Актуально

ВДНЗУ «УМСА» –

національний
лідер з підготовки лікарів-стоматологів

Морфологічний корпус академії

Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія»
розпочав свою діяльність у 1921 році з одонтологічного
факультету Харківської медичної академії. Нині у складі
академії − 4 факультети (стоматологічний, медичний №1,
медичний №2, факультет з підготовки іноземних
студентів), навчально-науковий інститут післядипломної
освіти та медичний коледж.
Науково-педагогічний
процес
на 53 кафедрах здійснюють 660 викладачів, із них: 96 докторів наук, 87 професорів, 223 доценти, 418 кандидатів
наук, 2 лауреати Державних премій
України, 6 Заслужених діячів науки
і техніки, 6 Заслужених лікарів України.
Очолює колектив – Заслужений лікар України, ректор академії, професор В.М. Ждан.
Академія проводить підготовку
спеціалістів більше ніж для 47 країн
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світу. На сьогоднішній день в академії
навчається понад 5000 студентів.
Підготовка спеціалістів здійснюється із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти.
В академії діють аспірантура та докторантура.
Щороку на базі академії проводяться понад десяти міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій
та симпозіумів.
Стоматологічний факультет бере
свій початок з 30 вересня 1921 року,
коли був відкритий одонтологічний
факультет при Харківській державній медичній академії. Факультет став
першим академічним спеціалізованим
вищим навчальним закладом для підготовки лікарів-стоматологів, провідним центром стоматологічної освіти
в Україні. Рішенням Міжгалузевої
акредитаційної комісії та наказом Міністерства освіти України від 13 липня
1994 р. №229 факультет як структур-

Ректор академії – професор В.М. Ждан

www.health-medix.com

ний підрозділ академії отримав право
на підготовку фахівців за спеціальністю «Стоматологія» за четвертим рівнем акредитації.
Стоматологічний факультет вищого державного навчального закладу
«Українська медична стоматологічна
академія» укомплектований кваліфікованими науково-педагогічними
кадрами, що мають досвід практичної
та педагогічної роботи і в цілому забезпечують потреби навчально-виховного процесу. На кафедрах працюють
425 викладачів, у тому числі 66 (15,5%)
докторів наук, 268 (63,0%) кандидатів
наук. Усі клінічні кафедри очолюють
професори. Навчання студентів проводиться на 37 кафедрах, 8 з яких –
профільні, а 7 − мають статус опорних.
Основним напрямом роботи факультету є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, що відмінно
знають свою справу, мають високу
фундаментальну та професійну підготовку. Випускники стоматологічного
факультету після завершення навчання отримують диплом державного зразка, який засвідчує отримання
ними вищої освіти за спеціальністю
«Стоматологія».
Основна стратегічна задача стоматологічного факультету – підготовка
спеціаліста нового покоління, здатного працювати в конкурентних умовах
сучасного суспільства.
На стоматологічному факультеті створена та функціонує відповідна матеріально-технічна база, яка
повною мірою забезпечує умови

Лекція для студентів

підготовки фахівців зі спеціальності 7. 12010005.221 «Стоматологія»
та в цілому відповідає вимогам підготовки спеціалістів. Клінічні кафедри факультету розташовані в усіх
обласних та міських лікувальних закладах м. Полтава. У навчальному
процесі використовується 311 стоматологічних крісел, що дозволяє
забезпечити практичну підготовку
студентів на належному рівні. Підготовка з надання стаціонарної допомоги проводиться в щелепно-лицевому
відділенні обласної клінічної лікарні
та в хірургічному відділенні дитячої
міської клінічної лікарні. Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані
сучасною діагностичною і лікувальною апаратурою, що надає можливість на сучасному рівні здійснювати
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діагностику та лікування, використовуючи сучасні досягнення науки.
На факультеті застосовуються сучасні мультимедійні технології. У роботі стоматологічного факультету
чільне місце займає питання методичного забезпечення навчального
процесу. Викладачі активно впроваджують у навчальний процес сучасні
технології навчання, останні педагогічні досягнення, нові прогресивні
технології та методи лікування. Однією з основних проблем майбутнього
фахівця є рівень його професійної підготовленості в умовах конкуренції на
ринку праці. Це стимулює викладачів
до пошуку інтенсивних методів навчання, вдосконалення контролю знань
студентів та підготовки навчально-методичної документації, що включає

