наукової роботи
І. Кайдашева та завідувача
кафедри ортопедичної сто$
матології з імплантологією
В. Дворника перебувала у
м. Кремс (Австрія) для
участі в академічній освіт$
ній науково$дослідницькій
конференції.
В рамках заходу були
обговорені питання щодо
подальшої співпраці між
Вищим державним нав
чальним закладом Украї

ни «Українська медична
стоматологічна академія»
та Дунайським Приват
ним Університетом.
У результаті зустрічі бу
ло поновлено двосторон
ню угоду про співпрацю
між Вищим державним
навчальним закладом Ук
раїни «Українська медич
на стоматологічна акаде
мія» та Дунайським При
ватним Університетом,
який передбачає обмін
студентами, клінічними
ординаторами та науково
педагогічними кадрами
стоматологічного та ме
дичного факультетів.
У ході зустрічі були об

говорені перспективи що
до приєднання Дунай
ського Приватного Уні
верситету до консорціуму
медичних університетів

MEDEA в рамках програ
ми Еразмус+ та створення
АвстроУкраїнської асо
ціації медичних праців
ників.

« А К Т УА Л Ь Н І П И ТА Н Н Я К Л І Н І Ч Н О Ї М Е Д И Ц И Н И »
НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЛІКАРІВІНТЕРНІВ, МАГІСТРІВ ТА КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ
В аудиторії №5 ВДНЗУ «УМСА»
відбулася щорічна науково$практич$
на конференція лікарів$інтернів, ма$
гістрів та клінічних ординаторів
«Актуальні питання клінічної меди$
цини».
У роботі конференції взяли
участь лікаріінтерни, базові керів
ники, завідувачі профільних ка
федр та викладачі, магістри та клі
нічні ординатори.
Виконано 115 наукових робіт, які
опубліковані у збірнику тез.
З доповідями на пленарному засі
данні виступили:
На секційному засіданні «Клініч
на медицина» було представлено 20
доповідей, з яких диплом I ступеня
отримала Бубир Л.М. – фах «Педіат
рія»; диплом II ступеня отримали
лікаріінтерни Муратова О.В. – фах
«Неонатологія», Гвоздьов М.А. – фах
«Психіатрія»; диплом III ступеня –
Пушко О.О., фах «Неврологія», Сав
ченко Г.Б. – фах «Урологія», Суходо
лов А.Г. – фах «Хірургія».

У секційному засіданні «Стома
тологія» взяв участь 91 лікарін
терн. Було представлено 18 допо
відей.
Диплом I ступеня отримала Сидо
ренко А.В.; диплом II ступеня отри
мали лікаріінтерни Глущенко Ю.В.,
Веретільник А.В.; диплом III ступе
ня – Малюченко О.М., Кармалита
М.Д., Товма А.П.

Науковопрактична конференція
підвела підсумок річної науково
дослідної роботи лікарівінтернів,
магістрів, клінічних ординаторів та
показала їх достатньо високий про
фесійний рівень.
Проректор з науково педагогічної
роботи та післядипломної освіти
професор Скрипник І.М.

«ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ТА СВІТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
В С Е У К РА Ї Н С Ь К А Н А У К О В О  П РА К Т И Ч Н А К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я
В аудиторії №5 ВДНЗУ
«УМСА» відбулася Всеук
раїнська науковопрактич
на конференція з міжна
родною участю «Організа
ційні і правові засади опти
мізації системи охорони
здоров’я в Україні та світі в
сучасних умовах».
Співорганізаторами кон
ференції виступили Департа
мент охорони здоров’я Пол
тавської облдержадмініс
трації та Польське Товарис
тво громадського здоров’я.
Модераторами
конфе
ренції були: ректор ВДНЗУ
«УМСА» професор Ждан
В.М., директор Департамен
ту охорони здоров’я Полтав
ської ОДА доцент Лисак
В.П., завідуюча кафедрою
соціальної медицини, орга
нізації та економіки охорони
здоров’я з біостатистикою
професор Голованова І.А.,
заступник директора ДЗ
Центр медичної статистики
Дяченко С.О., радник Мініс
терства охорони здоров’я з
питань фінансування ОЗ
«USEID» Н. Кадирова.
Ми раді були вітати гостей
конференції: з Національно
го медичного університету
ім. Богомольця – завідувач
кафедри гігієни та екології
№3 професор Гаркавий С.І.,
професор кафедри гігієни

