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ДЕНЬ ЗНАНЬ ТА ПОСВЯТА В СТУДЕНТИ

1 вересня 2016 року, з на
годи Дня знань, в палаці
дозвілля «Листопад» відбу
лося урочисте засідання
вченої ради ВДНЗ України
«Українська медична сто
матологічна академія», яка
у цьому році відзначає своє
95 річчя. В ході урочистого
засідання відбулася посвя
та у студенти першокурсни
ків, які успішно витримали
вступні конкурсні випробу
вання та стали членами ве
ликої сім`ї одного із провід
них вищих навчальних зак
ладів України.
В урочистих заходах взяли
участь: керівництво облас
них та міських органів вла
ди, духовенство, члени рек
торату, професорсько вик
ладацький склад, батьки
студентів та самі студенти
першокурсники.
Урочисте засідання від
крив ректор академії, зас
лужений лікар України, док
тор медичних наук, профе
сор, академік Української
академії наук Ждан Вячес
лав Миколайович. Ректор
привітав першокурсників із
зарахуванням до студент

ських лав академії та поба
жав майбутнім лікарям плід
ної та результативної праці,
всебічного розвитку, підко
рити нові вершини знань та
досягти омріяної мети.
З вітальним словом звер
нулися і наші вельмишановні
гості: народний депутат Ук
раїни, заслужений діяч нау
ки і техніки України Іщейкін
К.Є., Полтавський міський
голова Мамай О.Ф., заступ
ник Директора Департа
менту ОЗ Полтавської об
ласної державної адмініс
трації Курилко Ю.В., його Ви
сокопреосвященство єпис
коп Новокаховський і Гені
чеський Філарет, які щиро
привітали студентів зі всту
пом до одного з найкращих
вузів області та України і
висловили впевненість, що
більшість із нинішніх першо
курсників долучаться до
примноження здобутків ака
демії та нашої країни.
Піднесена
атмосфера
панувала в залі під час про
голошення урочистої клятви
студента першокурсника,
яка спонукає на відмінне
навчання, зразкову поведін

ку та активну громадську ді
яльність. Почесне право за
читати
клятву
студента
ВДНЗУ «УМСА» надали Оле
сі Поровай та Володимиру
Ксьонзу. І під одноголосне
«Клянусь!» першокурсники
вперше в житті одягли свої
професійні білі халати та
шапочки.
За доброю традицією
ректор академії професор
Ждан В.М. вручив першо
курсникам символічні сту
дентські атрибути: ключ від
країни знань та студент
ський квиток.
Цікавою була й інформа
ція у вигляді фільму про
структуру, наукові, спортив
ні, мистецькі досягнення на
шого вишу, про можливості
та чудові перспективи, які
відкриває перед першокур
сниками академія. У при
сутніх не залишилося сумні
ву, що ВДНЗУ «Українська
медична
стоматологічна
академія» – сучасний нав
чальний заклад, який готує

висококваліфікованих, твор
чих фахівців, справжніх про
фесіоналів своєї справи.
У ході проведення уро
чистих заходів хвилиною
мовчання
вшанували
пам’ять загиблих, які віддали
своє життя за незалежність
та цілісність нашої держави.
Неперевершені ж ведучі
вечора А. Дворник та А. Лєв
шин від імені усього студент
ства виразили вдячність усім
батькам за їх турботу, терпін
ня та безмежну любов.
До вітань приєдналися і
наші художні народні само
діяльні колективи, які пода
рували усім присутнім на
урочистому засіданні чудові
пісні та запальні танці.
В добру путь, першокур
сники!
Нових вам творчих звер
шень та здобутків!

Єлизавета Золотарьова.

УСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ НАГЯДОВОГО АУДИТУ
Відповідно до листа № 373/2/16
від 30.08.2016 р. Вищий державний
навчальний заклад України «Укра
їнська медична стоматологічна
академія» своєчасно та успішно
пройшов наглядовий аудит за сер
тифікаційною системою менед
жменту якості (стандарт ДСТУ ISO
9001:2009). Це означає, що акаде

мія постійно впроваджує, підтри
мує, аналізує та вдосконалює сис
тему менеджменту якості, прово
дить оцінку можливостей її поліп
шення і потреб у змінах, забезпе
чує необхідну компетентність нау
ковопедагогічного складу та допо
міжного персоналу, виявляє і вра
ховує вимоги споживачів і замов

ників освітніх послуг на зовніш
ньому та внутрішньому освітніх
ринках.
За результатами успішного про
ходження аудиту ВДНЗУ «УМСА»
подовжено дію сертифікату систе
ми якості згідно з ДСТУ ISO
9001:2009 до 2017 року.

