РІШЕННЯ СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ
Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія»
/м. Полтава/
від 15 лютого 2017 року, протокол № 8

1. Інформацію про нагородження науково-педагогічних працівників
академії – проф. Бобирьова В.М., проф. Потяженка М.М.,
проф. Похилька В.І. Почесними Грамотами Верховної Ради України
за заслуги перед українським народом прийняти до відома.
2. Доповідь начальника відділу з науково-педагогічної роботи та організації
навчально-наукового процесу проф. Білаша С.М. про стан навчання
і успішність студентів за І півріччя та завдання науково-педагогічних
колективів кафедр і медичного коледжу на ІІ півріччя 2016 – 2017
навчального року прийняти до відома.
2.1. З метою оптимізації, уніфікації, інформатизації навчального процесу та
підвищення якості надання освітніх послуг, привести методичні комплекси
у відповідність до сучасних вимог викладання навчальних дисциплін.
Відп. – завідувачі кафедр.
Терм. викон. – квітень, 2017 року.
2.2. В організації освітнього процесу кардинально змінити парадигму
навчання, а саме – розробити методи та прийоми для підвищення
вмотивованості до навчання з невстигаючими студентами і поряд з цим
змінити технології навчання з успішними студентами – переможцями
олімпіад, конкурсів тощо.
Відп. – перший проректор з науково-педагогічної роботи
проф. Бобирьов В.М.,
начальник відділу з науково-педагогічної роботи
та організації навчально-наукового процесу проф. Білаш С.М.,
керівник сектору інформатизації навчального процесу
та контролю якості освіти доц. Бєляєва О.М.
Терм. викон. – протягом 2017 року.
2.3. Запровадити на кафедральних засіданнях щомісячний аналіз успішності
студентів з метою організації надання додаткових освітніх послуг для
невстигаючих студентів та забезпечення поглибленого вивчення навчальної
дисципліни з відмінниками.
Відп. – завідувачі кафедр.
Терм. викон. – постійно.
2.4. З метою оцінки результативності всіх видів роботи науковопедагогічними працівниками академії як невід’ємної складової системи
забезпечення якості освіти у Вищому державному навчальному закладі
України «Українська медична стоматологічна академія», визначення місця

кожного викладача у загальному рейтингу науково-педагогічних працівників
шляхом прозорого і об’єктивного оцінювання якісних і кількісних показників
професійно-педагогічної діяльності запровадити європейську рейтингову
систему контролю якості надання освітніх послуг FEET BAC.
Відп. – начальник відділу з науково-педагогічної роботи
та організації навчально-наукового процесу проф. Білаш С.М.,
керівник сектору інформатизації навчального процесу
та контролю якості освіти доц. Бєляєва О.М.
Терм. викон. – березень, 2017 року.
2.5. Запровадити щомісячний кафедральний аналіз рейтингу викладачів
з обов’язковим відображенням обговорення його у протоколах кафедри для
оперативного прийняття завідувачем відповідних управлінських рішень.
Відп. – завідувачі кафедр.
Терм. викон. – протягом 2017 року.
2.6. Для запровадження системи визначення результативності діяльності
науково-педагогічних працівників академії та з метою формування їх
рейтингу створена відповідна комісія надаватиме наприкінці навчального
року рекомендації кадровій комісії з прийняття управлінських рішень
стосовно викладачів, які мають найнижчі рейтингові позиції.
Відп. – перший проректор з науково-педагогічної роботи
проф. Бобирьов В.М.
Терм. викон. – постійно.
3. Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної
освіти проф. Скрипника І.М. про підсумки державної атестації лікарівінтернів на визначення знань і практичних навичок у січні 2017 року
прийняти до відома.
3.1. Враховуючи недостатній рівень знань з питань спеціальної військовомедичної підготовки, питань військової хірургії (зокрема, вогнепальні
поранення) завершити створення навчально-методичної документації щодо
викладання військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій
у відповідності з програмою та урахуванням профільних рекомендацій
фахівців військово-медичної академії.
Відп. – завідувачі кафедр.
Терм. викон. – до 30.06.2017 року.
3.2. Посилити контроль над підготовкою лікарів-інтернів до складання
ліцензованого іспиту «Крок – 3. Загальна лікарська підготовка».
Відп. – в.о. директора Навчально-наукового інституту
післядипломної освіти ВДНЗУ «УМСА» доц. Марченко А.В.
Терм. викон. – до 28.03.2017 року, в наступний – постійно.
Фах «Неврологія»
3.3. Посилити контроль за підготовкою та засвоєнням питань з діагностики
та лікування сомато-неврологічних захворювань, практичних навиків
неврологічного обстеження вагітних з патологією нервової системи.
Відп. – завідувач кафедри проф. Литвиненко Н.В.
Терм. викон. – постійно.

