Українська медична
стоматологічна академія

Полтава: мій Kрай – моя історія жива
Окраса і духовність України – красуня-жінка з мудрістю Афіни,
що з вій і віт обтрушує росу, – мій кисень з-поміж пахощів отави,
моя любов – це все – моя Полтава, яку щомиті в серці я несу.
Олександр Пушко, випускник медичного факультету №1,
член Національної спілки письменників України

Скільки на українській землі є маленьких, тихих містечок і зовсім крихітних сіл, великих,
гамірних міст, але найдорожчим для кожного з нас є Батьківщина… Полтава – найпрекрасніший
куточок України. Хтось тут народився і виріс, хтось знайшов тут мрію, хтось приїхав сюди і залишився назавжди, закохавшись у неповторну чарівність унікального міста. Можна з упевненістю
сказати, що той, хто не побував у Полтаві, не знає України. Якщо уявити, що наша країна – це живий організм, то Полтава міститься в самісінькому його серці як душа українського народу.
Полтава – приємне, затишне, привітне, мальовниче і самобутнє місто, сповнене легенд.
Багато чого можна згадати в історії рідного краю, саме в Полтаві багатовікова минувшина
мальовничо поєднується з неймовірної краси природними ландшафтами, колоритним побутом
й особливою аурою гостинності полтавців. Це справжнє європейське місто, з неповторною
архітектурою, затишними вулицями, скверами, кав’ярнями. Куди не поглянь – всюди велич і краса, яка милує око, зачаровує, надихає.
Полтава – колиска талантів, адже з нею пов’язані життя і творчість видатних поетів,
мислителів, художників, композиторів, учених, чиї імена перлами сяють у скарбниці світової
мудрості.
Полтаву по праву вважають студентським містом. Саме тут навчається талановита,
креативна молодь – світла надія нашого краю, потужний чинник його соціально-економічного
розвитку і духовного збагачення.
Серце сучасної Полтави б’ється в унісон із серцем України. Вона розбудовується,
омолоджується, гарнішає…
Славна земля Полтавська, славні її люди, славні її діяння,
славні традиції духовної скарбниці України

Шановні добродії!
Щоразу, коли звертаюся до студентства, викладачів, співробітників, до всіх тих, хто поєднав свою долю
з Вищим державним навчальним закладом України «Українська медична стоматологічна академія», я
проймаюся глибоким почуттям гордості, шани до нашої Alma Mater, яка по праву заслуговує на гідне звання фундатора стоматологічної освіти в Україні.
Наша історія – це неоціненний духовний скарб особистостей, які впродовж багатьох років своєю самовідданою працею формували славні наукові школи і високі академічні традиції.
За цими швидкоплинними роками криється нелегкий шлях утвердження і розвитку вишу. Багато
подій промайнули перед нашими очима. Це і процес становлення ВНЗ, евакуація, реевакуація, переїзд
до нового міста, облаштування, організація навчального-виховного процесу, реорганізація, зведення
нових корпусів, клінік, гуртожитків тощо.
Сьогодні Українська медична стоматологічна академія відома своїми вагомими досягненнями і здобутками – є що згадати, над чим задуматися, а найголовніше – є чим пишатися! Адже з року в рік зростає
авторитет Академії як провідного спеціалізованого навчального закладу. Важлива роль і вагомий внесок у виховання молодого покоління належать потужному професорсько-викладацькому колективу.
Серед наших викладачів шановані професори і доктори наук, доценти і кандидати наук, видатні освітяни, науковці, лауреати премій та нагород.
Найголовніше завдання ВДНЗУ „УМСА” – забезпечити високий рівень навчального процесу завдяки
залученню інноваційних технологій навчання, використанню сучасного медичного обладнання для підготовки майбутніх лікарів, стоматологів, фармацевтів, медичних сестер. З цією метою в академії створена потужна матеріально-технічна база.
На високому рівні розвивається наука, діє Рада молодих учених і спеціалістів, створено Студентське
наукове товариство. Молоді науковці – постійні переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Міжнародна діяльність у співпраці з іноземними партнерами сприяє реалізації науково-освітніх
проектів і програм в Українській медичній стоматологічній академії. Найкращі студенти мають виняткову можливість отримати цінний досвід і незабутні враження завдяки програмі обміну для студентів.
Безперечною перевагою участі в ній стануть професійні знання і навички, які відкриють нові простори
для подальшої успішної діяльності молодих спеціалістів.
У стінах ВДНЗУ „УМСА” життя повне турбот і хвилювань. Мабуть, воно і має таким бути – наповненим добрими справами, цікавими подіями, хвилюючими зустрічами, щирими переживаннями, креативними ідеями. Гортаючи сторінки Проспекту – інформаційно насиченого, проілюстрованого гарними
світлинами, Ви маєте унікальну можливість доторкнутися до живої історії вишу, до його успіхів і здобутків. Тож, якщо Ви вирішили поєднати долю із ВДНЗУ „УМСА”, вірю, що разом ми перегорнемо ще не
одну сторінку життєпису Української медичної стоматологічної академії.

З повагою – ректор академії, заслужений лікар України,
доктор медичних наук, професор

Вячеслав Миколайович Ждан

Від Харківського стоматологічного інституту
до Вищого державного навчального закладу України
“Українська медична стоматологічна академія”
Становлення і розвиток вишу
•

Перший період (1921 – 1931) – при Харківській медичній академії відкрито одонтологічний факультет.

•

Другий період (1931 – 1941) – одонтологічний факультет реорганізовано в Харківський
стоматологічний інститут.

•

Третій період  (1941 – 1944) – евакуація Харківського стоматологічного інституту до м. Фрунзе і подальша реорганізація стоматологічного факультету Киргизького медичного інституту.

•

Четвертий період (1944 – 1967) – реевакуація інституту до м. Харкова; післявоєнний період
функціонування вишу.

•

П’ятий  період  (1967 – понині)  – Полтавський період утвердження вищого навчального закладу

Полтавський період утвердження вищого навчального закладу
1967 р. – Харківський стоматологічний інститут переведено до м.Полтави і перейменовано в Полтавський медичний стоматологічний інститут;
організовано віварій.
1971 р. – відкрито лікувальний факультет.
1974 р. – організовано науковий відділ.
1976 р. – створено відділ наукової медичної інформації
та патентно-ліцензійної роботи.
1985 р. – почав працювати відділ культурно-освітньої
діяльності.
1987 р. – уведений у дію морфологічний корпус, завершено будівництво 3 гуртожитку; відкрито музей
історії Української медичної стоматологічної
академії.
1989 р. – організовано Центральну науково-дослідну
лабораторію інституту.
1991 р. – розпочала роботу спеціалізована вчена
рада із захисту дисертацій за спеціальністю
“Стоматологія”.
1992 р. – відкрито факультет підготовки іноземних сту
дентів; створено редакційно-видавничий відділ.

1993 р. – організовано факультет післядипломної освіти.
1994 р. – інститут отримав ІV рівень акредитації та
статус Української медичної стоматологічної
академії.
1995 р. – відкрито медсестринський факультет; організо
вано зуботехнічне відділення.
1996 р. – завершено будівництво фізіологічного корпусу
і 4 гуртожитку.
1997 р. – 	відкрито підготовче відділення для іноземних
громадян.
2000 р. – створено Науково-методичну лабораторію з
питань підготовки стоматологів МОЗ України
Вищого державного навчального закладу
України “Українська медична стоматологічна
академія”.
2004 р. – медсестринський факультет і зуботехнічне
відділення реорганізовані в медичний коледж
Української медичної стоматологічної академії;
започатковано навчання іноземних студентів
англійською мовою за спеціальностями
“Стоматологія» і “Лікувальна справа”.

