РІШЕННЯ
вченої ради
Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія»
/м. Полтава/
від 23 травня 2018 року, протокол № 9

1. Інформацію про відзначення науково-педагогічних працівників академії
Почесними Грамотами Полтавської обласної державної адміністрації,
Подякою міського голови та Почесною Грамотою виконавчого комітету
Полтавської міської ради прийняти до відома.
2. Інформацію начальника відділу з науково-педагогічної роботи та
організації навчально-наукового процесу проф. Білаша С.М. про
нововведення на шляху реформування вищої медичної освіти в Україні
(за матеріалами Стратегічної сесії МОЗ України, проведеної у Тернополі
17 – 18 травня 2018 року), прийняти до відома.
3. Зміни до «Положення про організацію навчального процесу
у Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична
стоматологічна академія» на 2018 – 2019 навчальний рік затвердити.
4. Звіти декана медичного факультету № 1 доц. Рябушка М.М., декана
медичного факультету № 2 проф. Дельви М.Ю,, декана стоматологічного
факультету доц. Сидорової А.І., декана факультету підготовки іноземних
студентів доц. Бурі Л.В., заступника директора медичного коледжу
Дашевського І.О. 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 (із реалізацією зауважень ДЕК)
на медичному факультеті № 1 і № 2, стоматологічному факультеті,
факультеті підготовки іноземних студентів та медичному коледжі
затвердити.
5. Звіт завідувача кафедри хірургії № 2 проф. Шейка В.Д. 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 Вищого державного навчального закладу
України «Українська медична стоматологічна академія» наступним
навчальним виданням, які підготовлені науково-педагогічними працівниками
академії:

- атлас «Атлас мікропрепаратів з патоморфології» (українською, російською
та англійською мовами), автори – Старченко І.І., Филенко Б.М., Ройко Н.В.,
Проскурня С.А., Прилуцький О.К.;
- навчальний посібник «Гіперчутливість зубів» (українською мовою),
автори – Іваницький І.О., Іваницька О.С., Петрушанко Т.О.;
- навчальний посібник «Екстрена та невідкладна медична допомога»
(англійською мовою) за редакцією Шкурупія Д.А., автори – Бодулев О.Ю.,
Дикий О.М., Могильник А.І., Сонник Є.Г., Постернак Д.Г., Шумейко О.Г.,
Шкурупій Д.А.;
- навчальний посібник «Офтальмологія» (англійською мовою),
автори – Ряднова В.В., Безкоровайна І.М., Пера-Васильченко А.В.,
Воскресенська Л.К.;
- навчальний посібник «Физиология системы дыхания» (російською
мовою), автори – Соколенко В.М., Весніна Л.Е., Жукова М.Ю,, Міщенко І.В.;
- навчальний посібник «Патологічне акушерство. Ведення ускладнених
вагітності і пологів» (англійською мовою), автори – Громова А.М.,
Крутікова Е.І.;
- навчальний посібник «Современные подходы к ведению родов и
послеродового периодов при патологическом течении беременности»
(російською мовою), автори – Громова А.М., Талаш В.В., Нестеренко Л.А.,
Тарасенко К.В., Мартиненко В.Б., Мітюніна Н.І, Кетова О.М.,
Шафарчук В.М.;
- навчальний посібник «Урология. Сборник тестовых заданий» (російською
мовою), автори – Саричев Л.П., Супруненко С.М., Сухомлин С.А.;
- навчальний посібник «Современные основы комплексного лечения
заболеваний органов пищеварительной системы» (російською мовою),
автори – Ждан В.М., Дудченко М.А., Потяженко М.М., Скрипник І.М.,
Казаков Ю.М., Дудченко М.О.
7. Звіт голови ради молодих учених проф. Костенка В.О. про підсумки
конкурсу наукових праць молодих учених академії, присвяченому
Дню науки, затвердити.

8. Розгляд питань:
а). Інформацію:
Про нагальні вимоги сучасності до науково-педагогічного складу
з організації навчального процесу у медичних закладах вищої освіти держави
прийняти до відома.
б). Підтримати роботу «Новітні технології діагностики і лікування бойової
вогнепальної травми та її наслідків» авторів: Хоменко І.П., Салютін Р.В.,
Третяк І.Б., Великодний О.М., Ковтун К.В., Біленький В.А.,
Михайлусов Р.М., Негодуйко В.В., яка висувається до участі у конкурсі зі
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.
в). Надати дозвіл на придбання для академії аблятора, лапаракомплекса
та лазерного коагулятора.
г). Рекомендувати:

- представлені наукові роботи студентів академії до участі у конкурсі
на здобуття премії Національної Академії Медичних Наук України та
Асоціації працівників медичних ВУЗів України за 2018 навчальний рік;
- згідно рішень вчених рад медичного факультету № 1 і № 2
та стоматологічного факультету, кращим студентам-випускникам 2018 року
на наукову роботу.
д). Затвердити:
- витяг з протоколу спільного міжкафедрального засідання апробації
дисертації викладача кафедри експериментальної та клінічної фармакології
з клінічною імунологією та алергологією Хміля Д.О. на здобуття
наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 –
Біохімія;
- встановлену вартість освітніх послуг для студентів – громадян України
контрактної форми, які вступають на навчання у 2018 році;
- встановлену вартість освітніх послуг для лікарів-інтернів контрактної
форми, які вступають на навчання у 2018 році;
до видання монографію «Організація надання медичної допомоги
населенню в період реформування галузі охорони здоров’я України»,
автори – Ждан В.М., Голованова І.А., Бєлікова І.В., Костріков А.В.,
Ляхова Н.О., Плужнікова Т.В., Товстяк М.М., Краснова О.І.;
- до видання монографію «Інтраопераційна профілактика утворення
патологічних рубців шкіри в різних ділянках обличчя та шиї», автори –
Аветіков Д.С., Соколов В.М., Лоза Х.О.;
- до видання монографію «Мультидисциплінарне попередження
внутрішньолуночкових крововиливів у недоношених дітей», автори –
Ковальова О.М., Похилько В.І., Артьомова Н.С., Цвіренко С.М.,
Фастовець М.М.;
- до друку випуск журналу «Світ медицини та біології». – № 2. –
2018 рік;
- до друку випуск журналу «Вісник проблем біології і медицини». –
Вип. 2. – 2018 рік.
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