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радиційне урочисте засідання
Вченої ради, присвячене зараху
ванню студентів на перший курс, відбу
лося 31 серпня у найкращому в місті
Палаці дозвілля «Листопад». Зал ледве
вміщав щасливих винуватців торжества
та їх батьків, що прийшли розділити з ни
ми радість першого кроку у доросле
життя, адже цього року студентами
ВДНЗУ «Українська медична стомато
логічна академія» та медичного колед
жу стали 741 юнаків і дівчат. На сцені ве
дучі – студенти академії Аліна Хрієнко
та Андрій Довженко. Свято вітальною
промовою відкриває ректор академії,
Заслужений лікар України, доктор ме
дичних наук професор В.М.Ждан. До
слова запрошуються: заступник голови
обласної Ради народних депутатів
П.В.Ворона, заступник міського голови
В.Ю.Нікіпєлов, в.о. начальника облас
ного управління охорони здоров’я
Ю.В.Курилко, архімандрит Філарет Звє
рєв. Вони тепло вітають першокурсни
ків, що присвятили своє життя найпот
рібнішій і найскладнішій професії. «В
народі здавна найбільшою повагою ко
ристуються священик, вчитель і лікар, –
говорить Ю.В.Курилко. – Це надзвичай
но відповідальна і потрібна справа. Ми
чекаємо на вас, сподіваємось на вас. І
думаю, що на той час, коли ви вже
прийдете працювати, матимете наба
гато кращий соціальний пакет». Цікаво
висловився у напутньому слові майбут
нім служителям медицини архімандрит
Філарет, до речі, теж випускник нашої
академії: «Білий халат, який ви зараз
одягнете, – символ, що означає чисту
вашу душу і непорочне життя. Бійтесь
заплямувати його. Якщо ви не станете
справжнім професіоналом, на ньому
лишатимуться краплі крові. Якщо ви бу
дете непорядною людиною, на ньому
з’являться темні плями. Від усього вірую
чого серця бажаю вам стати справжні
ми професіоналами і справжніми
людьми».
Свято триває. Ректор академії про

фесор В.М.Ждан вручає старостам
першого курсу символічні Ключі до
знань та студентський квиток, зачитує
вітального листа від Міністра охорони
здоров’я Зіновія Митнтка.
Виступають самодіяльні студентські
колективи – самодіяльний вокальний
ансамбль «Мальви», барабанщики, на
родний самодіяльний ансамбль танцю
«Юність» з музичнохореографічною
композицією «Славлю свою профе
сію».
Настають урочисті хвилини. Для
прийняття клятви студента Української
медичної стоматологічної академії
першокурсники встають і вперше в жит
ті одягають професійні білі халати та
шапочки. Почесне право зачитати клят
ву надається Роксолані Прохорчук та
Олександру Малюченко, а весь зал
дружно підхоплює: «Клянемось, кляне
мось, клянемось»! Присутні вшанову
ють пам’ять викладачів та студентів ака
демії, які віддали життя за честь і свобо
ду нашої Батьківщини у Великій Вітчизня
ній війні.
І знову розважальна програма, в якій
беруть участь і новоспечені першокур
сники: співає вже студентка медичного

факультету Олена Титаренко, із запаль
ною латиноамериканською «Самбою»
виступає студентка цього ж факультету
Ірина Пелипенко.
А в заключній хореографічній компо
зиції «Гопак» учасники свята з великим
задоволенням подивилися чудовий та
нок нашого студентського самодіяль
ного ансамблю «Юність».
Виступаючи із заключним словом,
ректор академії, професор В.М.Ждан
сказав: «Дорогі колеги! Я повною мірою
можу вже так вас назвати. Сьогодні бу
ло свято, а завтра нас чекає велика
серйозна робота, граніт науки. У рей
тингу 200 найпрестижніших, найавтори
тетніших вищих навчальних закладів Ук
раїни наша академія посідає 51 місце.
Так давайте ж працювати, навчатися
так, щоб підтвердити і звичайно ж поліп
шити цю оцінку»!
…Ще рік і ВДНЗУ «УМСА» святкувати
ме свій 90річний ювілей. Славну істо
рію авторитетного вищого навчального
закладу продовжують нові покоління
його студентів, а далі висококваліфіко
ваних лікарів. В добру путь, першокур
сники 2010го!

Т. Петрова.