2005 р. – змінено назву вишу на “Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна
академія”.
2007 р. – академія отримала ліцензію на право підготовки
спеціалістів за спеціальністю “Педіатрія”.
2008 р. – на базі медичного коледжу відкрито фармацевтичне
відділення.
2011 р. – створено відділ з міжнародних зв’язків.
2012 р. – проведена реорганізація медичного факультету шляхом
створення двох факультетів: медичного факультету №1 і
медичного факультету №2.
2013 р. – укладено угоду про консорціум у рамках програми
“Еразмус Мундус” між ВДНЗУ “УМСА” і медичними
університетами-учасниками проекту MEDEA (Альянс
медичних університетів) із метою обміну студентами і
науково-педагогічними працівниками.
2015 р. – почала функціонувати програма “Електронний журнал

успішності”; створено сектор інформатизації навчального
процесу і контролю якості освіти.
2015 р. – укладено міжконституційну угоду між ВДНЗУ “УМСА” та
Університетом Аристотеля (м. Солоніки, Греція) у сфері
обміну студентами і викладачами в рамках програми
“Еразмус+”; академія стала учасником програми стажування і розвитку медичних працівників України “Польський
“Еразмус+” для України медичної”.
2016 р. – організовано відділ інформатизації навчального процесу і контролю якості освіти; впроваджена інформаційна система обліку
та моніторингу відвідування занять і успішності студентів.
2016 р. – створено Центр освітньо-виховної та гуманітарної роботи
з молоддю.
2017 р. – факультет післядипломної освіти реорганізовано в
“Навчально-науковий інститут післядипломної освіти”.
2017 р. – відбувся перший випуск офіцерів запасу медичної служби
ЗС України.

українСька медична Стоматологічна академія

проводить підготовку фахівців
Із вищою освітою за ступенем магістр на денну форму навчання галузі знань 22 “Охорона
здоров’я” за спеціальностями:
•

221 “Стоматологія”, термін навчання 5 років;

•

•

221 “Стоматологія” (з нормативним термі
ном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста за спеціальностями “Стоматологія
ортопедична” (5.12010106), “Стоматологічна
справа” (5.12010104) та 221 Стоматологія (освітня
програма – “Стоматологія ортопедична”)

Медичний коледж Вищого державного навчального
закладу України “Українська медична стоматологічна
академія” проводить підготовку фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за
денною формою навчання галузі знань 22 “Охорона
здоров’я” за спеціальностями:

•

222 “Медицина”, термін навчання 6 років;

•

222 “Медицина” (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста за спеціальністю “Лікувальна справа”
(5.12010101) і “Сестринська справа” (5.12010102)

228 “Педіатрія”, термін навчання 6 років

•

221 “Стоматологія” (освітня програма –
“Стоматологія ортопедична”);

•

223 “Медсестринство” (освітня програма –
“Сестринська справа”);

•

226 “Фармація, промислова фармація”
(освітня програма – “Фармація”, денна та заочна
форма навчання)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Навчально-методична робота у ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна академія” – це невід’ємна
складова навчально-виховного процесу, спрямована на підвищення рівня його наукового і методичного забезпечення,
що відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти і
потребам медичної галузі.
Вищий державний навчальний заклад України „Українська
медична стоматологічна академія” має статус вищого закладу
освіти ІV рівня акредитації та ліцензію Міністерства освіти і нау
ки України на право надання освітніх послуг для українських та
іноземних громадян. Система управління якістю надання освітніх послуг з урахуванням міжнародних стандартів стала однією
з найважливіших складових діяльності ВНЗ. Академія отримала
Сертифікат якості освіти, який відповідає вимогам державного
стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT).
Навчально-методичну діяльність академії очолює перший
проректор, доктор медичних наук, професор
ДВОРНИК Валентин Миколайович.
ВДНЗ України „УМСА” проводить
додипломну підготовку спеціалістів на чотирьох факультетах:

стоматологічному, медичному №1, медичному №2, підготовки іноземних студентів; і післядипломну – на базі навчальнонаукового інституту післядипломної освіти; до вступу у ВНЗ –
на відділенні довузівської підготовки. У медичному коледжі
функціонують медичне і фармацевтичне відділення. Натепер
у академії навчаються понад 5200 студентів, із яких на денній
формі навчання – 5021 студент, у тому числі 1134 іноземних
громадян із понад 50 країн світу; на заочній – 186 осіб.
Академія стала провідним навчальним закладом із розроб
лення навчально-методичних матеріалів. Згідно з наказами МОЗ
України 11 кафедр академії є опорними з 13 дисциплін програми
підготовки медичних кадрів за спеціальністю „Стоматологія”.
За останні п’ять років у академії підготовлено понад 800
навчальних видань, із них 48 підручників, 600 посібників,
58 методичних рекомендацій, 55 монографій, 35 типових
навчальних програм, 22 довідники, в тому числі з грифами
МОН, МОЗ і ДУ ЦМК з ВМО МОЗ України – 313.
Академія – постійний учасник престижних міжнародних
виставок: „Сучасні навчальні заклади”, „Інноватика в сучасній
освіті”, „Освіта та кар’єра”, „Освіта в Україні. Освіта за кордоном”,
на яких були представлені досягнення вишу й неодноразово

Дворник Валентин Миколайович
Перший проректор, доктор медичних наук, професор

отримані Гран-прі, золоті медалі, дипломи, почесні звання: „Лідер вищої освіти України”, „Лідер національної освіти”, „Лідер
науково-технічної діяльності”, „Лідер міжнародної діяльності”.

ВІДДІЛ ІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ

Планування, організацію й управління навчальною
і навчально-методичною діяльністю здійснює відділ із
науково-педагогічної роботи та організації навчальнонаукового процесу. Відділ очолює доктор біологічних наук,
професор, завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Білаш Сергій Михайлович.
Відділу підпорядковані: навчально-методичний кабінет; інформаційно-аналітичний відділ; відділ інформатизації навчального процесу і контролю якості освіти; науковометодична лабораторія з питань підготовки стоматологів; завідувачі практики; деканати факультетів; медичний коледж;
керівники кафедр академії з питань організації навчального
процесу і навчально-методичної роботи.
Навчально-методичний кабінет – структурний
науково-методичний підрозділ, який проводить організа-

цію й управління науково-методичною діяльністю, здійснює
контроль за якістю методичної роботи, облік і звітність із питань навчально-методичної роботи.
Інформаційно-аналітичний відділ забезпечує
функціонування веб-сайту академії та його інформаційний
супровід відповідно до концепції діяльності, чітку й злагоджену роботу локальної мережі академії, здійснює постійний контроль за її якістю і дієздатністю.
Відділ інформатизації навчального процесу і контро
лю якості освіти створений із метою посилення орієнтації
управління на якісні аспекти освітньої діяльності та якості
освіти в академії шляхом здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів, матеріальних ресурсів, необхідних
для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної
роботи студентів за кожною освітньою програмою, вивчення потреб стейкхолдерів шляхом соціологічних досліджень,
оцінювання й оприлюднення результатів діяльності науковопедагогічних працівників академії.
Із метою дотримання принципів прозорості, відкритості, неупередженості, об’єктивності оцінювання знань,
умінь і навичок студентів у академії працює електронний

журнал, через який забезпечується відкритий доступ до поточних і підсумкових результатів навчальних досягнень, а
також особистого рейтингу кожного студента, здійснюється
відпрацювання пропущених занять і незадовільних оцінок
студентів. Для організації ліквідації академічної заборгованості через електронний журнал у академії функціонують
три електронні центри, оснащені 94 комп’ютерами, створено потужну тестову базу – близько одного мільйона тестових
завдань з усіх навчальних дисциплін.
Науково-методична лабораторія з питань підготовки стоматологів МОЗ України проводить роботу щодо реалізації державної політики в галузі вищої медичної освіти шляхом
науково-методичного забезпечення змісту системи ступеневої освіти: розроблення концепції змісту освіти, навчання і
професійної підготовки стоматологів у вищих медичних навчальних закладах; створення проектів державних стандартів
підготовки спеціалістів різних кваліфікаційних рівнів за спеціальністю „Стоматологія”, рецензування та підготовка навчальних планів і програм.