ЗУСТРІЧ З РЕКТОРОМ

13 вересня відбулася зустріч ректо
ра академії професора Ждана В.М. з
органами студентського самовряду
вання та громадськими організаціями
(актив студентського парламенту,
профкому та студентських рад гур
тожитків).
На зустрічі були присутні: прорек
тор з науковопедагогічної та вихов
ної роботи Похилько В.І., декан ме
дичного факультету №1 Рябушко
М.М., декан підготовки іноземних
студентів Буря Л.В, заступник дека
на стоматологічного факультету
Амосова Л.І., заступник декана ме
дичного факультету №2 Полтора
павлов В.А., заступник декана фа

культету післядипломної освіти
Шилкіна Л.М., директор медичного
коледжу Кундій Ж.П., директор
студмістечка Мащенко Е.Г., юрис
консульт А.В. Мішина, а також сту
дентиактивісти Студентського пар
ламенту та Студентського профко
му.
Нарада розпочалася зі вступного
слова ректора ВДНЗУ «УМСА» про
фесора Ждана Вячеслава Микола
йовича, який звітував про нововве
дення та ремонтні роботи в академії,
розглянув нагальні питання щодо
навчального процесу студентів, за
ходів, спрямованих на подолання
корупції, а також заходів проти па

ління та неналежного вигляду сту
дентів у стінах академії.
Також професор Ждан В.М. дав
вичерпні відповіді на анонімні запи
тання студентів, ґрунтовно відповів
на усні запитання присутніх та зак
ликав до співпраці і обміну думками
по всіх напрямках діяльності.
Підсумувавши, потрібно сказати,
що зустріч була вдалою та продук
тивною, адже не залишилось жод
ного не розглянутого питання. Та
кож варто зауважити, що ректор на
шої alma mater завжди відкритий до
діалогу зі студентами та із задово
ленням допоможе у вирішенні будь
яких нагальних питань.

«ÙÎÁ Ó ÑÅÐÖ² ÆÈËÀ ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ: ÄÎ 25-ð³÷÷ÿ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ»
2016 рік, коли Україна відзначає 25
ліття незалежності, Український інсти
тут національної пам’яті назвав Роком
Державності – на честь низки історич
них подій, які привели до проголошен
ня, а потім відновлення Україною не
залежності у ХХ столітті.
У світлі цього, для студентів перших
курсів та викладачів медичного ко
леджу академії була проведена лек
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ція на тему «Щоб у серці жила Батьків
щина: до 25 річчя незалежності Украї
ни».
У ході лекції було розкрито та проа
налізовано основні віхи становлення
державності на теренах України. Сту
денти та викладачі коледжу взяли ак
тивну участь в обговоренні проблем
них питань, пов’язаних із утверджен
ням української держави.

Загалом атмосфера заняття була
урочисто святкова, однак основний
акцент був зроблений на надзвичайну
важливість тодішніх подій для сього
дення нашої країни та нашого наро
ду.