ТАКА НЕПРОСТА ВСТУПНА КАМПАНІЯ
Йде перший місяць навчального року. Знову ожили аудиторії академії,
заповнюючись гомінкою студентською юрбою. А в коридорах раз по раз
зустрічаються несміливі першокурсники, які стурбовано намагаються пе"
репитати у кожного де саме знаходиться потрібна їм навчальна кімната,
кафедра, деканат. Вони – вже студенти! А ще зовсім недавно разом з бать"
ками переживали напружені дні вступної кампанії, яка цього року була
непростою. Про це розповідає відповідальний секретар приймальної ко"
місії ВДНЗУ «УМСА» доцент ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ ДВОРНИК.
– Дійсно, вступна кампанія
цього року, і не тільки в нашій
академії, була особливою.
Головним критерієм для за
рахування до числа студен
тів був конкурсний відбір за
сертифікатами Українського
центру оцінювання якості ос
віти з відповідних предметів
(українська мова та літера
тура, математика або істо
рія України, фізика або біо
логія) та середнім балом
атестата. Кількість пільгових
категорій була обмежена.
Це дітисироти та діти, поз
бавлені батьківського піклу
вання, інваліди першої та
другої групи та дітиінваліди
віком до 18 років, діти осіб,
що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастро
фи, та осіб, яким відповідно
до Закону України «Про під
вищення престижності шах
тарської праці» надане таке
право. Обмежена й кількість
навчальних закладів куди
можна одночасно вступати.
Як і всім приймальним ко
місіям, нам довелося пере
жити справжній бум вступни
ків, адже спочатку термін
прийому заяв був досить об
меженим і абітурієнти та їх
батьки чомусь вирішили, що
чим раніше вони подадуть
документи, тим більші гаран
тії для вступу. Тому чергу зай

мали вже зранку на терито
рії академії, деякі намага
лись тут заночувати. Батьки
створювали так звані «вірту
альні» черги. І це в умовах не
бувалої спеки цього літа!
Ми намагалися якось по
легшити їх становище: у дво
рі облаштували місця для си
діння, продавалися прохо
лодні напої, навіть чергував
медпрацівник. Напруга спа
ла вже тоді, коли продовжи
ли на 5 днів термін прийман
ня заяв.
Весь цей час приймальна
комісія працювала дуже
напружено, з раннього ран
ку і до пізнього вечора. До
велося вдвічі збільшити кіль
кість її технічних працівників.
Якщо абітурієнт не встигав
справитися за один день,
йому виділялось місце в гур
тожитку. Інформація про хід
вступної кампанії постійно ві
дображалась на інформа
ційних стендах, вебсайті
академії та системі «Кон
курс» МОН України.
В цілому було подано заяв
на 30% більше ніж минулого
року – 3027. Станом на 25
серпня 2010 року на перший
курс зараховано 736 осіб.
На бюджетну форму навчан
ня – 252, з них на стоматоло
гію – 19, лікувальну справу –
166, педіатрію – 60, сестрин

ську справу – 5, стоматологія
ортопедична – 2.
На умовах повної компен
сації витрат на навчання за
раховано 488 студентів. З них
на спеціальність стоматоло
гія – 287, лікувальна справа –
109, педіатрія – 21, сестрин
ська справа (6.120101, бак)
– 12, сестринська справа
(5.12010102) – 13, стоматоло
гія ортопедична  15, фарма
ція – 31.
Конкурс на спеціальність
лікувальна справа на бюд
жетну форму навчання склав
8,04; на контракт – 10,7; від
повідно на спеціальність пе
діатрія – 10,5 та 14,2; на спе
ціальність стоматологія – 44,8
та 2,72.
Цього року повністю вико

нано план цільового набору
з усіх областей, план по за
рахуванню за цільовими
направленнями
сільської
молоді, зокрема на спеці
альність: стоматологія – 5, лі
кувальна справа – 41, педі
атрія – 15.
Більше ніж минулого року
зараховано студентів поза
конкурсом. Якщо у 2009 році
їх було 29, то нині – 40. Най
більше пільгових категорій
студентів (34) вчитиметься на
медичному факультеті. Щодо
якісного складу студентів,
що зараховані на 1 курс, то з
19 осіб на спеціальність сто
матологія за держзамовлен
ням 17 – це студенти, які за
кінчили навчальні заклади з
відзнакою (89,47%); відповід
но лікувальна справа – з166
– 66 (39,76%); педіатрія – з 60
– 12 (20%). А в цілому ця кате
горія першокурсників скла
дає близько 60%. Тож споді
ваємось, що всі вони і не
тільки вони сумлінно навча
тимуться і в академії і стануть
висококваліфікованими ліка
рямиспеціалістами.