Білаш Сергій Михайлович
Начальник відділу з науково-педагогічної роботи та організації навчально-наукового процесу,
доктор біологічних наук, професор

Стоматологічний факультет
Стоматологічний факультет розпочав свою
діяльність 30 вересня 1921 р. із моменту відкриття
одонтологічного факультету при Харківській державній медичній академії. Факультет став першим академічним спеціалізованим вищим навчальним закладом
для підготовки лікарів-стоматологів, провідним цент
ром стоматологічної освіти в Україні. Рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії та наказом Міністерства
освіти України від 13 липня 1994 р. №229 факультет як
структурний підрозділ академії отримав право на підготовку фахівців за спеціальністю
„Стоматологія”.
Першим деканом стоматологічного факультету

став видатний учений, професор Ю.М. Гофунг. За час
існування факультету в різні періоди деканами були
досвідчені педагоги і науковці, професори і доценти:
О.О. Сердюкова, Е.Д. Бромберг, М.Ф. Даценко,
П.Т. Максименко, В.Ф. Постніков, М.С. Скрипніков,
Д.Є. Кіндій, В.В. Рубаненко, М.Д. Король, Л.Ф. Каськова.
Із 2005 року стоматологічний факультет очолює випускниця академії, доцент кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології Сидорова Алла Іванівна.
Підготовка професійного, ерудованого, конкурентоспроможного лікаря-стоматолога – пріоритетне завдання стоматологічного факультету ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна академія”.
Важливою передумовою в цьому напрямі є форму-

Сидорова Алла Іванівна
Декан стоматологічного факультету, кандидат медичних наук, доцент

вання спеціаліста з якісними теоретичними і практичними знаннями та вміннями. Задля цього в освітній
процес упроваджуються новітні інформаційні технології та прогресивні методи навчання. Розроблена
система комп’ютерного навчання на основі базових
комп’ютерних класів. Для організації доступу студентів
до мережі Інтернет організовано бездротовий зв’язок,
який покриває площі гуртожитків, бібліотеки, навчальний та адміністративний корпуси академії. Активно застосовуються мультимедійні технології.
Починаючи вже з 3 курсу, студентам стоматологічного факультету надається унікальна можливість
працювати з пацієнтами на клінічних базах академії.
Виробничу практику майбутні стоматологи проходять

у кращих стоматологічних клініках обласних центрів
України і за кордоном. Застосування новітніх методик діагностування і лікування хвороб, використання сучасного медичного обладнання дають можливість на високому рівні здійснювати підготовку майбутніх стоматологів.
Із метою всебічного розвитку майбутнього спеціа
ліста – лідера своєї справи на факультеті активно запроваджуються різноманітні позааудиторні форми нав
чання – олімпіади, брейн-ринги, науково-практичні
конференції, диспути, круглі столи тощо. Третій рік поспіль на базі академії проводиться ІІ тур Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності „Стоматологія”,
постійними переможцями якого стають студенти нашого факультету. Щорічно впродовж багатьох років

студенти факультету отримують призові місця на Все
українському конкурсі за кращу практичну роботу серед студентів стоматологічних факультетів „Фахівець”.
Найздібніші студенти факультету мають можливість навчатися за кордоном. Вони проходять стажування в Англії, Німеччині, Франції, Італії, Греції, реалізуючи право
на міжнародну академічну мобільність.
Випускники стоматологічного факультету отримують диплом державного зразка, який засвідчує здобуття ними вищої освіти за спеціальністю „Стоматологія”. Вихованці факультету успішно підтверджують високий освітній рейтинг Української медичної стоматологічної академії в різних країнах близького і далекого
зарубіжжя.

Стоматологічний факультет

Медичний факультет № 1
Свою історію медичний факультет № 1 розпочав
із 1971 року, коли при Полтавському медичному стоматологічному інституті було відкрито лікувальний (нині
медичний) факультет. Для підготовки лікарів широкого
профілю на викладацькі посади були запрошені висококваліфіковані фахівці в галузі освіти і медицини.
Першим деканом медичного факультету був доцент
В.Ф. Постніков, який згуртував потужний кадровий потенціал кафедр факультету з метою якісної організації
освітнього процесу.
У різні часи факультет очолювали досвідченінауковці та педагоги, професори і доценти: В. Й. Санник,
В. П. Міщенко, Ю. О. Максимук,
А. О. Лагутін, Ю. П. Костиленко, В. М. Бобирьов, В. Ф. Шиш,
І. П. Катеренчук, Б. П. Лисенко, Г. П. Траверсе,

Т. О. Крючко. Із 2008 року і понині деканом медичного
факультету № 1 працює Рябушко Микола Миколайович, випускник академії, кандидат медичних наук, доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією.

лектив, у складі якого – заслужені діячі науки і техніки
України, заслужені лікарі України, лауреати Державної
премії України в галузі науки і техніки, академіки галузевих академій, доктори наук і професори, кандидати
наук і доценти.

Провідна мета роботи факультету – реалізація
державної політики з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців, які глибоко знають свою
справу, мають фундаментальну теоретичну і практичну
підготовку, та виконання конкурентоспроможних нау
кових розробок у галузі медицини.

Сформувалися і плідно працюють науковопедагогічні школи. Найвагоміші здобутки вчених
факультету висвітлюються на сторінках провідних
фахових видань України і світу. До наукової роботи
медичного факультету активно долучаються студентинауковці, об’єднані в наукові кафедральні гуртки і студентське наукове товариство. Результатом їхньої діяльності стають відзнаки на міжнародних і Всеукраїнських
науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах та отримання численних грамот і нагород.

На факультеті створені всі умови для вивчення
фундаментальних і клінічних дисциплін, для формування та вдосконалення клінічного і науково-медичного
мислення майбутніх лікарів. Навчально-виховний
процес здійснює потужний науково-педагогічний ко-

Рябушко Микола Миколайович
Декан медичного факультету №1, кандидат медичних наук, доцент

Матеріально-технічна база медичного факуль-

тету №1 сповна відповідає умовам підготовки фахівців
зі спеціальності „Лікувальна справа”. Факультету підпорядковані 17 кафедр, клінічні розташовані в обласних і
міських лікувальних закладах м. Полтави, що дозволяє
забезпечити якісну практичну підготовку студентів.
На реалізацію основних завдань факультету спрямована навчально-методична робота, що передбачає
пошук і використання інноваційних методів навчання,
впровадження передових педагогічних технологій,
вдосконалення контролю знань студентів та підготовку
навчально-методичної документації. Колектив викладачів проводить плідну роботу зі створення навчальних посібників і підручників відповідно до навчальних
програм і сучасних вимог, працює над розробленням
нових програм із базових дисциплін. Лекції та практичні заняття проводяться з використанням навчальних ві-

деофільмів, мультимедійних програм, кодограм, наоч
них посібників та з залученням тематичних хворих. На
факультеті розроблена система комп’ютерного навчання на основі базових комп’ютерних класів та Internetкласів із можливістю вільного швидкісного доступу до
мережі Internet.
Важлива складова освітнього процесу на факультеті – виховна робота, пріоритетними напрямами
якої є формування в студентів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, Батьківщини,
активної громадянської позиції, політичної та правової
культури; забезпечення духовного розвитку студентів;
задоволення потреб студентів у професійному самовизначенні; формування здорового способу життя, естетичної культури, організація дозвілля.

Медичний факультет № 1

Медичний факультет № 2
Історія і розвиток педіатричної школи у
ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна академія” сягає майже столітньої давнини, коли в навчальний процес новоствореного одонтологічного факультету при Харківському державному медичному інституті
в 1926 році було введено курс дитячих хвороб. У 1975
році його реорганізували в кафедру дитячих хвороб,
яка функціонувала на лікувальному факультеті (згодом
– медичному) Полтавського медичного стоматологічного інституту (нині – Вищий державний навчальний
заклад України „Українська медична стоматологічна
академія”).
У 2007 році на підставі рішення ДАК України академія
отримала ліцензію на право

підготовки спеціалістів за спеціальністю „Педіатрія”, а
у 2012 році у зв’язку з недостатньою кількістю лікарівпедіатрів і демографічними особливостями України та
Полтавської області було відкрито медичний факультет
№2 шляхом реорганізації медичного факультету ВДНЗ
України „Українська медична стоматологічна академія”
у два факультети.
Основне завдання медичного факультету №2
– це підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальності „Лікувальна справа”. Колектив факультету
наполегливо працює над актуальними проблемами надання педіатричної допомоги, розвиває славні традиції
видатних лікарів-педіатрів, адже саме здоров’я дітей є
визначальним показником загального благополуччя
суспільства. Першим деканом факультету був Похиль-

Дельва Михайло Юрійович
Декан медичного факультету №2, доктор медичних наук, професор

ко Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та
неонатологією, позаштатний дитячий анестезіологреаніматолог м. Полтави, лікар вищої категорії, який
багато зробив для розбудови матеріально-технічної
бази факультету.
На медичному факультеті №2 ведеться інтенсивна навчальна, наукова і лікувально-профілактична
робота, яку здійснюють колективи 6 кафедр. Науковопедагогічні співробітники беруть активну участь у міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конгресах, симпозіумах, конференціях, круглих столах, семінарах із питань розвитку сучасної педіатрії в умовах
глобалізації та євроінтеграції, що знаходить своє відображення в публікаціях у наукових журналах і збірни-