та екології №1 Гринзовський
А.М., з Державної наукової
установи «Науковопрактич
ний центр профілактичної та
клінічної медицини» Дер
жавного управління справа
ми – завідувач наукового
відділу організації медичної
допомоги професор Ящен!
ко Ю.Б., заступник керівни
ка Управління охорони здо
ров’я та санітарнокурор
тних закладів ДУС, ст. науко
вий співробітник, к.мед.н.
Гандзюк В.А., старший нау
ковий співробітник, к.мед.н.
Кондратюк Н.Ю., з Харків
ської медичної академії піс
лядипломної освіти – завіду
вач кафедри соціальної ме
дицини, управління та бізне
су в охороні здоров’я, про
фесор Сердюк О.І., профе

сор Короп О.А., з Харків
ського національного уні
верситету імені В.Н. Каразі
на – завідувач кафедри гігіє
ни та соціальної медицини,
професор Даниленко Г.М.,
з Сумського державного уні
верситету – завідувач кафед
ри громадського здоров’я,
професор Сміянов В.А.
В роботі конференції та
кож взяли участь організа
тори охорони здоров’я, на
уковці з різних навчальних
закладів, керівники лікуваль
них закладів міста та облас
ті, лікарі практичної охорони
здоров’я, завідувачі кафедр
і викладачі, аспіранти, ліка
рікурсанти, лікаріінтерни
та студенти.
З надзвичайно цікавими
доповідями на пленарному

засіданні виступили: ректор
академії професор Ждан
В.М., директор Департа
менту охорони здоров’я
Полтавської ОДА доцент
Лисак В.М., професор Анд!
жей М.Фал (Польща) та інші.
Пленарне засідання кон
ференції склалося з наступ
них важливих сесій в царині
соціальної медицини та ор
ганізації охорони здоров’я:
Сесія 1. «Основні аспекти
реформування
системи
охорони здоров’я в Україні».
Сесія 2. «Концептуальні
підходи до формування кад
рового потенціалу служби
громадського здоров’я».
Сесія 3. «Профілактика не
інфекційних захворювань».
Секційне засідання від
крили керівники лікувальних
закладів з доповідями сто
совно актуальних тем ре
формування галузі охорони
здоров’я.
В рамках конференції був
підписаний договір про
співробітництво між ВДНЗУ
«УМСА» та Білоруською ме
дичною академією після
дипломної освіти.

Н.О. Ляхова.
Викладач кафедри соціальної
медицини, організації
та економіки охорони
здоров’я з біостатистикою.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ2017
Конкурс проведений згід
но з наказом ректора №21
від 17.01.2017 р. «Про прове
дення конкурсу наукових
праць
молодих
учених,
присвяченого Дню науки
(20.05.2017 р.)».
На конкурс було подано 40
наукових статей (у 2016 р. –
42, у 2015 р. – 49).
Експертиза наукових праць
молодих учених була прове
дена у 2 етапи:
1). визначеня найкращих
робіт за секціями:
– Стоматологія (із 15 ста
тей);
– Клінічна медицина №1 (те
рапія, неврологія, психіатрія,
педіатрія, інфекційні хвороби,
шкірновенеричні хвороби,
загальна гігієна, соц. меди
цина) (із 8 статей);
– Клінічна медицина №2 (хі
рургія, акушерство і гінеколо
гія, урологія, ЛОРхвороби,
травматологія, онкологія, оф