IV (XI) З’ЇЗД АС ОЦІАЦІЇ СТО МАТОЛ О ГІВ УКРАЇНИ
1415 жовтня 2010 року в Донецьку відбудеться черговий IV (XI) з’їзд Асоціації стоматологів
України. Основною темою з’їзду буде вдосконалення роботи АСУ, розширення її впливу на
розвиток стоматологічної галузі, а також мова йтиме про фахове зростання спеціалістів.
Передбачається професійний, відкритий діалог, обговорення реформування та розвитку
стоматологічної служби. Виступи делегатів з’їзду, пропаганда їх передового досвіду озброять
делегатів науковими дослідженнями, знаннями із суміжних спеціальностей.
На з’їзді заслухають Президента АСУ чл.кор. НАМНУ, проф. Косенка К.М. з підсумками діяльності
АСУ за останні 2 роки та доповіді головного стоматолога МОЗ України проф. О.В.Павленка про стан
стоматологічної допомоги населенню і віцепрезидента АСУ. проф. А.В.Борисенка про розвиток
наукових досліджень в стоматології. Відбудуться вибори президента АСУ, її керівних органів.
Стоматологію Полтавщини будуть представляти 27 обраних делегатів з’їзду, в тому числі 20
співробітників УМСА.
М.Я.Нідзельський,
голова Асоціації стоматологів Полтавщини, професор.
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ЮВІЛЕЙ

5 вересня 2010 року святкував свій
50й день народження ректор Української
медичної стоматологічної академії,
завідувач кафедри загальної практики
сімейної медицини, заслужений лікар
України, доктор медичних наук,
професор ЖДАН В’ячеслав Миколайович.

Н

ародився В’ячеслав
Миколайович у місті
Миргороді Полтавської об
ласті. Після закінчення Пол
тавського медичного стома
тологічного інституту за фа
хом лікувальна справа та
служби в лавах Збройних
сил спочатку працював
асистентом, потім доцентом
на кафедрі внутрішніх хво
роб, професором кафедри
факультетської терапії, заві
дуючим кафедрою сімейної
медицини і терапії УМСА, де
продовжує працювати і нині.
Кафедра «загальна прак
тика – сімейна медицина»
була створена у 2001 році на
виконання постанови Кабі
нету Міністрів України від
21.06.2000 р. №989 «Про ком
плексні заходи щодо впро
вадження сімейної медици
ни в систему охорони здо
ров’я». Об’єднання з потуж
ноим інтелектуальним потен
ціалом академії дозволило
розпочати підготовку та пе
репідготовку лікарівспеціа
лістів з відповідного фаху на
якісно новому рівні. Факуль
тет післядипломної освіти тіс
но співпрацює з обласним
управлінням охорони здо
ров’я. Так згідно спільного
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довгострокового плану по
підготовці лікарів за фахом
«Загальна практика – сімей
на медицина» кафедра сі
мейної медицини підготува
ла 557 сімейних лікарів; 118 –
шляхом первинної спеціалі
зації і 439 через вторинну
спеціалізацію. З кожним ро
ком збільшується кількість лі
карівінтернів, які проходять
дворічну первинну спеціалі
зацію. Постійно зростає
кількість лікарів, які працю
ють на засадах сімейної ме
дицини, а відповідно і кіль
кість населення, яке обслу
говується сімейними лікаря
ми. Відсоток укомплектова
ності лікарями загальної
практики в області є одним з
кращих в Україні.
У 1995 році В.М.Ждан за
хистив докторську дисерта
цію «Комплексна терапія
кардіогемореологічних і ме
таболічних порушень при
хронічній серцевій недос
татності у хворих з атерос
клеротичним та ревматич
ним кардіосклерозом». Його
наукові роботи присвячені
вивченню питання медичної
допомоги хворим з ішеміч
ною хворобою серця з усі
ма її ускладненнями; впливу

іонізуючого випромінювання
на розвиток та перебіг хво
роб серця та кістковом’язо
вої системи.
Науковопедагогічну діяль
ність В’ячеслав Миколайо
вич поєднував з практичною
роботою лікаря, працюючи
на посадах завідувача рев
матологічним відділенням
обласної клінічної лікарні,
обласним ревматологом, а
з 2000 року головним ліка
рем Полтавської обласної
клінічної лікарні ім.М.В.Склі
фосовського.
За час його діяльності на
цій посаді значно покращи
лись показники роботи лі
карні, активно впроваджу
ються нові методики діагнос
тики та лікування. При актив
ній участі головного лікаря
В.М.Ждана, обласних фахів
ців, спільно з обласним уп
равлінням охорони здо
ров’я, Українською медич
ною стоматологічною ака
демією в області вперше
запроваджено виїзди бри
гад фахівців безпосередньо
в села для проведення на
місцях профоглядів, диспан
серизації та оздоровлення
працівників сільського гос
подарства та жителів села.
Удосконалюючись як фахі
вець на різних посадах – від
асистента до завідуючого
кафедрою вищого медично
го навчального закладу, від
завідуючого відділенням об
ласної лікарні до головного
лікаря – в 2003 році В.М.
Ждан обраний ректором Ук
раїнської медичної стомато
логічної академії.
Енергія, якою він заряд
жає всіх навколо себе, щи
рість, доброзичливість та по
рядність забезпечують В’я
чеславу Миколайовичу авто
ритет і повагу численного ко
лективу та студентства ака
демії, молодих вчених та ме
дичних працівників.
Свою професійну та керів
ну роботу професор Ждан
В.М. поєднує з активною
громадською діяльністю. Він
є головою асоціації ревма
тологів Полтавської області,
президентом Полтавської
громадської
організації

