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«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ,
МАГІСТРІВ ТА КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ, ПРИСВЯЧЕНА
25 РІЧЧЮ НАВЧАЛЬНО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
24 травня 2018 року в аудиторії №5 відбулася щорічна
Всеукраїнська науково%практична конференція лікарів%
інтернів, магістрів та клінічних ординаторів «Актуальні
питання клінічної медицини», присвячена 25%річчю Нав%
чально%наукового інституту післядипломної освіти.
В роботі конференції взяли
участь лікаріінтерни, магіс
три та клінічні ординатори,
базові керівники, наукові ке
рівники клінічних ординато
рів, завідувачі профільних ка
федр та викладачі.
Всього виконано 97 науко
вих робіт, які опубліковані у
збірнику тез Всеукраїнської
науковопрактичної конфе
ренції.
З доповідями на пленарно
му засіданні виступили ліка
ріінтерни: Дубина К.В. –
фах «Інфекційні хвороби»,
Кербаж Н.Р. – фах «Хірургія»,
Говтвяниця Н.В. – фах «Аку

шерство та гінекологія», Шум
В.В. – фах «Психіатрія», Са
воста М.С. – фах «Стомато
логія». Всі вони нагороджені
дипломами I ступеня.
На секційному засіданні
«Клінічна медицина» пред
ставлено 17 доповідей, з яких
диплом I ступеня отримала
Прилуцька Н.О. – фах «Аку
шерство і гінекологія»; дип
лом II ступеня отримали лі
каріінтерни: Гришина І.С. –
фах «Отоларингологія», Кру
пін Д.Ф. – фах «Психіатрія»,
клінічний ординатор Нако
нечний Д.О. – фах «Офталь
мологія»; диплом III ступеня

отримали лікаріінтерни Зуб
А.О. – фах «Загальна практи
касімейна медицина», Орло
ва Ю.А. – фах «Акушерство і
гінекологія», клінічний орди
натор Бабенко В.І. – фах
«Патологічна анатомія».
У секційному засіданні
«Стоматологія» взяли участь
90 лікарівінтернів. Було
представлено 19 доповідей.
Диплом I ступеня отримали
клінічні ординатори Бакрадзе
А.Г та Силенко Б.Ю.; диплом
II ступеня – лікаріінтерни
Білогурова В.Г., Стешкіна
Д.А., Сім’я М.І.; диплом III
ступеня – Вельбой О.М.,
Дондик Є.О., Кононюк С.В.,
Міроненко А.П.
В обговоренні доповідей на
II пленарному засіданні вис
тупили проф. Скрипнікова
Т.П. та проф. Смаглюк Л.В.
Науковопрактична конфе
ренція підвела підсумок річ
ної науководослідної роботи
лікарівінтернів, магістрів,
клінічних ординаторів та по
казала їх достатньо високий
професійний рівень.
І.М. Cкрипник.
Проректор з науковопедагогічної
роботи та післядипломної освіти,
професор.
А.В. Марченко.
Директор навчальнонаукового інституту
післядипломної освіти, доцент.

25 РОКІВ КАФЕДРІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ТА МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ З ШКІРНИМИ ТА ВЕНЕРИЧНИМИ ХВОРОБАМИ

ДОКТОРУ МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ

ПОТЯЖЕНКУ МАКСИМУ МАКАРОВИЧУ–75!

Потяженко Максим Макарович на
родився 13 червня 1943 року в селі Ко
лонщина, Макаріївського району, Ки
ївської області.
По закінченню середньої школи, в
1960 році вступив на фельдшерське
відділення Київського медичного учи
лища № 2, яке закінчив у 1963 році, от
римав диплом фельдшера та відразу
вступив до лав Радянської армії, де
служив спочатку санітарним інструк
тором, потім фельдшером та началь
ником аптеки в полковому медичному
пункті військової частини.
З 1965 по 1971 рік, після служби в ар
мії, навчався на лікувальному факуль
теті Київського ордена Трудового Чер
воного Прапора медичного інституту
ім. О.О. Богомольця. Протягом усього
періоду навчання в інституті, Максим
Макарович займав активну життєву
позицію, був старостою курсу, сту
дентським деканом факультету, пар
торгом. На IIIVI курсах навчання він
працював фельдшером на Київській
станції швидкої медичної допомоги.
Далі пройшов інтернатуру по тера
пії на базі Полтавської обласної клініч
ної лікарні ім. М.В. Скліфосовського.
Маючи певний життєвий досвід та ор
ганізаторські здібності в керівництві
студентським колективом, йому зап
ропонували керівну посаду – з 1972
по 1975 роки він завідував відділенням
екстреної та планової консультатив
ної медичної допомоги Полтавської
обласної клінічної лікарні ім. М.В. Склі
фосовського та за сумісництвом пра
цював лікаремординатором ревма
тологічного відділення.
У 1975 році Потяженко М.М. вступив
до очної аспірантури з фаху «Кардіо
логія» на кафедру факультетської те
рапії Полтавського державного ме
дичного стоматологічного інституту
(ПДМСІ), яку очолював д.мед.н., про
фесор М.А. Дудченко. Під його керів
ництвом, за сприянням ректора інсти
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туту, д.мед.н., професора М.С. Скрип
нікова, була створена та сучасно ос
нащена науководослідна лаборато
рія, яка дозволяла досконало вивчати
вплив фтористих сполук на стан здо
ров’я робітників заводу «Хіммаш». На
підставі проведених наукових клініко
лабораторних досліджень, Максим
Макарович в 1980 році захистив кан
дидатську дисертацію з кардіології
на тему: «Стан скоротливої функції
серця у робітників фтористого вироб
ництва».
Особливо велику роль у формуванні
Максима Макаровича як клініциста та
педагога безпосередньо відіграв його
вчитель – професор Максим Андрійо
вич Дудченко, якого він називає бать
ком по професії. І це цілком закономір
но, тому що Максим Макарович майже
18 років працював на кафедрі факуль
тетської терапії, пройшовши шлях від
аспіранта до доцента цієї кафедри.
У 1993 році Потяженко М.М. захис
тив докторську дисертацію на тему:
«Рефрактерність до медикаментозної
терапії у хворих ішемічною хворобою
серця з екзогеноконституційним ожи
рінням, та шляхи їх подолання» за фа
хом «кардіологія», наукові консультан
ти – членкор. АМН України, д.мед.н.,
професор Бобров В.О. та д.мед.н.,
професор Дудченко М.А.
У відповідності з рішенням Вченої ра
ди Полтавського державного медич
ного стоматологічного інституту, у 1993
році на лікувальному факультеті була
сформована кафедра інтернатури з
терапії, завідувачем якої був призна
чений доцент М.М. Потяженко. В 1995
році Максим Макарович отримав вче
не звання професора кафедри.
За короткий термін співробітниками
кафедри були створені навчальноме
тодичні матеріали, організаційна та
регламентуюча документація у відпо
відності з типовими програмами та
навчальними планами для очної і за
очної інтернатури.
З метою підвищення якості практич
ної підготовки лікарівінтернів з фаху
«Терапія», під керівництвом професо
рів Воробйова Є.О. і М.М. Потяженка
та декана факультету післядипломної
освіти доцента Павленко Л.Г., були
створені навчальнопрактичні філії ка
федри у м. Кременчуці та в м. Мирго
роді. За 25 років роботи Максима Ма
каровича на кафедрі, через інтерна
туру, підготовлено багато висококва
ліфікованих спеціалістів, які працюють
в Україні та за її межами: 968 лікарів
терапевтів, 116 лікарів медицини не
відкладних станів, 41 лікар загальної
практики – сімейної медицини, 69 лі