2 сторінка

тальмологія) (із 5 статей);
– Експериментальна меди
цина та морфологія (із 5 ста
тей);
– Гуманітарні проблеми ме
дицини та питання викладан
ня у вищій медичній школі (із 7
статей);
2). обрання двох найкра
щих робіт комісією з визна
чення переможців конкурсу.
Найкращими науковими
працями визначено:
– Стоматологія – стаття Во!
ронкової Г.В. (кафедра орто
донтії) та Попело Ю.В. (ка
федра дитячої хірургічної сто
матології з пропедевтикою хі
рургічної стоматології);
– Клінічна медицина №1 –
стаття Хайменової Г.С. (ка
федра сімейної медицини і
терапії);
– Клінічна медицина №2 –
стаття Должкового С.В. (ка
федра хірургії №2);
– Експериментальна меди

цина та морфологія – Філенко
Б.М. (кафедра патологічної
анатомії з секційним курсом);
– Гуманітарні проблеми
медицини та питання викла
дання у вищій медичній шко
лі – Лисанець Ю.В., Гаврильє!
ва Л.Г. (кафедра іноземних
мов з латинською мовою та
медичною термінологією).
Оцінювалися такі показни
ки: науковий внесок (до 30
балів), практичний внесок (до
25 балів), оригінальність (до
20 балів), ясність викладу (до
15 балів), відповідність статті
вимогам до її оформлення
(до 10 балів).
Комісія з визначення пере
можців конкурсу керувалася
ідеєю поєднання високої на
уковості (наукової новизни) з
якісним оформленням одер
жаних результатів у вигляді
наукової статті.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ конкурсу
визначено такі роботи:
Воронкова Ганна Володи
мирівна «Зміни біохімічних по
казників ротової рідини у па
цієнтів, які знаходяться на ор
тодонтичному лікуванні бре
кетсистемою» (кафедра ор
тодонтії);
Лисанець Юлія Валеріївна,
Гаврильєва Ксеня Григорівна
«Medical neologisms in the Bri
tish mass media discourse» (ка
федра іноземних мов з латин
ською мовою та медичною
термінологією).
Дякуємо всім учасникам
конкурсу, членам журі та
особливо головам секцій, які
забезпечили
проведення
цього заходу.

Голова ради молодих учених,
професор Костенко В.О.
Секретар ради молодих
учених,
доцент Міщенко А.В.

Трибуна лікаря

«МОЯ ПЕРША ПЛОМБА»
КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Кафедрою пропедевтики
терапевтичної стоматології
було проведено традицій
ний конкурс професійної
майстерності «Моя перша
пломба» серед студентів
3го курсу стоматологічно
го факультету та студентів
факультету підготовки іно
земних студентів.
Ще до початку конкурсу
було оголошено про пер
ший клінічний етап його про
ведення, що відбувався на
базах кафедри. Студенти
3го курсу (лікар та асис
тент), під керівництвом дос
відчених викладачів кафед
ри, проводили клінічний при
йом стоматологічних хворих
та постановку своєї першої
пломби. Результати прове
дення першого етапу студен
ти представляли на розсуд

компетентного журі у вигляді
фотозвіту та мультимедійної
презентації. За результатами
відбіркового презентаційно
го етапу конкурсу в другий
етап вийшло 16 студентів.
Другий етап конкурсу про
водився у вигляді усних відпо
відей на поставлені запитан
ня, а також включав конкурс
ораторського мистецтва.
До фіналу вийшло 4 сту
дента: Доронін Артем, Боє
вець Кристина, Тищенко
Дмитро, Чиркова Валерія. У
фіналі вони мали проде
монструвати свої практичні
знання
стоматологічного
інструментарію, правил та
методик його застосування.
Переможцем стала сту
дентка 3го курсу стомато
логічного факультету Чирко!
ва Валерія. Друге місце по

сів Тищенко Дмитро. Третє
місце поділили між собою
Доронін Артем та Боєвець
Кристина. Усі переможці от
римали цінні призи.
Заохочувальні призи від
журі здобули студенти фа
культету підготовки інозем
них студентів Баймухамме!
дов Езіз та Атамуратов Аб!
дулла. Серед присутніх та
кож було проведено кон
курс на кращу групу вболі
вальників, котрі отримали від
журі солодкі подарунки.

