РІШЕННЯ
вченої ради
Української медичної стоматологічної академії
/м. Полтава/
від 17 жовтня 2018 року, протокол № 2
1. Інформацію про нагородження науково-педагогічних працівників та
студентів академії почесними відзнаками: проф. Костиленка Ю.П. –
Почесною Грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради;
доц. Ющенко Ю.П. – Грамотою Всеукраїнської організації інвалідів війни,
збройних сил та учасників бойових дій; студентки ІІІ курсу медичного
факультету № 1 Литвинової Є.О. – Подякою Першого добровольчого
мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова прийняти до відома.
2. Звіт завідувача кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології
проф. Ткаченко І.М. про виконання умов Контракту на посаді за 5 років
затвердити та рекомендувати до участі у конкурсі на заміщення посади
завідувача вищевказаної кафедри.
3. Звіт завідувача кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною
термінологією доц. Бєляєвої О.М. про виконання умов Контракту на
посаді за 5 років затвердити та рекомендувати до участі у конкурсі на
заміщення посади завідувача вищезазначеної кафедри.
4. Звіт завідувача кафедри хірургії № 3 проф. Малика С.В. про виконання
умов Контракту на посаді за 5 років затвердити.
5. Звіт завідувача кафедри патофізіології проф. Костенка В.О. про виконання
умов Контракту на посаді за 5 років затвердити та рекомендувати до участі
у конкурсі на заміщення посади завідувача цієї кафедри.
6. Надати гриф вченої ради Української медичної стоматологічної академії
наступним навчальним виданням, які підготовлені науково-педагогічними
працівниками академії:
- підручник «Профілактика стоматологічних захворювань», (видання 2-е,
доповнене, за редакцією Каськової Л.Ф.), українською мовою, автори:
Каськова Л.Ф., Амосова Л.І., Кулай О.О., Новікова С.Ч., Хміль О.В.,
Солошенко Ю.І., Уласевич Л.П.;
- підручник «Пропедевтика терапевтичної стоматології», (за редакцією
Ткаченко І.М.), російською мовою, автори: Марченко І.Я., Назаренко З.Ю,,
Павленко С.А., Павленкова О.В., Петрушанко В.М., Сидорова А.І.,
Шундрик М.А.;
- навчальний посібник «Стандарти ведення пацієнтів із захворюваннями
органів дихання у загальнолікарській практиці», українською мовою,
автори: Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Кир’ян О.А., Кітура Є.М., Шилкіна Л.М.,
Ткаченко М.В., Волченко Г.В., Іваницький І.В., Катеренчук О.І.;

- навчальний посібник «Реногенні ураження нервової системи»,
українською мовою, автори: Пінчук В.А., Литвиненко Н.В., Силенко Г.Я.;
- навчальний посібник «Організаційні аспекти системи первинної медикосанітарної допомоги в Україні», українською мовою, автори: Казаков Ю.М.,
Трибрат Т.А., Шуть С.В., Чекаліна Н.І.;
- навчальний посібник «Histology, cytology and embryology. Special histology
and embryology», англійською мовою, автори: Єрошенко Г.А., Вільхова О.В.,
Скотаренко Т.А., Якушко О.С.;
- навчально-методичний посібник «Алгоритми та особливості написання
академічної історії хвороби в клініці хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії», українською мовою, автори: Аветіков Д.С., Локес К.П.,
Яценко І.В.;
- навчальний посібник «Using of modern methods of diagnostics in the practice
of oral surgery», англійською мовою, автори: Аветіков Д.С., Скікевич М.Г.,
Локес К.П., Бойченко О.М.;
навчальний посібник «История Украины и украинской культуры»,
російською мовою, автори: Зінченко Н.О., Біланов О.С.;
- навчальний посібник «Дитячі інфекційні хвороби. Збірник тестових
завдань», українською мовою, автори: Ільченко В.І., Сизова Л.М.,
Пікуль К.В.;
- навчальний посібник «Патобіохімія обміну речовин», українською мовою,
автори: Клименко М.О., Нетюхайло Л.Г.
7. Представити доцента кафедри акушерства і гінекології № 2 Навчальнонаукового інституту післядипломної освіти Української медичної
стоматологічної академії, к.мед.н., доцента Добровольську Л.М.
до відзначення державною нагородою України – почесне звання
«Заслужений лікар України».
8. Присвоїти вчене звання доцента та направити атестаційні справи для
обробки, розгляду і затвердження Атестаційною колегією МОН України:
- к.мед.н. Котелевська Т.М.,
- к.мед.н. Пустовойт Г.Л.,
- к.мед.н. Ставицький С.О.,
- к.мед.н. Труфанова В.П.