карівдерматовенерологів (з 2011 по
2017 рік); 1081 лікарів різних спеціаль
ностей пройшли вторинну спеціаліза
цію на циклах тематичного удоскона
лення на передатестаційних циклах.
Професор М.М. Потяженко продов
жив традиції свого вчителя професо
ра М.А. Дудченка по підготовці нау
ковців. На кафедрі були захищені 3
кандидатські дисертації (Скрипник
І.М., Люлька Н.О., Шепітько К.В.) та 4
докторські дисертації (Потяженко
М.М., Бобирьова Л.Є., Скрипник І.М.,
Бойко М.Г.). Підготовлено 37 магістрів
медицини з фахів: «Внутрішні хворо
би», «Медицина невідкладних станів»
та «Дерматовенерологія». Наукові
розробки співробітників впроваджу
ються у лікувальнодіагностичний, пе
дагогічний процес, представляються
на наукових конференціях, з’їздах.
В педагогічній роботі Максим Мака
рович сумісно зі співробітниками ка
федри першочергове значення нада
ють оволодінню навичкам і клінічному
мисленню як основі в роботі майбут
нього лікаряінтерніста, велику увагу
приділяють аспектам лікарської ети
ки, поваги до своїх вчителів, колег та
пацієнтів.
Максим Макарович автор та співав
тор 487 наукових та навчальномето
дичних праць, з яких: 1 монографія, 2
підручника, 19 методичних рекомен
дацій, 9 інформаційних листів, 14 па
тентів на винахід, 23 навчальних та
навчальнометодичних посібників.
З метою оптимізації навчального та
лікувальнореабілітаційного процесу
на базі кафедри у 1998 році, зусилля
ми професорів М.М. Потяженка і М.Г.
Бойка, був створений Полтавський
обласний
навчальнопрактичний
пульмонологічний центр та соляна ка
мера, які на сьогоднішній час є осно
вою науковометодичної бази для
проведення наукових досліджень з
різних розділів внутрішньої патології.
Вперше в Україні співробітниками ка
федри доцентами Гаєвським С.О. і
Соколюк Н.Л. було запроваджено в
роботу комунальної установи ЕМД та
МК м. Полтави сучасну телемедичну
консультативну систему 3G відеозв’яз
ку з виїзними бригадами для надання
невідкладної допомоги хворим на до
госпітальному етапі.
В різні періоди часу Максим Мака
рович займав адміністративні посади
в академії: заступник декана по інтер
натурі лікувального факультету, про
ректор з навчальної роботи та декан
факультету іноземних студентів.
(Початок.
Закінчення на 3 й стор.).

Трибуна лікаря

ППООТТЯЯЖ
ЖЕЕННККУУ М
МААККССИИМ
МУУ М
МААККААРРООВВИИЧЧУУ––7755!!
(Закінчення.
Початок на 2 й стор.).

Багатогранною є громадська та
суспільнокорисна діяльність профе
сора М.М. Потяженка. З 2003 р. по те
перішній час професор М.М. Потя
женко – голова апробаційної ради
№1 по захисту докторських та канди
датських дисертаційних робіт, з 2004
року і по теперішній час – голова цик
лової методичної комісії Навчально
наукового інституту післядипломної
освіти ВДНЗУ «УМСА», голова Полтав
ського обласного товариства тера
певтів та пульмонологів з 1995 року.
За багаторічну сумлінну працю, ви
соку професійну майстерність і знач
ний особистий внесок у підготовку ви
сококваліфікованих медичних кадрів,
Максим Макарович багаторазово
нагороджувався відзнаками, подяка
ми та почесними грамотами: «Відмін
ник охорони здоров’я СРСР» (1989 р.);
«Відмінник освіти України» (1998 р.);