ках наукових праць, монографіях, підручниках і посібниках.
Навчання відбувається кількома етапами: на
перших трьох курсах студенти вивчають предмети гуманітарного і медико-біологічного профілів, із четвертого по шостий – медико-профілактичні та загальнопрофесійні клінічні дисципліни. Посилена увага надається оптимізації та інтенсифікації процесу навчання. З
метою розвитку в майбутніх лікарів клінічного, етикодеонтологічного мислення, диференційованого підходу до діагностування хвороб акцентується увага на
формуванні в студентів професійних навичок, заснованих на принципах гуманізму і медичної етики.
Медико-соціального значення набула пробле-

ма вивчення питань фізіології та патології передчасно
народжених дітей. Спільними зусиллями ВДНЗ України
„Українська медична стоматологічна академія” і Головного управління охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації на базі Полтавського обласного перинатального центру створено Навчальнопрактичний центр новітніх перинатальних технологій,
у якому організовано навчання, вдосконалення і закріплення пізнавальних, клінічних, технічних навичок
шляхом їх відпрацювання на фантомах і муляжах при
моделюванні різних клінічних та екстрених ситуацій у
безпечному і конструктивному середовищі. У структурі
Центру успішно функціонують новітні мультидисциплінарні клінічні, телемедична і віртуальна лабораторії,
тренінгові зали.

Медичний факультет № 2

факультет підготовки іноземних студентів
Підготовка лікарів із числа громадян зарубіжних країн – один із пріоритетних напрямів роботи вищих навчальних медичних закладів України загалом
академії зокрема. Перший прийом іноземних громадян до вишу відбувся в 1960 році. Понад 30 років підготовка фахівців здійснювалася лише за спеціальністю
„Стоматологія”. У 1992 році було створено деканат для
роботи з іноземними студентами, а в 1993 році відкрито факультет підготовки іноземних студентів, де натепер навчаються іноземні громадяни за спеціальностями „Стоматологія”, „Лікувальна справа”, „Сестринська
справа”, „Стоматологія ортопедична”.
Першим кроком іноземних
громадян на шляху здобуття вищої
медичної освіти стає підготовче відділення ВДНЗ України

„Українська медична стоматологічна академія”, відкрите в 1997 році.
Щороку кількість іноземних студентів у академії
збільшується. Нині на факультеті навчаються більше 1200
студентів – громадян із понад 50 країн світу, зокрема США,
Великої Британії, Нідерландів, Болгарії, Ізраїлю, Китаю, Тунісу, Туреччини, Кувейту, Еритреї, Марокко, Ємену, Єгипту, ОАЕ, Нігерії, Росії, Литви, Лівії, Йорданії, Туркменистану, Азербайджану, Камеруну, Індії, Уганди, Узбекистану та
ін. Ураховуючи сучасні процеси інтернаціоналізації освіти,
вимоги часу і бажання іноземних студентів навчатися анг
лійською мовою, у 2004 році започатковано підготовку
іноземних громадян англійською мовою.
За час існування факультету підготовки іноземних студентів дипломи про вищу медичну освіту отримали понад 1500 спеціалістів.

Нині факультет очолює Буря Лілія Володимирівна – доцент кафедри гігієни, екології та охорони праці в
галузі, кандидат медичних наук.
Провідний напрям роботи факультету – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних
на світовому ринку медичних спеціалістів, які мають
високу фундаментальну і професійну підготовку, виховані за кращими зразками світової науки і культури,
орієнтовані на досягнення високих результатів охорони
здоров’я населення своєї країни.
Вищий державний навчальний заклад України
„Українська медична стоматологічна академія” надає
повний спектр освітніх послуг для іноземних громадян.
Заняття зі студентами факультету проводять найдосвідченіші викладачі з числа професорсько-викладацького

Буря Лілія Володимирівна
Декан факультету підготовки іноземних студентів, кандидат медичних наук, доцент

складу, які завдяки належній матеріально-технічній
базі забезпечують якісну освіту.
Велике значення має входження іноземців у
соціокультурний простір України, ознайомлення з її
історією і національними традиціями. Живий обмін
інформацією про культуру і життя людей з інших куточків Землі сприяє толерантному ставленню до різних культур і релігій. Створення належних психологопедагогічних умов для адаптації іноземних громадян
допомагає запобігти виникненню емоційної нестійкості та втрати мотивації до навчання.
Культурно-просвітницька робота на факультеті ведеться за багатьма напрямами:
• заходи, спрямовані на дотримання студентамиіноземцями чинного законодавства України і
запобігання правопорушенням;

•

заходи щодо адаптації іноземних громадян до
умов навчання та проживання в Україні, ознайомлення їх з історією і традиціями українського народу, сприяння налагодженню взаєморозуміння між різними національними групами,
впровадження норм здорового способу життя
в студентське середовище;
• заходи, які сприяють розвитку студентського самоврядування.
За роки існування факультету підготовки іноземних студентів Українська медична стоматологічна
академія набула позитивного досвіду щодо інтерна
ціоналізації вищої медичної освіти, зокрема в організації цілісного процесу підготовки сучасних фахівців у
галузі медицини для інших країн.

підготовкА іноземних студентів

Медичний коледж
Медичний коледж розпочав свою історію з 1994
року, коли був створений медсестринський факультет. У
1995 році засновано зуботехнічне відділення. У 2004 році
медсестринський факультет і зуботехнічне відділення реорганізовані в медичний коледж Української медичної стоматологічної академії. З 2007 року здійснюється підготовка
молодших медичних спеціалістів – іноземних громадян. У
2008 році відкрито фармацевтичне відділення. З 2012 року
надаються освітні послуги за заочною формою навчання зі
спеціальності „Фармація”. З 2013 року ведеться підготовка
молодших медичних спеціалістів на базі загальної середньої освіти. Натепер у медичному коледжі готують фахівців
за спеціальностями „Сестринська справа”, „Стоматологія ортопедична”, „Фармація”.
Із 2007 року директор коледжу –
Кундій Жанна Петрівна, яка плідно працює над забезпеченням
матеріально-технічної
бази,
зміцненням навчально-мето

дичного потенціалу; спрямовує роботу педагогічного колективу на досягнення провідної мети – підготовку творчого,
активного, професійно компетентного фахівця.
Навчально-методична робота в коледжі ґрунтується на духовному співробітництві викладачів і студентів,
максимальному використанні індивідуального досвіду кожного студента, ініціативи, самодіяльності, творчого спілкування. Методична служба коледжу приділяє велику увагу організації навчально-виховного процесу, який удосконалюється
і збагачується інноваційними методами навчання: проведення методичних семінарів, тренінгів, тижнів педагогічної
майстерності та тижнів молодого викладача, майстер-класів,
тижнів циклових методичних комісій, круглих столів, виставок творчих напрацювань викладачів, педагогічних читань;
широко використовуються інформаційно-комунікаційні,
комп’ютерні технології, мультимедійне оснащення.
Медичне відділення
Медичне відділення проводить навчання за спеці-

альностями „Сестринська справа” і „Стоматологія ортопедична”. Для забезпечення потреб сучасності підготовка
спеціалістів організована з використанням новітніх педагогічних технологій, оновленням і поповненням матеріальнотехнічного оснащення сучасними фантомами та муляжами.
За роки роботи сформовані добрі традиції: щорічне проведення конкурсу фахової майстерності „Кращий за професією”; Всеукраїнський конкурс професійної майстерності за
спеціальністю „Стоматологія ортопедична”, функціонування студентського наукового товариства ВДНЗУ „УМСА” медичного коледжу; участь у студентських наукових, науковопрактичних конференціях; співпраця з Асоціацією медичних
сестер Полтавської області в організації та проведенні обласного конкурсу фахової майстерності „Ескулап”. Ведеться
робота над реалізацією Меморандуму про взаємопорозуміння щодо освітньої, наукової і культурної співпраці з Міжнародним центром освіти та підготовки з питань охорони
здоров’я (I-TECH) центру факультету всесвітньої охорони
здоров’я університету штату Вашингтон, вищого навчаль-