“Асоціація лікарів сімейної
медицини”, віцепрезиден
том Асоціації ревматологів
України. Має вищу катего
рію з фаху «Управління та ор
ганізація охорони здоров’я,
медичної освіти» і вищу кате
горію з фаху «Терапія» та «Сі
мейна медицина».
Ректор академії, профе
сор В.М.Ждан постійно бе
ре участь в плануванні та
проведенні в Полтаві науко
вопрактичних конференцій,
пленумів та конгресів. Він
доклав багато зусиль до
проведення IV Національно
го конгресу ревматологів Ук
раїни, який відбувся у Полта
ві в 2005 році.
2830 серпня 2006 року у
Полтаві проходив XI Конгрес
Світової Федерації Україн
ських Лікарських Товариств
(СФУЛТ). В’ячеслав Микола
йович виконував функції ко
ординатора, організатора
та виконавця як голова Пол
тавського регіонального ор
ганізаційного комітету XI Кон
гресу Світової Федерації Ук
раїнських Лікарських Това
риств. Учасники та гості Кон
гресу підкреслювали те, що
тільки в Полтаві на XI Конгре
сі СФУЛТу був проведений
телеміст Полтава–Київ–Пря
шів–Чікаго–Філадельфія.
В’ячеслав Миколайович –
автор понад 290 наукових
робіт, 16 посібників та під
ручників, є співавтором 8 па
тентів на винаходи з методів
лікування гіпертонічної хво
роби, атеросклерозу, ста
більної стенокардії, систем
ного червоного вовчаку.
Під його безпосереднім
керівництвом захищено 5
кандидатських дисертацій.
Ректор академії профе
сор Ждан В.М. продовжує
спрямовувати свою діяль
ність на розвиток медичної
науки і практики, підготовку
медичних кадрів. Крім про
фесійної діяльності В’ячес
лав Миколайович встигає
бути турботливим чоловіком,
люблячим батьком та діду
сем.

Колектив академії, студентство,
колеги та друзі щиро вітають професора
В.М. Ждана з нагоди 50річчя. Нехай його життя
буде сповнене тільки приємними хвилинами,
а у домівці і колективі завжди панує атмосфера
взаєморозуміння, чповаги, добра і гармонії.
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ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2010 р.
розглянула нарада ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів
IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України

В

она відбулася 6 ве
ресня в нашій акаде
мії. В роботі наради взяли
участь перший заступник
Міністра охорони здоров’я
України В.В.Лазоришинець,
начальник управління осві
ти та науки МОЗ України
О.П.Волосовець, генераль
ний директор Центру між
народних програм МОЗ Ук
раїни Ю.І.Фисун.
Характеризуючи підсум
ки вступної кампанії, В.В.Ла
зоришинець відмітив, що од
ним з основних її завдань
був якісний відбір абітурієн
тів, що в подальшому є за
порукою підготовки висо
кокваліфікованих конкурен
тноспроможних спеціаліс
тів. На цьому неодноразово
наголошували і Президент
України Віктор Янукович, і
прем’єрміністр
Микола
Азаров. Майбутніх лікарів і
медпрацівників за покли
канням слід шукати в шко
лах, а вже у вузах, з їх числа
– майбутніх науковців, які
рухатимуть вперед медичну
науку.
Питання якісного відбору
абітурієнтів до вищих нав
чальних закладів МОЗ Укра
їни, підготовки висококвалі
фікованих спеціалістів є
надзвичайно актуальним в
умовах кадрового дефіциту,
що має місце в галузі. У зак
ладах охорони здоров’я
досі залишаються неуком
плектованими 19,2 тисячі лі
карських посад, в т.ч. 5,8 – у
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сільській місцевості. Відсо
ток осіб пенсійного віку се
ред працюючих лікарів ста
новить 23,5% або 46490 ліка
рів. Перший заступник мі
ністра охорони здоров’я
зазначив, що у поточному
році забезпечено прийом
абітурієнтів відповідно до
чинного законодавства та
виконано план державного
замовлення, а цьогорічний
набір студентів перевищує
минулорічний.
У вищих навчальних зак
ладах IV рівня акредитації,
підпорядкованих МОЗ, за
державним замовленням
навчаються понад 25070
студентів, майже 25,8 тисяч
громадян України навча
ються за контрактною фор
мою; у медичних вузах здій
снюється підготовка близь
ко 17,5 тисяч іноземних гро
мадян, що складає третину
від усіх іноземних громадян,
які навчаються в Україні.
За незалежним рейтин
гом університетів України,
проведеним
ЮНЕСКО,
практично всі вищі навчаль
ні заклади МОЗ увійшли до
числа 60 кращих універси
тетів України, випередивши
чимало класичних універ
ситетів Міністерства освіти і
науки. За цим рейтингом
Національний медичний уні
верситет ім. О.О.Богомоль
ця посів 4 місце в Україні.
Серед
особливостей
вступної кампанії до вищих
навчальних закладів МОЗ

