Рішення Вченої Ради
Харківської медичної академії післядипломної освіти
від 27 травня 2016 року (протокол № 5)

1. СЛУХАЛИ: Звіт про роботу терапевтичного факультету.

УХВАЛИЛИ: Вважати роботу терапевтичного факультету ХМАПО
за 2015 рік задовільною.
1.Посилити роботу деканату щодо контролю виконання виробничого плану, у
тому числі планових госпрозрахункових циклів.
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедрами. Термін: протягом року.
2.Здійснювати контроль відвідування занять слухачами на циклах ТУ, СП, ПАЦ.
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедрами.
3.Продовжити роботу по перевірці стану документації на кафедрах факультету.
Відповідальні: декан факультету.
Термін: постійно
4.Здійснювати видавничу діяльність як на паперових носіях так і в електронному
варіанті, публікувати статті у виданнях бази Scopus.
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедрами.
Термін: постійно
5.Покращити роботу на факультетi по складанню методичних рекомендацій та
посібників з грифом МОЗ, приділити увагу складанню методичних матеріалів для
самостійної роботи слухачів, циклів з елементами дистанційного навчання
Вiдповiдальні: декан факультету, завiдувачi кафедрами.
Термін: постійно
6.Проаналізувати показники рейтингу кафедр факультету ї можливість їх
покращення.
Вiдповiдальні: декан факультету, завiдувачi кафедрами.
Термін: постійно
7.Завідувачам кафедр факультету зважено планувати підвищення кваліфікації з
дидактики, інформатики, дистанційного навчання, мовної підготовки.
Відповідальні: декан факультету, завiдувачi кафедрами.
Термiн: постiйно
2. СЛУХАЛИ: Про підсумки складання державного ліцензійного іспиту Крок-3
«Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія» в березні 2016 р.

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати складання іспиту “Крок 3” у березні 2015 р. задовільним.

2. З перших днів навчання в академії проводити роботу з лікарями-інтернами
щодо необхідності підготовки та складання іспиту “Крок 3”.
Відповідальні: відділ інтернатури, завідувачі кафедр,керівники лікарів-інтернів

3. Провести цикл занять “Невідкладні стани”156 годин з метою підготовки до
“Крок 3. ЗЛП” та 72 години - “Крок 3. Стоматологія”. Включити до розкладу
заняття з психологом (тренінг).
Відповідальні: відділ інтернатури, завідувачі кафедр, керівники лікарів-інтернів

4. Проводити базисний та проміжний контролі знань лікарів-інтернів з питань
іспиту «Крок 3» під час навчання в інтернатурі.
Відповідальні: керівники лікарів-інтернів.

5. Поряд з основною програмою інтернатури з перших днів навчання приділяти
увагу питанням іспиту «Крок 3», контролювати підготовку до іспиту.
Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники лікарів-інтернів

6. Формувати “групи ризику” з лікарів-інтернів, які незадовільно склали пробний
іспит “Крок 3” та проводити індивідуальні заняття з підготовки до іспиту.
3. СЛУХАЛИ: Про роботу Ради молодих вчених.
УХВАЛИЛИ:
1. Визнати роботу Ради молодих вчених задовільною.
2. Провести підсумкову конференцію молодих вчених у 2016 р. з виданням
збірника тез.
Відповідальні: к.мед.н. Волошин К.В., Рада молодих вчених
Термін: листопад 2016 р.
3. Розширити співпрацю із товариствами молодих
післядипломної освіти України.
Відповідальні: к.мед.н. Волошин К.В., Рада молодих вчених
Термін: постійно.

вчених
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4. Продовжити співпрацю та проведести спільно із ДУ “ІОЗДП” НАМНУ
конференцію молодих вчених з виданням збірника тез.
Відповідальні: к.мед.н. Волошин К.В., Рада молодих вчених
Термін: березень 2017 р.
5. Організувати та провести англомовні секції на конференціях молодих вчених.
Відповідальні: к.мед.н. Волошин К.В., Рада молодих вчених.
Термін: жовтень, листопад 2016 р.
4. Звіти завідувачів кафедр

4.1. СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри медичної паразитології та тропічних
хвороб, д.мед.н. професора Бодні К.І.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача кафедри медичної паразитології та
тропічних хвороб, д.мед.н. професора Бодні К.І. і продовжити контракт на 5 років.
4.2. СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри торако-абдомінальної хірургії, д.мед.н.,
професора Велигоцького М.М.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача кафедри торако-абдомінальної хірургії,
д.мед.н., професора Велигоцького М.М. і продовжити контракт на 5 років.
4.3. СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри ендоскопії та хірургії д.мед.н.,
професора Велигоцького О.М.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача кафедри ендоскопії та хірургії д.мед.н.,
професора Велигоцького О.М. і продовжити контракт на 5 років.
4.4. СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри стоматології та терапевтичної
стоматології, д.м.н. професора Куцевляк В.Ф.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача кафедри стоматології та терапевтичної
стоматології, д.м.н. професора Куцевляк В.Ф. і продовжити контракт на 5 років.
4.5. СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу, д.м.н.
професора Маврова Г.І.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт завідувача кафедри дерматовенерології та
ВІЛ/СНІДу, д.м.н. професора Маврова Г.І. і продовжити контракт на 5 років.
5. СЛУХАЛИ: затвердження тем дисертаційних робіт.

УХВАЛИЛИ: затвердити теми дисертаційних робіт.