9. Розгляд питань:
а).
Інформацію про листа МОЗ України від 12.10.2018 року,
№ 10.1-13/2770/27259 з питань оплати праці працівників організацій та
установ медичної освіти прийняти до відома.
б). Клопотати перед МОЗ та МОН України про необхідність і доцільність
відкриття в Українській медичній стоматологічній академії спеціалізованої
вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.02 – Внутрішні
хвороби та 14.01.11 – Кардіологія.

в). Змінити назву теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук зі спеціальності 14.03.05 – Фармакологія, здобувача
кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною
імунологією та алергологією, к.мед.н., доцента Луценка Р.В.
з «Нейротропна активність та механізми дії речовин у ряду простих ефірів
і амідів похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти – нових потенційних
нейропсихофармакологічних засобів» на «Фармакологічні властивості
нових похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти як перспективних
нейротропних засобів» у зв’язку з рекомендацією рецензентів апробаційної
ради № 1.
г). У зв’язку з численними зверненнями іноземних студентів та з метою
оптимізації підготовки до Державної атестації, перенести вивчення
дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів VІ курсу медичного
факультету на весняний семестр, з наступним складанням підсумкового
модульного контролю.
д). Надати дозвіл на придбання мікроскопів для кафедр стоматологічного
факультету у кількості 2 штуки; мікроскопів у кількості 2 штуки, мікротому
та планшетного імуноферментного аналізатора для Науково-дослідного
інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та
фармакогенетики.
е). Затвердити:
- «Положення про організацію навчального процесу в Українській медичній
стоматологічній академії у 2018 – 2019 навчальному році»;
- «Положення про комплексні тестові іспити в Українській медичній
стоматологічній академії»;
- зміни до «Положення про організацію навчального процесу в Українській
медичній стоматологічній академії на 2018 – 2019 навчальний рік»;
- зміни у освітньо-наукових Програмах підготовки докторів філософії за
спеціальностями: 222 – Медицина, 221 – Стоматологія, 091 – Біологія;
- рейтингову оцінку результатів наукової діяльності науково-педагогічних
працівників академії за 2018 рік;
встановлені надбавки за складність і напруженість у роботі науковопедагогічним працівникам академії (від 5% до 25 %), які викладають
англійською мовою в осінньому семестрі 2018 – 2019 навчального року.
- до видання монографію «Клініко-морфологічне та біохімічне
обгрунтування методик підйому та мобілізації шкірно-жирових клаптів
у соскоподібній ділянці», автори – Аветіков Д.С., Соколов В.М.,
Стебловський Д.В.;
- до видання монографію «Проблема флюорозу зубів у дітей та шляхи
її розв’язання», автори – Каськова Л.Ф., Моргун Н.А.;
- до видання монографію «Профілактика та лікування хронічного
катарального гінгівіту в дітей у період змінного прикусу», автори –
Каськова Л.Ф., Новікова С.Ч., Новіков Є.М., Анопрієва Н.М.;

- до видання монографію «Стан тканин пародонта та слизової оболонки
порожнини рота на тлі лімфогранулематозу», автори – Каськова Л.Ф.,
Іващенко І.Ю.;
- до видання монографію «Післяопераційні ранові ускладнення у хворих із
ожирінням: фактори ризику, профілактика, рання діагностика», автори –
Малик С.В., Осіпов О.С.;
- до друку випуск журналу «Вісник проблем біології і медицини». – Вип. 4,
Т. 1. – 2018 рік;
- до друку випуск журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник
Української медичної стоматологічної академії». – Вип. 3, Т. 18. – 2018 рік;
- до друку випуск журналу «Проблеми екології та медицини». – Т. 22,
№ 3 – 4 . – 2018 рік;
- до друку випуск журналу «Світ медицини та біології». –№ 4. –2018 рік.
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