РІШЕННЯ
ВЧЕНОЇ РАДИ
Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія»
/м. Полтава/
від 21 червня 2017 року, протокол № 12

1. Інформацію про вітання голови Комітету з питань охорони здоров’я
Верховної Ради України Ольги Богомолець колективу Української медичної
стоматологічної академії з професійним святом – Днем медичного
працівника прийняти до відома.
2. Інформацію про наказ ректора академії № 102 від 12 червня 2017 року
«Про нагородження до Дня медичного працівника» та привітання
співробітників академії з нагоди їх професійного свята прийняти до відома.
3. Звіти голів ДЕК – проф. Ляховського В.І., проф. Аветікова Д.С.,
директора медичного коледжу Кундій Ж.П. про результати проведення
ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок – 2. Загальна лікарська підготовка»,
«Крок – 2. Стоматологія», «Крок – М. Сестринська справа» та державної
атестації випускників (із зауваженнями і пропозиціями ДЕК) на медичному
факультеті № 1 і № 2, стоматологічному факультеті, факультеті підготовки
іноземних студентів та медичному коледжі затвердити.
Профільним кафедрам розробити заходи щодо усунення недоліків,
виявлених Державними екзаменаційними комісіями, затвердити їх на
кафедральних зборах з наступним обговоренням і затвердженням до
виконання на факультетських радах та раді медичного коледжу
у жовтні 2017 року.
4. Рекомендувати проф. Кайдашева І.П. до участі в конкурсі у виборах
дійсних членів (академіків) Академії наук вищої школи України
з фундаментальних проблем медицини.
5. Обрати наступних працівників на посаду завідувача кафедри:
- проф. Баштан В.П. – кафедра онкології та радіології з радіаційною
медициною;
- д.мед.н. Бойко Д.М. – кафедра фізичного виховання та здоров’я,
фізичної реабілітації, спортивної медицини;
- проф. Голованова І.А. – кафедра соціальної медицини, організації
та економіки охорони здоров’я з біостатистикою;
- проф. Скрипніков А.М. – кафедра психіатрії, наркології та медичної
психології.
Обрати на посаду професора кафедри:
- проф. Проніна О.М. – кафедра оперативної хірургії та топографічної
анатомії.

6. Розгляд питань:
а). Представлену інформацію прийняти до відома:
про можливість реалізації деяких питань Положення «Про порядок
реалізації права на академічну мобільність у Вищому державному
навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна
академія»;
- про проведення ХІІ Всеукраїнського конкурсу професійної
майстерності
студентів-випускників
медичних
училищ,
коледжів
інститутів медсестринства зі спеціальності «Стоматологія ортопедична».
- про лист проф. Киридон А.М. – директора Державної наукової установи
«Енциклопедичне видавництво».
б). Ввести до робочих навчальних планів підготовки фахівців за напрямом
«Медицина», «Педіатрія» навчальну дисципліну «Ендоскопічні технології
в медицині» з утворенням нової кафедри – хірургії № 4 з малоінвазивною
хірургією.
в). Надати дозвіл на придбання стоматологічних установок та медичного
обладнання у кількості не менше 38 одиниць, комп’ютерів,
багатофункціональних пристроїв, принтерів у кількості не менше
70 одиниць.
г). Затвердити:
- Положення «Про Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних
основ розвитку патології та фармакогенетики Вищого державного
навчального закладу України «Українська медична стоматологічна
академія» (зі змінами та доповненнями);
- зміни до правил прийому до Вищого державного навчального закладу
України «Українська медична стоматологічна академія» в 2017 році;
- перелік наукових та науково-практичних заходів, що проводитимуться
на базі академії у 2018 році.
- рекомендації студентам-випускникам медичного факультету № 1 та
стоматологічного факультету на наукову роботу;
- рекомендації лікарям-інтернам до навчання у клінічній ординатурі;
- до видання монографію «Клініко-генетичні детермінанти розвитку
органних дисфункцій у доношених новонароджених з асфіксією»,
автори – Ковальова О.М., Похилько В.І., Соловйова Г.О. та ін.;
- до видання монографію «Особливості катамнестичного спостереження за
передчасно народженими дітьми», автори – Похилько В.І., Ковальова О.М.,
Козакевич О.Б. та ін.;
- до видання монографію «Хронічне обструктивне захворювання легень
і поліморбідність: акцент на ішемічну хворобу серця», автори –
Треумова С.І., Казаков Ю.М., Петров Є.Є. та ін.;
- до видання монографію «Механізми формування патологічного прикусу»,
автори – Нідзельський М.Я., Соколовська В.М.;
- до видання монографію «Стоматологічне матеріалознавство» під
загальною редакцією Короля М.Д.;

- до друку журнал «Вісник проблем біології і медицини». – Вип. 3, Т. 1. –
2017 рік;
- до друку випуск журналу «Світ медицина та біології». – № 3. – 2017 рік.
д). Клопотати перед МОЗ України щодо видання з відповідним грифом:
- підручника «Medical English for Teaching Purposes» («Фахова англійська
мова для викладачів вищих медичних навчальних закладів», автори –
Лисанець Ю.В., Бєляєва О.М., Мелащенко М.П.
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