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22 червня 2017 року в па
лаці дозвілля «Листопад»
відбулося урочисте засі
дання вченої ради Вищого
державного навчального
закладу України «Україн
ська медична стоматоло
гічна академія» з нагоди
випуску студентів медич
них факультетів №1, №2,
стоматологічного факуль
тету та факультету підготов
ки іноземних студентів.
630 випускників стали
дипломованими спеціаліс
тами, 33 з них отримали
дипломи з відзнакою.
Із цією знаковою подією
випускників та їх рідних в
своїх зверненнях щиро віта
ли ректор академії профе
сор Вячеслав Ждан, місь
кий голова Полтави Олек
сандр Мамай та директор
Департаменту
охорони
здоров’я Полтавської ОДА
Віктор Лисак.

В ході урочистих заходів
також прозвучало вітання
народного депутата Украї
ни професора Костянтина
Іщейкіна, який побажав ви
пускникам успіхів та насна
ги у праці на благо здо
ров`я народу України.
Випускники з гордістю ви
ходили на сцену, щоб із рук
ректора та професорів от

римати омріяний диплом,
до якого вони йшли ці довгі
роки.
Декани факультетів нама
галися відзначити кожного з
випускників, розказати про
їх досягнення у навчанні, на
уковій роботі, спорті, худож
ній та культурній діяльності.
А зал зустрічав випускників
бурхливими оплесками.

Свято пройшло у теплій та
дружній атмосфері. Після
отримання дипломів випус
кники в урочистій обстанов
ці дали клятву Гіппократа. А
чуттєві та запальні пісні, нат
хненні танці, душевні відео
про випускників, викладачів
та батьків викликали захоп
лення усіх присутніх та
прикрасили це неймовірне
дійство.
Бажаємо нашим випус
кникам подальших звер
шень та досягнень, легкої
дороги у житті! Українська
медична стоматологічна
академія впевнена, що всі її
вихованці підтвердять горде
звання випускника ВДНЗУ
«УМСА» своїми подальши
ми професійними успіхами
та перемогами.
У ДОБРУ ПУТЬ, ШАНОВНІ
ВИПУСКНИКИ!

ВИПУСК ЛІКАРІВ МАГІСТРІВ ТА ЛІКАРІВ СПЕЦІАЛІСТІВ 2017
27 квітня 2017 р. у ВДНЗУ
«УМСА» відбулося урочис
те засідання Вченої ради
навчально наукового інс
титуту післядипломної осві
ти, присвячене 40 му ви
пуску лікарів магістрів та
59 му випуску лікарів спе
ціалістів.
У цей день cертифікати
отримали 112 лікарівспеці
алістів медичного профілю
та 202 лікарястоматолога,
які будуть працювати не ли
ше в лікувальнопрофілак
тичних закладах Полтав
ської області, а й за її ме
жами.
З вітальним словом до
присутніх звернулися про
ректор з науковопедагогіч
ної роботи та післядиплом
ної освіти професор Скрип
ник Ігор Миколайович та ди
ректор навчальнонауково
го інституту післядипломної
освіти доцент Марченко
Алла Володимирівна.
Вони подякували адмініс
трації та співробітникам

навчальнонаукового інсти
туту післядипломної освіти
та усім викладачам акаде
мії за плідну співпрацю і що
денну кропітку роботу та
побажали випускникам міц
ного здоров’я, щастя, нас
наги, професійного зрос
тання та здійснення усіх за
повітних мрій.
Ігор Миколайович також
підкреслив, що наразі на
лагоджений тісний зв’язок
між ННІПО академії та Де
партаментом охорони здо
ров’я, що дозволяє значно
підвищити якість підготовки
лікарів в інтернатурі.
Завідувачі та професори
кафедр, з яких випускалися
лікарі, вручили сертифікати
16м лікаряммагістрам, які
одночасно з оволодінням
програми інтернатури вико
нали і на засіданні вченої
ради успішно захистили ро
боти на здобуття науково
кваліфікаційного рівня «Ма
гістр медицини».
Звання «лікарспеціаліст»

було присвоєно лікарямін
тернам за спеціальностя
ми: «Акушерство і гінеколо
гія», «Анестезіологія та ін
тенсивна терапія», «Загаль
на практика – сімейна ме
дицина», «Внутрішні хворо
би», «Неонатологія», «Оф
тальмологія», «Ортопедія і
травматологія», «Отоларин
гологія», «Патологічна ана
томія», «Педіатрія», «Хірур
гія», «Урологія», «Стоматоло
гія». Для вручення сертифі
катів запросили голів комі
сій з фаху.
Лікарімагістри та лікарі
спеціалісти, у свою чергу,

привітали своїх викладачів,
адміністрацію і співробітни
ків ННІПО та виразили вели
ку вдячність за розуміння,
допомогу, підтримку, знання
і навички, що отримала
протягом навчання.
Адміністрація навчально
наукового інституту після
дипломної освіти бажає
Вам щастя, міцного здо
ров’я, постійного удоско
налення освітнього рівня та
лікарської майстерності.
Пам’ятайте, що двері нашої
академії завжди відчинені
для Вас!