грамотою виконавчого комітету Пол
тавської міської ради (1998 р.); ме
даллю «Ветеран праці» (2003 р.); «Від
знакою ректора ВДНЗУ «УМСА» (2011
р.); Почесною грамотою Верховної
Ради України «За особливі заслуги пе
ред українським народом» (2016 р.).
Професор М.М. Потяженко – вче
ний, відомий за межами України. Сьо
годні він продовжує керувати кафед
рою внутрішніх хвороб та медицини
невідкладних станів з дерматологією
та венерологією, передаючи свій ве
ликий досвід та знання лікарямінтер
нам, магістрам, клінічним ординато
рам, лікарямкурсантам. Його девіз,
як вченого і громадянина: «Не цурати
ся свого, випробуваного часом, та
зазначити досвід іноземних високо
досвідчених та талановитих лікарів».
Максим Макарович Потяженко –
взірцевий сім’янин, батько двох синів,
дідусь 2х онуків. Рука в руку понад 50
років йде по життю зі своєю дружи

ною, берегинею сім’ї Лідією Вікторів
ною, яка понад 15 років успішно пра
цювала в нашій академії доцентом на
кафедрі іноземних мов.
З нагоди ювілею кафедри внутріш
ніх хвороб та медицини невідкладних
станів з шкірними та венеричними
хворобами і її керівника – доктора
медичних наук, професора М.М. ПО
ТЯЖЕНКА, колектив кафедри ендо
кринології з дитячими інфекційними
хворобами ВДНЗУ «УМСА», учні, дру
зі вітають Вас, Максиме Макаровичу,
зі 75 річним ювілеєм та Ваших співро
бітників – з 25 річчям кафедри. Бажа
ємо всім міцного здоров’я, творчої та
плідної праці, великого людського
щастя, сімейного благополуччя, дов
гих років активного творчого життя, а
також здійснення усіх надій і планів.

Професор Бобирьова Л.Є.
Завідувачка кафедри ендокринології
з дитячими інфекційними хворобами.

«ПОЛТАВСЬКІ ДНІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я»
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
25 травня 2018 р. у ВДНЗУ «Україн
ська медична стоматологічна акаде
мія» відбулася Всеукраїнська науко
во практична конференція з міжна
родною участю «Полтавські дні гро
мадського здоров’я».
Співорганізаторами конференції
виступили Департамент охорони здо
ров’я при Полтавській облдержадмі
ністрації та Польське Товариство гро
мадського здоров’я.
Модераторами конференції були:
ректор ВДНЗУ «УМСА» професор
Ждан В.М., директор Департаменту
охорони здоров’я при Полтавській
облдержадміністрації доцент Лисак
В.П., завідуюча кафедрою соціальної
медицини, організації та економіки
охорони здоров’я з біостатистикою
професор Голованова І.А.
Ми раді були вітати гостей конфе
ренції:
* з Національного медичного універ
ситету імені О.О. Богомольця – профе
сор кафедри гігієни та екології №2,
д.мед.н. Паустовський Ю.О.;
* з Державної наукової установи
«Науковопрактичний центр профілак
тичної та клінічної медицини» Держав
ного управління справами (м. Київ) –
завідувач наукового відділу організа
ції медичної допомоги професор
Ященко Ю.Б., старший науковий спів
робітник, к.мед.н. Кондратюк Н.Ю.,
аспірант наукового відділу організації
медичної допомоги Заболотна І.Е.;
* з Харківської медичної академії
післядипломної освіти (м. Харків) – ка
федра соціальної медицини, органі
зації і управління охороною здоров’я
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та МСЕ, к.мед.н. Чемирисов В.В.;
* з ДУ «Інститут охорони здоров’я ді
тей та підлітків Національної академії
медичних наук України» (м. Харків) –
завідувач відділення наукової органі
зації медичної допомоги школярам та
підліткам Пересипкіна Т.В.;
* З Кіровоградського медичного ко
леджу імені Є.Й. Мухіна (м. Кропив
ницький) – директор Бондарь С.О.
В роботі конференції також взяли
участь організатори охорони здо
ров’я, науковці з різних навчальних
закладів, керівники лікувальних закла
дів міста і області, лікарі практичної
охорони здоров’я, завідувачі кафедр
та викладачі, аспіранти, лікарікур
санти, лікаріінтерни та студенти.
З надзвичайно цікавими доповідями
на пленарному засіданні виступили:
ректор академії професор Ждан
В.М., директор Департаменту охоро
ни здоров’я при Полтавській ОДА до

цент Лисак В. М., професор Анджей
М. Фал (Польща) та інші.
Пленарне засідання конференції
склалося з наступних важливих секцій:
Секція 1. «Актуальні питання гро
мадського здоров’я»;
Секція 2. «Профілактика хронічних
неінфекційних захворювань, форму
вання у населення мотивації до здо
рового способу життя»;
Секція 3. «Особливості управління
галуззю охорони здоров’я»;
Секція 4. «Сучасний стан клінічного
напрямку вітчизняної охорони здоров’я».
По закінченню секційних засідань
учасників конференції чекала цікава
екскурсія по історичним куточкам м.
Полтави.

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

сторінка 3

СХОДИНКАМИ НЕВРОЛОГІЇ
У серці залишились
світлі спомини,
такі щемкі — здригається
нутро…
Віра Лахута.