Фах «Психіатрія»
3.4. Для покращення якості підготовки лікарів-інтернів розробити
відповідні доповнення в методичних розробках лекцій з урахуванням
сучасних стандартів та настанов по веденню хворих з психічними
розладами.
Відп. – завідувач кафедри проф. Скрипніков А.М.
Терм. викон. – до 30.06.2017 року.
Фах «Медицина невідкладних станів»
3.5. Клопотати про створення та належне укомплектування навчальнотренінгового центру комплексної практичної підготовки лікарів-інтернів та
слухачів-курсантів.
Відп. – завідувач кафедри проф. Потяженко М.М.
Терм. викон. – до 30.06.2017 року.
3.6. Удосконалювати підготовку лікарів-інтернів
з фаху «Медицина
невідкладних станів» на кафедрі педіатрії в контексті програми
ІКАТ (Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Комп’ютеризована
Адаптація і Тренінг) згідно уніфікованого клінічного протоколу первинної
медичної допомоги «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку» (наказ МОЗ
України № 438 від 12.05.2016 року).
Відп. – завідувач кафедри проф. Потяженко М.М.,
завідувач кафедри проф. Крючко Т.О.
Терм. викон. – постійно.
4. Звіт голови спеціалізованої вченої ради проф. Ткаченка П.І. про
роботу спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 по захисту дисертацій зі
спеціальності 14.01.22 – Стоматологія за 2016 рік затвердити.
5. Обрати проф. Ксьонза І.В. на посаду проректора з науково-педагогічної
та лікувальної роботи.
Обрати доц. Рябушка М.М. на посаду декана медичного
факультету № 1.
Обрати д.мед.н. Герасименко Л.О. на посаду професора кафедри
психіатрії, наркології та медичної психології.
Обрати на посаду доцента кафедри:
- к.мед.н. Васько Л.М. – кафедри онкології та радіології з радіаційною
медициною;
- к.мед.н. Жукову Т.О. – кафедри онкології та радіології
з радіаційною медициною;
- к.мед.н. Лавренко А.В. – кафедри внутрішньої медицини № 3
з фтизіатрією;
- к.мед.н. Якушко О.С. – кафедри гістології, цитології та ембріології.
Підтримати висування циклу праць асистента кафедри хірургії № 2,
к.мед.н. Оганезян А.Г. на здобуття щорічної премії Президента України
для молодих вчених 2017 року.
6. Розгляд питань:
а). Внести зміни до Колективного договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом академії на 2017 – 2018 роки.

б). Інформацію:
- про участь проф. Скрипника І.М. в роботі Комітету з питань охорони
здоров’я Верховної Ради України, проведеної 14 лютого 2017 року,
прийняти до відома;
про призначення проф. Дев’яткіної Т.О., доц. Бабаніної М.Ю.,
доц. Маслової Г.С., доц. Борзих О.А., доц. Цвіренко С.М.,
доц. Пелипенка О.В. виконуючими обов’язки завідувача кафедри
прийняти до відома;
- про Інституційний репозитарій як інформаційно-технологічну систему
відкритого доступу до інтелектуальних продуктів академічної спільноти:
перші кроки прийняти до відома та виконання;
- про роботу французько-української освітньої програми для лікарів України
прийняти до відома.
в). Підтримати звернення Донецького національного медичного університету
(м. Лиман) щодо висування підручника для студентів і лікарів
«МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ» на здобуття Державної премії
України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
г). Затвердити:
- зміни та доповнення до «Положення про порядок призначення та виплати
стипендій, матеріальної допомоги та заохочення студентам, клінічним
ординаторам, аспірантам та докторантам Вищого державного навчального
закладу України «Українська медична стоматологічна академія»;
- до видання монографію «Аутоагресивна поведінка підлітків», автори –
Погорілко О.В., Скрипніков А.М., Герасименко Л.О., Ісаков Р.І.;
- до видання монографію «Клінічні і лабораторні особливості виготовлення
металокерамічних зубних протезів», автори – Король Д.М., Рамусь М.О.,
Король М.Д., Дорубець А.Д.;
- до друку журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник
Української медичної стоматологічної академії». – Вип. 2, Т. 17. – 2017 рік;
до друку журнал «Вісник проблем біології і медицини». – Вип. 1. –
2017 рік;
- до друку журнал «Український стоматологічний альманах». – № 1. –
2017 рік.
д). Рекомендувати подання кандидатур серед студентської молоді академії:
- студентки V курсу медичного факультету № 1 Ваценко А.І.
на призначення академічної стипендії Президента України;
- студента ІІІ курсу стоматологічного факультету Скрипника М.І.
на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України;
- студента V курсу медичного факультету № 1 Омельяненко Р.Ю.
на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України
обдарованим студентам з числа інвалідів.
Секретар спільного засідання

В. Філатова