Конкурс пройшов у друж
ній, теплій та веселій атмос
фері. Студентиучасники по
казали гарні практичні вміння
та ґрунтовні теоретичні знання
з терапевтичної стоматології.
Бажаємо всім учасникам
конкурсу перемог, профе
сійного зростання та по
дальшого вдосконалення
набутих знань та вмінь!

С.А. Павленко,
О.В. Павленкова.
Кафедра пропедевтики
терапевтичної стоматології.

КОНКУРС НА КРАЩУ НАВЧАЛЬНУ ІСТОРІЮ ХВОРОБИ
Написання історії хворо
би на 4 курсі – обов’язкова
складова навчального пла
ну і програми з внутрішньої
медицини. Це підсумок
засвоєння студентом тео
ретичного матеріалу з ме
тодів діагностики, лікування
та опанування практичними
навичками обстеження па
цієнтів терапевтичного про
філю, що сприяє творчому
підходу та формуванню клі
нічного мислення майбутніх
лікарів.
Продовжуючи традиції ка
федри внутрішньої медици
ни №1, у 20162017 н.р. був
проведений конкурс на
кращу навчальну історію
хвороби серед студентів 4
курсу медичних факультетів
№1 і №2 та факультету підго
товки іноземних студентів.
На останній в цьому нав

чальному році лекції були
підведені підсумки конкурсу:
 І місце зайняв студент 24
групи мед. фту №1 Афа!
нас’єв Євген Ігорович;
 ІІ місце посіли студенти
мед. фту №1 Гуртовий Іван Ро!
манович (2 гр.) та Городниць!

ка Інеса Михайлівна (21 гр.);
 ІІІ місце розділили сту
дентка 13 групи мед. фту №1
Корнієнко Наталія Вікторівна
та студент 2 групи мед. фту
№1 Зезекало Єфім Олегович.
Переможців конкурсу на
городили дипломами відпо

відних ступенів та вручили
монографії і посібники, вида
ні співробітниками кафедри.

Професор Скрипник І.М.,
доцент Маслова Г.С.
Кафедра внутрішньої
медицини №1.

ЩЕ ОДНА ПЕРЕМОГА. ВІТАЄМО!
Магаляс Дар’я, студен
тка 16 групи І курсу стома
тологічного
факультету
ВДНЗ України «УМСА», по
сіла ІІІ місце на фінально
му етапі VIІ Міжнародного
мовнолітературного кон
курсу учнівської та сту
дентської молоді імені Та
раса Шевченка!
До участі в обласному і
міжнародному етапах цьо
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го конкурсу студентку готу
вали викладачі української
мови кафедри україноз
навства та гуманітарної під
готовки (зав.кафедри до
цент Лещенко Т.О.).
Урочиста церемонія на
городження переможців VIІ
Міжнародного мовноліте
ратурного конкурсу учнів
ської та студентської моло
ді імені Тараса Шевченка

відбулася 20 травня 2017
року напередодні відзна
чення визначної для всіх ук
раїнців дати, дня перепохо
вання Тараса Шевченка, в
Каневі на Чернечій горі в
музеї Шевченківського наці
онального заповідника.
Вітаємо і бажаємо нашій
переможниці подальших
успіхів і нових досягнень!

сторінка 3

ЛІКАРІ З ГУМОРОМ
На базі Вищого державно
го навчального закладу Ук
раїни «Українська медична
стоматологічна академія»
відбувся ІV академічний на
уковий конкурс «Лікарі з гу
мором» для 13 курсів, де 4
креативні команди проде
монстрували свої знання.
Організаторами інтелекту
альнорозважальної гри вис
тупила Рада студентського
наукового товариства: Вла
дислав Синенко, Анна Без
коровайна, Наталія Дрижак,
Вікторія Войнаш, Кристина
Павловська, Єфим Зезека
ло, Світлана Лаврінець, На
талія Саула, Роман Рева.
Викладачі, співробітники
та студенти академії охоче
спостерігали за дійством та
вболівали за наших кмітли
вих конкурсантів.
Цього року було запро
ваджено новий цікавий кон

курс «Аудіопитання», який
став гарним доповненням
до загальної програми.
Прикрасили вечір чарівні
ведучі – Валерія Данільченко
та Олена Сербіненко.

