Рішення Вченої Ради
Харківської медичної академії післядипломної освіти
від 15 квітня 2016 року (протокол № 4)
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1. СЛУХАЛИ: про організацію надання лікувально-консультативної
допомоги професорсько-викладацьким складом академії в період реформування
галузі охорони здоров’я за підсумками 2015 року та завдання на 2016 рік.

УХВАЛИЛИ:
1. Вважати виконання лікувально-консультативної та лікувальнодіагностичної роботи професорсько-викладацьким складом задовільним.
2. Деканам факультетів: терапевтичного (О.І.Сергієнко), хірургічного
(І.А.Соболєва), педіатричного (З.В. Єлоєва), загальної практики - сімейної
медицини (О.А. Цодікова), медико-профілактичного (К.І.Бодня):
2.1. Заслухати на засіданнях Рад факультетів стан лікувальної роботи
кафедр.
2.2. Продовжити активну участь в реформуванні галузі охорони здоров'я,
формуванні єдиного медичного простору, підвищити якість надання медичної
допомоги населенню на всіх рівнях (первинному, вторинному, третинному).
3. Продовжити підготовку до проведення виїзної атестації професорськовикладацького складу на підтвердження та присвоєння кваліфікаційних
категорій.
4. Приймати участь в засіданнях колегій Департаменту охорони, здоров’я
обласної державної адміністрації та медичних рад Департаменту охорони
здоров’я
м. Харкова, засіданнях медичних рад клінічних лікувально профілактичних закладів та проведенні аналізу їх діяльності.
5. Приймати активну участь в проведенні обласних атестаційних комісій на
присвоєння та підтвердження кваліфікаційних категорій лікарям з урахуванням
проходження ПАЦ.
6. Згідно нормативних актів МОЗ України своєчасно переглядати терміни дії
договорів про співробітництво між ХМАПО і лікувально- профілактичними
закладами.
7. Продовжити впровадження нововведень, сучасних методик діагностики
та лікування в практичну охорону здоров'я.
8. Продовжити виїзди спеціалістів кафедр в сільські райони області для
проведення медичних оглядів демобілізованим із зони АТО.
9. Вважати головним в діяльності кафедр підвищення якості лікувалоконсультативної роботи на клінічних базах шляхом впровадження протоколів та
стандартів надання медичної допомоги хворим.
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10. Підвищити персональну відповідальність керівників клінік (завідувачів
кафедр) за якість лікувальної роботи в клініках.

