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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
З 9 по 12 лютого 2021 р.в онлайнформаті на YouTube
каналі УМСА, у рамках онлайнмарафону «День відкри
тих дверей», відбулися зустрічі з деканами: медичного
факультету № 1 Миколою Рябушком, медичного фа
культету № 2 Денисом Капустянським, стоматологіч
ного факультету Аллою Сидоровою, керівником навчаль
нонаукового медичного інституту Жанною Кундій та
директором фахового медикофармацевтичного колед
жу УМСА Наталією Куценко.
20 лютого онлайн марафон «День відкритих дверей»
завершився змістовною цікавою екскурсією для май
бутніх вступників до анатомічного та історичного му
зеїв вишу, кафедр і аудиторій. З метою виконання епі
деміологічних вимог для профілактики захворювання
на COVID 19 групи для відвідування формувалися у
кількості 20 чоловік.
У рамках Дня відкритих дверей на YouTube каналі
УМСА відбулась онлайн трансляція зустрічі з ректо
ром академії, професором Вячеславом Жданом, декана

ми факультетів та відповідальним секретарем Прий
мальної комісії Генадієм Балею. Були надані відповіді
на численні запитання майбутніх вступників про особ
ливості Вступної кампанії – 2021.
Пресслужба УМСА.

МИ У ДВАДЦЯТЦІ НАЙКРАЩИХ!
Українська медична стоматологічна академія у редакції рейтингу TRANSPARENT RAN
KING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles – 2021 (Прозорий рейтинг:
Кращі університети по цитуванню в профілях Google Scholar) посіла 1 місце серед медичних
вишів України і займає 14 позицію серед закладів вищої освіти України за показниками найви
щого рівня цитованості.
Усього до рейтингу включено 3750 університетів світу з сумарним числом цитувань більше 1000.
Пресслужба УМСА.

УНІКАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ У ФАНТОМНОМУ КЛАСІ
У розпалі щоденне у ре
альному форматі, а не у
режимі онлайн, навчання
студентів четвертого та
п’ятого курсів стомато
логічного факультету.
Нині вони у фантомно
му класі кафедри терапев
тичної стоматології на
унікальних заняттях для
студентів стоматологічно
го факультету в Україні,
оскільки навички ручного
та апаратного зняття зуб
них відкладень, кюретажу

пародонтальних кишень
відпрацьовуються тут на
спеціальних моделях та за
допомогою спеціальних
сертифікованих ручних
інструментів, які наявні
для учбового процесу ли
ше в Українській медичній
стоматологічній академії.
Актуальність
таких
вмінь майбутніх лікарів
на прийомі стоматологіч
них пацієнтів із хвороба
ми пародонта особливо
зросла у період пандемії

COVID 19, коли застосу
вання ультразвукових тех
нологій дуже обмежене і

потребує особливої так
тики.
Пресслужба УМСА.

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
10 лютого 2021 року у форматі онлайн відбулося чергове засідання
Вченої ради Української медичної стоматологічної академії
Відкрив засідання ректор акаде
мії, професор Вячеслав Ждан.
З доповіддю про стан навчання і
успішність студентів за І півріччя
та завдання науково педагогічних
колективів кафедр Української
медичної стоматологічної акаде
мії на II півріччя 2020 – 2021 нав
чального року виступив началь
ник відділу з науково педагогіч
ної роботи та організації навчаль
но наукового процесу професор
Іван Старченко.
Про підсумки державних атес
тацій лікарів інтернів у 2020 –
2021 навчальному році, головні
задачі та перспективи на майбут
нє йшлося у доповіді проректора з
науково педагогічної роботи та
післядипломної освіти, професо
ра Ігоря Скрипника.
Також був заслуханий звіт голо
ви спеціалізованої вченої ради,

професора Павла Ткаченка про
роботу спеціалізованої вченої ра
ди Д 44.601.01 по захисту дисерта
цій на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) медичних
наук зі спеціальності 14.01.22 –
Стоматологія за 2020 рік та звіт
завідувача кафедри пропедевтики

ортопедичної стоматології, про
фесора Дмитра Короля про вико
нання умов Контракту на посаді
за 5 років.
Вчена рада розглянула конкур
сні справи і прийняла відповідні
рішення.
Єлизавета Золотарьова.