України 2010 року в доповіді
було відзначено збільшення
в порівнянні з минулим ро
ком кількості заяв від абіту
рієнтів на 41% (на 21 тисячу
747 заяв) через посилену
профорієнтаційну роботу
ВМНЗ, уніфікацію МОН кіль
кості сертифікатів для всту
пу, скорочений термін при
йому документів, можли
вість подання документів
одночасно до 5 навчальних
закладів за різними напря
мами та формами навчан
ня.
Порівняно з минулим ро
ком значно зросла мобіль
ність абітурієнтів, їхня обіз
наність з Умовами прийому
до вищих навчальних закла
дів України, чинним законо
давством, конкурсною си
туацією в інших навчальних
закладах.
Зарахування абітурієнтів
проводилось виключно згід
но з Умовами прийому, зат
вердженими наказом МОН
України, та на підставі ре
зультатів сертифікатів Укра
їнського Центру незалеж
ного оцінювання якості осві
ти.
Відповідно до наказу МОЗ
України від 16.07.2010 №586
динамічно працював Опе
ративний штаб «Вступна
кампанія 2010» МОЗ Украї
ни. Діяльність МОЗ України
по забезпеченню якісного
прийому висвітлювалась у
засобах масової інформа
ції, інтернетвиданнях, про
водилась відповідна спів

праця з МОН України.
Свідченням поліпшення
ситуації з доступністю ме
дичної освіти є велика кон
курсна ситуація по усіх нап
рямах  середній конкурс
на місця державного за
мовлення в 2010 році стано
вив 13,05 особи на одне
місце (8,1 особи на 1 бюд
жетне місце в 2009 році).
Спостерігалося суттєве
збільшення кількості заяв в
усі ВНЗ – біля 75 тисяч (в 2009
році  53,1 тисяч заяв). З усіх
спеціальностей (в тому чис
лі й на контрактну форму
прийому) склалась конкур
сна ситуація  найбільша по
стоматології, фармації і ме
дичній психології, де кон
курс сягав до 3382 осіб на
місце.
Так, по кількості заяв, по
даних абітурієнтами Націо
нальний медичний універ
ситет, Дніпропетровська
медична академія та Львів
ський національний медич
ний університет посіли пер
ші три місця в рейтинговій
таблиці, кількість яких пере
вищила 4,4 тисячі на місця
держзамовлення.
Найвищий середній кон
курс серед абітурієнтів
спостерігався в Буковин
ському медичному універ
ситеті (16,01 – торік 9,8 осіб
на місце), в ІваноФранків
ському національному ме
дичному університеті (14,4)
та Запорізькому державно
му медичному університеті
(13,7). Окремо, як завжди,
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виділявся
Національний
фармацевтичний універси
тет, де на невелику кількість
місць держзамовлення кон
курс склав – 33,06 особи на
1 місце.
Серед майбутніх лікарів
багато осіб, які закінчили
середні навчальні заклади
із золотою чи срібною ме
даллю, а також з диплома
ми з відзнакою.
Кількість заяв, поданих від
абітурієнтів з числа пільго

науки і освіти України для
громадського обговорення
«Основні зміни до Умов при
йому до вищих навчальних
закладів у 2011 році» учас
ників наради ознайомив на
чальник управління освіти
та науки Міністерства охо
рони здоров’я України
О.П.Волосовець.
В обговоренні доповідей,
актуальних питань розвитку
вищої медичної та фарма
цевтичної освіти, проекту
змін взяли участь ректор

вих категорій, які зарахову
ються поза конкурсом, цьо
го року була дещо меншою
і склала 1456 осіб (минуло
го року – 1486).
У порівнянні з минулим ро
ком на 19,2% (до 3162 осіб)
зросла кількість заяв від абі
турієнтів з числа сільської
молоді, які мають цільові
направлення. Відповідно
зріс і конкурс  до 3,06 осіб
на 1 місце (у минулому році
– 2,5) при плані цільового
прийому 1033 осіб.
План державного замов
лення виконаний усіма ви
щими навчальними закла
дами МОЗ України, видані
відповідні накази про зара
хування.
Прийом та зарахування
осіб, що вступали за раху
нок коштів юридичних та фі
зичних осіб (очна форма)
проводились до 25.08.2010
відповідно до Умов прийому
до вищих навчальних закла
дів України. План прийому
абітурієнтів на контрактну
форму навчання за освітнім
рівнем «спеціаліст» в поточ
ному році становив 10353
місця (з них за спеціальніс
тю “стоматологія” – 2357
осіб, “фармація” – 2448
осіб). План прийому на міс
ця понад план держзамов
лення також в цілому вико
нано.
З проектом Міністерства

