Рішення вченої ради від 10 лютого 2016 року, протокол № 6
1. Відповідно до стану навчання і успішності студентів за І півріччя 2015 –
2016 навчального року, завідувачам кафедрами та головам циклових
методичних комісій переглянути методологію проведення практичних
(семінарських) занять, де спостерігається низький рівень якісної успішності
студентів.
1.2. Першому проректору з науково-педагогічної роботи проф. Бобирьову В.М., начальнику відділу з науково-педагогічної роботи та організації
навчально-наукового процесу проф. Білашу С.М., юристу Панасенко В.С.
розробити та впровадити порядок відпрацювання пропущених занять
з метою недопущення конфлікту інтересів між студентами та науковопедагогічними працівниками.
1.3. Деканатам факультетів, відповідальному за проведення ліцензійних
іспитів доц. Кострікову А.В. з метою покращення результатів складання
ліцензійного іспиту «КРОК – 1» ввести для студентів ІІ курсів, як допуск до
складання семестрової підсумкової атестації ректорський тестовий контроль
з навчальних дисциплін: медична біологія, анатомія, гістологія, фізіологія,
біохімія, мікробіологія.
1.4. Головам циклових методичних комісій при плануванні роботи на 2016 –
2017 навчальний рік урахувати в планах роботи питання перевірок на
кафедрах стану успішності студентів та процесу оновлення методичних
комплексів.
1.5. З метою покращення підготовки студентів до написання ліцензійного
іспиту «КРОК – 2» начальнику відділу з науково-педагогічної роботи та
організації навчально-наукового процесу проф. Білашу С.М. передбачити
введення підсумкової семестрової атестації після ХІ семестру.
2.1 Згідно підсумків державної атестації лікарів-інтернів на визначення знань
та практичних навичок, завідувачу курсу проф. Ярешку А.Г. створити
лікарям-інтернам фаху «Пульмонологія та фтизіатрія» методичні
рекомендації та передбачити години окремої лекції з питань дотримання
інфекційного контролю під час навчання та роботи в медичних закладах.
2.2. Завідувачу кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
проф. Скрипнікову А.М. в тематичних планах практичних занять для
лікарів-інтернів фаху «Психіатрія» виділити окремі години з розбору та
вивчення клінічних протоколів надання допомоги з використанням сучасних
методів лікування психічних захворювань.
2.3. У робочому навчальному плані та програмі очної і заочної частини
інтернатури з фаху «Неврологія» завідувачу кафедри нервових хвороб
з нейрохірургією та медичною генетикою проф. Литвиненко Н.В.
передбачити години для проведення практичних занять на базі дитячих
неврологічних відділень.

2.4. Завідувачу кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів
з шкірними та венеричними хворобами проф. Потяженку М.М. скласти
перелік практичних навичок для лікарів-інтернів фаху «Медицина
невідкладних станів» у відповідності до протоколів надання допомоги та
міжнародних стандартів і рекомендацій.
2.5. Декану факультету післядипломної освіти доц. Марченко А.В.
організувати і проводити лекції лікарям-інтернам усіх фахів з питань
організації і надання невідкладної допомоги в бойових умовах та питань
військово-медичної підготовки.
3. Затвердити звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 по
захисту дисертацій зі спеціальності 14.01.22 – Стоматологія за термін
повноваження – з 14.02.2014 року до 14.02.2016 року.
4. Затвердити звіт д.мед.н., професора Нідзельського М.Я. про виконання
умов Контракту на посаді завідувача кафедри післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів за 5 років та рекомендувати його до участі у конкурсі
на заміщення посади завідувача цієї кафедри.
5. Підтримати висування першого проректора з науково-педагогічної роботи
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»,
д.мед.н., професора Шаповала С.Д. кандидатом у члени-кореспонденти
Національної академії медичних наук України за спеціальністю «Загальна та
невідкладна хірургія».
6. Підтримати висування заступника директора з перинатальної медицини
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», д.мед.н.,
професора Знаменської Т.К. кандидатом на заміщення вакансії членакореспондента Національної академії медичних наук України за
спеціальністю «Неонатологія».
7. Підтримати висування завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д.мед.н.,
професора
Петренка
В.І.
кандидатом
у
члени-кореспонденти
Національної академії медичних наук України за спеціальністю «Фтизіатрія
і пульмонологія».
8. Доручити заступнику ректора з планово-економічних питань Кулик Л.І.
внести відповідні доповнення до «Положення про преміювання, надання
матеріальної допомоги та встановлення надбавок штатним працівникам
Вищого державного навчального закладу України «Українська медична
стоматологічна академія» з метою матеріального заохочення працівників
академії за вагомі здобутки у науково-педагогічній і організаційно-виховній
діяльності.
9. Створити на базі кафедральних наукових лабораторій кафедр
гістології, цитології та ембріології, анатомії людини, патологічної анатомії
з секційним курсом, оперативної хірургії з топографічною анатомією
централізовану міжкафедральну науково-дослідно-навчальну лабораторію
академії.

10. Затвердити перспективний план підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників академії на 2016 – 2020 навчальний рік.
11. Рекомендувати лікарів-інтернів, які на відмінно закінчили інтернатуру,
до участі у конкурсі при вступі до навчання у клінічній ординатурі.
12. Затвердити до друку випуск журналу «Вісник проблем біології
і медицини». – Вип. 1, Т. 1. – 2016 рік.
13. Затвердити до друку випуск журналу «Проблеми екології та медицини». –
Т. 19, № 3 – 4. – 2015 рік.
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