ОБМІН ДОСВІДОМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
2 лютого у межах міжнародної
співпраці з Європейською асоціаці
єю університетів (EUA) представ
ники Української медичної стома
тологічної академії взяли участь в
онлайнзасіданні фокусгрупи, яка
працювала над темою «Внутрішнє
забезпечення якості освіти в умо
вах COVID19». Така робота нада
ла можливість дізнатися про
практики інших ЗВО – членів EUA.
Академію обрали для участі в
числі 23 х учасників, серед яких
були університети Великобрита
нії, Німеччини, Іспанії, Італії,
Португалії, Польщі, Грузії, Казах
стану. Під час дискусій у невели
ких інтерактивних групах для від
критого обміну досвідом учасни
ки мали змогу обговорити ключо
ві проблеми стосовно якості осві
ти під час пандемії і роль внутріш
нього забезпечення якості освіт
ньої діяльності в підтримці ЗВО
під час змін, спричинених кри
зою. Як виявилося, всі учасники
2 сторінка

фокус групи долають схожі труд
нощі, пов’язані з організацією ос
вітнього процесу, активним вико
ристанням цифрових інструмен
тів, пошуком ефективних методів
викладання і оцінювання й моти
вуванням студентів до навчання в
умовах карантину і локдауну.
Участь УМСА в заході стала

можливою завдяки співпраці від
ділу моніторингу і контролю
якості освіти із відділом з міжна
родних зв’язків у рамках функціо
нування внутрішньої системи за
безпечення якості вищої освіти й
освітньої діяльності в академії.
Пресслужба УМСА.

Трибуна лікаря

"ШЛЯХ У СВІТ МАЙСТЕРНОСТІ"
ХХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОНКУРС ЛІКАРІВСТОМАТОЛОГІВ
21 лютого на базі кафедри після
дипломної освіти лікарівстомато
логів у клініці «Професорська стома
тологія» відбувся очний етап ХХІІ
Всеукраїнського професійного кон
курсу лікарівстоматологів «Шлях у
світ майстерності», присвячений
100річчю Української медичної сто
матологічної академії.
Змагання відкрили перший про
ректор УМСА, професор Валентин
Дворник, директор навчально нау
кового інституту післядипломної
освіти УМСА, доцент Алла Марчен%
ко, завідувач кафедри післядиплом
ної освіти лікарів стоматологів
УМСА, голова Асоціації стоматоло
гів Полтавщини, професор Петро
Скрипніков. Доцент кафедри Тетя%
на Хміль ознайомила з умовами
конкурсу.
У цьому році у конкурсі брали
участь 8 команд лікарів інтернів,
які пройшли відбір на заочному
етапі 7 лютого 2021 року.
За умовами конкурсу лікарі ін
терни виконали реставрацію фрон
тальних зубів верхньої щелепи, по
рожнини III–IV класу за Блеком,
неускладнений карієс, під анестезі
єю, з використанням ізоляції систе
мою рабердам, з асистентом. Час
виконання конкурсних робіт три
вав до 3 х годин.

