РІШЕННЯ
ВЧЕНОЇ РАДИ
Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія»
/м. Полтава/
від 17 травня 2017 року, протокол № 11

1. Звіти деканів факультетів – доц. Рябушка М.М., д.мед.н. Дельви М.Ю,,
доц. Сидорової А.І., доц. Бурі Л.В., директора медичного коледжу
Кундій Ж.П. про підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок – 2.
Загальна лікарська підготовка», «Крок – 2. Стоматологія», «Крок – М.
Сестринська справа», до семестрової підсумкової атестації студентів та
державної атестації випускників (з реалізацією зауважень ДЕК) на
медичному факультеті № 1 і № 2, стоматологічному факультеті, факультеті
підготовки іноземних студентів та медичному коледжі затвердити.
2. Звіт завідувача кафедри медицини катастроф і військової медицини
д.мед.н. Шепітька К.В. про державні іспити з військової підготовки
та прийняття військової присяги на вірність Українському народу
затвердити.
3. Інформацію декана стоматологічного факультету доц. Сидорової А.І.
та декана факультету підготовки іноземних студентів доц. Бурі Л.В.
про результати складання ліцензійного інтегрованого тестового іспиту
«Крок – 1. Стоматологія» прийняти до відома.
4. Звіт проректора з науково-педагогічної та виховної роботи
проф. Похилька В.І. про роботу Центру управління освітньо-виховною
та гуманітарною роботою з молоддю у 2016 – 2017 навчальному році
затвердити.
5. Інформацію голови ради молодих учених проф. Костенка В.О.
про підсумки конкурсу наукових праць молодих учених академії,
присвяченому Дню науки, прийняти до відома.
6. Розгляд питань:
а). - поновити практику щодо можливості фінансування академією видання
наукової продукції, створеної її науково-педагогічними працівниками;
- надати дозвіл на придбання автомобіля FORD TRANSIT MINIBUS
2017 року випуску для навчальних цілей;
- інформацію про участь делегації працівників академії в роботі академічної
освітньої науково-дослідницької конференції у Дунайському Приватному
Університеті м. Кремс, Австрія, прийняти до відома;
б). Затвердити:
- Положення «Про порядок реалізації права на академічну мобільність
у Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична
стоматологічна академія»;

- Правила прийому до медичного коледжу Вищого державного навчального
закладу України «Українська медична стоматологічна академія» на навчання
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
в 2017 році;
- вартість надання освітніх послуг для осіб контрактної форми, які
вступають на навчання до академії у 2017 році;
- до видання монографію «Основи економіки охорони здоров’я», автори –
Ждан В.М., Голованова І.А., Лисак В.П. та ін.;
- до видання монографію «Синегнойная инфекция у детей», автори –
Абатуров О.Є., Крючко Т,О,, Пода О.А. та ін.;
- до видання монографію «Науково-організаційні засади в системі розвитку
вітчизняної зоотехнічної науки з проблем фізіології травлення свиней
у 20 – 80-х роках ХХ століття», укладач – Юдіна К.Є.;
- до друку навчальний посібник «Клінічна оцінка, діагностичне та
прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Частина 2.
Ревматологія», укладач – Катеренчук І.П.;
- до друку навчальний посібник «Клінічна оцінка, діагностичне та
прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Частина 3.
Нефрологія», укладач – Катеренчук І.П.;
- до друку журнал «Проблеми екології та медицини». – Т. 21, № 1 – 2. –
2017 рік;
- до друку журнал «Український стоматологічний альманах». – № 2. –
2017 рік.
в). Рекомендувати щодо видання з грифом МОН України:
- підручник «ГІНЕКОЛОГІЯ», укладач – Ліхачов В.К.;
- навчальний посібник «Безплідність і молочна залоза» за редакцією
Корнацької А.Г., Татарчук Т.Ф., Дубенко О.Д., Ліхачова В.К.
г). Надати академічну відпустку заочному аспіранту ІV року навчання
кафедри ортодонтії Соловей (Собакар) К.О. терміном на 6 місяців.
д). Зняти з плану підготовки науково-педагогічних кадрів академії
виконання докторської дисертації доцента кафедри внутрішньої медицини
№ 2 з професійними хворобами к.мед.н. Пустовойт Г.Л.
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