РІШЕННЯ
вченої ради
Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія»
/м. Полтава/
від 22 листопада 2017 року, протокол № 3
1. Підтримати ініціативу колективу Державної Установи «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН України» щодо присвоєння Інституту
імені Олени Михайлівни Лук’янової – видатного лікаря, вченого
і організатора в галузі охорони здоров’я материнства і дитинства.
2. Представити проректора з наукової роботи, проф. Кайдашева І.П.,
завідувача кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами,
проф. Катеренчука І.П., завідувача кафедри біологічної та біоорганічної хімії,
проф. Непоради К.С. до нагородження Почесною Грамотою Верховної
Ради України.
3. Звіт завідувача кафедри акушерства і гінекології № 2 проф. Ліхачова В.К.
про виконання умов Контракту на посаді за 5 років затвердити,
рекомендувати до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної посади
з продовженням Контракту на наступний термін.
4. Інформацію про роботу сектору соціально-психологічної служби та
волонтерського руху Центру управління освітньо-виховною та гуманітарною
роботою з молоддю академії, представлену керівником цього сектору
доц. Ющенко Ю.П., прийняти до відома.
5. Затвердити до видання представлені навчальні видання співробітників
академії та надати гриф вченої ради Вищого державного навчального закладу
України «Українська медична стоматологічна академія»:
5.1. Навчально-методичний посібник «Психіатрія та наркоманія», автори –
Скрипніков А.М., Животовська Л.В., Боднар Л.А., Сонник Г.Т. (мова
видання – українська).
5.2. Навчальний посібник «Биохимия органов полости рта», автори –
Тарасенко Л.М., Непорада К.С. (мова видання – російська).
5.3. Навчальний посібник «Biological Chemistry (collection of test tasks».
(Біологічна хімія. Збірник тестових завдань)», автори – Гордієнко Л.П.,
Білець М.В., Непорада К.С. (мова видання – англійська).
5.4. Навчальний посібник «Діагностика та лікування невідкладних
станів у ендокринології», автори – Бобирьова Л.Є., Дворник І.Л.,
Муравльова О.В., Городинська О.Ю., Попруга А.О. Шаєнко З.О.
(мова видання – українська, російська, англійська).
5.5. Методичні рекомендації «Організаційно-методичні питання інтернатури
спеціальності «Внутрішні хвороби» на заочній частині навчання в базових
лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я», автори –

Потяженко М.М., Кітура О.Є., Соколюк Н.Л., Люлька Н.О., Настрога Т.В.,
Гаєвський С.О., Величко Є.О. (мова видання – українська).
5.6. Навчальний посібник «Туберкулез» (за спеціальністю «Лікувальна
справа»), автори – Ярешко А.Г., Куліш М.В., Воролюхіна А.К. (мова
видання – російська).
5.7. Навчальний посібник «Туберкулез» (за спеціальністю «Стоматологія»),
автори – Ярешко А.Г., Куліш М.С., Воролюхіна А.К. (мова видання –
російська).
5.8. Навчальний посібник «Засоби захисту організму від дії іонізуючого
опромінення», автори - Васько Л.М., Почерняєва В.Ф., Баштан В.П. (мова
видання – українська).
5.9. Навчальний посібник «Means of protecting the body from the effects of
ionizing radiation. (Засоби захисту організму від дії іонізуючого
опромінення)», автори – Жукова Т.О., Почерняєва В.Ф., Баштан В.П. (мова
видання – англійська).
5.10. Навчальний посібник «Precancerous diseases of maxillofacial area.
(Передпухлинні захворювання щелепно-лицевої ділянки)», автори –
Аветіков Д.С., Айперт В.В., Локес К.П. (мова видання – англійська).
5.11. Навчальний посібник «Грибкові захворювання вуха», автори –
Безшапочний С.Б., Гасюк Ю.А., Зачепило С.В. (мова видання – українська).
5.12. Навчальний посібник «Грип у дорослих», автори – Дубинська Г.М.,
Прийменко Н.О., Боднар В.А. (мова видання – українська).
5.13. Навчальний посібник «Деонтологія та етика в клінічній практиці
(частина 2)», автори – Треумова С.І., Петров Є.Є., Бурмак Ю.Г., Трибрат Т.А.
(мова видання – українська).
5.14. Навчально-методичний посібник «Клінічна анатомія та оперативна
хірургія ділянок і органів голови та шиї», автори – Білаш С.М., Проніна О.М.,
Пирог-Заказнікова А.В., Коптев М.М. (мова видання – українська).
5.15. Навчально-методичний посібник «Clinical anatomy and operative surgery
of regions and organs of neck and head. (Клінічна анатомія та оперативна
хірургія ділянок і органів голови та шиї)», автори – Білаш С.М.,
Проніна О.М., Пирог-Заказнікова А.В., Коптев М.М. (мова видання –
англійська).
5.16. Навчально-методичний посібник «Клінічна анатомія та оперативна
хірургія поперекової ділянки, заочеревинного простору, таза та кінцівок»,
автори – Білаш М.М., Проніна О.М., Коптев М.М., Пирог-Заказнікова А.В.,
Білич А.М. (мова видання – українська).
5.17. Навчально-методичний посібник «Клінічна анатомія та оперативна
хірургія ділянок і органів голови, шиї, грудей та живота», автори –
Білаш С.М., Проніна О.М., Коптев М.М., Пирог-Заказнікова А.В. (мова
видання – українська).
5.18. Навчальний посібник «Острый и хронический панкреатит.
Консервативное и хирургическое лечение», автори – Дудченко М.О.,
Дудченко М.А. (мова видання – російська).