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
21 червня 2017 р. відбулося
традиційне засідання вченої
ради Вищого державного
навчального закладу Украї
ни «Українська медична
стоматологічна академія».
З нагоди Дня медичного
працівника в урочистій ат
мосфері та під оплески ауди
торії ректор академії профе
сор В.М. Ждан вручив почес
ні нагороди нашим невтом
ним працівникам.
Почесною Грамотою Пол
тавської обласної ради було
відзначено доц. каф. після
дипломної освіти лікарів сто
матологівортопедів Дави
денко Г.М. та зав. каф. хірургії
№2 проф. Шейка В.Д.
Грамотоу Полтавської об
ласної ради вручили заступ
нику ректора з економіки та
планування Кулик Л.І.
Почесною Грамотою Пол
тавської обласної державної
адміністрації нагородили про
ректора з адміністративного
управління Пера В.П. та голов
ного бухгалтера Хілініч І.В.
Почесною Грамотою Пол
тавської обласної держав
ної адміністрації удостоїли
начальника відділу з науково

педагогічної роботи та орга
нізації навчальнонаукового
процесу проф. Білаша С.М.
Почесною Грамотою Вико
навчого комітету Полтавської
міської ради нагородили
проректора з науковопеда
гогічної та лікувальної роботи
проф. Ксьонза І.В. та доц. каф.
експериментальної та клініч
ної фармакології з клінічною
імунологією та алергологією
Островську Г.Ю.
Почесну Грамоту Шевченків
ської районної у м. Полтаві ра
ди отримали начальник інфор
маційноаналітичного центру
Андрейко В.В. та доц. каф.
оториноларингології з офталь
мологією Лобурець В.В.
Грамотою ректора ВДНЗУ
«УМСА» були відзначені: Бор
зих О.А., зав. каф. внутріш
ньої медицини №3 з фтизіатрі
єю; Ткаченко І.М., зав. каф.
пропедевтики терапевтичної
стоматології; Шевченко Т.І.,
доц. каф. внутрішньої меди
цини №1; Ніколішина Е.В.,
доц. каф. терапевтичної сто
матології; Іленко Н.М., доц.
каф. терапевтичної стомато
логії; Кузь Г.М., доц. каф. ор
топедичної стоматології з

імплантологією; Танянська
С.М., доц. каф. педіатрії №2;
Шевченко В.К., асист. каф.
післядипломної освіти ліка
рівстоматологів.
Про результати проведення
ліцензійного інтегрованого іс
питу «Крок – 2. Загальна лікар
ська підготовка», «Крок – 2.
Стоматологія», «Крок – М.
Сестринська справа» та дер
жавної атестації випускників
на мед. фті №1 і №2, стомат.
фті, фті підготовки іноземних
студентів та медичному ко
леджі змістовно доповіли го
лова Державної екзамена
ційної комісії на мед. фті №1 і
№2 та фті підготовки інозем
них студентів проф. Ляхов
ський В.І., голова Державної

екзаменаційної комісії на
стомат. фті та фті підготовки
іноземних студентів проф.
Аветіков Д.С. та директор ме
дичного коледжу Кундій Ж.П.
На вченій раді було затвер
джено рекомендації студен
тамвипускникам на наукову
роботу, про що доповіли де
кан медичного факультету
№1 Рябушко М.М. і декан сто
матологічного
факультету
Сидорова А.І.
Також було затверджено
рекомендації лікарямінтер
нам до навчання у клінічній
ординатурі, про що доповіла
директор ННІПО ВДНЗУ «УМ
СА» Марченко А.В.
Єлизавета Золотарьова.