Національного медичного
університету ім. О.О.Бого
мольця В.Ф.Москаленко,
ректор Вінницького націо
нального медичного універ
ситету В.М.Мороз, ректор
Української медичної сто
матологічної
академії
В.М.Ждан, ректор Львів
ського національного ме
дичного університету Б.С.Зі
менковський, ректор Дніп
ропетровської державної
медичної академії Г.В.Дзяк,
в.о. ректора Донецького
національного медичного
університету Ю.В.Думан
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ський, ректор Харківського
національного медичного
університету В.М.Лісовий,
ректор Кримського дер
жавного медичного універ
ситету ім. С.І.Георгієвського
А.А.Бабанін.
Було відзначено, що про
ведений прийом абітурієн
тів виявив і цілу низку проб
лемних питань:
 обмеженість місць дер
жавного замовлення на ме
дичні та фармацевтичні
спеціальності, що створило
соціальну напругу при при
йомі на спеціальності з ма
лими обсягами держзамов
лення;
 значна інтенсивність ро
боти приймальних комісій у
перший тиждень прийому,
коли внаслідок штучного
ажіотажу прийом докумен
тів завершувався далеко за
північ;
 нагальна потреба вве
дення online реєстрації
документів від абітурієнтів,
що мало б значно зменшити
навантаження на членів
приймальних комісій та оп
тимізувати час організацій
ного етапу вступної кампа
нії;
 значні навантаження на
систему «Конкурс», що іно
ді призводило до технічних
проблем у її роботі;
 з метою профорієнтації
та забезпечення систем
ності у конкурсному відборі
абітурієнтів необхідно вво
дити хоча б один профіль
ний вступний іспит, співбесі
ду чи творче випробування,
на додаток до сертифікатів
зовнішнього незалежного
оцінювання та середнього
балу атестату;

 необхідно також надати
реальні пільги профорієнто
ваній молоді: випускникам
медичних ліцеїв, спеціалізо
ваних шкіл та інтернатів. Ок
реме проблемне питання 
випускники медичних ко
леджів та училищ, особливо
ті, хто мають дипломи з від
знакою і не мають жодних
пільг при вступі до медичних
вузів.
Вищезазначені питання
необхідно врахувати при
підготовці вищих медичних
навчальних закладів до
вступної кампанії у 2011 ро
ці. МОЗ України вже зверну
лось до Міністерства освіти
і науки України з відповідни
ми пропозиціями щодо вне
сення змін до Умов прийому
до вищих навчальних закла
дів у 2011 році.
МОЗ не погодило нову
редакцію Закону України
«Про вищу освіту», де зако
нодавчо обґрунтовувалась
домінуюча роль Міносвіти у
керівництві вузами. Медици
на та фармація абсолютно
окремі освітні галузі, де фа
хівці готуються не тільки в ау
диторіях, але й біля ліжка
хворого і за всю цю роботу
повинно відповідати вик
лючно Міністерство охоро
ни здоров’я.
З метою ліквідації кадро
вого дефіциту у галузі охо
рони здоров’я МОЗ України
надало Кабінету Міністрів
України, Міністерству еко
номіки пропозиції щодо
збільшення обсягів держав
ного замовлення на підго
товку лікарів у вищих нав
чальних закладах МОЗ Ук
раїни до 6845 осіб.
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А ЯК ТИ ПРОВІВ ЛіТО?!..
Всі ми звикли, що літом потрібно тільки відпочивати, особливо після
практики вже нічого не хочеться робити, думки лише про білосніжні пля!
жі та тепле море… Але деякі студенти нашої академії все ж таки вирі!
шили поєднати цікаве для них навчання з приємним відпочинком…
Для тих, хто побував на
«Студентській республіці –
2010» літо розпочалося ще в
травні. Всі учасники мріяли
про повернення назад, ді
лилися незабутніми вра
женнями, і статуси «вконтак
те» ще довго нагадували
про чудовий відпочинок.
Але яке літо без практики у
студентів нашої академії?!
Тому зразу ж по її закінчен
ню студенти не стали гаяти
часу і вирішили не тільки від
почити, але і дізнатися ба
гато чого цікавого та корис
ного. Так, відвідали Vй Між
народний пленер органів
студентського самовряду
вання академічних прав і
соціального захисту сту