Заступник директора медичного
коледжу із виховної роботи,
викладач ІІ категорії
Дашевський І.О.
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НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ ВИЗНАЧИЛИ ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ
Напередодні початку ново
го навчального року в аудито
рії №5 ВДНЗУ «Українська ме
дична стоматологічна акаде
мія» відбулося традиційне за
сідання вченої ради та трудо
вого колективу академії.
Засідання розпочав ректор
академії професор Ждан В.М.
Він привітав із ювілеєм високо
поважного професора Ткачен
ка Павла Івановича – завідува
ча кафедри дитячої хірургічної
стоматології з пропедевтикою
хірургічної стоматології – висо
кокваліфікованого
фахівця,
досвідченого практика, відмін
ного педагога та вченого, що
зробив вагомий внесок у
розвиток вітчизняної хірургічної
і дитячої стоматології. Також за
багаторічну сумлінну працю,
значний особистий внесок у
розвиток ОЗ, надання кваліфі
кованої медичної допомоги на
селенню, високий професіо
налізм та з нагоди Дня медич
ного працівника ректор уро
чисто вручив Почесну грамоту
Полтавської ОДА Соннику Єв
гену Григоровичу – професору
кафедри урології.
Як одне з основних питань
вчена рада розглянула звіт рек
тора академії професора
Ждана В.М. за 2015–2016 нав
чальний рік та першочергові
завдання щодо поліпшення під
готовки спеціалістів у 2016–2017
роках.
Ректор розпочав із основних
показників діяльності академії
за останній рік, осягнувши усе,
що було зроблено. Вячеслав
Миколайович детально прозві
тував про роботу приймальної
комісії (секретар – доц. Баля
Г.М.) та наголосив, що особли
востями вступної кампанії 2016
року було зменшення кількості
вступників до ВНЗ, скорочення
термінів вступної кампанії,
вступ відбувався за сертифіка
тами ЗНО 2016 р., подання
вступниками до 15 заяв на 5
спеціальностей (за держ.за
мовленням на денну форму
навчання), подання заяв на
спеціальності стоматологія та
медицина за ступенем магістр
тільки в електронній формі,
прийом на навчання на 1 й
курс відповідно до нового Пе
реліку галузей знань і спеці
альностей, прийом на навчан
ня за спеціальностями стома
тологія та медицина за ступе
нем магістр, формування спис
ку рекомендованих до зараху
вання за держ.замовленням в
ЄДЕБО з урахуванням конкур
сного балу та пріоритетності
заяв, відсутність цільового при
йому сільської молоді, відсут
ність хвиль зарахування (доза
рахування!) на місця держ.за
мовлення. Загалом, на 1 й курс
до ВДНЗУ «УМСА» було зарахо
вано 700 осіб: Стоматологія –
222, Стоматологія, 2 курс – 75,
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Медицина – 343, Лікувальна
справа, 2 курс – 60.
Згідно з наказом МОЗ Украї
ни від 08.07.2016р. №83 комісі
єю була проведена перевірка

Схвально була оцінена і нау
ково педагогічна робота (про
ректор – проф. Кайдашев І.П.).
Присутнім представили інфог
рафіку науково дослідних ро

ВДНЗУ «УМСА» щодо можли
вості проведення освітньої ді
яльності кафедрою медицини
катастроф та військової меди
цини. Комісія позитивно оціни
ла роботу академії з цього
напряму.
Щодо навчально методичної
роботи (перший проректор –
проф. Бобирьов В.М.), було на
голошено, що за результатами
Галузевого моніторингу діяль
ності ВНЗ та закладів післядип
ломної освіти МОЗ України за
основними показниками діяль
ності у 2015 р. у розділі «Нав
чально методична
робота»
академія посіла І місце серед
17 ВМНЗ України. У рейтингу ВНЗ
України у 2016 р. «Топ 200 Украї
на», академія посіла 54 місце.
Були представлені студенти
переможці Всеукраїнської сту
дентської олімпіади, видавнича
діяльність співробітників, рух
контингенту та складання іспи
тів по всіх факультетах, медич
ного коледжу та відмічено ро
боту науково методичної лабо
раторії з питань підготовки сто
матологів МОЗ України (завіду
вачка – доц. Лохматова Н.М.).
За звітний період в академії
підвищила кваліфікацію 151
особа (26,5% від штатної чи
сельності викладачів). Акаде
мія – неодноразовий учасник
престижних міжнародних і наці
ональних виставок у галузі осві
ти. 11 кафедр є опорними з 13
дисциплін.
У 2016 р. була впроваджена
інформаційна система обліку
та моніторингу відвідування за
нять й успішності студентів –
Електронний журнал успіш
ності.
Співробітники академії увій
шли до складу: координаційної
ради (проф. Бобирьов В.М.) та
до робочої групи для форму
вання пропозицій до стандартів
вищої освіти за спеціальністю
«Стоматологія» (голова – проф.
Петрушанко Т.О., доц. Лохмато
ва Н.М., проф. Аветиков Д.С.,
проф. Смаглюк Л.В., проф. Ко
роль Д.М.).