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ»
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
8 9 червня 2017 року на базі кафедри
іноземних мов з латинською мовою та
медичною термінологією відбулася ІІ
Всеукраїнська науково практична кон
ференція з міжнародною участю «АК
ТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, ПРОФЕ
СІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, ПСИХОЛО
ГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ».
Роботу конференції урочисто відкри
ли ректор академії професор Ждан
В.М., заступник директора департамен
ту освіти та науки Полтавської обласної
державної адміністрації Гажієнко Г.І., ке
рівник управління охорони здоров’я ви
конавчого комітету Полтавської міської
ради Котов С.О., проректор з науково
педагогічної та виховної роботи, профе
сор Похилько В.І.
Поважні гості наголосили на важли
вості та значущості проведення в стінах
академії наукових форумів міжнародно
го масштабу. Також було відзначено, що
порівняно з минулим роком не лише
значно розширилися географія, але й
кількість учасників і докторів наук зокре
ма, що свідчить про актуальність і важли
вість питань, які покликана розв’язати
конференція. Було підкреслено, що дру
гий рік поспіль цей науковий форму на
очно демонструє необхідність здійснен
ня та поглиблення міждисциплінарних
досліджень, які є синтезом медицини,
психології та педагогіки.
У роботі конференції взяли участь 172
учасника, з яких 70 – науковопедагогічні
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працівники ВДНЗУ «УМСА», 90 науковців
були представниками інших вищих нав
чальних закладів України таких, як Наці
ональний медичний університет ім. О.О.
Богомольця, Національна медична ака
демія післядипломної освіти ім. П.Л. Шу
пика, Національний педагогічний універ
ситет ім. М.П. Драгоманова, Національ
ний фармацевтичний університет, Хар
ківська медична академія післядиплом
ної освіти, Харківський національний уні
верситет міського господарства ім. О.М.
Бекетова, ДЗ «Дніпропетровська медич
на академія МОЗ України», Одеський
національний медичний університет, За
порізький державний медичний універ
ситет, ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти Міністерства охо
рони здоров`я України», Львівський наці
ональний медичний університет ім. Д. Га
лицького, Львівський державний універ
ситет безпеки життєдіяльності, Терно
пільський національний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка, ІваноФран
ківський національний медичний універ
ситет, ДВНЗ «Прикарпатський націо
нальний університет ім. В. Стефаника (м.
ІваноФранківськ), Буковинський дер
жавний медичний університет (м. Чер
нівці), Центральноукраїнський держав
ний
педагогічний
університет
ім.
В. Винниченка (м. Кропивницький), Чор
номорський національний університет
ім. П. Могили (м. Миколаїв), ДЗ «Луган
ський державний медичний універси

тет», Полтавський національний техніч
ний університет ім. Ю. Кондратюка, Пол
тавська державна аграрна академія,
Полтавський національний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка.
Також у роботі конференції взяли
участь 12 представників наукової спіль
ноти ближнього і дальнього зарубіжжя: 4
– з Білорусі (Білоруський державний ме
дичний університет, м. Мінськ), 1 – з Ве
ликобританії, 4 – з Польщі (Католицький
Люблінський університет ім. Іоанна Пав
(Продовження на 3 й стор.).

Трибуна лікаря

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ»
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
(Закінчення.
Початок на 2 й стор.).
ла II), 3 – з Росії (Інститут медицини, еко
логії і фізичної культури Ульянівського
державного університету).
Усього на конференції була представ
лена 91 доповідь, в яких: висвітлено су
часний стан гуманітарної, соціально
економічної, природничонаукової, про
фесійної та практичної підготовки май
бутніх лікарів (секція №1), актуальні
проблеми лінгвістики (секція №2), питан
ня вдосконалення змісту, засобів, форм і
методів навчання у вищій школі та кон
тролю навчальної діяльності студентів
(секція №3); розглянуто психологопеда
гогічні засади формування майбутнього
фахівця з вищою освітою (секція №4), а
також іміджу, педагогічної майстерності
та педагогічної культури викладача ви
щої школи (секція №5).
Пленарне засідання було відкрите до
повіддю «Психологопедагогічна компе
тентність лікаря: синтез медицини, педа
гогіки та психології» (автори – Ждан В.М.,
Бобирьов В.М., Білаш С.М., Бєляєва О.М.),
що фактично стала лейтмотивом науково
го форуму, покликаного об’єднати меди
ків, філологів, психологів та педагогів.
Як було підкреслено у доповіді, потре
ба в комплексних змінах практичної сис
теми охорони здоров’я та підготовки ме
дичних кадрів не є виключно українською
«ахілесовою п’ятою», оскільки в ХХІ ст.
практично всі європейські країни мають
спільні проблеми як у галузі підготовки ме
дичних кадрів, так у їх незбалансованим
розподілом – концентрацією у містах і ме
гаполісах та нестачею на периферії.
У доповіді директора Інституту психо
логії та соціального захисту, д.пед.н.,
професора кафедри технічного перек
ладу ЛДУ БЖД Шуневича Б.І., одного із
співорганізаторів конференції, було вик
ладено результати дослідження шляхів
побудови скорочень, утворених від од
нослівних і багатокомпонентних термі
нів, представлених в документації НАТО.
Робота викликала особливу зацікавле
ність представників мовних кафедр, ад
же часто незнання абревіатур викликає
значні труднощі при перекладі фахової
літератури не лише іноземними, але й
українською мовою, тому укладання
словників скорочень і абревіатур наразі
є надзвичайно актуальною справою.
Не менш цікавою була доповідь іншого
співорганізатора конференції – завіду
вача кафедри англійської філології ТНПУ
ім. В. Гнатюка, д.пед.н., проф. Морської
Л.І., доповідь котрої була присвячена пи
танню реформування професійної під
готовки педагога у Великобританії. Не
заперечна цінність презентованого про
фесором Л.І. Морською матеріалу по
лягає в тому, що проблеми педагогічної
підготовки вчителів, а також психолого
педагогічної підготовки викладачів непе
дагогічних вишів є загальноєвропей
ськими, тому вони потребують подаль
ших шляхів розв’язання.
Дотичними до проблем, окреслених Л.І.
Морською, були і проблеми, сформульовані
доктором філософських наук, професором

