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УДК 618.31:378:614.23
15-Р1ЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ КАФЕДРИ ПІСЛЯДИПЯОМНО!
ОСВІТИ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ
СТОМАТОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Кафедрі
післядипломної
освіти
лікарівстоматологів Української медичної стоматологіч
ної академії виповнюється 15 років. Її діяльність
почалася від 21 серпня 1991 року спочатку як ка
федри інтернатури зі стоматології. З 1993 року
вона перейменована в кафедру післядипломної
освіти лікарів-стоматологів.
Створення кафедри обумовлено необхідністю
поглиблення теоретичних знань, вдосконалення
мануальних навичок, підготовки до самостійної
професійної лікарської діяльності лікарів-інтернів,
проведення завершеного післядипломного циклу
підготовки лікарів-стоматологів.

Першим завідувачем кафедри був доцент Ана
толій Олександрович Коздоба - талановитий ор
ганізатор навчального процесу, вчений, якому на
лежить загомий внесок у вивчення проблем алер
гії в стоматології.
З вересня 1992 року по 2003 рік кафедру очо
лювала заслужений лікар України, професор Таїса Петрівна Скрипнікова. За ці роки проведена ор
ганізація, розробка й удосконалення всіх напрям
ків роботи кафедри: навчальної, методичної, нау
кової, виховної.
З серпня 2.003 року кафедрою керує доктор ме
дичних наук, професор Петро Миколайович Скрипников - молодий учений, висококваліфікований
лікар, який активно впроваджує в навчальний
процес сучасні досягнення стоматології.
За багаторічну діяльність склалася структура
навчального процесу (схема).

Кафедра розташована на базі Полтавської об
ласної стоматологічної та міської дитячої поліклі
нік, обладнана 35 робочими місцями у клінічних
залах, є 4 навчальні кімнати.

Кафедра має філії у м. Чернігові та м. Кремен
чуці. Співробітництво з ними триває понад 10 ро
ків. їхні поліклініки сучасно обладнані, працює Ін
тернат. Досвід роботи Чернігівської міської сто

Вищий державний
навчальний заклад
України
“Українська медична
стоматологічна
академія”

106

П.М. Снрипникое,
Т. П. Скрипнікова,
Т.А.Хміль

матологічної поліклініки розглядався на Пленумі
Асоціації стоматологів України, де отримав високу
оцінку та був запропонований до впровадження
на державному рівні. Лікарі-керізники інтернів висококваліфіковані спеціалісти,
відповідальні
люди. Організатором і першим директором Черні
гівської філії був Бондик Леонід Олексійович. Нині
її очолює головний лікар Чернігівської обласної
стоматологічної поліклініки, заслужений лікар
України Чмель Валерій Миколайович. Директо
ром філії в м.Кременчуці є головний лікар першої
міської стоматологічної поліклініки Єлецький Вік
тор Михайлович.
З 1998 р. кафедра має статус опорної в системі
післядипломної освіти з фахів “Стоматологія”,
“Терапевтична стоматологія”, “Дитяча стоматоло
гія”. Її співробітники - професори Т.П.Скрипнікова,
П.М.Скрипников,
доценти
Л.Я.Богашова,
Л.Г.Павленко, О.В.Шешукова, Т.А.Хміль брали
участь у складанні 4 типових навчальних планів
та програм спеціалізації (інтернатури) лікарівінтернів lii-IV рівнів акредитації вищих навчальних
закладів, 4 передатестаційних циклів, 4 циклів
стажування за фахами “Стоматологія”, “Терапев
тична стоматологія", “Дитяча стоматологія”, “Хіру
ргічна стоматологія”. Співробітники кафедри й
інституту стоматології КМАПО ім. П.Л.Шулика
розробили і впроваджують новий навчальний
план та програму інтернатури (спеціалізації) випу
скників вищих медичних закладів освіти III-IV рів
нів акредитації за фахом "Стоматологія" за нака
зом МОЗ України № 81 від 23.02.2005 р.
Професорсько-викладацький штат кафедри піс
лядипломної освіти лікарів-стоматологів склада
ють: завідувач кафедри - д.мед.н., професор
П.М.Скрипников,
професор
Т.П.Скрипнікова,
професор
П.Т. Максименко,
доценти
Л.Г.Павленко,
Л.Я.Богашова,
О.В.Шешукова,
С.В.Радлінський,
В.М.Радлінська,
Т.А.Хміль,
В.І.Смаглюк, Л.В.Смаглюк; кандидати медичних
наук Л.М.Хавалкіна, В.Л.Мельник, Т.Ю.Ейхгорн,
В.К.Шевченко,
І.П.Тютюнник, О.А.Писаренко,
Н.В.Розколупа,
асистенти
Т.Т.Федорич,
В.М.Чмель, ' Ю.В.Сенчакович,
К.С.Казакова,
В.П.Труфанова, Л.І.Кліменкова. Співробітники ка
федри - досвідчені педагоги, висококваліфіковані
науковці, спеціалісти-клініцисти з різних розділів
стоматології, що забезпечує повноцінне навчання
та створює умови для комплексного лікування па
цієнтів.
Поряд із підготовкою лікарів-інтернів важливим
напрямком діяльності кафедри є робота з лікаряМи-курсантами. На прохання управління охорони