біт, обсяг їх фінансування, а та
кож патентно ліцензійну діяль
ність.
За звітний період спеціалізо
вана вчена рада провела 16
засідань, на 10 з них відбувся
захист 1 докторської, 9 канди
датських дисертацій за спеці
альністю 14.01.22 – стоматоло
гія.
На базі академії проведено 4
Всеукраїнських конференцій, 6
конференцій з міжнародною
участю та 1 з’їзд. А також від
крито аспірантуру зі спеціаль
ності «Анестезіологія та інтен
сивна терапія», докторантури зі
спеціальностей «Внутрішні хво
роби», «Патологічна фізіологія»,
«Гістологія, цитологія, ембріоло
гія» та «Кардіологія».
Були висвітлені й основні ре
зультати лікувально консульта
тивної діяльності за останній рік
(проректор – проф. Ксьонз І.В.).
Ліжковий фонд клінічних баз
складає 5527 ліжок та 430 сто
матологічних крісел. Контингент
обслуговування – 1млн.460тис
800 населення м.Полтави та об
ласті. На клінічних базах пра
цює 398 співробітника профе
сорсько викладацького скла
ду.
У 2015 2016 н.р. спільно з Де
партаментом охорони здо
ров’я Полтавської ОДА було
продовжено виконання Прог
рами оздоровлення сільського
населення.
Особливу увагу Вячеслав Ми
колайович звернув на питання
міжнародного співробітництва
й необхідності його подальшо
го розвитку.
У ході виступу ректора були
відзначені здобутки й у виховній
роботі (проректор – доц. Ста
вицька Н.П.), що за підсумками
рейтингу 2015 р. медичних вузів
України посіла 5 місце; відміче
но відділ культурно освітньої ді
яльності, спортивно масову та
оздоровчу роботу, мовне вихо
вання у ВДНЗУ «УМСА» та пози
тивно оцінена діяльність Проф
спілкового комітету (голова –
Борисова З.О.).

Першочерговими завдання
ми щодо поліпшення підготовки
спеціалістів у 2016–2017 роках
було визначено такі:
– Продовжити роботу, спря
мовану на підвищення кількості
співробітників із науковим сту
пенем, та забезпечення кадро
вого резерву на посаду завіду
вачів кафедр докторами наук.
– Спрямувати роботу науков
ців академії щодо створення
сучасних підручників та посіб
ників, активно висвітлювати
свою діяльність в журналах, які
входять до наукометричних баз.
– Розширити застосування ін
тернет ресурсів в роботі вузу.
– Забезпечити більш якісну
підготовку студентів до іспитів
«Крок 1», «Крок 2», «Крок 3».
– Активно вести пошук гос
пдоговірних НДР та створення
науково практичних та навчаль
но наукових центрів з концен
трацією ІТ ресурсів, нових НДІ,
наукових лабораторій, закупівлі
сучасної наукової та лікуваль
ної техніки.
– Поширити роботу з пошуку
іноземних партнерів, вживати
дієві заходи із залучення інозем
них грантів та посилити роботу
щодо набору іноземних студен
тів на навчання в академії.
***
Вячеслав Миколайович подя
кував Н.П. Ставицькій за плідну
та ефективну діяльність на по
саді проректора з науково пе
дагогічної роботи і гуманітарної
освіти і представив нового в.о.
проректора на цій посаді – По
хилька В.І., який презентував
план виховної роботи новоство
реного Центру управління освіт
ньовиховною та гуманітарною
роботою з молоддю на 2016 –
2017 н.р.
На вченій раді також було
затверджено графік навчально
го процесу академії, план ро
боти навчальної частини, робо
чих навчальних планів, комплек
сного координованого плану
контролю якості підготовки спе
ціалістів, списку лекторів, плани
методичних конференцій та се
мінарів з педагогічної майстер
ності, склад комісій на 2016 –
2017 н.р., про що доповів пер
ший проректор професор Бо
бирьов В.М.
Наступним питанням розгля
нули затвердження складу вче
ної ради академії та плану її ро
боти на 2016 – 2017 н.р., про що
доповідала секретар вченої
ради доцент Філатова В.Л.
Стипендіат Кабінету Міністрів
України для молодих учених,
ас. кафедри експерименталь
ної та клінічної фармакології з
клінічною імунологією та алер
гологією Дев’яткіна Н.М. прозві
тувала за термін одержання
стипендії – з 01.05.2016 р. до
01.09.2016 р.
Єлизавета Золотарьова.
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8 ВЕРЕСНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТІ

ЩОРІЧНА АКЦІЯ «ЗНАЮ УКРАЇНСЬКУ»

Кафедра українознавства
та гуманітарної підготовки
ВДНЗ України «УМСА» до 8
вересня, яке щорічно в усьо
му світі святкується як Між
народний день грамотності,
провела
щорічну
акцію
«Знаю українську».
Зі студентами першого кур
су стоматологічного факуль
тету викладачі «Української
мови за професійним спілку
ванням» (доц. Лещенко Т.О.,

доц. Шарбенко Т.В., ст.викла
дач Юфименко В.Г.) провели
тестування на знання дер
жавної мови. Роботи були пе
ревірені та проаналізовані.
Підбиваючи підсумки, мож
на виділити високий рівень
мовної грамотності таких сту
дентів:
1 гр.: Зіганжинова Тетяна;
2 гр.: Лошманов Ілля;
3 гр.: Березін Віталій, Дра
гомірова Дар’я, Перев’язко
Катерина;
4 гр.: Гаврилуца Валерія,
Гульгорова Богдана, Ковален
ко Володимир, Козачинський
Леонід, Лоза Христина, Ма
лєжик Єлизавета, Набокін
Максим;
5 гр.: Колегова Єлизавета,
Маслов Ілля, Підлісна Любов;