Кундій Жанна Петрівна
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ного закладу та установи штату Вашингтон, основне місце
освітньої діяльності якої розташовано у м. Сіетл, штат Вашингтон.
Сучасна діяльність медичного відділення – це активна
робота з навчання і виховання майбутніх медичних працівників, від знань і вмінь яких залежать життя і здоров’я
людей.
Фармацевтичне відділення
Медичний коледж – єдиний у Полтавській області нав
чальний заклад, який здійснює підготовку молодших спеціалістів для фармацевтичної галузі. Фармацевтичне відділення має сучасні навчальні кімнати, лабораторії, висококваліфікований педагогічний колектив, який забезпечує
випускникам фундаментальні знання і можливість продовжити навчання за скороченим терміном підготовки у
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Практичне навчання студенти
проходять у кращих аптечних установах м. Полтави і Пол-

тавської області: ПОКП „Полтавафарм”, ФК „Провізор”, ТОВ
„Ліки Полтавщини”, ТОВ „Медсервіс”. Рівень кваліфікації
фармацевтів, їхня професійність знаходять підтвердження
під час успішної практичної діяльності в закладах охорони
здоров’я.
Виховна робота медичного коледжу спрямована на
розвиток творчості та духовне збагачення особистості,
на розкриття і підтримку талантів, на впровадження здорового способу життя. Студенти коледжу беруть участь у
організації та проведенні мистецьких заходів, конкурсів,
фестивалів самодіяльної художньої творчості, у виставках
академічного і регіонального рівнів, стають ініціаторами
низки благодійних проектів. У 2015 році коледж нагороджено золотою медаллю Міжнародної виставки „Сучасні
заклади освіти – 2015”, організованої МОН України, в номінації „Сучасний навчальний заклад як соціокультурний
осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та
студентської молоді”.

Медичний коледж

Науково-дослідна РОБОТА
Наукова робота у ВДНЗ України „Українська медична
стоматологічна академія” – важлива складова її діяльності,
спрямована на підвищення конкурентоспроможності закладу
в цілому і кожного науковця в сучасному освітньому просторі,
представлення і визнання наукових здобутків співробітників
на міжнародному рівні.
Науковою діяльністю академії керує проректор із наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Кайдашев Ігор Петрович.
Науково-дослідна робота в академії відповідає потребам сьогодення. Науково-педагогічні та наукові співробітники академії виконують понад 100 науково-дослідних робіт, із них дві фінансуються МОЗ України. Підготовка науково-педагогічних кадрів
є пріоритетним завданням наукової роботи академії. За останні
два роки підготовлено 6 докторів і 37 кандидатів
наук. Помітні результати патентно-ліцензійної
роботи – одержано 140 патентів, видано
20 методичних рекомендацій, 54 інформаційні листи, 57 нововведень.

ВДНЗ України „УМСА” внесено до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави. Із 2016
року розширено провадження освітньої діяльності – ліцензовано спеціальності аспірантури (221 – „Стоматологія”, 222
– „Медицина”, 091 – „Біологія”) і затверджено перелік понад
30 спеціалізацій, за якими проводиться підготовка докторів
філософії в аспірантурі.
Наукові результати співробітників академії публікуються
в понад 700 статтях щороку, з них більше 200 – у міжнародних
періодичних наукових виданнях та у виданнях, включених до
міжнародних наукометричних баз «Scopus» і «Pub Med».
В академії сформувалися і функціонують наукові
школи: хірургічної стоматології (керівник – доктор медичних наук, професор О.В. Рибалов); біологічної хімії (керівник
– доктор медичних наук, професор К.С. Непорада); патологічної анатомії (керівник – доктор медичних наук, професор
А.П. Гасюк); ортопедичної стоматології (керівник – доктор
медичних наук, професор В.М. Дворник); акушерства та гінекології (керівник – доктор медичних наук, професор А.М.
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Громова); імунно-генетичних механізмів розвитку соматичних захворювань (керівник – заслужений діяч науки і техніки
України, доктор медичних наук, професор І.П. Кайдашев);
клінічної та експериментальної фармакології (керівник –
заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних
наук, професор В.М. Бобирьов).
Науково-дослідну роботу в академії проводять
науково-педагогічні працівники кафедр, наукового відділу з
підрозділом аспірантури, відділу наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, метрологічної служби,
віварію та наукові співробітники НДІ ГІОРПФ. Координує наукові дослідження в академії координаційна рада науководослідного центру.
Науковий відділ надає методичну і практичну допомогу в оформленні документів при плануванні та виконанні дисертаційних і науково-дослідних робіт, створює належні
умови для дотримання вимог ДАК України до дисертаційних
робіт. Співробітники відділу виконують державну реєстрацію
й облік науково-дослідних робіт (підготовка реєстраційних, ін-

формаційних, облікових карт, звітів за проведеними роботами),
реєстрацію і науково-методичний супровід наукових заходів,
перевіряють друковану продукцію на наявність академічного
плагіату. Розроблено і контролюється план підготовки науковопедагогічних кадрів. Проводиться підготовка кадрів у докторантурі, аспірантурі, клінічній ординатурі. Дані про докторантів,
аспірантів, клінічних ординаторів вносяться до бази збору й
обробки статистичної інформації медичних (фармацевтичних)
вищих навчальних закладів України „Контингент” і до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Із метою виконання фундаментальних і прикладних
наукових досліджень за актуальними науковими напрямами
в структурі академії функціонує Науково-дослідний інститут
генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ), який має розвинену методичну
базу з молекулярної біології та генетики, імуногістохімії, гістології, біохімії. Створення НДІ ГІОРПФ ознаменувало розвиток
нових сучасних напрямів – молекулярно-генетичних і фармакогенетичних досліджень.
В академії з 1991 р. працює спеціалізована вчена рада
з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – „Стоматологія”.
Актуальні проблеми, наукові досягнення, отримані
при виконанні НДР, висвітлюються у фахових наукових журналах: „Вісник Української медичної стоматологічної академії:
Актуальні проблеми сучасної медицини”, „Проблеми екології
та медицини”, „Вісник проблем біології і медицини”, „Світ медицини і біології”, „Український стоматологічний альманах”.
Відділ наукової медичної інформації та
патентно-ліцензійної роботи забезпечує виявлення
об’єктів промислової власності, що підлягають охороні, надає
рекомендації щодо доцільності патентування об’єктів промислової власності, надає допомогу в підготовці матеріалів
на одержання охоронних документів на об’єкти промислової

власності, що створені в академії. Сприяє здійсненню пошуку
і розповсюдженню нововведень, готує узагальнені матеріали
для формування галузевого реєстру нововведень МОЗ України на основі результатів пошукової роботи академії.
Для забезпечення навчального процесу, наукових розробок, виконання кандидатських і докторських дисертацій у
академії функціонує віварій – експериментальна база з лабораторними тваринами для проведення науково-дослідної роботи структурними підрозділами академії.
В академії діє Рада молодих учених і спеціалістів, яку
очолює доктор медичних наук, професор В.О. Костенко, та
Студентське наукове товариство, діяльністю якого керує доктор медичних наук, професор К.С. Непорада. Щорічно проводяться міжнародні конференції та видаються збірки тез.
Працює постійно діюча школа-семінар для молодих учених за
пріоритетними науковими напрямами академії.
Академія підтримує зв’язки з ученими далекого і
близького зарубіжжя. Співробітники академії є дійсними членами низки європейських організацій. Студенти й аспіранти
академії мають можливість навчатися в провідних медичних
університетах світу. З метою сприяння академічній мобільності учасників навчального процесу встановлено партнерські
зв’язки в рамках програми «Еразмус» між Вищим державним
навчальним закладом України „Українська медична стоматологічна академія” і медичними університетами-учасниками
проекту MEDEA з метою обміну студентами і науковопедагогічними кадрами. Науковці академії тісно співпрацюють з ученими Університету Аристотеля (м. Салоніки, Греція),
Університету Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція), Люблінським
відділенням Польської Академії Наук та Люблінським медичним університетом (м. Люблін, Польща), Дунайським приватним університетом (м. Кремс, Австрія), Міжнародною християнською медичною і стоматологічною асоціацією (Сполучене
Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) тощо для
спільного проведення наукових досліджень.