Трибуна лікаря

кафедри Уваркіною Оленою Василівною у
доповіді «Формування загальногуманітарних
компетентностей лікаря (провізора) у після
дипломній освіті».
Надзвичайний інтерес у присутніх вик
ликала доповідь вихованця кафедри
класичної філології ЛНУ ім. І. Франка, по
ліглота і талановитого філолога, доцента
кафедри латинської мови Білоруського
державного медичного університету (м.
Мінськ) Цісика А.З. «О надлежащем лин
гвистическом обеспечении современ
ного толковоэтимологического слова
ря латинской клинической терминоло
гии», котрий наголосив на тому, що слов
ниководовідкова література, яка вида
ється в Україні та Білорусії, не повинна
своєю якістю поступатися кращим за
кордонним аналогам.
Не меншу зацікавленість викликала до
повідь іншого вихованця кафедри класич
ної філології ЛНУ ім. І. Франка, д.філо
соф.наук, завідувача кафедри латин
ської та іноземних мов ЛНМУ ім. Д. Га
лицького П.А. Содомори. Учасники кон
ференції були зацікавлені нетрадиційним
підходом до аналізу творчої спадщини
класика української педагогіки Василя
Сухомлинського і зокрема його невмиру
щої праці «Сто порад учителеві».
Надзвичайно цікавою і змістовною бу
ла доповідь польського колеги – профе
сора Петра Новаковського, в якій було
піднято низку питань, актуальних і для ук
раїнської вищої школи: питання педаго
гічної комунікації, академічної добро
чесності, аксіологічних засад розвитку
фахівця та формування майбутнього фа
хівця в університетському середовищі,
розвитку і саморозвитку особи, що нав
чає, і особи, що навчається.
Численні психологопедагогічні проб
леми були підняті в доповіді доцента ка
федри української мови ЦДПУ ім. В. Вин
ниченка Демешко І.М.
На конференції були представлені й
ґрунтовні термінологічні дослідження до
цоцентів Кірик Т.М., Костенко В.Г., Соло
гор І.М., Лещенко Т.О., Шарбенко Т.В.,
старшого викладача Єфименко В.Г. та ін.
Окремо хотілося б подякувати завіду
вачу кафедри українознавства та гума
нітарної підготовки доц. Лещенко Т.О.,
котра не лише максимально мобілізува
ла своїх співробітників для участі у кон
ференції, але й фактично була спів мо