6 гр.: Бруяка Діана, Косого
рова Марія, Хамутовська Ді
ана, Масюкова Тетяна;
8 гр.: Коваленко Василь,
Кузнецов Дмитро;
9 гр.: Бутенко Діана;
10 гр.: Мироненко Альона;
11 гр.: Кот Ольга, Ломан
ченко Вадим, Муравйова Ма
рина, Темна Ольга;
12 гр.: Козак Дмитро, Лев
ченко Руслана, Приз Богдан;
13 гр.: Пономаренко Дар’я,
Рудик Ольга, Трофімов Дмит
ро;
14 гр.: Юрченко Антоніна;
15 гр.: Валага Назар,Троя
ков Богдан, Чабаненко Анд
рій, Чонка Дмитро, Ягодка
Богдан.
Також цього дня викладачі
«Російської мови як інозем

ної» кафедри українознавс
тва та гуманітарної підготовки
провели конкурс на найгра
мотнішого студента серед
іноземців, які навчаються в
нашій академії.
Переможцями стали: Ход
жамурад Мухамметмурадов
– студент 1 курсу 19 групи
стоматологічного факультету
з російською мовою навчан
ня; Осана Абулебда – сту
дентка 2 курсу 37 а групи ме
дичного факультету з англій
ською мовою навчання.
Але, на жаль, кількість сту
дентів, рівень мовної грамот
ності яких бажає бути ви
щим, у рази більша. Є над
чим працювати!

247а річниця ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Кафедра українознавства
та гуманітарної підготовки
(зав. – доц. Лещенко Т.О.) до
247 річниці від дня народжен
ня Івана Петровича Котлярев
ського (1769–1838), україн
ського письменника, осново

положника української літе
ратури («Великий співець Ук
раїни»; «Поет, новатор і патрі
от»; «Класик нової україн
ської літератури») провела
культурно мистецький захід.
Куратори кафедри (Шев

ченко О.М., Тукова Т.В., Дегтя
рьова К.В., Юфименко В.Г.,
Владимирова В.І.) разом зі
своїми групами 8,9,10,11,12 І
курсу стоматологічного фа
культету провели пішохідну
екскурсію «Дорогами Івана
Котляревського». До заходу
долучилися й іноземні сту
денти академії. Під час екс
курсії студенти відвідали
пам’ятник І.П. Котляревсько
му, меморіальний музей не
перевершеного письменни
ка, музей садибу, а також
місце поховання великого
класика української літера
тури, зачинателя української
літературної мови, адже Іван
Котляревський – це один із тих

людей, які зробили наше міс
то славетним. Саме Іван Кот
ляревський першим зумів ре
алістично відтворити життя,
духовну красу трудящих лю
дей, широко використовував
багатство усної народної
творчості. Його твори – невми
рущі, неповторні, завжди ак
туальні, а особливо сьогодні,
коли українцям конче необ
хідний патріотичний дух.
Заслуга Котляревського в
тому, що він вивів із забуття на
родне слово. Він перший по
чав писати мовою, якою гово
рило населення цілого краю.
Українська мова з його легкої
руки голосно залунала і «роз
летілася» на весь світ.

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
У місті Запоріжжя на ост
рові Хортиця з 8 по 11 верес
ня 2016 року відбувався про
ект «Створення координа
ційних центрів розвитку та
підтримки волонтерської ді
яльності», що реалізувався в
рамках
Всеукраїнського
конкурсу на здобуття грантів
Президента України для об
дарованої молоді.
Взяти участь у проекті з’їха
лися активісти більш ніж із 6
міст України. За 4 дні проекту
учасники змогли поділитися
власним досвідом у волон

єрідною колоритністю свого
регіону. Полтавщину на цьому
проекті представляв голова
Волонтерського відділу Сту
дентського
парламенту
ВДНЗУ «УМСА» «В ритмі моло
ді», студент 2 го курсу медич
ного факультету №1 Остров
ський Андрій.
Такі проекти доводять нам,
що в нашій країні є і будуть
люди з великими серцями.
Бажаємо їм творчого розвит
ку та більше добрих людей в
цій нелегкій справі!
терській роботі в своїх містах.
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