РІШЕННЯ
вченої ради
Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія»
/м. Полтава/
від 07 лютого 2018 року, протокол № 5

Інформацію
про
відзначення
співробітників
академії
–
проф. Костенка В.О., проф. Ліхачова В.К., проф. Петрушанко Т.О.,
проф. Аветікова Д.С., проф. Литвиненко Н.В., доц. Панасенка С.І.
Почесними Грамотами Полтавської обласної ради та виконавчого комітету
міської ради з нагоди Дня Соборності України прийняти до відома.
2. Звіт начальника відділу з науково-педагогічної роботи та організації
навчально-наукового процесу проф. Білаша С.М. «Про стан навчання
і успішність студентів за І півріччя 2017 – 2018 навчального року»
затвердити. Завдання науково-педагогічних колективів кафедр і медичного
коледжу щодо оптимізації навчально-виховного процесу на ІІ півріччя 2017 –
2018 навчального року затвердити та прийняти до неухильного виконання.
3. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти
проф. Скрипника І.М. «Про підсумки державної атестації лікарів-інтернів на
визначення знань і практичних навичок, проведеної у січні 2018 року»
затвердити. Пропозиції по удосконаленню післядипломної освіти узяти до
керівництва і виконання.
4. Звіт голови спеціалізованої вченої ради проф. Ткаченка П.І. «Про роботу
спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 по захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук зі спеціальності
14.01.22 – Стоматологія за 2016 – 2018 р. р.» затвердити.
5. Представити завідувача кафедри дитячої хірургічної стоматології
з пропедевтикою хірургічної стоматології, д.мед.н., професора Ткаченка П.І.
на відзначення державною нагородою України – «Заслужений лікар
України».
6. Призначити завідувача кафедри ортопедичної стоматології
з імплантологією, д.мед.н., професора Дворника В.М. на посаду першого
проректора з науково-педагогічної роботи.
7. Обрати на посаду завідувача кафедри:
- доц. Іващенко О.Д. – кафедра медичної хімії.
Обрати на посаду професора кафедри:
- д.мед.н. Шкурупій Д.А. – кафедра анестезіології з інтенсивною
терапією.

1.

Обрати на посаду доцента кафедри:
- к.мед.н. Бойченко О.М. – кафедра терапевтичної стоматології;
- к.мед.н. Добровольська О.В. – кафедра ортопедичної стоматології
з імплантологією;
- к.філос.н. Дубініна В.О. – кафедра філософії і суспільних наук;
- к.мед.н. Іваницький І.О. – кафедра терапевтичної стоматології;
- к.мед.н. Совгиря С.М. – кафедра патологічної анатомії з секційним
курсом;
- к.мед.н. Страшко Є.Ю. – кафедра фізичного виховання та здоров’я,
фізичної реабілітації, спортивної медицини;
- к.мед.н. Тарановська О.О. – кафедра акушерства і гінекології № 2;
- к.мед.н. Харшман В.П. – кафедра педіатрії № 2.
Присвоїти вчене звання професора:
- д.мед.н.
Дельва М.Ю. – по кафедрі нервових хвороб
з нейрохірургією та медичною генетикою.
Присвоїти вчене звання доцента:
- к.мед.н. Колісник І.А. – по кафедрі дитячої хірургічної стоматології
з пропедевтикою хірургічної стоматології.
Висунути на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України
для молодих вчених:
- Акімов О.Є. – аспірант ІІ року навчання очної (денної) аспірантури
кафедри патофізіології;
- к.пед.н. Мороховець Г.Ю. – завідуюча аспірантурою наукового
відділу.
8. Надати гриф вченої ради Вищого державного навчального закладу
України «Українська медична стоматологічна академія» представленим
навчальним виданням співробітників академії:
- навчально-методичний посібник «Характеристика фізичних якостей.
Методика виконання вправ», автори – Донченко В.І.,
Ємець А.В.,
Скріннік Є.О. (мова видання – українська);
- навчальний посібник «Історія філософії» (видання друге, доповнене,
перероблене), автори – Салій А.В., Зінченко Н.О., Біланов О.С. (мова
видання – українська);
- навчальний посібник «Клінічна електрокардіографія» (видання третє,
доповнене, перероблене), автори – Люлька Н.О., Скрипник І.М.,
Потяженко М.М., Дубровінська Т.В., Шкляренко В.М., Остапчук Ю.А.
(мова видання – українська);
- навчальний посібник «Доброкачественные опухоли и опухолеподобные
образования челюстно-лицевой области у детей», автори – Ткаченко П.І.,
Білоконь С.О., Доброскок В.О. (мова видання – російська);
- навчальний посібник «Діагностика захворювань органів порожнини рота
у дітей», автори – Шешукова О.В., Падалка А.І., Казакова К.С. (мова
видання – українська).

9. Розгляд питань:
а). Інформацію:
- про можливість академією встановити науково-педагогічним працівникам
надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови прийняти до
відома;
- про можливість придбання академією стоматологічних фантомів
у кількості не менше 30 одиниць та навчальної літератури для бібліотечного
фонду академії у кількості 4 596 одиниць прийняти до відома;
- про домовленості з Центром тестування «iTEP» щодо реальної можливості
на базі Української медичної стоматологічної академії підтвердити її
науково-педагогічними працівниками достатньо високий рівень мовної
освіти та отримати Сертифікат рівня В2 з англійської мови прийняти до
відома.
б). Підтримати пропозицію щодо можливості і доцільності відкриття на
базі Вищого державного навчального закладу України «Українська медична
стоматологічна академія»:
- спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора (кандидата) медичних наук зі спеціальностей: 14.01.02 –
Внутрішні хвороби та 14.01.11 – Кардіологія;
- спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора (кандидата) медичних наук зі спеціальності 14.03.04 –
Патологічна фізіологія, медичні науки;
- постійно діючої докторантури зі спеціальності 14.01.15 – Нервові
хвороби.
в). Змінити шифр спеціальності та назву теми докторської дисертації
доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за
хворими,
загальної
практики
(сімейної
медицини),
к.мед.н.,
доцента Чекаліної Н.І.
г). Затвердити:
- рекомендації лікарям-інтернам на участь у конкурсі при вступі до навчання
у клінічній ординатурі;
- до видання монографію «Удосконалення діагностики та лікування
ортодонтичної патології за допомогою апаратів BIOBLOC у дітей
з порушеннями мови», автори – Куроєдова В.Д., Ким Г.О.;
- ліміт стипендіатів бюджетної форми навчання, яким буде призначена
академічна стипендія за результатами семестрового контролю, згідно
рейтингу, з 01.02.2018 року;
- дизайн бланку «Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для
іноземних громадян» відповідно до змін, прописаних наказом МОН України
від 11.08.2017 року за № 1167;
- до друку випуск журналу «Вісник проблем біології і медицини». – Вип. 1,
Т. 1. – 2018 рік;

- до друку випуск журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини:
Вісник Української медичної стоматологічної академії». – Вип. 1, Т. 18. –
2018 рік.
д). Надати кандидатури студентів на призначення іменних академічних
стипендій:
Президента України – студента ІV курсу медичного факультету № 1
Годуадзе Г.Н.;
Кабінету Міністрів України – студентки V курсу медичного
факультету № 2 Лохматової Т.М.;
- міського голови м. Полтави – студента ІV курсу стоматологічного
факультету Косенка Л.В., студента ІV курсу медичного факультету № 1
Лободи М.О.
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