Рішення вченої ради від 02 березня 2016 року, протокол № 7
1. Затвердити звіт доц. Сидорової А.І. про виконання умов Контракту на
посаді декана стоматологічного факультету за 5 років та рекомендувати до
участі у конкурсі на заміщення посади декана цього факультету.
2. Затвердити звіт проф. Безшапочного С.Б. про виконання умов Контракту
на посаді завідувача кафедри оториноларингології з офтальмологією
за 5 років та рекомендувати до участі у конкурсі на заміщення посади
завідувача цієї кафедри.
3. Затвердити звіт проф. Похилька В.І. про виконання умов Контракту на
посаді завідувача кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією
за 5 років та рекомендувати до участі у конкурсі на заміщення посади
завідувача цієї кафедри.
4. Затвердити звіт проф. Непоради К.С. про виконання умов Контракту на
посаді завідувача кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії
за 5 років та рекомендувати до участі у конкурсі на заміщення посади
завідувача цієї кафедри.
5. Затвердити звіт проф. Потяженка М.М. про виконання умов Контракту на
посаді завідувача кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних
станів з шкірними та венеричними хворобами за 1 рік та рекомендувати до
участі у конкурсі на заміщення посади завідувача цієї кафедри.
6.1. Висунути від академії проректора з наукової роботи, завідувача
кафедри внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією д.мед.н., професора
Кайдашева І.П. до складу авторського колективу претендентів на здобуття
Державно премії України в галузі науки і техніки 2016 року за роботу
«Створення та розвиток служби клінічної імунології та алергології в Україні
в 1991 – 2015 р. р.».
6.2. Висунути асистента кафедри експериментальної та клінічної
фармакології з клінічною імунологією та алергологією, к.мед.н.
Дев’яткіну Н.М. до участі у конкурсі на здобуття стипендії Кабінету
Міністрів України для молодих учених.
7.1. Перейменувати посаду «Проректор з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв’язків» на посаду «Заступник ректора з міжнародних
зв’язків».
7.2. Призначити Поліщука В.В. на посаду заступника ректора з міжнародних
зв’язків.
8. Довести науково-педагогічним працівникам зміни щодо порядку
відпрацювань пропущених лекцій та практичних (семінарських) занять
студентами академії.
9. Підтримати висування завідувача кафедри травматології та ортопедії
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», членакореспондента НАМН України, Заслуженого діяча науки і техніки України,
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, д.мед.н.,

професора Лоскутова О.Є. на вакантну посаду академіка Національної
академії медичних наук України за спеціальністю «Травматологія та
ортопедія».
10. Підтримати висування завідувача кафедри загальної гігієни
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», лауреата Державної
премії України в галузі науки і техніки, д.мед.н., професора Білецьку Е.М.
до участі у конкурсі на обрання членом-кореспондентом Національної
академії медичних наук України за спеціальністю «Екологічно та виробничо
обумовлені захворювання».
11. Підтримати кандидатуру директора ДУ «Інститут патології хребта та
суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», Заслуженого діяча науки
і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки
і техніки, д.мед.н., професора Коржа М.О. на вакансію члена-кореспондента
Національної академії медичних наук України за спеціальністю
«Травматологія та ортопедія».
12.
Підтримати
висування
кандидатури
завідувача
кафедри
психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ
України, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.мед.н., професора
Михайлова Б.В. на вакансію члена-кореспондента Національної академії
медичних наук України за спеціальністю «Психофізіологія».
13. Підтримати висування директора ДУ «Інститут гастроентерології НАМН
України», д.мед.н., професора Степанова Ю.М. до участі у конкурсі на
заміщення вакантної посади члена-кореспондента Національної академії
медичних наук України за спеціальністю «Терапія, профілактика
неінфекційних захворювань».
14. Затвердити Тимчасове положення «Про порядок присвоєння вчених звань
науково-педагогічним працівникам Вищого державного навчального закладу
України «Українська медична стоматологічна академія».
15. Затвердити нову редакцію «Положення про підготовче відділення
з правом підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні
заклади».
16. Затвердити «Программу интенсивного курса языковой подготовки
подготовительного отделения для иностранных граждан».
17. Затвердити до видання монографію «Роль ендотеліальної
дисфункції у розвитку хронічного легеневого серця» авторів –
Казаков Ю.М., Треумова С.І., Петров Є.Є.
18. Затвердити до видання монографію «Особливості діагностики
сагітальних асиметрій прикусу» авторів – Куроєдова В.Д., Макарова О.М.
19. Затвердити до видання монографію «Сучасний підхід до раннього
ортодонтичного лікування» авторів – Куроєдова В.Д., Трофименко К.Л.
20. Затвердити до видання «Методичні рекомендації з організації
інтраопераційної роботи анестезіолога спрямованої на гарантування безпеки
пацієнта» авторів – Могильник А.І., Бодулєв О.Ю., Білий В.П.,
Сонник Є.Г.

21. Затвердити до друку випуск журналу «Український стоматологічний
альманах». - № 1, Т. 1 – 2. – 2016 рік.
22. Рекомендувати студентку ІІІ курсу стоматологічного факультету
Жуковську Дарину та студентку ІІІ курсу медичного факультету № 1
Дусько Діану на отримання іменної стипендії міського голови м. Полтави.
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