Рішення вченої ради
Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія»
/м. Полтава/
від 12 жовтня 2016 року, протокол № 3

1. Інформацію про роботу відділу культурно-освітньої діяльності з художньоестетичного виховання студентів та співробітників Вищого державного
навчального закладу України «Українська медична стоматологічна
академія» прийняти до відома.
2. Звіт декана медичного факультету № 1 доц. Рябушка М.М. про виконання
умов Контракту на посаді за 5 років затвердити та рекомендувати
до участі у конкурсі на заміщення посади декана медичного факультету № 1
на наступний термін.
3. Звіт завідувача кафедри філософії і суспільних наук доц. Салія А.В.
про виконання умов Контракту на посаді за 5 років затвердити та
рекомендувати до участі у конкурсі на заміщення посади завідувача
кафедри філософії і суспільних наук на наступний термін.
4. Внести доповнення до «Положення про організацію освітнього процесу
у Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична
стоматологічна академія» до розділу 5. Навчальний час учасників освітнього
процесу, встановивши, що академічна година триває 40 хвилин та внести
зміни до розкладу проведення навчальних занять з 01 листопада 2016 року.
5. Пропозиції щодо участі у конкурсному відборі проектів НДР, які
плануються до виконання в академії у 2017 році за рахунок коштів
Державного бюджету України:
- «Комплексне дослідження патогенетичної ролі субпопуляцій М1 та М2
макрофагів в розвитку хронічного обструктивного захворювання легень для
розробки та обгрунтування персоналізованої терапії з врахуванням маси
тіла»;
- «Розробка методів терапії запальної патології щелепно-лицьової ділянки,
спрямованої на поляризацію субпопуляцій макрофагів».
6 а). Затвердити:
- план реалізації пріоритетних заходів МОЗ України у Вищому
державному навчальному закладі України «Українська медична
стоматологічна академія» на 2016 – 2017 навчальний рік;
- тему докторської дисертації докторанта кафедри пропедевтики
ортопедичної стоматології доц. Козака В.В. «Клініко-експериментальне
обгрунтування різних методів протезування при дистально необмежених
дефектах зубних рядів». Спеціальність – 14.01.22 – Стоматологія, науковий
консультант – д.мед.н., професор Король Д.М. ;

- тему докторської дисертації доцента кафедри нервових хвороб
з нейрохірургією та медичною генетикою доц. Дельви І.І. «Клінікопатогенетичне обгрунтування оптимізації діагностичних та лікувальних
підходів до синдрому постінсультної патологічної втоми». Спеціальність –
14.01.15 – Нервові
хвороби, науковий консультант – д.мед.н.,
професор Литвиненко Н.В. ;
- вартість підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів
запасу, які вступають на навчання у 2016 – 2017 навчальному році за
військово-обліковими спеціальностями: «Лікувальна справа в наземних
військах» та «Стоматологія»;
- до видання монографію «Доброякісні новоутворення кісток щелепнолицевої ділянки у дітей», підготовлену авторами: Ткаченко П.І.,
Старченко І.І., Білоконь С.О., Лохматова Н.М., Білоконь Н.П.;
- до видання монографію «Стан органів ротової порожнини та його
корекція у дітей з хронічним гастродуоденітом», підготовлену авторами:
Каськова Л.Ф., Маковка І.Л., Карпенко О.О.;
- до видання монографію «Підвищення резистентності твердих тканин
тимчасових зубів у дітей із дисбактеріозом кишечнику», підготовлену
авторами: Каськова Л.Ф., Карпенко О.О., Акжитова Г.О.;
до видання монографію «Особливості клініки та лікування
пародонтального синдрому у дітей, хворих на цукровий діабет»,
підготовлену авторами: Каськова Л.Ф., Карпенко О.О., Маковка І.Л.,
Андріянова О.Ю.;
- до видання монографію «Очерки по истории медицины», підготовлену
авторами: Ждан В.М., Голованова І.А., Плужнікова Т.В., Касинець С.С.,
Паламарчук Д.В.;
- до видання монографію «Вторинні деформації зубних рядів», підготовлену
авторами: Король М.Д., Нідзельський М.Я., Король Д.М., Дорубець А.Д.;
до видання монографію «Вдосконалення консервативного лікування
хворих з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота», підготовлену
авторами: Аветіков Д.С., Кайдашев І.П., Скікевич М.Г., Кравченко С.Б.;
до видання монографію «Патогенетичні особливості періодонтитів
тимчасових зубів у дітей та диференційовані підходи до лікування», укладач:
Шешукова О.В.;
- до видання монографію «Современная эндодонтия практического врача»,
укладач: Ніколішин А.К.
- до друку випуск журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник
Української медичної стоматологічної академії». – Вип. 4, Т. 16. – 2016 рік.
- до друку випуск журналу «Вісник проблем біології і медицини». – Вип. 4,
Т. 1. – 2016 рік;
- до друку випуск журналу «Проблеми екології та медицини». – Т. 20,
№ 1 – 2. – 2016 рік.