дератором другої частини пленарного
засідання.
Не може не тішити те, що в цьому році в
конференції активну участь взяли пред
ставники клінічних кафедр ВДНЗУ «УМСА»
зокрема таких, як кафедра експеримен
тальної та клінічної фармакології з клініч
ною імунологією та алергологією (завіду
вач – проф. Дев’яткіна Т.О.), соціальної
медицини, організації та економіки охо
рони здоров’я з біостатистикою (завіду
вач – проф. Голованова І.А.), педіатрії №1
з пропедевтикою та неонатологією (заві
дувач – доц. Цвіренко С.М.), педіатрії №2
(завідувач – проф. Крючко Т.О.), а також
кафедри, які представляють післядип
ломну освіту – пропедевтики внутрішньої
медицини з доглядом за хворими, загаль
ної практики (сімейної медицини), завіду
вач – проф. Казаков Ю.М., післядиплом
ної освіти лікарів стоматологівортопедів
(завідувач – проф. Нідзельський М.Я.),
внутрішніх хвороб та медицини невід
кладних станів з шкірними та венерични
ми хворобами (завідувач – проф. Потя
женко М.М.), що ще раз переконливо до
водить, що медицина, психологія та пе
дагогіка йдуть поруч.
Від імені оргкомітету закрила роботу
конференції завідувач кафедри інозем
них мов з латинською мовою та медич
ною термінологією ВДНЗУ «УМСА»,
к.пед.н., доц. Бєляєва О.М., котра подя
кувала присутнім за науковий пошук, а
також активну і плідну співпрацю.
У заключному слові заступник голови
оргкомітету побажала присутнім твор
чого натхнення і запросила всіх учасни
ків конференції завітати до Полтави нас
тупного року для роботи у ІІІ Всеукраїн
ській науковопрактичній конференції з
міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИ
ТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІН
ГВОДИДАКТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГО
ГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ».
P.S. Приємно усвідомлювати, що всі
гості відзначили високий науковий та ор
ганізаційний рівні конференції, плідну
роботу її учасників, а також щиро дяку
вали адміністрації ВДНЗУ «УМСА» та орг
комітету конференції за створення спри
ятливих умов для роботи науковопрак
тичного форуму.

Завідувач кафедри іноземних мов
з латинською мовою та медичною
термінологією доцент О.М. Бєляєва.
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«ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ КЛІНІЧНОЇ НЕВРОЛОГІЇ»
В СЕ 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 ОН Ф Е Р Е Н Ц І Я
31 травня 2017 р. у ВДНЗУ «УМСА»
відбулася Всеукраїнська науково
практична конференція «Досягнення і
перспективи клінічної неврології», в
роботі якої взяли участь ведучі фахівці
країни.
Протягом дня було проведено 2 пле
нарних засідання: перше присвячене
перспективам лікування неврологічних
захворювань, друге – проблемам бо
лю в неврології.
На конференції були присутні лікарі
неврологи, терапевти, кардіологи, лі
карі сімейної медицини та інших спеці
альностей з Полтавської області та ба
гатьох регіонів України, а також лікарі
інтерни та студенти.
Зі вступним словом до учасників кон
ференції звернулися: ректор академії
професор В.М. Ждан та заступник ди
ректора Департаменту охорони здо
ров’я Полтавської облдержадмініс
трації Ю.В. Курилко. Вячеслав Микола
йович привітав усіх присутніх і звернув
увагу на те, що академія в рейтингу ВНЗ
України займає одне з провідних
місць. Юрій Васильович наголосив на
важливості співпраці науковців і прак
тичних лікарів і поздоровив учасників
конференції із цією важливою подією.
З ґрунтовною доповіддю «Актуальні
питання ангіоневрології», яка виклика
ла зацікавлення і жвавий інтерес ауди
торії, виступила професор Тамара
Сергіївна Міщенко, головний позаштат
ний невролог МОЗ України. Вона вис
вітлила питання статистичного аналізу,
діагностики, профілактики та лікування
інсультів. Ця проблема в Україні має
надзвичайну медичну та соціально
економічну важливість. Тамара Сергіїв
на звернула також увагу на вагомий
вклад кафедри нервових хвороб
ВДНЗУ «УМСА» в цьому напрямку.
Наступна доповідь професора Ірини
Миколаївни Карабань, керівника цен
тру паркінсонізму ДУ «Інституту геронто
логії НАМН України» була присвячена
ектрапірамідній недостатності при ста
рінні та паркінсонізмі, проте Ірина Ми
колаївна також наголосила на необхід
ності гуманного ставлення до людей
похилого віку, як носіїв життєвої мудрос
ті, з боку медицини і всього суспільства.
Зав. відділом вікової фізіології та пато
логії нервової системи ДУ «Інституту ге
ронтології НАМН України» д.мед.н. Ба
чинська Наталія Юріївна детально роз
глянула актуальні питання когнітивних
порушень, методів їх лікування та про
філактики – медикаментозних та неме
дикаметозних. Вона звернула увагу на
необхідність корекції способу життя як
одного із основних чинників, від якого
залежить когнітивне здоров’я.
Наступні 2 доповіді були присвячені
розсіяному склерозу. Керівник відділу
нейроінфекцій та розсіяного склерозу
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та
наркології НАМН України» професор
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Наталія Петрівна Волошина у цікавій і
практично вагомій доповіді розглянула
особливості ведення вагітних з розсія
ним склерозом. Науковий співробітник
цієї ж установи Ольга Вікторівна Єгор
кіна детально зупинилась на веденні
хворих на розсіяний склероз згідно
протоколу.
Зав. кафедри неврології №1 Харків
ського національного медичного уні
верситету професор Ірина Анатоліїв
на Григорова присвятила свою допо
відь важливій проблемі сьогодення –
сучасним аспектам черепномозкової
травми, особливо її патогенезу і мето
дам корекції.
Про власний досвід лікування судин
них уражень головного мозку доповіла
зав. кафедри неврології та нейрохі
рургії Львівського національного ме
дичного університету ім. Д. Галицького
Анжеліка Володимирівна Паєнок.
Тему «Фіброміалгія: сучасні аспекти
діагностики та лікування» чітко і змістов
но висвітлив науковий співробітник ДУ
«Інститут неврології, психіатрії та нар
кології НАМН України» д.мед.н. Владис
лав Миколайович Міщенко.
З корисною та інформативною допо
віддю «Критерії вибору НПЗП: новий
погляд» виступила зав. кафедри фар
макології Національного медичного
університету ім. О.О. Богомольця про
фесор Ганна Володимирівна Зайченко.
Тема доповіді зав. кафедри рефлек
сотерапії Харківської медичної акаде
мії післядипломної освіти професора
Ольги Григорівни Морозової «Біль у