За результатами змагання
місця розподілилися наступ
ним чином:
1 місце – команда «Мед!
ники!кумедники»;
2 місце – команда «ЛСД»;
3 місце – команда «Дже!
нерики»;
4 місце – команда «Лечо».

Всі команди отримали со
лодкі подарунки, а пере
можці – дипломи та сертифі
кати на відвідування квест
кімнати «Ізоляція».
Дякуємо всім за таку яск
раву гру! Вітаємо перемож
ців! Та до нових зустрічей!
Рада СНТ.

«ВОЛОНТЕРСТВО В ЄВРОПІ»
У ВДНЗУ «УМСА» було
проведено круглий стіл «Во
лонтерство в Європі». Захід
був ініційований ВДНЗУ
«УМСА» за підтримки Уп
равління у справах сім’ї мо
лоді та спорту виконкому
Полтавської міської ради
та присвячений Дню Євро
пи в Україні.
У роботі круглого столу
взяли участь Павленко А.О. –
начальник відділу реалізації
молодіжної політики Управ
ління у справах сім’ї молоді
та спорту виконкому Полтав
ської міської ради, Каюн
В.О. – в.о. директора ОМЦ,
Жанет Нгуян – волонтер Кор
пусу Миру, Шамота Н.О. –
керівник ГО «Вихід Є», По!
хилько В.І. – проректор з нау
ковопедагогічної та вихов
ної роботи ВДНЗУ «УМСА»,
Ющенко Ю.П. – заступник
декана медичного факульте
ту №1 з виховної роботи, во
лонтери Полтавського націо
нального педагогічного уні
верситету ім. В.Г. Короленка
та студенти нашої академії,
волонтери загону «Єдність».
З привітальним словом до
учасників заходу звернулися
проректор з науковопеда
гогічної та виховної роботи

професор В.І. Похилько та
заступник декана медичного
факультету №1, координатор
волонтерського загону «Єд
ність» доцент Ю.П. Ющенко.
Присутні у конструктивно
му діалозі обговорили важ
ливі питання, визначили зна
чимість волонтерства у сві
товому вимірі, охопили ос
новний спектр волонтер
ських проектів та ознайоми
лися з досвідом волонтер
ської діяльності європей
ських країн, окреслили акту
альні проблеми полтавської
громади, до вирішення яких
можуть долучатися волон
терські організації міста,
можливі напрямки співпраці
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і впровадження досвіду во
лонтерської діяльності євро
пейських
країн,
шляхи
об’єднання спільних зусиль
для проведення волонтер
ських проектів.
Також на заході була зас
лухана пізнавальна презен
тація волонтера Корпусу
Миру Жанет Нгуян та цікаві й
креативні виступи наших
студентів: «Волонетерство у
Франції» – Безкоровайна Ан
на; «Волонтерський рух у Ве
ликобританії» – Голуб Людми
ла; «Німеччина і волонтер
ський рух» – Школьний Вадим.
Також, волонтерський за
гін «Єдність» разом із викла
дачами кафедр пропедев

тики внутрішньої медицини з
доглядом за хворими, за
гальної практики (сімейної
медицини) та нервових хво
роб з нейрохірургією та ме
дичною генетикою в «Євро
пейському містечку» на Те
атральній площі проводили
санітарнопросвітницьку ро
боту та тренінги з формуван
ня навичок вимірювання ар
теріального тиску, раціо
нального харчування, сані
тарногігієнічного догляду за
ротовою порожниною. Туди
ж, в рамках перебування у
Полтаві з робочим візитом,
завітала Міністр освіти і нау
ки України Лілія Гриневич.
Єлизавета Золотарьова.
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