4 червня 2018 року в сті
нах ВДНЗУ «Українська ме
дична стоматологічна ака
демія» пройшла щорічна
міжобласна конференція
неврологів, нейрохірургів,
терапевтів та сімейних лі
карів «Сучасні технології
діагностики та лікування в
неврології»,
присвячена
пам’яті великого науковця,
прекрасної жінки, прорек
тора з наукової роботи
ВДНЗУ «УМСА» (1992 2009
рр.) ГРИЦАЙ Наталії Мико
лаївни.
7 червня вона святкувала
б свій 65тий День народ
ження. Видатний науко
вець, прекрасний керівник,
фантастичний лікар і диво
вижна людина – все поєд
налося у цій чарівній жінці.
Цілеспрямована, багатог
ранна, енергійна, добро
зичлива до оточуючих, нез
важаючи на особисті проб
леми, завжди була готова
протягнути руку допомоги.
Свої досягнення, творчі здо
бутки Наталія Миколаївна
передала своїм учням, спів
робітникам кафедри нер
вових хвороб із нейрохірур
гією та медичною генети
кою ВДНЗУ «УМСА», які про
довжують виконувати нау
кову, лікувальну роботу, яка
була розпочата їх керівни
ком.
Програма конференції
була розбита на чотири
блоки: судинна патологія,
нейродегенеративні захво
рювання, проблема болю
та черепномозкова трав
ма. Розпочала конферен
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цію зі вступного слова
д.мед.н., професор, завіду
юча кафедрою нервових
хвороб із неїрохірургією та
медичною генетикою Лит/
виненко Наталія Володими/
рівна, яка привітала всіх
гостей, колег із початком
конференції,
побажала
плідної праці та передала
слово професору, завідува
чу кафедрою медицини №2
з професійними хворобами
ВДНЗУ «УМСА» Катеренчуку
Івану Петровичу, який зупи
нився на проблемі діагнос
тики та лікування артеріаль
ної гіпертензії, як фактора
ризику розвитку судинної
патології головного мозку, в
Україні.
Продовжив питання діаг
ностики судинної патології
головного мозку професор
кафедри нервових хвороб
із нейрохірургією та медич
ною генетикою Дельва Ми/
хайло Юрійович, який вис
вітлив основні критерії вста
новлення діагнозу «дисцир
куляторна енцефалопатія»,
який, останнім часом, зі
схильністю до гіпердіагнос
тики, встановлюють невро
логи, сімейні лікарі, тера
певти.
Справжньою родзинкою
конференції стала доповідь
гості з Харкова – професо
ра, д.мед.н., провідного на
укового співробітника ДУ
«Інститут неврології, психіат
рії та наркології НАМН Ук
раїни» Богданової Ірини
В’ячеславівни. Вона торкну
лася актуальної теми, яку
розпочала в свій час розви
вати на кафедрі нервових
хвороб д.мед.н., проф. Гри
цай Наталія Миколаївна –
нейродегенеративні захво
рювання. Доповідь виклика

ла жвавий інтерес, зацікав
лення серед лікарів та ак
тивну дискусію.
Професор
Литвиненко
Наталія
Володимирівна
продовжила тему нейроде
генерації та зупинилась на
проблемах діагностики та
лікування хвороби Паркін
сона.
Наприкінці минулого року
на базі кафедри нервових
хвороб із нейрохірургією та
медичною
генетикою
ВДНЗУ «УМСА» та невроло
гічного відділення ПОКЛ ім.
М.В Скліфосовського було
створено навчальнодіаг
ностичний та лікувальний
центр для хворих на хворо
бу Паркінсона та інші ней
родегенеративні захворю
вання, який очолює вельми
шановна Литвиненко Ната
лія Володимирівна. Про ро
боту центру, перспективи
його розвитку, впроваджен
ня нових методів діагности
ки та лікування хворих на
хворобу Паркінсона, пішла
мова у повідомленні канди
дата медичних наук, доцен
та кафедри нервових хво
роб із нейрохірургією та
медичною генетикою Таря/
ник Катерини Анатоліївни.
Питанням усунення бо
льового синдрому було
присвячено повідомлення
кандидата медичних наук,
доцента кафедри нервових
хвороб із нейрохірургією та
медичною генетикою Пінчук
Вікторії Анатоліївни, яка зу
пинилась на схемах ліку
вання невропатичного бо
лю.
Нейрохірургічний блок з
проблем діагностики та лі
кування черепномозкових
травм очолив зав. нейрохі
рургічним відділенням, кан

дидат медичних наук Тончев
Михайло Юрійович, зупи
нившись на критеріях діаг
ностики, термінах непра
цездатності захворювання.
Конференція пройшла на
одному диханні, була ціка
вою, дуже інформативною,
цінною для наукових спів
робітників та лікарівневро
логів, нейрохірургів та сі
мейних лікарів.
Наприкінці конференції зі
словами привітання з насту
паючим святом медичного
працівника, виступила зав.
неврологічним відділенням
ПОКЛ ім. М.В. Скліфосов
ського Вірьовка Олена Ана/
толіївна, яка, від імені всіх
присутніх,
подякувала
проф. Литвиненко Н.В. та
доповідачам за організа
цію конференції на такому
високому рівні. Побажала
наснаги, натхнення, твор
чих успіхів у нелегкій нашій
спільній праці.
Кожний лектор розпочи
нав свою промову словами
пам’яті та глибокої пошани
до неповторної жінки, ви
датного неврологанауков
ця – Наталії Миколаївни Гри/
цай, поряд з якою ми так
впевнено крокували довгі
роки. Спогади завжди бен
тежать душу…
Ваша зоря не згасне у імлі,
Вона в серцях, які Ви зігрівали.
Ви пам’ять заслужили на землі
Любов’ю, яку людям дарували.