11. Відпрацювати графіки роботи професорсько-викладацького складу на
клінічних базах у вихідні, святкові дні та, особливо, в літній період. Затвердити
графіки у головного лікаря лікувально-профілактичного закладу.
12. Розширити висвітлення в засобах масової інформації (телебачення, радіо,
преса) проблемних питань охорони здоров'я, профілактики захворювань, зокрема
ГБ туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу, сучасних методів діагностики та
лікування, формування здорового способу життя.
13. Разом з фахівцями Департаментів охорони здоров'я обласної державної
адміністрації та Департаменту охорони здоров’я міської. Ради підготувати
пропозиції та надати у ХМАПО для формування циклів тематичного
удосконалення на 2016 рік для лікарів усіх спеціальностей з проблемних питань
охорони здоров'я Харківського регіону.
14. Продовжити роботу по організації діяльності у складі академії
«Університетської клініки».
15. Рішення Вченої Ради від 15.04.2016р. направити для виконання на
кафедри, в деканати та в структурні підрозділи академії.
2. СЛУХАЛИ: звіт про роботу педіатричного факультету.
УХВАЛИЛИ:
Вважати роботу педіатричного факультету ХМАПО за 2015 р. в цілому
задовільною. Корегування потребують наступні питання:
1. Підвищити виконавчу дисципліну та якість методичної документації.
2. Активізувати роботу на факультеті по методичному забезпеченню
самостійної роботи слухачів.
3. Покращати роботу по складанню електронних підручників.
4. Активізувати роботу по залученню позабюджетних коштів за рахунок
надання послуг по навчально-методичній і науковій роботі.
5. Впроваджувати інноваційні освітні технології
6. Заслухати звіти стосовно докторських дисертацій при тривалому терміні
їх виконання
7. Активізувати роботу з іноземними громадянами, які навчаються у
клінічній ординатурі та аспірантурі
3. СЛУХАЛИ: про рейтингове оцінювання діяльності академії за 2015 рік.
УХВАЛИЛИ: згідно результатів рейтингової оцінки основних показників
діяльності академії:
З розділу «навчально-методична робота»:
1. Активізувати видання підручників та посібників з грифом МОН України,
МОЗ України та ЦМК МОЗ України;
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2. Поліпшити підготовку лікарів-інтернів до складання ліцензійних
іспитів «Крок»;
3. Спрямувати роботу молодих вчених щодо збільшення кількості призерів в
олімпіадах та міжвузівських конференціях.
З розділу «наукова діяльність»:
1. Збільшити кількість отриманих патентів на винахід та на корисну
модель;
2. Збільшити кількість опублікованих статей у зарубіжних та вітчизняних
наукових виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах
даних;
3. Підвищити індекс Хірша ВНЗ МОЗ України
за
показниками
наукометричної бази даних Scopus, Scholar GOOGLE Національної бібліотеки ім.
В.І. Вернадського.
З розділу «міжнародне, державне та галузеве визнання роботи»:
1. Покращити роботу в напрямку участі міжнародних та державних
освітянських виставок;
2. Активізувати роботу щодо участі в міжнародних грантових програмах та
співпраці ХМАПО з іноземними закладами-партнерами.
Пропозиції щодо підвищення ефективності системи внутрішнього
забезпечення якості освіти в ХМАПО:
1. Рейтинговій комісії академії з урахуванням місця кафедр в рейтингу,
значення рейтингових показників за окремими видами діяльності та динаміки цих
показників надавати адміністрації академії пропозиції щодо управлінських рішень
стосовно заохочення кафедр, які посіли перші позиції в рейтингу, та пропозиції
щодо управлінських рішень (попереджувальних дій, штрафних санкцій) стосовно
кафедр, які посіли останні позиції в загальному рейтингу кафедр академії.
4. СЛУХАЛИ: про стан підготовки молодших медичних спеціалістів за
2015 рік та перспективи на 2016 рік.
УХВАЛИЛИ: підготовку молодших медичних спеціалістів Медичного
коледжу ХМАПО за 2015 рік визнати задовільною.
1.Продовжувати укріплення матеріально-технічної бази навчального
процесу.
2. Продовжувати удосконалення кадрового потенціалу коледжу шляхом
регулярного проведення атестацій та постійного підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
3. Зосередити увагу педагогічного персоналу по підготовці науковометодичного та навчально-організаційного забезпечення аудиторної та поза
аудиторної самостійної роботи студентів.
5.1.СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри неонатології, д.м.н. професора
Клименко Т.М.
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УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача кафедри неонатології, д.м.н.
професора Клименко Т.М. і продовжити контракт на 5 років.

5.2. СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри загальної, дитячої та онкологічної
урології, к.м.н. доцента Антоняна І.М.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача кафедри загальної, дитячої та
онкологічної урології, к.м.н. доцента Антоняна І.М. і продовжити контракт на 5
років.
5.3. СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри медичної реабілітації, спортивної
медицини та лікувальної фізкультури, д.м.н. професора Малахова В.О.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача кафедри медичної реабілітації,
спортивної медицини та лікувальної фізкультури, д.м.н. професора Малахова
В.О. і продовжити контракт на 5 років.
5.4. СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри дезінфектології та профілактики
ВЛІ, д.м.н. професора Морозовой Н.С
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача кафедри дезінфектології та
профілактики ВЛІ, д.м.н. професора Морозовой Н.С і продовжити контракт на 5
років.
5.5.СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри
пульмонології, д.м.н. професора Сіренко І.О.
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УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача кафедри дитячої фтизіатрії та
пульмонології, д.м.н. професора Сіренко І.О. і продовжити контракт на 5 років.
5.6. СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри поліклінічної педіатрії, д.м.н.
професора Цодікової О.А.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача поліклінічної педіатрії, д.м.н.
професора Цодікової О.А. і продовжити контракт на 5 років.
6.СЛУХАЛИ: про затвердження тем дисертаційних робіт.
УХВАЛИЛИ: затвердити теми дисертаційних робіт.