Науково-дослідна РОБОТА

Міжнародна діяльність
Міжнародна діяльність ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна академія” – один із провідних напрямів розвитку і шляхів підвищення іміджу академії в національному та світовому науково-освітньому
просторі. Невід’ємною складовою міжнародної діяльності вишу стали розвиток наукового співробітництва із
закордонними закладами охорони здоров’я і медичними навчальними закладами в рамках двосторонніх угод,
участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, стажування науково-педагогічних працівників академії, студентів та аспірантів за кордоном.
Загальний моніторинг міжнародної діяльності
в академії здійснює заступник ректора з міжнародних
зв’язків Поліщук Віктор Вікторович.
Сучасні пріоритетні завдання академії у сфері міжнародного співробітництва такі:
•
розроблення і виконання

Поліщук Віктор Вікторович
Заступник ректора з міжнародних зв’язків

•
•
•
•
•
•
•
•
•

партнерських двосторонніх програм співробітництва із закордонними університетами;
укладання і реалізація угод про співпрацю;
участь у міжнародних освітніх і наукових проектах;
розроблення і здійснення міжнародних наукових та освітніх проектів у сфері медицини;
співпраця з міжнародними організаціями, посольствами зарубіжних держав в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном;
членство в міжнародних організаціях;
співпраця з науковими й освітніми закладами
Європи і світу;
участь у міжнародних виставках, наукових і
освітніх форумах;
стажування викладачів і студентів, аспірантів
за кордоном;
організація і проведення міжнародних семінарів, конференцій;

підготовка медичних кадрів для зарубіжних
країн;
• реклама освітніх послуг академії задля залучення нових студентів із числа іноземних громадян.
Розширюючи і зміцнюючи міжнародні контакти у
сфері медичної освіти і науки, науково-педагогічні працівники академії беруть активну участь у міжнародних
науково-освітніх медичних форумах у Австрії, Австралії, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Голландії, Греції,
Грузії, Ізраїлі, Індії, Італії, Іспанії, Казахстані, Німеччині,
Норвегії, Польщі, Португалії, Росії, США, Таїланді, Узбекистані, Фінляндії, Чехії, Швеції, Японії тощо.
Задля координування, організації, планування і допомоги в реалізації кафедрами академії навчальних та
наукових контактів з іноземними медичними вишами,
дослідними центрами й установами у ВДНЗ України
„УМСА” у 2011 р. був створений відділ міжнародних
•

зв’язків, діяльність якого спрямована на розвиток, розширення і зміцнення міжнародних відносин академії у
світовому співтоваристві.
Активно розвиваються контакти академії та її підрозділів з іншими країнами. Підписані угоди про співробітництво з освітніми і медичними установами Австрії, Білорусії, Великої Британії, Вірменії, Греції, Грузії,
Ізраїлю, Казахстану, Молдови, Польщі, Таджикистану,
Франції. Найактивніше академія співпрацює з Дунайським приватним університетом, м. Кремс (Австрія);
Тбіліським державним медичним університетом, м.
Тбілісі (Грузія); Університетом Аристотеля, м. Салоніки
(Греція); Університетом Поля Сабатьє, м. Тулуза (Франція); Польським Товариством Публічного Здоров’я, м.
Варшава (Польща); Люблінським медичним університетом, м. Люблін (Польща) й іншими партнерами.
За ініціативи Всепольської фундації з протидії хво-

робам цивілізації академія долучилася до міжнародної
програми стажування і розвитку для медичних працівників України „Польський Еразмус+ для України медичної”, яка надзвичайно важлива на шляху до євроінтеграції України загалом і медичного простору зокрема.
ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна
академія” є учасником міжнародних проектів «Еразмус
Мундус MEDEA» й Еразмус+», які спрямовані на організацію академічних обмінів між вищими медичними
навчальними закладами з метою впровадження інновацій у педагогічний процес і наукові дослідження.
Партнерство з університетами Альянсу дало ВДНЗУ
„УМСА” можливість здійснювати академічні обміни
студентів і викладачів.
Розширення географії міжнародних зв’язків, участь
академії в міжнародних програмах переконливо свідчать про її визнання і зростаючий авторитет у світі.

Міжнародна діяльність

Навчально-науковий інститут післядипломно
Успішна практична діяльність сучасного лікаря повною мірою залежить від рівня його професійної
освіти. Навчання на післядипломному етапі дозволяє
лікарям покращити свої теоретичні знання і практичні
навички на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня.
Із метою подальшого вдосконалення післядипломної освіти лікарів медичного і стоматологічного
профілів, їх поглибленої підготовки до виконання професійних обов’язків на базі академії в серпні 1993 року
був створений факультет післядипломної освіти, який 3
січня 2017 року реорганізований у навчально-науковий
інститут післядипломної освіти (ННІПО).
ННІПО успішно працює над виконанням важливих завдань:
•
підготовка висококвалі-

•

•

•

•

фікованих фахівців для закладів практичної
охорони здоров’я через інтернатуру (21 спеціальність), клінічну ординатуру;
навчально-методичне і наукове забезпечення керівників лікарів-інтернів у
лікувально-профілактичних закладах, які є базами стажування;
підготовка лікарів-спеціалістів за комплексними програмами вдосконалення на передатестаційних циклах, циклах тематичного
вдосконалення, спеціалізації та стажування за
18 спеціальностями;
надання консультативної допомоги
органам охорони здоров’я з питань післядипломного навчання і безперервного професійного розвитку;
проведення науково-дослідницької ро-

•
•

•
•
•

боти і впровадження її результатів у практику
охорони здоров’я;
створення навчальних планів і програм,
методичних матеріалів, лекцій і навчальних посібників із післядипломної освіти лікарів;
упровадження різноманітних форм
навчання без відриву від виробництва (навчання у філіях, очно-заочні цикли навчання, виїзні
цикли вдосконалення з елементами дистанційної освіти);
проведення різноманітних конкурсів професійної майстерності;
розроблення і вдосконалення комп’ю
терних технологій навчання;
залучення слухачів і лікарів-інтернів до
участі в міжнародних конференціях, семінарах
та програмах;

Скрипник Ігор Миколайович
Проректор із науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор

ломної освіти
•

участь у міжнародних симпозіумах,
програмах.

За останні роки значно оновлена матеріальнотехнічна база ННІПО, запроваджені нові технології з
організації навчального процесу, створено банк мультимедійних лекцій і навчальних фільмів українською та
англійською мовами, упроваджено дистанційну освіту
в навчальний процес лікарів-інтернів і слухачів. Працює
підрозділ зі сприяння працевлаштуванню випускників
академії. Продовжують роботу філії кафедр інституту в
Чернігові (стоматологія), Кременчуці (акушерство і гінекологія, педіатрія, стоматологія), Миргороді (внутрішні
хвороби).
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти традиційно щороку проводить:

•

навчально-методичну конференцію керівників інтернатури і лікарів-інтернів із питань
організації та проведення інтернатури;

•

підсумкову науково-практичну конференцію лікарів-інтернів, магістрів і клінічних
ординаторів „Актуальні питання клінічної медицини”;

•

Всеукраїнський професійний конкурс і
навчальний семінар „Шлях у світ майстерності”.

Робота ННІПО спрямована на забезпечення безперервної медичної освіти, підвищення рівня професійної компетентності та кваліфікації фахівців медичної
галузі, який має відповідати європейським і міжнародним стандартам.

Марченко Алла Володимирівна
Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент

Лікувально-діагностична діяльність
Лікувально-профілактична діяльність – це не
від’ємна складова праці професорсько-викладацького колективу ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна
академія”. Щоденно на базі 36 лікувальних закладів м. Полтави і Полтавської області 399 фахівців клінічних кафедр академії проводять лікувально-діагностичну роботу, з них – 66
професорів, 190 доцентів, 143 асистенти. Це висококваліфіковані спеціалісти, які щоденною самовідданою працею допомагають зміцнити життєві сили і здоров’я своїм пацієнтам.
Із 1988 року першим проректором із лікувальної роботи був професор, заслужений лікар України Воробйов Євген
Олексійович. Нині лікувально-консультативну роботу в академії координує проректор із науково-педагогічної та лікувальної роботи, доктор медичних наук, професор Ксьонз
Ігор Володимирович.
Заслужені лікарі України
	Ждан В. М. – ректор академії, доктор
медичних наук, професор; Скрипнико
ва Т. П. – кандидат медичних наук,
професор кафедри післядипломної

освіти лікарів-стоматологів; Радлінський С. В. – доцент
кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів;
Баштан В. П. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології та радіології з радіаційною
медициною; Каськова Л. Ф. – доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології; Ткаченко В. В. – головний лікар навчальнонауково-лікувального підрозділу „Стоматологічний
центр”; Похилько В. І. – доктор медичних наук, професор, проректор із науково-педагогічної та виховної роботи.; Смаглюк Л. В. – доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри ортодонтії.
Лауреати премії М.В. Скліфосовського
Ксьонз І.В. – проректор із науково-педагогічної та лікувальної роботи, доктор медичних наук, професор;
Похилько В.І. – проректор із науково-педагогічної та
виховної роботи, доктор медичних наук, професор;
Шейко В.Д. – доктор медичних наук, професор, заві
дувач кафедри хірургії №2.