Таряник К.А.
Доцент кафедри нервових хвороб
із нейрохірургією
та медичною генетикою.
Литвиненко Н.В.
Завідувачка кафедри нервових
хвороб із нейрохірургією
та медичною генетикою,
д.мед.н., професор.
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"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ"
ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
31 травня – 1 червня 2018 року на базі
кафедри іноземних мов з латинською
мовою та медичною термінологією від
булася IІІ Міжнародна науково прак
тична конференція «Актуальні питання
лінгвістики, професійної лінгводидак
тики, психології і педагогіки вищої
школи».
Роботу наукового зібрання урочисто
відкрив ректор академії професор
Ждан Вячеслав Миколайович, котрий
наголосив на тому, що наукові форуми,
на яких мають змогу поспілкуватися вик
ладачі медичних і немедичних дисцип
лін, надзвичайно важливі, оскільки від
бувається взаємозбагачення представ
ників різних галузей знань, які мають
спільну мету: підготовка високоосвіче
ного, конкурентоспроможного лікаря –
представника нової генерації.
На конференції також була присутня
головний спеціаліст Департаменту осві
ти та науки Полтавської обласної дер
жавної адміністрації Пащенко Валенти/
на Іванівна, котра відзначила високий
рівень і професіоналізм організаторів.
Варто зазначити, що кількість учасни
ків конференції з року в рік зростає, а
географія розширюється. Так, у роботі
нинішнього наукового зібрання очну й
заочну участь взяли 190 науковців. Про
те, що конференція вже набула визнан
ня і вийшла далеко за межі України, пе
реконливо свідчить кількість представ
ників наукової спільноти ближнього і да
лекого зарубіжжя: Технікогуманітарної
академії в БельськоБяла і Люблінсько
го Католицького університету ім. Іоанна
Павла II (Польща), Білоруського дер
жавного медичного університету і Біло
руського державного університету й ін.
Приємно усвідомлювати, що завдяки
сучасним інформаційнокомунікацій
ним технологіям в конференції мали змо
гу, правда, поки що заочно, взяти участь
навіть дві представниці африканського
континенту, а саме: Університету Лагосу
(Федеративна Республіка Нігерія).
Заслуговує на увагу й те, що цього ро
ку вітчизняні заклади вищої освіти були
представлені на конференції такими
«грандами» української науки, як: Наці
ональний медичний університет ім. О.О.
Богомольця, Національна медична ака
демія післядипломної освіти ім. П.Л. Шу
пика, Буковинський державний медич
ний університет, Вінницький національ
ний медичний університет ім. М.І. Пиро
гова, Дніпропетровська медична ака
демія, Запорізький державний медич
ний університет, Луганський державний
медичний університет, Національний
фармацевтичний університет, Харків
ський національний медичний універси
тет, Львівський національний медичний
університет ім. Д. Галицького, Тернопіль
ський державний медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського, Одеський націо
нальний медичний університет, Київ
ський
національний
університет
ім. Т. Шевченка, Національний технічний
університет «КПІ ім. І. Сікорського», Київ
ський національний лінгвістичний уні
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верситет, Харківський національний уні
верситет ім. В.Н. Каразіна, Харківський
національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва, Полтавська держав
на аграрна академія, Східноєвропей
ський
національний
університет
ім. Л. Українки, Луцький національний
технічний університет, Національний уні
верситет «Острозька академія», При
карпатський національний університет
ім. В. Стефаника, Чорноморський наці
ональний університет ім. П. Могили,
Полтавський національний технічний
університет ім. Ю. Кондратюка, Полтав
ський університет економіки і торгівлі,
Львівський державний університет без
пеки життєдіяльності, Національна Ме
талургійна академія України, Інститут ін
тегрованих форм навчання, Київський
медичний університет, Національна
академія Національної гвардії України,
Тернопільський національний педагогіч
ний університет ім. В. Гнатюка, Харків
ський національний педагогічний уні
верситет ім. Г.С. Сковороди, Полтав
ський національний педагогічний уні
верситет ім. В.Г. Короленка, Сумський
державний педагогічний університет
ім. А.С. Макаренка.
Важливо, що до цьогорічного науко
вого форуму активно долучилися й заві
дувачі клінічних кафедр і провідні про
фесори академії: проф. Дворник В.М.,
проф. Кайдашев І.П., проф. Білаш С.М.,
проф. Бобирьова Л.Є., проф. Казаков
Ю.М., проф. Ковальова О.М., проф. Лит
виненко Н.В., проф. Лобань Г.А., проф.
Нідзельський М.Я., проф. Петрушанко
Т.О., проф. Похилько В.І., проф. Потяжен
ко М.М., проф. Саричев Л.П., проф.
Смаглюк Л.В., проф. Сонник Є.Г., проф.
Ткаченко П.І., проф. Треумова С.І. Вже
традиційно у повному складі був пред
ставлений факультет підготовки інозем
них студентів на чолі з деканом факуль
тету, доц. Бурєю Л.В.
Робота пленарного засідання була
розпочата доповіддю «Запровадження
симуляційних технологій у вищу медичну
освіту як один із факторів підвищення
рівня практичної підготовки майбутніх лі/
карів», представлену колективом таких
авторів, як Ждан В.М., Дворник В.М., Бі/
лаш С.М., Бєляєва О.М. У представле
ній розвідці були розглянуті незаперечні
переваги такої інноваційної педагогіч
ної технології, як симуляційне навчання.
Разом із тим, доповідачами було наго