розробку методичних рекомендацій,
посібників,
навчально-методичних
розробок, комплексних програм для
самоконтролю, практикумів. Колектив викладачів факультету проводить
плідну роботу зі створення навчальних посібників відповідно до навчальних програм та сучасних вимог, які
видані державною мовою. В організації навчально-методичної роботи значна роль належить бібліотеці академії,
яка повністю забезпечує студентів навчальною, довідковою та методичної
літературою.
Факультетом у тісній співпраці
з ректоратом та органами управління академії створені об’єктивні умови для проведення на належному
якісному рівні навчально-виховної
роботи за рахунок оптимізації методики і зміс
т у навчання, підвищення вимогливості та об’єктивності
в оцінці знань, покращення мате
ріального забезпечення навчального
процесу, його індивідуалізації, активізації виховання в процесі навчання.
Основними базами для проведення
практики є клінічні лікарні м. Полтава та Полтавської області, а також
обласних центрів України.
Створено необхідні соціально-побутові умови для навчання, проживання, медичного обслуговування,
харчування та фізичного удосконалення студентів. Студенти стоматологічного факультету проживають
у комфортних гуртожитках. У студентів і співробітників факультету є

Заняття з іноземними студентами
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можливість у вільний час додатково
займатися у просторих спортивних
залах, покращувати свій фізичний
стан на сучасних тренажерах. У літній період в академії працює оздоров
чо-спортивний табір на 100 місць для
студентів, співробітників та викладачів, розміщений у мальовничій приміській зоні.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» за часи існування факультету підготовки іноземних
студентів набула позитивного досвіду
щодо інтернаціоналізації вищої медичної освіти, зокрема в організації цілісного процесу підготовки сучасних
фахівців у галузі медицини для іноземних країн. Основним напрямом роботи факультету є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних
на світовому ринку надання медичних
послуг спеціалістів, які відмінно знають свою справу, мають високу фундаментальну та професійну підготовку,
орієнтованих на досягнення високих
кінцевих результатів охорони здоров’я населення своїх країн, вихованих
в дусі кращих досягнень і надбань світової науки та культури.
Іноземні студенти беруть активну участь в художній самодіяльності, спортивному житті та науковій
роботі академії. Неодноразово студенти факультету підготовки іноземних студентів займали призові місця
у студентських наукових конференціях з доповідями англійською та російською мовами.
За час існування факультету було
підготовлено 1504 лікарі для більше
ніж 50 країн світу, з яких 1008 лікарів
за фахом «Стоматологія». Підготовка
фахівців для зарубіжних країн увійшла
до числа найважливіших пріоритетів
державної політики багатьох країн світу, в тому числі України, яка передає
свої культурні та національні цінності
через експорт освітніх послуг.
З 2004 року за спеціальностями
«Стоматологія» та «Лікувальна справа» проводиться підготовка студентів
англійською мовою.
Адміністрація академії здійснює
підбір найбільш досвідчених викладачів з числа професорсько-викладаМЛ №1–2 (137–138) 2017

У бібліотеці академії

Студенти коледжу на практичному занятті

цького складу, які використовуючи
матеріально-технічну базу та, застосовуючи інноваційні технології навчання, надають якісну освіту іноземним
студентам.
До послуг студентів і викладачів −
бібліотека, в якій сформовано унікальне зібрання навчально-методичної
та науково-методичної літератури, починаючи з 19-го століття, періодичних
видань (з 1926 року) та електронних видань. Сьогодні у фонді бібліотеки нараховується 393,5 тис. примірників документів, із них навчальних – 198,3 тис.,
наукових – 183 тис., обсяг власних
бібліотечних документів – 177 тис.
бібліографічних записів. Бібліотекою
запроваджене обслуговування віддалених користувачів, організовуються
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тестові доступи до світових науково-метричних платформ, формуються
власні інформаційні ресурси.
В академії проводиться післядип
ломна підготовка лікарів за 19 спеціальностями, а також функціонує коледж, який формує молодших фахівців
і бакалаврів.
В академії працює центр управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю, який взяв
на себе функцію зі спортивної та фіз-

культурно-оздоровчої діяльності, що
проводиться в 18 спортивних секціях,
які відвідують понад 560 осіб.
Зважаючи на соціальну значимість
і спрямованість на підтримку творчої
студентської молоді, підрозділ культурно-навчальної роботи об’єднує
20 колективів художньої творчості, серед яких чотири колектива мають почесне звання «Народний аматорський» − це вокальний ансамбль
«Мальви», ансамбль танцю «Юність»,
хор «Криниця» і духовий оркестр,
в яких понад 170 учасників. Також студенти можуть втілити свої креативні
можливості в інших секціях: ансамблі
естрадного танцю, бально-спортивного танцю, модерної хореографії, барабанщиць, ВІА, рок-групі, танцювальному тріо та ін.
У 2016 році ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія»
відзначила 95-ту річницю свого заснування і нині успішно крокує до свого
100-річного ювілею. Попереду − творча праця всього колективу академії
з виконання святого обов’язку перед
країною і світом – підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних зберегти найдорожчий скарб –
людське здоров’я.

У спортивно-оздоровчому таборі
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