Оцінка робіт відбулась одразу ж
після виконання.
Підбивали підсумки конкурсу та
нагороджували переможців 21 лю
того 2021 року:
Перше місце – Скрипник Максим
(м. Полтава), Косенко Леонід (м.
Одеса).
Друге місце – Завадська Ганна (м.
Харків), Шелефонтюк Іван (м. Іва
но Франківськ).
Третє місце – Ставнича Ілона (м.
Херсон), Муравська Софія (м. Кри
вий Ріг), Бушинська Єлизавета (м.
Миколаїв).
Шокало Олена (м. Тернопіль) –
володарка Гран%прі конкурсу.
Учасники конкурсу отримали
дипломи і цінні подарунки від

спонсорів: сертифікати на прид
бання стоматологічної продукції
від Perio Art Academy, новинки від
Colgate, сертифікати на навчання
від Dentsply Sirona, стоматологіч
ний інструментарій від meddins,
стоматологічні книги від Асоціації
стоматологів Полтавщини, журна
ли «ДентАрт» від клініки «Аполло
нія», ендодонтичний інструмент
ENDOPEN.
На сайті кафедри післядипломної
освіти
лікарів стоматологів
www.dentaero.com. 21 лютого у пря
мому ефірі висвітлено хід конкурсу,
відбулось інтернет голосування за
кращу роботу.
Пресслужба УМСА.

"КОМОРБІДНІСТЬ У ЗАГАЛЬНОЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ"
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАВЧАЛЬНОНАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
17 лютого на кафедрі сімейної
медицини і терапії УМСА в онлайн
форматі на платформі Zoom відбу
лась Всеукраїнська навчальнонау
коваконференція «Коморбідність у
загальнолікарській практиці», прис
вячена 100річному ювілею акаде
мії.
Організаторами виступили нав
чально науковий інститут після
дипломної освіти та кафедра сімей
ної медицини і терапії УМСА.
У конференції взяли участь 127
лікарів – терапевтів, сімейних ліка
рів та лікарів ревматологів.
У доповідях розглядались сучасні
проблеми медичної науки, зокрема,
ревматології, гастроентерології,
кардіології, поглиблено висвітлю
Трибуна лікаря

вались питання коморбідності у су
часній лікарські практиці.
Усі лікарі, які взяли участь у робо
ті конференції, після реєстрації от
римали сертифікати з індивідуаль
ним номером. Їх вони зможуть ви

користати при атестації на присво
єння (підтвердження) лікарської
кваліфікаційної категорії відповід
но до Наказу МОЗ України №446
від 22.02.2019 р.
Пресслужба УМСА.
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"ОРДЕН СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА"
Пресконференція регіональної ради Полтавської області
9 лютого в Українській медичній
стоматологічній академії відбула
ся пресконференція регіональної
ради Полтавської області Відзнаки
за професіоналізм та милосердя
«Орден Святого Пантелеймона».
Йшлося про оголошення конкурсно
го відбору номінантів від Полтав
ської області на присудження від
знак за професіоналізм та мило
сердя «Орден Святого Пантелей
мона» і «Медаль Святого Панте
леймона».
На початку прес конференції
виступив голова регіональної ра
ди Валерій Похилько, який проін
формував представників ЗМІ про
історію Відзнаки, процедуру кон
курсного відбору та новації відбо
ру 2021 року. По завершенню він
відповів на запитання журналістів.
Секретар регіональної ради Від
знаки Вікторія Юфименко опри
люднила правила оформлення та
подання документів на конкурс.
У прес конференції також взя
ли участь представники Полтав
ської ОДА та Полтавської облас
ної ради.
Відбір достойних медиків Пол
тавщини триває, і вже 9 серпня
2021 року країна знатиме імена
нових переможців!
***
Довідково:
«Орден Святого Пантелеймона»
є громадською нагородою, має про%
фесійно%фахову
спрямованість;
вручається особам, яким прита%
манні високий професіоналізм та
духовно%моральні якості; присуд%
жується за гуманістичну й благо%
родну діяльність у галузі охорони
здоров’я, яка позитивно впливає на
свідомість й духовний розвиток ук%
раїнського народу та держави в ці%
лому; спрямована на збереження
та зміцнення здоров’я жителів Ук%
раїни.
Громадську Відзнаку за профе
сіоналізм та милосердя «Орден
Святого Пантелеймона» у 2020
2021 рр. присуджуватимуть у 8 но
мінаціях. Обиратимуть найдос
тойніших медиків у таких номіна
ціях:
4 сторінка