лошено, що симуляційне навчання – це
лише одна з новітніх педагогічних техно
логій, що не може цілком замінити нав
чання «біля ліжка хворого», яке було за
початковане видатним голландським лі
карем Германом Бургавом. Отже, симу
ляційне навчання не передбачає відмо
ву від таких форм навчання, характер
них виключного для медичного вишу, як
клінічний розбір і клінічна конференція,
що дають змогу безпосередньо зану
рити майбутнього лікаря у практичне
середовище, адже для справжнього лі
каря, фахівця із розвиненим клінічним
мисленням немає і не може бути «стан
дартних» хворих.
На користь того, що робота конфе
ренції була надзвичайно плідною, свід
чить той факт, що на пленарному засі
данні виступили почесні гості конфе
ренції: проф. Кайдалова Л.Г. (м. Харків),
проф. Уваркіна О.В. (м. Київ), проф. Шу
невич Б.І. (м. Львів), д.філол.н. Ленська
С.В. (м. Полтава), д.філос.н. Содомора
П.А. (м. Львів) та ін.
Жвавий інтерес присутніх викликали
доповіді «старих» і «нових» друзів конфе
ренції: Похилька В.І., Ставицької Н.П.,
Ющенко Ю.П., Климач Т.М. «Особливос
ті психологічної і соціальної адаптації
студентів груп нового набору ВДНЗУ
«УМСА», Цісика А.З. «О месте и содер
жании темы «предлоги» в структуре
учебного материала курса латинского
языка медицинского вуза» (м. Мінськ),
Світличної Є.І. «Актуальні аспекти лек
сичного наповнення сучасного курсу
фармацевтичної латини» (м. Харків);
Карлової Т.Є. і Рашиді Б.Р. «Онтологія по
дібності: лінгвальний вимір анатомічної
термінології» (м. Рубіжне), Волкової Г.К.
«Формування англомовної професійної
компетенції як основи професіоналізму
сучасного стоматолога» (м. Запоріж
жя), Шалаєвої В.С. «Об аксиологичес
ком компоненте коммуникативных уме
ний иностранных студентов» (м. Харків),
Тарашевської Ю.Є. і Шияна Є.Г. «Мов
леннєва реабілітація пацієнтів зі знімни
ми пластинковими протезами» (м. Пол
тава), Голуб Н.М. і Перлової В.В. «Етичні
та теоретикопрактичні аспекти питання
підготовки вчителів початкової школи до
роботи з дітьми із стійкими труднощами
у навчанні рідної та іноземної мови»
(Початок.
Закінчення на 6 й стор.).
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Початок на 5 й стор.).

(м. Харків), Корольової Н.О. «Лексичне
вираження концепту ORDNUNG у твор
чості Томаса Манна (на матеріалі ро
ману «Доктор Фаустус»)» (м. Івано
Франківськ), Костенко В.Г. і Сологор І.М.
«Особливості метафоризації термінів
медицини в публіцистиці О. Забужко».
У резолюції конференції запропоно
вано: продовжити впровадження інно
ваційних освітніх технологій, які зокрема
передбачають щонайширше викорис
тання активних та інтерактивних методів
навчання, у процес гуманітарної, соці
альноекономічної, фундаментальної та
практичної підготовки майбутніх фахівців
галузі 22 «Охорона здоров’я»; зосере
дити увагу на подальшому вдоскона
ленні змісту навчання майбутніх лікарів,
його максимальній профілізації, ство
ренні з урахуванням оновленого та про
філізованого змісту підручників, посібни
ків та інших засобів навчання, які відпові
дають сучасним вимогам і максималь
но гармонізовані із загальноєвропей
ською практикою; забезпечувати умови
для подальшого впровадження аксіо
логічного підходу у процес формування
майбутніх фахівців, розвитку самодос
татньої особистості з інноваційним мис
ленням; посилити мовну складову підго

товки майбутніх фахівців з одночасним
дотриманням принципу мультилінгвізму з
метою відходу від лінгвістичної експан
сії, мовної дискримінації та колонізації
свідомості, які потенційно загрожують
знищенням національних особливостей
і неповторності народу – носія націо
нальної мови; максимально використо
вувати невичерпні ресурси латинської
мови, яка залишається одним із основ
них термінотворчих джерел та засобом
долучення до європейської культури;
поглиблювати дослідження психолого
педагогічних аспектів формування клю
чових (інтегральних) і предметних ком
петентностей майбутніх лікарів, а також
представників інших спеціальностей;
продовжити антропоцентрично та ког
нітивноорієнтовані дослідження галу
зевих термінологій та їх репрезентацій у
навчальних, довідникових і фахових ви
даннях; ширше застосовувати зістав
ний, порівняльноісторичний і типологіч
ний методи дослідження різних мов, у
тому числі, такого функціонального різ
новиду, як мова для спеціальних цілей;
сприяти формуванню, розвиткові й
удосконаленню педагогічної майстер
ності та педагогічної культури науково
педагогічних працівників, вищої медич
ної (фармацевтичної) школи зокрема;
докладати зусиль для формування по
зитивного індивідуального іміджу викла

дача та колективного іміджу вітчизняних
закладів вищої освіти, який забезпечує
їх конкурентоспроможність на внутріш
ній і зовнішній аренах; розвивати науко
ві зв’язки з ученими й освітянами даль
нього і ближнього зарубіжжя з метою
поглиблення інтеграції у світовий освіт
ній простір з одночасним збережен
ням, пропагуванням і примноженням
національних здобутків у галузі освіти і
науки; розпочати підготовку до ІV Між
народної науковопрактичної конфе
ренції «Актуальні питання лінгвістики,
професійної лінгводидактики, психоло
гії і педагогіки вищої школи».
Наостанок завідувачка кафедри іно
земних мов з латинською мовою та ме
дичною термінологією ВДНЗУ «УМСА»,
к.пед.н., доц. Бєляєва О.М. подякувала
всім присутнім за активність, конструк
тивну і плідну співпрацю та запросила
завітати до Полтави наступного року,
щоб взяти участь у ІVій конференції.
Отже, третій рік поспіль конференція
демонструє, що медицина і педагогіка,
психологія та філологія йдуть плічопліч,
розширюючи свій арсенал і збагачуючи
науковців – представників різних галузей.

О.М. Бєляєва.
Завідувачка кафедри іноземних мов
з латинською мовою та медичною
термінологією, доцент.