грудній клітині як міждисциплінарна
проблема: погляд невролога» була та
кож актуальною і цікавою. Були розгля
нуті питання диференційної діагности
ки кардіогенного і вертеброгенного
болю.
Продовжуючи розглядання поруше
ної теми, професор тієї ж кафедри
Олександр Анатолійович Ярошев
ський зупинився на неврологічних уск
ладненнях патологічних рухових стере
отипів плечової локалізації. Особливе
зацікавлення аудиторії викликали про
демонстровані Олександром Анатолі
йовичем вправи, які всі присутні вико
нали із задоволенням і безсумнівною
користю для здоров’я.
Наступна доповідь доцента кафедри
нервових хвороб з нейрохірургією та
медичною генетикою ВДНЗУ «УМСА»
Вікторії Анатоліївни Пінчук була присвя
чена одній з найбільш поширених
проблем медицини – діагностиці та лі
куванню больового синдрому у спині.
Професор кафедри нервових хво
роб з нейрохірургією та медичною ге
нетикою ВДНЗУ «УМСА» Михайло Юрі
йович Дельва виступив з вагомою і піз
навальною для усіх присутніх темою
«Синдром транзиторного порушення
свідомості: сучасні діагностичноліку
вальні підходи».
Наступна доповідь професора ДУ
«Інституту геронтології НАМН України»
Сергія Георгійовича Бурчинського була
присвячена актуальній і проблемній те
мі – можливостям стратегії мембраноп
ротекції в неврологічній практиці.
На завершення конференції зав. ка
федри нервових хвороб з нейрохірур
гією та медичною генетикою ВДНЗУ
«УМСА» професор Наталія Володими
рівна Литвиненко цікаво розповіла про
генералізований тривожний розлад в
неврологічній практиці.
Конференція стала визначною поді
єю і стимулом до подальших досяг
нень у науковій і практичній лікарській
діяльності.
О.В. Саник.
Доцент кафедри нервових хвороб з нейрохі%
рургією та медичною генетикою.

Трибуна лікаря

ЗУСТРІЧ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року, з на
годи відзначення професій
ного свята – «Дня медичного
працівника», у Маріїнському
палаці відбулася урочиста
зустріч Президента України
Петра Порошенка з медич
ною спільнотою України.
Петро Порошенко нагадав
всій країні про результати ро

боти лікарів: про точні діагно
зи, правильні схеми лікування,
унікальні операції, які щороку
рятують тисячі людей, наголо
сив на важливості нових рі
шень для зміни в цілому систе
ми охорони здоров’я в Україні
та необхідності впроваджен
ня медичної реформи.
На урочистому заході були