Викладачі академії, які працюють позаштатними
спеціалістами Департаменту охорони здоров’я  
Полтавської обласної державної адміністрації
Скрипников П.М. – із фаху „Стоматологія”; Смаглюк Л.В. –
із фаху „Ортодонтія”; Ковальова О.М. – із фаху „Неонатологія”;
Ткаченко П.І. – з фаху „Хірургічна стоматологія”; Баштан В.П. – із
фаху „Онкохірургія (мамолог)”; Аветіков Д.С. – із фаху „Пластична хірургія”; Шкурупій Д.А. – з фаху „Токсикологія”; Похилько В.І.
– з фаху „Дитяча анестезіологія”; Ляховський В.І. – з фаху „Трансплантологія”, Безшапочний С.Б. – із фаху „Ринолог”.
Університетська лікарня
Стоматологічний центр – це навчально-науково-лікувальний
структурний підрозділ Вищого державного навчального закладу
України „Українська медична стоматологічна академія”, створений у 2010 році. Перші завідувачі центру – професор Король
М.Д., кандидат медичних наук Нестеренко О.М. Із вересня 2015
р. уведена посада головного лікаря. Нині Стоматологічний центр
очолює заслужений лікар України Ткаченко В.В.
Провідні напрями діяльності Центру такі: надання стоматологічної медичної допомоги населенню; проведення нау
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кових досліджень, розроблення ефективних методів діагностування, лікування, реабілітації та профілактики; апробація і
впровадження нових методів діагностування; забезпечення
навчально-виховного процесу з використанням нових форм і
методів навчання, досягнень медичної науки і практики; нав
чання студентів стоматологічного факультету, лікарів-інтернів,
клінічних ординаторів, асистентів, підготовка магістрів медицини і студентів зуботехнічного відділення медичного коледжу;
перепідготовка і підвищення кваліфікації медичних кадрів.
На базі Центру розташовані 4 клінічні кафедри академії:
ортодонтії; ортопедичної стоматології; хірургічної стоматології
та щелепно-лицевої хірургії; терапевтичної стоматології, а також відділення медичного коледжу зі спеціальності „Стоматологія ортопедична”. У Центрі впроваджено в практику понад
60 нових методів лікування стоматологічних хворих. Кількість
відвідувань тільки за 2016 рік становила 25422 пацієнти, проведено лікування понад 9840 стоматологічних хворих.
Для проведення науково-дослідної роботи і покращення
лікувально-діагностичної допомоги населенню області працюють центри:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

обласний антигіпертензивний центр;
навчально-практичний тренінговий центр сучасних
технологій перинатальної медицини;
навчально-практичний центр реабілітації онкологічних хворих;
науково-методичний центр з упровадження нововведень у практику охорони здоров’я;
лабораторія клінічної реабілітації;
навчально-діагностичний лікувальний пульмонологічний центр;
обласний науково-практичний центр захворювань
слизової оболонки порожнини рота;
навчально-консультативний діабетологічний центр;
науково-методична лабораторія з питань підготовки
стоматологів;
навчально-науково-практичний центр інтервенційної
радіології;
науково-методичний Центр первинної профілактики стоматологічних захворювань у дітей Полтавської області.

Лікувально-діагностична

Національно-патріотична, культурна і спортивно
Виховна робота колективу академії спрямована
на утвердження в студентської молоді високих моральних і духовних якостей, усвідомлення етичних норм поведінки в майбутній професійній діяльності. Здійснення
виховного процесу в академії забезпечує Центр управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю, який очолює проректор із науково-педагогічної
та виховної роботи, доктор медичних наук, професор
Похилько Валерій Іванович.
Головним завданням Центру є проектування
виховного простору з урахуванням сучасної суспільнополітичної ситуації, яка базується на загальнолюдських
і громадянських цінностях української нації, для становлення свідомого громадянина Української держави, досягнення високої культури міжнаціональних
взаємин, формування мораль-

ної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури студентської молоді.
Академія має розгалужену мережу волонтерських груп і загонів. Студенти-волонтери відвідують
тяжкохворих ветеранів війни і праці, колишніх співробітників академії, надають соціальну та матеріальну допомогу. Створені на факультетах групи милосердя „Теплі
серця” здійснюють шефство над воїнами Національної
гвардії України та добровольцями АТО. Колектив академії спільно з Радою ветеранів бере активну участь у
всеукраїнських громадянсько-патріотичних акціях „Естафета пам’яті”, „Автографи ветеранів” тощо. До пам’ятних
дат української історії та з нагоди відзначення державних свят влаштовуються хвилини пам’яті та покладання
квітів.
Осередком виховання студентської молоді є музей історії академії, де проводиться науково-пошукова

робота з дослідження історико-культурної спадщини
полтавських медиків і вчених. Сформовані матеріали
про лікарів українського походження, яким належить
вагомий внесок у розвиток медичної науки і практики.
Серед провідних напрямів реалізації національнопатріотичного виховання в академії – неухильне виконання вимог мовного законодавства. Під керівництвом викладачів кафедри українознавства та гуманітарної підготовки студенти академії багато років поспіль стають переможцями і лауреатами обласних і всеукраїнського етапів
престижних мовно-літературних конкурсів: Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика,
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка, міського літературного конкурсу учнівської та студентської молоді на
здобуття премії Миколи Гоголя.
Для забезпечення високого рівня культурно-
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ортивно-масова діяльність
мистецької роботи і створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді в Центрі функціонує
сектор культурно-мистецької роботи, який об’єднує
яскравих і талановитих виконавців серед студентів і співробітників.
Активно і творчо працюють 20 гуртків худож
ньої самодіяльності, чільне місце серед яких займають 5 колективів із почесним званням „народний аматорський”. Це ансамбль танцю „Юність”, вокальний
ансамбль „Мальви”, духовий оркестр, народний хор
„Криниця” і вокальний гурт „Пліка вокаліз”. Колективи
і сольні виконавці відділу є постійними переможцями
і лауреатами міжнародних, всеукраїнських та обласних
мистецьких фестивалів та конкурсів як в Україні, так і за
її межами.
Сприяння розвитку фізичних, моральновольових та інтелектуальних здібностей студентів, про-

пагування здорового способу життя в студентському середовищі забезпечує сектор спортивно-масової роботи.
В академії працюють понад 20 груп спортивної майстерності. Спортсмени академії беруть активну участь у чемпіонатах світу й універсіадах України і Полтавщини, посідають призові командні й індивідуальні місця за видами
спорту. Улітку в академії працює оздоровчо-спортивний
табір на 100 місць для студентів, співробітників і викладачів, який розміщений у мальовничій приміській зоні.
Багатогранна діяльність Центру управління
освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю
Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія” формує позитивні особистісні якості молодих людей, сприяє професійному вдосконаленню, реалізації творчих потреб і
можливостей студентів.