1. Найкращий лікар.
2. Найкращий медичний пра
цівник.
3. Новатор охорони здоров’я.
4. За досягнення в міжнародно
му співробітництві в охороні здо
ров’я.
5. Взірець служіння суспільству.
6. За особистий вагомий внесок
у розвиток охорони здоров’я Ук
раїни (для іноземних громадян).
7. Найкращий управлінець в
охороні здоров’я.
8. Найкращий колектив закладу
охорони здоров’я.
Кандидатів на «Медаль Святого
Пантелеймона» (віком до 35 ро
ків) обиратимуть у 3 номінаціях:
1. «За лікарське мистецтво».
2. «За турботу і ласку до хво
рого».
3. «За наукові розробки в меди
цині».
Право пропонувати кандидату
ри на присудження Відзнаки «Ор%
ден Святого Пантелеймона» ма
ють:
– громадські організації сфери
охорони здоров’я;
– об’єднання (організації) паці
єнтів;
– церкви та релігійні організа
ції;
– лікувальні та лікувально про
філактичні установи різних форм
власності;
– фізичні особи, які вносять
власну кандидатуру, або ж канди
датуру іншої особи;
– наукові установи та навчальні
заклади.
Подання на присудження Від
знаки кандидатам має містити:
– презентацію про кандидата з

описом професійних здобутків,
благодійної та громадської діяль
ності із зазначенням відповіднос
ті критеріям, визначеним в опи
сах номінацій. Презентація має
бути обсягом до 7 слайдів у фор
маті ppt; відеоролик про кандида
та вітається;
– заяву кандидата про згоду
брати участь у конкурсі на при
судження Відзнаки в поточному
році;
– згоду на збір та обробку пер
сональних даних.
Документи (оригінали заяв) по
давати до 28 лютого 2021 року:
Полтава, вул. Шевченка, 23, Ук
раїнська медична стоматологічна
академія, к. 110,112. Презентації
та відео номінантів надсилати на
електронну пошту – viktoria pol
tava@ukr.net.
Детальну інформацію щодо
конкурсу та Положення про Від
знаку можна знайти на офіційно
му
веб сайті
Відзнаки
–
http://http://orden pantelei
mon.com.ua/ua/news/, а також на
сторінці у мережі ФБ –
https://www.facebook.com/Orden
PanteleimonPoltava2021/. Із додат
ковими запитаннями звертатися
до голови регіональної ради Пол
тавської області – Валерія По
хилька (т.0675307770), заступника
голови ради – Людмили Самоле
ліс (т.0502977093) та секретаря ра
ди
–
Вікторії
Юфименко
(т.0990670979), e mail: viktoria
poltava@ukr.net).
Пресслужба УМСА.
Трибуна лікаря

М О ВА – Д Н К Н А Ц І Ї
Кафедра українознавс
тва та гуманітарної підго
товки УМСА провела чис
ленні літературнотворчі
заходи під гаслом «Мова –
ДНК нації», присвячені Між
народному дню рідної мо
ви, який відзначається що
річно 21 лютого. Його було
засновано в 1999 році рі
шенням ХХХ сесії Гене
ральної
конференції
ЮНЕСКО. Відзначається з
2000 року.
У святкових дійствах, дот
римуючись протиепідеміч
них заходів, об`єднуючись
у групи не більше 10 чоловік,

узяли участь першокурсни
ки медичного, стоматоло
гічного й міжнародного фа
культетів УМСА.
З 15 по 19 лютого студенти
спілкувалися, співали наці
ональні пісні й декламували
вірші українською, англій
ською,
французькою,
арабською, хінді, урду, йо
руба, китайською, узбець
кою, вірменською, тад
жицькою й іншими мовами.
Деякі студенти прийшли в
національних костюмах.
Це свято об’єднало моло
дих людей із різних країн. І
хоч у тяжкі часи пандемії ми

не можемо зібратися ра
зом, та рідна мова залиша
ється глибоко в серцях таких
різних, але таких єдиних у
своїх душевних поривах сту

дентів, які є маленькими час
точками великого світу…

Кафедра українознавства
та гуманітарної підготовки.

