Рішення Вченої Ради
Харківської медичної академії післядипломної освіти
від 18 березня 2016 року (протокол № 3)

ВИСТУПИЛИ: Ректор Харківської медичної академії післядипломної освіти,
професор Хвисюк О. М від імені колективу академії висловив персональну
подяку та вручив Почесну грамоту доценту кафедри педіатрії Мамалуй Наталі
Іванівні за виховання гідного сина, судді господарського суду Харківської
області, який зі зброєю в руках захищав Україну та, зокрема, Донецький
аеропорт, а після демобілізації випустив книгу «Військовий щоденник».
1.СЛУХАЛИ: Звіт про роботу хірургічного факультету.

УХВАЛИЛИ: Вважати роботу хірургічного факультету ХМАПО за 2015р.
задовільною.
1. Посилити роботу на факультеті по розробці нових навчальних планів та
програм циклів тематичного удосконалення з урахуванням новітніх технологій
та досліджень кафедр.
2. Постійно проводити контроль по усуненню недоліків ведення документації
на кафедрах, знайдених при перевірці співробітниками деканату та
внутрішньовузівською інспекційною комісією.
3. Подальше впровадження в навчальний процес інноваційних методик
навчання (дистанційного і симуляційного) та телекомунікаційних технологій.
4. Продовжити роботу з резервом на всі рівні посад на кафедрах факультету
5. Постійно проводити роботу по видавничій діяльності, як на паперових носіях,
так і в електронному варіанті. Збільшити кількість виданих підручників,
навчальних посібників та метод.рекомендацій з грифом МОЗ, публікацій за
кордоном та в журналах наукометричних баз (Scopus та ін.) для покращення
рейтингових показників.
6. Активізувати роботу по підвищенню кваліфікації викладачами кафедр
хірургічного факультету в інших ВНЗ України та за кордоном
2.СЛУХАЛИ: Основний фінансовий документ – кошторис доходів і видатків на
2016 рік.
УХВАЛИЛИ: Прийняти до виконання бюджет 2016р. по видам діяльності.

1. Запровадити мінімальну заробітну плату:
з 1 січня 2016 року
- 1378грн.
з 1 травня 2016 року
- 1450грн.
з 1 грудня 2016 року
- 1550грн.
2. Вносити відповідні зміни до штатного розпису з 1 січня, з 1 травня, з 1 грудня
2016 року.
3. Брати бюджетні зобов`язання за спеціальним фондом бюджету виключно в
межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.
4. Брати бюджетні зобов'язання та здійснювати платежі тільки в межах
бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами по загальному фонду.
5. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на
заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень,
матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у
кошторисах.
3. СЛУХАЛИ: Звіт про результати проведення атестації лікарів-інтернів на
присвоєння звання «Лікар-спеціаліст» за підсумками атестації січня 2016 року.
УХВАЛИЛИ:
1. З перших днів навчання звертати увагу інтернів на особливості підготовки до
атестації, на складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3».
2. Забезпечити контроль навчання лікарів-інтернів на заочних базах з боку
викладачів кафедр ХМАПО.
3. Удосконалювати методи навчання з теоретичної підготовки та практичних
навиків з фахів.
4. Покращити підготовку до складання комп’ютерного іспиту з фаху.
.
4. СЛУХАЛИ: Звіт щодо недопущення дій, кваліфікація яких має ознаки
кримінальних порушень за Законом України «Про запобігання та протидію
корупції».

УХВАЛИЛИ: не допускати дії кваліфікація яких має ознаки кримінальних
порушень за Законом України «Про запобігання та протидію корупції»
5. СЛУХАЛИ: затвердження тем дисертаційних робіт.
УХВАЛИЛИ: затвердити теми дисертаційних робіт.