дентської молоді, організа
тором якого виступив Націо
нальний Студентський Со
юз за підтримки Міністерс
тва освіти і науки України,
що проходив 2229 серпня у
селі Коблеве в Криму. На
ньому побували голова сту
дентського
парламенту
Андрій Микитенко, студенти
стоматологічного факульте
ту Михайло Москалик, Алі
на Лисицина, Маша Кара
годіна. Окрім того, що зас
магали, купалися, спілкува
лися з ровесниками з усієї
країни, вони проходили
тренінги, брали участь у се
мінарах, серед яких: «Medi
arelations» (провела коор
динатор спецпроектів ін

формаційного
агентства
«УНІАН», керівник відділу
розвитку та PR медіахол
дингу «Главредмедіа» Тетя
на Печончик), навчальний
семінар європейської ін
теграції у сфері вищої осві
ти «Реальна картинка»
(провів Президент НСС,
радник Міністра економіки
України Анатолій Ігнатович),
«Євростандартизація нав
чальних програм «Європей
ська кредитнотрансферна
система» (провела Віце
президент НСС з питань ос
віти та науки Олена Гуме
нюк), «Лідерство та коман
дна робота» (Віцепрези
дент НСС Юрій Кращенко).
Наші студенти з відпочинку

приїхали з великою кількіс
тю ідей, а головне, з бажан
ням їх втілювати, тому поба
жаємо їм успішного здій
снення усіх задуманих про
ектів.
У липні відбувся випуск
слухачів Полтавської школи
місцевого самоврядування
«Лідер майбутнього», що
працювала при Полтав
ській міській раді. Дипломи
з відзнаками отримали наші
студенти Андрій Довженко
(ІІ стомат.), Марія Полянке
вич (мед.), Ірина Доронен
кова (ІІ мед.), які тепер
включені до кадрового ре
зерву Полтавської міської
ради. А в створенні і реалі
зації всього цього проекту
брав участь і наш студент
ський парламент та його го
лова Андрій Микитенко.
Але на цьому ще літо не
закінчилося. Наші хлопці та
дівчата брали участь у з’їзді
молодіжних організацій та
органів студентського са
моврядування, присвячено
му ЄВРО2012. Було пред
ставлено безліч студент
ських молодіжних проектів,
направлених на покращен
ня підготовки та проведення
довгоочікуваної події. Пану
вала дружня, доброзичли
ва атмосфера, було весе
ло.
Отже, навіть після літа ма
ємо можливість підвести під
сумки: для активних та цілес
прямованих студентів це літо
не було нудним та неціка
вим, навпаки, вони не тільки
добре відпочили, але і наб
ралися нових знань, позна
йомилися з новими людьми,
стали свідками цікавих мо
лодіжних подій, одним сло
вом, літо точно пройшло не
даремно!

(Пресслужба
студентського парламенту)
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инулого навчального року
на факультеті післядип
ломної освіти академії навчалося
679 лікарівінтернів, з них 331 ме
дичного і 348 стоматологічного
профілю, що склало 2961 інтерно
місць (за бюджетом – 249, за кон
трактом – 430 лікарівінтернів). У
січні та червні 2010 року закінчили
навчання 100 лікарів спеціалістів,
яких працевлаштовано у лікуваль
нопрофілактичних закладах Пол
тавської області (медичного профі
лю 77, стоматологічного – 23). Ос
новним видом контролю якості
первинної спеціалізації були дер
жавні атестації, що проходили у
січні та червні. Атестувалось 169 лі
карівінтернів медичного профілю
та 167 – стоматологічного. Серед
ній бал держатестацій – 4, 28.
Філії кафедр післядипломної ос
віти діють у Чернігові, Кременчуці
та Миргороді з фахів «Стоматоло
гія», «Загальна практикасімейна

змісту і оформленню належної до
кументації, адже на нарадусемінар
були запрошені керівники інтерна
тури, завідувачі кафедр, лікарі не
лише м.Полтави, а і районів облас
ті. Розглядалися також питання
безперервної медичної освіти,

ні належної документації, новому в
проведенні атестації лікарів, проб
лемах, які при цьому виникають.
Професор кафедри післядипломної
освіти
лікарівстоматологів
Т.П.Скрипнікова у своєму виступі

медицина», «Внутрішні хвороби»,
«Акушерство і гінекологія». За 18
спеціальностями працюватиме ін
тернатура і в поточному навчально
му році. Про це доповів на нараді
про спільну діяльність ВДНЗУ
«УМСА» і лікувально профілактич
них заходів Полтавської області з
підвищення якості післядипломної
освіти лікарів проректор з науково
педагогічної роботи та післядип
ломної освіти д.мед. наук професор
І.М.Скрипник. Він зосередив увагу
на основних напрямках роботи та її
недоліках, велику увагу приділив