5.19. Навчальний посібник «Медицинская микология», автор –
Полянська В.П. (мова видання – російська).
5.20. Навчальний посібник «Офтальмология», автори – Ряднова В.В.,
Безкоровайна І.М., Воскресенська Л.К. (мова видання – російська).
5.21. Навчальний посібник «Биологические особенности жизнедеятельности
человека», автори – Дубінін С.І., Рябушко О.Б., Ваценко А.В., Пілюгін В.О.,
Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О., Овчаренко О.В. (мова видання –
російська).
5.22. Навчальний посібник «Губи та їх захворювання», автори –
Рибалов О.В., Петрушанко Т.О.,
Литовченко І.Ю. (мова видання –
українська).
5.23. Навчальний посібник «Виробнича практика з терапевтичної
стоматології», автори – Петрушанко О.Т., Ніколішин А.К., Іленко Н.М.,
Ніколішина Е.В., Іваницький І.О. (мова видання – українська, англійська).
5.24. Навчальний посібник «Алгоритми електрокардіографічної діагностики
серцево-судинної патології в практиці сімейного лікаря» (видання друге,
перероблене і доповнене), автори – Шуть С.В., Трибрат Т.А. (мова видання –
українська).
6. Підтримати до участі у конкурсі на здобуття Державної премії України
в галузі науки і техніки 2018 року підручник «Orthodontics. Dentognathic
Anomalies and Deformations. Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та
деформації» /Київ: ВСВ «Медицина», 2015. – 175 с./ і авторський колектив
у складі працівників кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної
стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця –
Фліс П.С., Леоненко Г.П., Філоненко В.В., Дорошенко Н.М.
7 а). Підтримати висування національного підручника «Педіатрія» для
студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних
закладів МОЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації /Київ: ВСВ «Медицина»,
2015. – 208 с./ на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки
2018 року.
Включити
кандидатури
від
академії
–
Крючко
Т.О.,
Абатурова О.Є., Кушнереву Т.В., Несіну І.М., Агафонову О.О.,
Герасименко О.М. до складу авторського колективу претендентів на
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року
за національний підручник «Педіатрія».
7 б). Обрати:
- проф. Дудченка М.О. на посаду завідувача кафедри хірургії № 4
з малоінвазивною хірургією;
- Боровик О.Б. на посаду директора бібліотеки академії;
- к.мед.н. Пера-Васильченко А.В. на посаду доцента кафедри
оториноларингології з офтальмологією.
8. Розгляд питань:
а). Доповнити перелік видів економічної діяльності Вищого державного
навчального закладу України «Українська медична стоматологічна
академія».

б). Змінити призначення будівлі з їдальні на навчальний корпус,
що знаходиться на балансі Української медичної стоматологічної академії
за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 35.
в). Надати творчу відпустку терміном на 6 місяців завідувачу кафедри
філософії і суспільних наук доц. Салію А.В. для завершення та оформлення
дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора
філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – Історія філософії.
г). Затвердити:
- зміни до вартості навчання на підготовчому відділенні для іноземних
громадян на 2017 – 2018 навчальний рік;
- тему докторської дисертації асистента кафедри акушерства і гінекології
№ 2, к.мед.н. Тарановської О.О.;
- до видання монографію «Неспецифічні лімфаденіти щелепно-лицевої
ділянки у дітей (клініко-морфологічні аспекти)», автори – Ткаченко П.І.,
Старченко І.І., Білоконь С.О., Доброскок В.О., Білоконь Н.П.;
- до друку журнал «Вісник проблем біології і медицини». – Вип. 4, Т. 3. –
2017 рік;
- до друку журнал «Проблеми екології та медицини». – Т. 21, № 3 – 4. –
2017 рік.
д). Подовжити термін навчання в очній аспірантурі строком на
3 місяці Попрузі А.О. – аспіранту ІІІ року навчання кафедри ендокринології
з дитячими інфекційними хворобами.
е). Відрахувати з очної (денної) аспірантури Рябцева А.В. – аспіранта
кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії.
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В. Філатова