ГРАНПРІ У ФЕСТИВАЛІ «ДУШІ КРИНИЦЯ»
У мальовничій та оспіваній Миколою
Гоголем Диканьці пройшов щорічний
обласний фестиваль «Душі криниця»
колективів закладів охорони здоров’я
Полтавської області.
У мистецькому конкурсі ВДНЗУ
«УМСА» гідно представив творчий ко
лектив, у складі народного аматор
ського хору «Криниця» (керівник – Дро
нова О.) та ансамблю народного тан
цю «Візерунки» (керівник – Кириленко
Л.) і здобув ГранПрі.
На святковій сцені з яскравою во
кальнохореографічною композицією
«Просимо до нас на весілля» учасники
художньої самодіяльності продемонс
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трували справжнє високохудожнє на
родне мистецтво.
…Весілля! Дружки і дружби, старос
ти, батьки, гільце, і, мов двоє лебедів, –
молодята… (Кириленко Марія та Фи
ленко Борис). Усе кружляє у різнобар
вному вихорі та милує око й слух гляда
ча. Зворушливо у виконанні криничан
звучать обрядові пісні весільного циклу
«Ой у лузі зозуля кувала», «Поволі роз
бирайте», «Рости сосно», «Галочка».
Барвисті костюми, висока виконав
ська майстерність, яскравий народ
ний гумор, ліричність, технічна май
стерність танцюристів, неповторний
художній образ дівчининареченої та

нареченого – усе це на сцені створило
атмосферу справжнього колоритного
українського весілля!
Прекрасні ліричні пісні, феєричні тан
цювальні композиції, мистецький талант
й артистизм справили незабутнє вра
ження на глядачів та журі. І, як результат,
Гран прі та дипломи І ступеня у хорово
му жанрі й у жанрі хореографії.
Висловлюємо подяку за підтримку
адміністрації академії, ректору Ждану
Вячеславу Миколайовичу та голові
профспілкового комітету Борисовій Зі
наїді Олексіївні.

С.П. Безноса.
Бібліотекар І категорії.
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ЯКА ВОНА, МОЯ ПОЛТАВЩИНА, НАД СИННЮ ВОРСКЛИ І СУЛИ?
У травні Полтавщина вражала
своєю самобутньою красою студен%
тів%іноземців перших курсів медич%
ного і стоматологічного факульте%
тів ВДНЗУ «УМСА». Разом із вик%
ладачем кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки Жовнір
М.М. вони подорожували нашим
мальовничим, гостинним краєм із
багатовіковою історією, чарівною
природою, народною піснею, мудри%
ми й талановитими людьми.
Розпочалася екскурсія в с. Вели
кі Будища, де в Музеї весілля сту
денти захоплено споглядали збере
жені селянами столітні рушники,
вишиванки, предмети українсько
го побуту й інтер’єру. Іноземці при
міряли етнічне весільне вбрання,
охоче брали участь у традиційних
обрядових дійствах та куштували
приготовані в печі смачні весільні
шишки. Жителям Марокко, Тунісу,
Єгипту, Лівану й інших країн при
пали до душі зворушлива щирість і
глибокий ліризм української ве
сільної церемонії.
Національний музейзаповідник
українського
гончарства
в
с. Опішне приємно подивував
студентів усесвітньо визнаними й

поцінованими досягненнями гон
чарської культури – винятковими
експонатами з колекцій україн
ських майстрівгончарів і худож
никівкерамістів.
Там було людно й гостинно, а з
висоти пагорба, на якому розта
шований музей, відкривалися ди
вовижної краси краєвиди Полтав
щини. Найцікавішою була робота
з глиною у творчих майстернях. А
після майстеркласів і жвавого
спілкування з митцями всі охочі
мали можливість власноруч виго
товити глиняні вироби.
У прекрасну пору цвітіння бузку
не можна оминути Бузкового гаю,
п’янкі пахощі якого щороку зача
ровують гостей із різних куточків
України. Бузковий буйноцвіт
справив глибоке враження й на
іноземних студентів.
Насамкінець студенти посмаку
вали українськими національни
ми стравами. Завітавши до замісь
кої садиби «Шинок» у Пронях,
іноземці скуштували відомі на
весь світ полтавські галушки, а та
кож досхочу натанцювалися. При
ємно вразили і пригощання, і ко

зацьке театралізоване дійство.
Подорож виявилася надзвичай
но пізнавальною і насиченою.
Студенти повернулися додому ве
селі, задоволені й окрилені. Такі
мандри мальовничими куточками
України – це добра традиція ка
федри українознавства та гумані
тарної підготовки, тому попереду
– нові екскурсії та незабутні вра
ження.
Т.О. Лещенко.
Завідувачка кафедри українознавства
та гуманітарної підготовки.

ІННОВАЦІЙНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАНЯТТЯ
Практичним психологом Центру
управління освітньо%виховною та
гуманітарною роботою з молоддю
Климач Т.М. для викладачів, лікарів%
курсантів, студентів та співробіт%
ників академії проводяться іннова%
ційні психологічні заняття з елемен%
тами арт%терапії за методикою
правопівкульного малювання амери%
канського психолога Бетті Едвардс.
До занять долучились: кафедра
терапевтичної стоматології, кафед
ра дитячої стоматології, кафедра
гістології, цитології та ембріології,
кафедра експериментальної та клі
нічної фармакології з імунологією
та алергологією, бібліотека, сту
дентська профспілкова організація,
студенти 25 курсів, студентиолім
пійці з м. Тернополя та м. Одеси.
Метою таких зустрічей є знижен
ня рівня професійного вигорання,
емоційного напруження та ство
рення комфортної атмосфери в ко
лективі, формування бажання са
Трибуна лікаря