ПОДАРУЙ КНИГУ БІБЛІОТЕЦІ АКАДЕМІЇ
International Book Giving
Day. Це свято відкриває но
ві можливості партнерства
бібліотеки зі своїми корис
тувачами. Започаткована
бібліотекою академії акція
у Міжнародний день дару
вання книг «Подаруй біблі
отеці академії книгу» є ду
же важливою для книгоз
бірні, бо сприяє підвищен
ню престижу книги, є на
дійним джерелом попов
нення бібліотечного фонду
без залучення джерел фі
нансування. Збережені для
нащадків документи ста
нуть джерелом пізнання і
наукового пошуку читачів
та довічними пам’ятниками
їхнім дарувальникам.

Академічна громада ак
тивно долучилася до захо
ду. Одними з перших до рід
ної бібліотеки завітали рек
тор академії Вячеслав
Ждан разом із першим про
ректором з науковопеда
гогічної роботи Валентином
Дворником, проректором з
науковопедагогічної та ви
ховної роботи Валерієм По
хильком, проректором з
навчальної роботи Дави
дом Аветіковим. До них при
єдналися викладачі та сту
денти академії. У дарунок
вони принесли надзвичай
но цікаві, пізнавальні та різні
за жанром книги. Загалом у
цьогорічній
акції
взяли
участь 20 кафедр. До фон

ду бібліотеки передані 537
примірників навчальної, на
укової, науковопопулярної
та художньої літератури.
Ми безмежно вдячні всім,

хто не залишився байду
жим і долучився до ініціа
тиви подарувати книги біб
ліотеці академії.
Бібліотека УМСА.

ОНКОЗАХВОРЮВАННЯ. ЯК ВРЯТУВАТИ ВЖЕ ЗАРАЗ?
4 лютого з нагоди Всесвіт
нього дня боротьби проти
раку відбувся онлайн вебі
нар «Онкозахворювання. Як
врятувати уже зараз?». На
платформі ZOOM захід зіб
рав майже 100 учасників.
«Ми прагнемо, щоб тема
онкопатології була доступ
ною для пересічних грома
дян, наша мета – довести,
що профобстежень боятися
не потрібно, бо вони відігра
ють ключову роль у виявлен
ні раку на початкових стаді
ях», – наголошують організа
тори ініціативи – волонтери
загону «Єдність» УМСА.
З цією метою було запро
шено спікерів, які мають ве
ликий досвід у лікуванні он
кохворих дітей та дорослих,
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– к.мед.наук, асистента ка
федри педіатрії №1 з пропе
девтикою та неонатологією
УМСА, лікарягематолога
дитячого КП «ДМКЛ ПМР» На
талію
Артьомову
та
к.мед.наук., асистента ка
федри внутрішньої медици
ни №1 УМСА, лікарягемато
лога КП «ПОКЛ ім. М.В. Склі
фосовського ПОР» Тетяну
Лиманець.
Під час зустрічі організа
тори також розповіли про
Український реєстр донорів
кісткового мозку, створений
для допомоги у пошуку не
родинного донора пацієн
там з лейкемією та іншими
важкими захворюваннями
крові, та запропонували
учасникам долучитися до

реєстру. Деталі – за поси
ланням https://ubmdr.org.
Вебінар
організовано
спільно з Департаментом
культури, молоді та спорту

Полтавської міської ради, за
підтримки Молодіжного цен
тру «СМАРТ» (Слобожанське,
Дніпропетровська область).