присутні й представники но
вого покоління медицини –
кращі відмінники навчання,
молоді спеціалісти, майбутні
лікарі, медсестри, фельдше
ри, які роблять перші кроки в
обраній професії, яким почи
нати професійний шлях в но
вій реформованій системі.
Серед них – випускники 2017
року стоматологічного та ме
дичного факультету №1 ВДНЗУ
«УМСА», претенденти на дип
лом з відзнакою: Романишина
Анастасія – стомат. фт; Шиш
левський Артем – стомат. фт;
Литовченко Владлена – мед.
фт №1; Литовченко Степан –
мед. фт №1; Воронкіна Діана
– мед. фт №1; Корж Олек
сандр – мед. фт №1.
Президент України поба
жав молодому поколінню лі
карів достойно примножувати

славу української медицини.
Глава держави також вручив
медикам заслужені нагороди.
Почесне звання «Заслуже
ний лікар України» за ваго
мий внесок в розвиток охоро
ни здоров’я, багаторічну, сум
лінну працю та високий про
фесіоналізм Президент прис
воїв проректору з науково
педагогічної та виховної ро
боти, доктору медичних наук,
професору ВДНЗУ «УМСА»
Похильку Валерію Івановичу!
Петро Порошенко подяку
вав медикам за віддану
службу людям, щоденну
благородну справу і добрі
серця, побажав лікарям та
їхнім родинам міцного здо
ров’я, незмінного щастя,
достатку і мирного неба над
головою.

ХІI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
З метою підвищення рівня
підготовки молодших медич
них спеціалістів і престижу
медичної професії в Україні,
сприяння широкому залу
ченню обдарованої молоді
до професійних конкурсів
та відповідно до плану ос
новних організаційних захо
дів Міністерства охорони
здоров’я України на 2017
рік, а також на підставі лис
та №132 від 03.05.2017 року
Міністерства охорони здо
ров’я України 89 червня
2017 року на базі медичного
коледжу ВДНЗУ «УМСА» був
проведений ХІI Всеукраїн
ський конкурс професійної
майстерності випускників
медичних училищ, коледжів,
інститутів медсестринства зі
спеціальності «Стоматологія
ортопедична».
У фінальному етапі Всеук
раїнського конкурсу взяли
участь конкурсанти (сту
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денти випускних курсів, які
стали переможцями відбір
кових конкурсів навчальних
закладів України зі спеці
альності «Стоматологія ор
топедична») з більшості об
ластей України та міста Ки
єва, що змагалися у номіна
ціях «Суцільнолиті конструк
ції зубних протезів», «Знімні
конструкції зубних проте
зів», «Бюгельні протези».
Підсумковий етап прохо
див у два тури: презентація
та захист робіт, що були ви
конані завчасно із застосу
ванням власних модифіка
цій за однією з номінацій за
власним вибором конкур
санта і виготовлення орто
педичної конструкції за об
раною номінацією згідно
завдання.
За підсумками конкурсу
були визначені переможці
та лауреати ХІI Всеукраїн
ського конкурсу, які отрима

ли Дипломи Міністерства
охорони здоров’я України
та сертифікати за участь.
Переможцями стали:
Гладченко Віталій Мико
лайович, Олександрійське
медичне училище (номіна
ція «Суцільнолиті конструкції
зубних протезів»);
Янчевський Сергій Леоні
дович, КВНЗ «Житомирський
інститут медсестринства»
(номінація «Знімні конструк
ції зубних протезів»);
Яремка Вікторія Вячесла
вівна, Медичний коледж
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»
(номінація «Бюгельні проте
зи»).
В урочистостях взяли
участь ректор ВДНЗУ «Укра
їнська медична стоматоло
гічна академія», д.мед.н.,
професор В.М. Ждан, на
чальник Полтавського місь
кого управління охорони

здоров’ я С.О. Котов, про
ректор з науковопедагогіч
ної та виховної роботи,
д.мед.н., професор Похиль
ко В.І., завідувач кафедри
післядипломної освіти ліка
рів стоматологівортопедів,
д.мед.н., професор Нідзель
ський М.Я. Вони бажали
учасникам перемоги та яск
равого професійного шляху.
Народний аматорський
ансамбль танцю «Юність»
(керівник Олена Матюніна),
Лауреат міжнародних та
Всеукраїнських фестивалів,
студентка медичного фа
культету №1 Алла Бузало,
студент медичного коледжу
Андамові Андам своїми
виступами додали учасни
кам бадьорості та святково
го настрою.

С.С. Андрейко.
Методист медичного
коледжу.

сторінка 5

НАШІ КОЛЕКТИВИ — НАЙКРАЩІ!

