Рішення вченої ради
Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія»
/м. Полтава/
від 16 листопада 2016 року, протокол № 4
1. За високий професіоналізм та активну громадську позицію відзначити
асистента кафедри патологічної анатомії з секційним курсом Насонова П.І.
нагородою «Відзнака ректора» з нагоди 80-річчя.
2. Затвердити звіт проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи
проф. Ксьонза І.В. про виконання умов Контракту за 5 років та
рекомендувати до участі у конкурсі за заміщення вищевказаної посади на
наступний строк.
3. Затвердити звіт завідувача кафедри українознавства та гуманітарної
підготовки доц. Лещенко Т.О. про виконання умов Контракту за 5 років та
рекомендувати до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної посади на
наступний строк.
4. Інформацію про інноваційні форми організації методичної роботи
у медичному коледжі прийняти до відома.
5. Утворити Наглядову раду Вищого державного навчального закладу
України «Українська медична стоматологічна академія» відповідно
до ст. 37 Закону України «Про вищу освіту», затвердити Положення про
її діяльність і персональний склад.
6 а). Обрати проф. Похилька В.І. на посаду проректора з науковопедагогічної та виховної роботи на наступні 5 років.
6 б). Обрати д.мед.н. Дельву М.Ю. на посаду декана медичного
факультету № 2 на наступні 5 років.
6 в). Обрати на посаду доцента кафедри:
- к.мед.н. Винник Н.І. – патологічної анатомії з секційним курсом на
наступні 2 роки;
- к.мед.н. Гордієнко Л.П. – медичної, біоорганічної та біологічної хімії
на наступні 2 роки;
- к.пед.н. Ємець А.В. – фізичного виховання та здоров’я, фізичної
реабілітації, спортивної медицини на наступні 2 роки;
- к.мед.н. Коптев М.М. – оперативної хірургії та топографічної
анатомії на наступні 2 роки;
- к.мед.н. Котелевська Т.М. – інфекційних хвороб з епідеміологією на
наступні 2 роки;
к.мед.н. Кривчун А.М. – нервових хвороб з нейрохірургією та
медичною генетикою на наступні 2 роки;
- к.мед.н. Пікуль К.В. – ендокринології з дитячими інфекційними
хворобами на наступні 2 роки;

- к.пед.н. Скріннік Є.О. – фізичного виховання та здоров’я, фізичної
реабілітації, спортивної медицини.
6 г). Присвоїти вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології
к.мед.н. Поповичу І.Ю. та надати дане рішення на затвердження до
Атестаційної колегії МОН України.
7. Розгляд питань:
а). Інформацію про наказ МОН України від 18.08.2016 року, № 997 щодо
приведення керівниками вищих навчальних закладів країни нормативноправових актів у відповідність із законодавством прийняти до відома.
б). Клопотати перед МОЗ та МОН України щодо вирішення питання про
доцільність і необхідність відкриття в академії постійно діючої докторантури
зі спеціальностей: 14.03.01 – «Нормальна анатомія» (медичні науки)
та 14.01.03 – «Хірургія».
в). Підтримати рішення Громадської ради при Полтавській обласній
державній адміністрації присвоїти ім’я Нестора Максимовича-Амбодика
з нагоди 275-річчя (07 листопада 2017 року) навчально-практичному
тренінговому центру сучасних технологій перинатальної медицини
з встановленням меморіальної дошки на будівлі Перинатального центру
Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського.
г). Рекомендувати та клопотати щодо видання з грифом МОН України:
- навчального посібника «Семіологія в стоматології», автори –
Нідзельський М.Я., Шиян Є.Г., Король М.Д. та ін.;
- навчального посібника «Історія хвороби з внутрішньої медицини», автори
– Скрипник І.М., Гопко О.Ф., Маслова Г.С. та ін.
д). Затвердити:
- тему докторської дисертації доцента кафедри дитячої хірургії
з травматологією та ортопедією доц. Пелипенка О.В.;
до
видання монографію
«Психосоціальна дезадаптація при
посттравматичному стресовому розладі у жінок», автори – Скрипніков А.М.,
Герасименко Л.О., Ісаков Р.І.;
- до видання монографію «Підшлункова залоза. Стереоморфологія
у віковому аспекті», автори – Шепітько В.І., Костиленко Ю.П.,
Пелипенко Л.Б. та ін.;
- до видання монографію «Анатомические и стереоморфологические
особенности слезных и малых слюнных желез человека», автори –
Шерстюк О.О., Пілюгін А.В., Дейнега Т.Ф. та ін.;
- до друку журнал «Світ медицини та біології». – № 4. – 2016 рік;
- до друку журнал «Український стоматологічний альманах». – № 4. –
2016 рік.
е). Надати академічну відпустку Дроздову М.В. – очному аспіранту
І року навчання кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів
терміном на один рік.