Пресслужба УМСА.
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ГЕРОЇ НЕБЕСНОЇ СОТНІ... ПАМ’ЯТАЄМО!
Здобувачі освіти УМСА відзначали
річницю трагічних подій на Майдані,
вшанувавши Героїв Небесної Сотні та
учасників Революції Гідності.
Виховний захід відбувся у музеї іс
торії розвитку академії. Завідувачка
музею Таміла Дашевська спільно з
головою Ради ветеранів УМСА Вікто
ром Лебедєвим розповіли студентам
про події, що відбувалися цього дня
на вулиці Інститутській та майдані Не
залежності у 2014 році.
Зокрема, йшлося про особливу
роль професійних медиків та медиків
волонтерів, які брали участь у подіях
Революції Гідності і нині несуть свою
військову медичну службу в Збройних
Силах на Сході України. Про них роз
повіли гості – учасники бойових дій:
сержант медичної служби ЗСУ, сані
тарний інструктор медичної роти 72ої
окремої механізованої бригади ім.
Чорних Запорожців Людмила Ясенен
ко та майор у запасі, голова Ради ве
теранів УМСА Віктор Лебедєв.
Говорячи про події тих часів, присут
ні згадали, що серед медиківволон
терів було багато студентів, які нада
вали медичні послуги на Майдані. Лі
каріволонтери відразу створили ціло
добову диспетчерську службу. Туди
надходила інформація про тих, хто

потребує медичної допомоги на Май
дані. Окрім цього були сформовані
мобільні групи з медиків та фельдше
рів, які цілодобово чергували в центрі
київських протестів. А ще організува
ли госпіталь, де навіть оперували пос
траждалих протестувальників з вулиці
Грушевського. Також була створена
система наметів медичної допомоги
протестувальникам, де вели прийом
професійні лікарі. Абсолютно всі мед
працівники працювали на Майдані на
добровільній основі. Ліки, медоблад

нання, інструменти у медичний штаб
Майдану приносили прості люди, пе
редавали організації у вигляді благо
дійної допомоги.
«Ми усі в боргу перед цими людьми
– і тими, хто вцілів, і тими, хто став Ге
роєм Небесної Сотні та спостерігає
за нами з небес. Їхні смерті не були
марними, адже ціною свого життя во
ни зробили Україну кращою», – заз
начили на завершення організатори
зустрічі.

Пресслужба УМСА.

АФГАНІСТАН... ПАМ’ЯТАЄМО!
15 лютого у День вшанування учас
ників бойових дій на території інших
держав та з нагоди 32ої річниці ви
ведення військ з Афганістану, біля
пам’ятника «Синам Полтавщини, за
гиблим в Афганістані у 19791989 ро
ках», традиційно зібралися ветерани
та представники громадськості.
Для співробітників академії, голови
Ради ветеранів УМСА, майора запасу,
учасника бойових дій на Сході України
Віктора Лєбєдєва і викладача кафед
ри медицини катастроф та військової
медицини, полковника медичної служ
би у відставці, учасника бойових дій в
Афганістані (19781985 рр.) Олексан
дра Малинського у цей день немає
минулого. Вони знову і знову поверта
ються у спогадах до тих нелегких ета
пів їхнього життя і до своїх бойових поб
ратимів. А разом з ними й усі ті, кому
небайдуже до уроків історії.
Бо ж «Наш обов’язок сьогодні – вша
нувати подвиг воїнівінтернаціоналіс
тів, пам’ятати та передавати цю
пам’ять наступним поколінням, – було

сказано учасниками мітингу. – У цій
кривавій війні самовідданість, муж
ність і героїзм виявили українці. Багато
із них не повернулися до рідних. Ми
пам’ятаємо про них! Хоча з кожним
роком все далі історія відділяє нас від
вогняних років афганської війни, але
час непідвладний викреслити із
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пам’яті героїчні подвиги, приклади
мужності і вірності військовому
обов’язку, які продемонстрували тоді
тисячі відданих синів і дочок України».
До підніжжя пам`ятника «Синам
Полтавщини» лягли живі квіти. Загиблих
вшанували хвилиною мовчання.

Пресслужба УМСА.
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