здоров’я Полтавської обласної державної адмініс
трації про необхідність підготовки лікарівстоматологів до атестації на кваліфікаційні кате
горії в 1992 р. на кафедрі інтернатури організовані
тематичні курси стажування та інформації з виб
раних питань сучасної стоматології. З 1 жовтня
1995 р. кафедра провела перший дзомісячний
передатестаційний цикл. Нині лікарі мають мож
ливість підвищувати свою кваліфікацію на пере
датестаційних циклах, циклах стажування та спе
ціалізації з фахів “Стоматологія”, “Терапевтична
стоматологія”, “Хірургічна стоматологія”, “Дитяча
стоматологія”, циклах тематичного вдосконалення
“Профілактика стоматологічних захворювань",
“Сучасні технології і матеріали в реставрації зу
бів”. Протягом багатьох років цю роботу здійсню
вала досвідчений методист, науковець і високо
кваліфікований лікар доцент Г.Ф.Просандєєва.
Нині її очолює професор Т.П.Скрипнікова.
У центрі постійної уваги колективу кафедри підвищення рівня навчального процесу, оптимізація методів контролю знань, сучасні підходи до
викладання. Для цього кафедра використовує
традиційні та нетрадиційні форми навчання. Такі
форми традиційного навчання як лекції, практичні
заняття, семінари, прийом хворих, клінічні розбо
ри, науково-практичні конференції, написання
рефератів, доповідей, наукової роботи, навчання
в комп’ютерних класах, створення відеофільмів,
самостійна робота вже давно комбінуються з не
традиційними.
Так, авторською формою підвищення рівня за
своєння навчального матеріалу на кафедрі став
«Брейн-ринг у стоматології», який проводиться як
ділова гра. Викладачі кафедри П.М.Скрипников,
Л.М.Хавалкіна розробили сценарій, беруть актив
ну участь у його організації, проведенні та мето
дичному забезпеченні, зареєстрували авторські
права в Державному департаменті інтелектуаль
ної власності.
Для впровадження нових активних форм на
вчання, які забезпечують своєчасний доступ ін
формації до лікарів, на базі кафедри створено
Академічний навчальний центр, який став другою
авторською формою навчання. Його мета полягає
в удосконаленні навчального процесу відповідно
до соціально-економічних умов держави, структу
рних змін у галузі медицини для забезпечення
взаємодії закладів освіти та установ охорони здо
ров'я. У ньому навчаються лікарі-інтерни на цик
лах «Основи сучасної ендодонтії», «Застосування
фотополімерних технологій реставрації зубів».
Навчальний план і програма передбачають лекції,
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навчальні відеофільми, демонстрацію навичок на
фантомному курсі, роботу інтернів на фантомах,
демонстрацію викладачем лікування в клініці, са
мостійний прийом хворих.
Упровадження нововведень здійснюється на
основі співпраці кафедри з приватними стомато
логічними клініками і кабінетами м. Полтави, фір
мами- виробниками стоматологічних матеріалів,
що сприяє підвищенню ефективності та продукти
вності післядипломної освіти лікарів-стоматологів.
Це
кпініка-студія
„Аполонія”
(доц.
С.В.Радлінський), стоматологічна клініка „Ортекс”
(доц. В.І.Смаглюк), медико-консультаційний центр
„Фоліна” (к.мед.н. Тютюнник І.П.), фірми "КромДентал”, “Люкс-Дент”, ЗМ ЕСПЕ. Вони надають
найновішу інформацію про сучасні технології діаг
ностики стоматологічних хвороб, лікування та від
новлення зубів, імплантології, проводять практич
ні демонстрації.
Досвід роботи кафедри з поглибленого навчан
ня лікарів-інтернів сприяв започаткуванню прове
дення з 2000 року щорічного Всеукраїнського
професійного конкурсу лікарів-стоматологів "Шлях
у світ майстерності” серед лікарів-інтернів профі
льних кафедр вищих навчальних закладів Украї
ни.
Мета конкурсу:
- • популяризація та впровадження в
практику охорони здоров'я сучасних
технологій, матеріалів та устаткування;
- • демонстрація професійної майстерно
сті лікарів-стоматологів у реставрацій
ній техніці.
Щорічно в конкурсі беруть участь представники
6-8 вузів України. За результатами цього конкур
су ми відпрацювали оцінку стандартів якості опа
нування практичними навичками реставрації зу
бів.
На кафедрі є всі необхідні методичні матеріали
до лекцій, семінарських і практичних занять ліка
рів-інтернів та лікарів-курсантів. Співробітники під
готували 25 назчально-методичних посібників, 5
підручників.
Аналіз
результатів
навчальнометодичної роботи кафедри відображено у понад
150 публікаціях. Під час занять демонструються
створені 34 навчальні відеофільми.
За роки існування кафедри на ній завершили
навчання понад 1230 лікарів-інтернів та 2780 лі
карів-стоматологів.
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На кафедрі виконано 11 кандидатських дисер
тацій, підготовлено 26 магістрів та клінічних орди
наторів, одержано 5 авторських свідоцтв, зробле
но 15 винаходів, у журналах та збірниках опублі
ковано 254 наукові статті, виголошено 165 допові
дей на з’їздах та наукових конференціях, зокрема
й за кордоном.
Отже, колектив кафедри заклав міцне підґрунтя
післядипломної освіти лікарів-інтернів та вдоско
налення лікарів-стоматологів і має достатній по
тенціал для подальшого підвищення рівня підго
товки молодих спеціалістів, удосконалення про
фесійних навичок лікарів-стоматологів.
Стаття надійшла
18.09.2006 р