БІБЛІОТЕКА
Бібліотека як невід’ємна складова ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна академія” стала
потужним інформаційним джерелом для студентів, викладачів, науковців, співробітників.
Із жовтня 2007 року директором бібліотеки працює
Боровик Ольга Борисівна, під керівництвом якої втілюються
в життя найрізноманітніші проекти і заходи, що суттєво впливають на підвищення рівня поінформованості користувачів про
ресурси і послуги бібліотеки та формують її позитивний імідж.
Історично сформований фонд бібліотеки має
велику наукову цінність, основу якого складає медична
література, орієнтована на всі категорії користувачів академії. Особлива увага
приділяється комплектуванню фонду англомовної літератури і медичного коледжу. Книгозбірня
пишається фондом рідкісної
та цінної книги, який містить
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періодичні видання XІХ–XX століть, зібрання старої російської медичної книги, зокрема Ю. Гофунга, С. Вайсблата,
М. Скліфосовського, М. Пирогова, І. Павлова та інших.
Максимально наблизити книгу до читача допомагає сама структура бібліотеки, її відділи: комплектування і
наукової обробки документів, інформаційно-бібліографічний
відділ, читальна зала „Електронна бібліотека”, відділ обслуговування (універсальна читальна зала, науковий абонемент, навчальний абонемент). Ефективну роботу щодо задоволення навчальних і наукових потреб читачів доповнюють
філії в гуртожитках №2 і №4. До послуг користувачів електронні центри оцінювання знань і читальні зали, де бібліотекарі
надають кваліфіковану допомогу всім відвідувачам. На всій
території бібліотеки діє безкоштовний WI-FI.
Сучасна бібліотека академії комп’ютеризує всі технологічні процеси й ефективно пропагує нові віртуальні
послуги (бібліографічна допомога в пошуку інформації,
електронна доставка документів, віртуальна довідка, між-

бібліотечний абонемент (МБА). Для інформування користувачів про ресурси і можливості бібліотеки організовуються дні кафедр, дні відкритих дверей для першокурсників. Запроваджено нові форми соціокультурної роботи:
створення буктрейлерів, віртуальних книжкових виставок,
медіапрезентацій, бібліомедійних занять тощо. Широкою
популярністю серед читачів користується блог бібліотеки.
Із метою забезпечення вільного доступу до освітніх матеріалів і результатів наукових досліджень, підвищення рівня цитування публікацій науковців академії на
базі бібліотеки запроваджено інституційний репозитарій
– ресурс, який дозволяє представляти власний інтелектуальний продукт і популяризувати свій навчальний заклад у світовому інформаційному просторі.
За час свого існування бібліотека ВДНЗ України
„УМСА” перетворилася на інформаційно-інтелектуальний,
просвітницький центр академії, осередок різноманітних
змістовних проектів, акцій, презентацій для студентcтва.

Матеріально-технічна база
Для повного забезпечення навчального і наукового
процесу, творчого розвитку та відпочинку студентів і працівників у ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна
академія” створено потужну матеріально-технічну базу. Це
5 навчальних корпусів, у яких розміщені кафедри, лекційні
та лабораторні аудиторії, комп’ютерні класи, адміністративні
приміщення. Усі лекційні аудиторії обладнані мультимедійним устаткуванням і проекційним обладнанням.
Для інформаційного забезпечення навчаль
ного процесу в Академії функціонують комп’ютерні класи
(25), під’єднанні до мережі Internet та оснащені відповідним програмним забезпеченням. Клінічні кафедри Академії розташовані в усіх обласних і міських лікувальних закладах м. Полтави й обладнані сучасною діагностичною
та лікувальною апаратурою.
Для забезпечення можливості видання навчаль
но-методичної та наукової літератури в академії створено

редакційно-видавничий відділ, а для проведення наукових досліджень діє віварій.
Академія має сучасний студентський спор
тивно-оздоровчий комплекс, до складу якого входять
спорткомплекс (вул. Луценка, 44); спортивна ігрова зала
(вул. Шевченка, 23); дві спортивні площинні споруди;
спортивно-оздоровчий табір „Диканська дубрава” (Полтавська обл., Диканський район, с. Михайлівка).
Спортивний комплекс академії, розташований на
території студентського містечка, – це 5-поверхова будівля, в якій є 4 спортивні зали, шахово-шашковий клуб, методичний кабінет, душові, викладацькі та інші кімнати. Усі
приміщення обладнані відповідним спортивним обладнанням. Тож студенти і співробітники мають можливість у
вільний час додатково займатися в просторих спортивних
залах.
Спортивно-оздоровчий табір „Диканська дубра-

ва” розташований у мальовничому селі Михайлівці Диканського району Полтавської області. Розрахункова місткість табору – 100 місць.
Студентів обслуговують їдальня, 3 кафе-бари, буфет. Організовано роботу медичного пункту, працівники
якого надають невідкладну медичну допомогу, проводять
профілактичні огляди і виконують різноманітні медичні
маніпуляції за призначенням лікаря.
Студентське містечко вишу налічує чотири гуртожитки, які утворюють житлово-побутовий комплекс. Кімнати комфортно облаштовані; введена в дію пральня; на
кожному поверсі гуртожитків є побутові кімнати із автоматичними пральними машинами. У гуртожитках № 2 і
№ 4 діють читальні зали академічної бібліотеки. На території студентського містечка збудовано майданчик для
відпочинку студентської молоді та студентських сімей,
функціонує спортивний майданчик.

Студентство – цвіт, опора і майбутнє нації
Студентське життя у ВДНЗ України „Українська
медична стоматологічна академія” і за його межами різноманітне і насичене. Студентам створено всі умови для
самостійного поглиблення знань у позааудиторний час і
розвитку здібностей, адже всі охочі можуть узяти участь
у громадській діяльності вишу, в студентському самоврядуванні, різноманітних гуртках, секціях.
Організацією змістовного дозвілля та розвитком здібностей і талантів кожного студента академії
займається студентський актив.
Органи студентського самоврядування – це
відповідальна, креативна і цілеспрямована команда,
яка створює і реалізовує освітні та соціальні проекти,
ефективно діє в багатовекторному форматі – від захисту
прав студентів до раціональної організації їхнього доз
вілля. Студентська громада в академії представлена
студентським парламентом, студентським профкомом,

студентськими радами гуртожитків, органами самоврядування курсів і академічних груп.
Особливого значення серед студентської молоді вишу набула громадська діяльність. Студенти академії
– постійні учасники соціальних проектів, акцій.
Традиційними і популярними у виші стали
концертні та танцювально-розважальні програми до
календарних свят, конкурсні шоу-програми. Культурномистецькі заходи, які проводяться у ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна академія”, наповнені
яскравими сюжетами і цікавими режисерськими постановками. Молодь, яка займається в колективах художньої самодіяльності, бере участь у різноманітних молодіжних фестивалях.
Пильна увага у ВНЗ приділяється соціальній адаптації іноземних студентів до навчання не лише під час
аудиторних занять. Задля цього проводяться виїзні засі-

дання мовного клубу „Меридіани дружби”, екскурсії до
різних міст, організовуються спортивні змагання.
Усе яскраве, насичене, активне студентське життя висвітлюється на сторінках газети „ПОРА ПО ПАРАХ”,
яку щомісяця видає редакційний відділ студентського
парламенту. „Студентське радіо УМСА” вчасно інформує
про найактуальніші новини з життя і діяльності академії,
проводить цікаві інтерв’ю з адміністрацією академії та
викладачами.
Для залучення більшої кількості студентів до активного життя в академії студентський парламент створив автономно діючі структури – відділи, які об’єднують
студентів за спільними інтересами.
Навчальний відділ допомагає студентам у навчанні, влаштовує круглі столи за участі адміністрації з
вирішення питань проживання в гуртожитках, організовує додаткові лекції, зокрема лекторій „Representation”,

майстер-класи, семінари за спеціальностями, наукові
конференції, ігри клубу „Що? Де? Коли?”.
Культурно-масовий відділ – середовище для
розвитку талановитих і креативних людей, які мають
безліч ідей і задумів, організовують різноманітні акції,
презентації, конкурси, фестивалі. Традиційними стали
„Дебют першокурсника”, „Міс УМСА”, „Танці з викладачами”, „Голос Академії”, „Студент року”, „Студентська
республіка” і багато інших.
Волонтерський відділ „У ритмі молоді” – це
група активістів, які готові щохвилини прийти на допомогу, аби зробити світ навколо себе кращим. Волонтери
академії відвідують центри реабілітації, дитячі будинки,
дитячі лікарні, будинки для літніх людей, притулки для
тварин тощо. Волонтерський центр „У ритмі молоді”
студентського парламенту академії за підсумками щорічного конкурсу волонтерських організацій „Волонтер

року-2015” у м. Полтаві здобув перемогу в номінації
„Кращий волонтерський загін по роботі з військовослужбовцями, які перебувають чи перебували в зоні АТО, та
членами їхніх родин”.
Спортивно-туристичний відділ дає можливість студентам відвідати найцікавіші місця України, організовує спортивний відпочинок на природі, влаштовує
прогулянки верхи на конях, турніри з боулінгу і більярду,
польові навчання медиків, змагання з пейнтболу.
На базі студентського парламенту функціонують
різноманітні клуби: кіноклуб „Морква”, клуб інтелек
туально-психологічної гри „Мафія”, дебатний клуб „Пігмаліон”, клуб настільних ігор „Джуманджи” і багато інших.
Студентство, студентська субкультура вже давно
стали не просто невіддільною складовою ВДНЗ України
„УМСА”, а його своєрідною візитівкою.
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