З 22 по 30 червня 2017 р. у
Грузії (м. Батумі) при під
тримці компанії «TEAM TRA
VEL» був проведений III між
народний фестиваль кон
курс «Wonderland – 2017».
Фестивальконкурс про
ходив в Батумському дер
жавному музичному центрі
та складався з двох етапів: I

етап – конкурсна програ
ма; II етап – галаконцерт.
Ансамбль народного тан
цю викладачів ВДНЗУ «УМ
СА» «Візерунки» (керівник
Лариса Кириленко) отри
мав Диплом за перше місце
у номінації «Народний та
нець» в змішаній віковій гру
пі.

Колектив також отримав
запрошення на пільгових
умовах на участь у фестива
лі «ФЕСТ – 2018», який відбу
деться в м. ІваноФранківськ
у лютому 2018 року.
Також ансамбль народ
ного танцю «Візерунки» та
народний хор «Криниця»,
керівник О. Дронова, вибо

роли ІІ призове місце та от
римали Дипломи І ступеня у
вокальному та хореографіч
ному жанрах на ХІ Облас
ному
фестиваліконкурсі
«Душі криниця» колективів
закладів охорони здоров’я,
що відбувся в с.м.т. Дикань
ка.
Вже вкотре підтвердив
статус переможця народ
ний аматорський ансамбль
танцю «Юність», керівник О.
Матюніна, отримавши Дип
лом І ступеня на Міжнарод
ному
фестиваліконкурсі
мистецтв «Euro Art Fest», який
відбувся у Полтаві.
Вітаємо з перемогами та
бажаємо подальших успі
хів та творчого натхнення!!!

«ПО КРАПЛИНІ — ДЛЯ ЖИТТЯ»
У Всесвітній день донора
крові
студенти медики
ВДНЗУ «УМСА», волонтери
загону «Єдність» за підтрим
ки Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту Пол
тавського міськвиконкому
взяли участь в інформацій
но просвітницькій акції «По
краплині – для життя».
Мета цього заходу – звер
нути увагу на необхідність
регулярної здачі крові для
запобігання її дефіциту в лі
карнях та клініках нашого
міста, популяризація донор
ського руху серед молоді.

Волонтери поширювали
тематичні пам’ятки донора,
інформували полтавців про
потреби медичних закладів
міста у крові та значення до
норства для порятунку життя
людей, проводили опиту
вання населення, участь у
якому взяло понад 200 ба
жаючих, запрошували всіх
небайдужих долучитись до
акції по здачі крові та дава
ли направлення до Полтав
ської обласної станції пе
реливання крові.
За результатами анкету
вання: серед жінок були до

норами раніше – 18% 1830
років, 9% 3150 років та 20%
51 р. і старші; серед чолові
ків – 23% 1830 років, 23% 31
50 років, 30% 51 р. і старші.
Готові стати донором для
рідної людини (жінки): 53%,
27% та 60%; серед чоловіків
– 46%, 37% та 40% відповідно.
Готові стати донором для
сторонньої людини: 46% 18
30 років, 23% 3150 років, 30%
51 р. і старші серед жінок та
39% 1830 років, 27% 3150
років, 30% 51 р. і старші се
ред чоловіків.
Учасники анкетування ви

являли бажання здати кров
для відділення передчасно
народжених та патології но
вонароджених дитячої місь
кої клінічної лікарні, а також
самі волонтери здавали
кров для потреб населення.
Люди постійно потребу
ють переливання крові, до
норська кров рятує життя,
допомагає вилікуватися
від важких хвороб. Тому
пропаганда донорства у
нашому суспільстві та за
лучення людей до регуляр
ної здачі крові є надважли
вою справою!

В Ш А Н У В А Н Н Я П А М ’ Я Т І Ж Е Р Т В В І Й Н И В У К РА Ї Н І
22 червня 2017 р. співро
бітники Центру управління
освітньо виховною та гума
нітарною роботою з мо
лоддю ВДНЗУ «УМСА», сту
денти і викладачі медично
го коледжу та стоматоло
гічного факультету акаде
мії взяли участь у заходах з
нагоди Дня скорботи та
вшанування пам’яті жертв
війни в Україні.
Разом із сотнями небай
дужих полтавців, представ
никами обласної та міської
влади, політичних партій,
громадських організацій та

трудових колективів, вете
ранськими організаціями,
духовенством та студент
ством міста вшановували
пам’ять загиблих урочистим
покладанням квітів до Вічно
го вогню на Меморіалі Сол
датської Слави.
Усі присутні схилили голо
ви у хвилині мовчання перед
святою пам’яттю полеглих,
перед усіма героямивизво
лителями, що здійснили ве
ликий, незабутній подвиг,
завдяки якому ми маємо
можливість жити у вільній та
незалежній країні.
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