мопізнання й розвиток адекватної
самооцінки.
Ідея методу виникла після від
криття функціональних відміннос
тей півкуль головного мозку психо
біологом Роджером Сперрі, за яке
він отримав Нобелівську премію.
Сенс методу полягає в тимчасовому

зниженні активності роботи лівої
півкулі (відповідає за логіку, обме
ження, розрахунок, оцінку дій) та
передачі ведучої ролі правій (відпо
відає за творчість, креативність, ін
туїцію).
Т.М. Климач.
Практичний психолог.
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ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КАНАБІСУ
10 травня на кафедрі післядиплом
ної освіти лікарів стоматологів відбув
ся інформаційний захід для лікарів
курсантів, присвячений ретрансляції
основних положень міжнародної кон
ференції по медичному канабісу, яка
відбулася нещодавно у м. Харкові. Пе
ред курсантами виступив лікар сто
матолог за фахом, керівник профілак
тичних програм благодійного фонду
«Громадське здоров’я» Волик Анатолій
Миколайович, запрошений професо
ром Скрипніковою Т.П. та доцентом
Шинкевич В.І.
Організаторами конференції були
Громадська організація «Єдиний дос
від», Громадська організація Україн
ська медична конопляна асоціація у
партнерстві з Національним фармацев
тичним університетом (Харків) та Уні
верситетом Медичних Наук Литви (Кау
нас), але відомо, що соціальний рух
розпочали матері тяжко хворих на епі
лепсію дітей.
На конференції були розглянуті нас
тупні актуальні проблеми:
* результати досліджень медичного
канабісу в зарубіжних країнах;

* області застосування медичного
канабісу;
* досвід використання медичного ка
набісу в лікарняній практиці за кордо
ном;
* проблеми легалізації та перспекти
ви використання медичного канабісу в
Україні.
А.М. Волик назвав відомості револю
ційними, хоча відомо, що проблемі ен
догенних канабіоїдів у медицині не мен
ше 20 років, зокрема в наукових робо
тах, виконаних в Україні. В доступних ри
сах лектор охарактеризував біохімічні
механізми, в які залучені ендогенні кана
біоїди і спектр позитивних ефектів. Нап
риклад, канабіоїди, які містяться у груд
ному молоці (анандамід), як доведено,
є фактором попередження епілепсії.
Далі увагу було приділено спектру
тяжких хвороб, за умов неефективності
лікування яких звичайними засобами,
можливе полегшення за рахунок вико
ристання медичних препаратів канабі
су. Це такі тяжкі недуги, як: епілепсія,
анорексія, глаукома, тривале безсон
ня, рак, термінальна стадія ВІЛ/СНІДу
та інші. На конференції були присутні

матері дітей із тяжкою формою епілеп
сії, яким ліки допомогли зменшити кіль
кість нападів з щоденних до 1 разу на
тиждень.
Було роз’яснено, що медичні препа
рати канабісу не мають нічого спільного
із курінням канабісу і не містять нарко
тичний компонент цієї рослини – тетра
гідроканабіол. Медичні препарати
призначаються ентерально.
Лекція викликала велику зацікавле
ність слухачів та запитання. Внаслідок
традиційного нерозуміння серед попу
ляції щодо медичного застосування ка
набісу і супутніх моментів виробництва
такого роду препаратів, питання лега
лізації очевидно вирішується нелегко.

В.І. Шинкевич.
Відповідальна за виховну роботу
на кафедрі післядипломної освіти
лікарівстоматологів, доцент.
Т.П. Скрипнікова.
Професор кафедри післядипломної
освіти лікарівстоматологів.
А.М. Волик.
Керівник профілактичних програм благо
дійного фонду «Громадське здоров’я».

«ЖІНОЧИЙ БАТАЛЬЙОН»
19 20 травня 2018 року команда
студенток ВДНЗУ «УМСА» взяла
участь в обласному військово патрі
отичному проекті «Жіночий баталь
йон», що проходив на базі ПОДОЦ
«Маяк» (с. Головач, Полтавського ра
йону).
Захід проводили Управління у спра
вах сім’ї, молоді та спорту Полтав
ської ОДА спільно з військовоспор
тивним центром «Воїн». Наші учасниці
продемонстрували гідний рівень під
готовки та здобули першість у номіна
ції «Військова топографія, орієнтуван/

ня на місцевості». Сертифікати молод
шого інструктора отримали Гангур
Юлія, Марчук Олена. За відмінні знан
ня з топографії Грамотою Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту обл
держадміністрації відзначена студен
тка 2 курсу медичного факультету № 1
Голуб Людмила. Дипломом Товарис
тва сприяння обороні України за пе
ремогу в номінації «Кращий інструк
тор з тактичної медицини» нагород
жена студентка 2 курсу медичного
факультету № 2 Марчук Олена.

ЩЕ ОДНА СПОРТИВНА ПЕРЕМОГА
Ось і пролунав фінальний
свисток арбітра в остан
ньому фінальному матчі
міжнародного турніру з мі
ні футболу між командами
іноземних студентів вишів
м. Полтави IV рівня акреди
тації.
Боротьба була запеклою,
напруженою та довгою.
У півфінал вийшли чотири
команди, студенти яких нав
чаються у ВДНЗ України
«УМСА»: Судан, Марокко1,
Палестина, Туніс.
У фінальних змаганнях па

нував піднесений настрій
та жага до перемоги.
За результатами фіналь
них зустрічей I почесне міс/
це посіла команда з Палес/
тини, II місце виборола ко
манда з Судану, III місце
відвоювала команда з Ма/
рокко, а IV місце дісталось
команді з Тунісу.
Вітаємо наших перемож
ців та бажаємо їм наснаги
у майбутніх змаганнях, ус
пішних злетів і професійно
го розвитку!!!
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