удосконалення кваліфікації лікарів,
що проводиться на базі академії.
Так зокрема за 6 місяців поточного
року тут підвищили свій кваліфіка
ційний рівень 669 лікарів Полтав
ської області.
В роботі нарадисемінару взяли
участь і виступили заступник го
ловного лікаря з медичної частини
Полтавської обласної клінічної лі
карні О.І. Лаптєва, начальник від
ділу медичних кадрів головного уп
равління охорони здоров’я облдер
жадміністрації О.М.Оглобля. Вони
детально зупинилися на оформлен

наголосила на необхідності безпе
рервного післядипломного навчан
ня кожного лікаря, познайомила
присутніх з можливостями знайомс
тва і освоєння передових стоматоло
гічних технологій в академії і в місті
Полтава.
Як повідомив учасникам наради
проректор з післядипломної освіти
професор І.М.Скрипник, багато
необхідної інформації стосовно
всього почутого можна знайти на
сайті академії. Його адреса:
www.umsa.edu.ua.

М
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30 вересня – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК

У В А ГА !
З 15 по 30 вересня бібліотекою
академії спільно зі студент!
ським профкомом проводиться
конкурс на кращу емблему «Біб!
ліотека УМСА»:

роботи розміщуватимуться
для загального перегляду у читаль
ній залі бібліотеки;
переможця визначатиме по
чесне журі, до складу якого вхо
дять: проректор з науковопедаго
гічної роботи, гуманітарної освіти
та виховання, кандидат історич
них наук, Членкореспондент
УАН, Відмінник освіти – 1996 р,
завідувачка кафедри суспільних
наук, українознавства та україн
ської мови – Ставицька Наталія
Петрівна, директор бібліотеки –
Боровик Ольга Борисівна, редак
тор газети «Трибуна лікаря» – Пет
рова Тамара Петрівна, голова сту
дентського профкому – Лисяний
Олександр, голова студентського
парламенту – Микитенко Андрій;

переможця буде оголошено
та нагороджено 30 вересня на акції
«Подаруй бібліотеці нову книгу».

***
30 вересня
у читальній залі бібліотеки
академії триватиме акція
«Подаруй бібліотеці нову книгу»
(час проведення читайте
на дошках оголошень)
Бібліотека завжди потребувала
нових книг. Тому звертаємося до
всіх студентів, викладачів, служ
бовців академії: якщо у Вас є
книжки (підручники, навчальні
посібники, художня література),
які ви можете передати у фонд на

Технічні вимоги: зображення по
винно гарно виглядати у кольоро
вому (для використання у web) та
чорнобілому (для друку) пред
ставленні. Відповідно, не повинно
мати багато дрібних елементів та
нормально виглядати у друковано
му варіанті розміром 34см;
зображення повинно певним
чином стосуватися основних біб
ліотечних символів, досягнень на
уки, процесу навчання (не все од
разу, зрозуміло);
роботи приймаються на па
перових носіях формату А4 та в
електронному вигляді в форматах
*.cdr  Corel Draw, переведені у кри
ві (curves), *.psd  Adobe Photoshop;

шої бібліотеки, приходьте 30 ве
ресня до читальної зали на акцію
«Подаруй бібліотеці нову книгу».
Ми переконані, що дана благо
дійна акція спрямована не тільки
на поповнення фонду бібліотеки,
але й відроджує найкращі людські
якості в людях, що віддали свої
книжки на благодійність – добро
ту, милосердя, взаємоповагу.
Не залишайтеся байдужими –
адже книга творить людину!
ЧЕКАЄМО НА ВАС!
«Трибуна лікаря» № 8 (164), вересень 2010 р.
Редактор Т. ПЕТРОВА
Çàñíîâíèêè: Óêðà¿íñüêà ìåäè÷íà ñòîìàòîëîã³÷íà àêàäåì³ÿ,
Ïîëòàâñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî, ¹ 142. Âèõîäèòü ùîì³ñÿöÿ.
Íàøà àäðåñà: 314024, ì. Ïîëòàâà, âóë. Øåâ÷åíêà, 23, òåë.: 2-57-46

8 сторінка

Îðèã³íàë-ìàêåò âèãîòîâëåíî çà äîïîìîãîþ
êîìï’þòåðíî-âèäàâíè÷î¿ ñèñòåìè
Âåðñòêà – Лідії Пащенко, êîìï'þòåðíèé íàá³ð – Тетяни Гуржій,
ôîòî – Євгена ГАРМАША.
Ï³äïèñàíî äî äðóêó 15.09.2010 ð. Òèðàæ 200 ïðèì. Çàì. ¹
.
Â³ääðóêîâàíî â ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷îìó â³ää³ë³ ÓÌÑÀ

Трибуна лікаря

