
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

« //»,г 2017 р. м. Одеса № / З"3  - я

Про введення в дію
рішення Вченої ради ОНМедУ від
16.03.2017 року.

На виконання ч. 6 ст. 36 Закону України “Про вищу освіту”, ч. 5 п. 1 Статуту 
ОНМедУ, Положення про Вчену раду ОНМедУ, затвердженого Вченою радою 
ОНМедУ від 31.08.2015 року та рішення Вченої ради ОНМедУ (протокол № 8 
від 16.03.2017 року).

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію рішення вченої ради від 16.03.2017 р.:
1) рекомендувати для отримання вчених звань:

- проф. по каф. хірургії з п/п - д.мед.н. Ткаченка Олександра Івановича,
- проф. по каф. організації та економіки фармації - д.фарм.н. Унгурян 

Ліану Михайлівну,
- доц. по каф. педіатрії - к.мед.н. Веселік Наталію Леонідівну,
- доц. по каф. педіатрії з п/п - к.мед.н. Васильченко Лілію Вікторівну,
- доц. по каф. фтизіопульмонології - к.мед.н. Лекан Оксану Ярославівну,
- доц. по каф. загальної хірургії та військової медицини - к.мед.н. 

Шаповалова Віталія Юрійовича,
- доц. по каф. загальної хірургії та військової медицини - к.мед.н. 

Герасименка Олега Сергійовича,
- доц. по каф. терапевтичної стоматології - к.мед.н. Давиденко Ольгу 

Миколаївну,
- доц. по каф. терапевтичної стоматології - к.психол.н. Коваля Степана 

Миколайовича.
2) рекомендувати заключити трудовий договір на посади: 
зав. каф. ортопедичної стоматології — доц. Рожком Павлом 

Дмитровичем,
- доц. каф. педіатрії № 3 з п/п - к.мед.н. Копійкою Ганною Кузьмівною,
- доц. каф. фізіології - к.б.н. Онуфрієнко Оксаною Вікторівною,
- доц. каф. внутрішньої медицини - доц. Муравською Оленою 

Мар'янівною.
3) Розробити систему заохочення членів профкому співпрацівників 

університету. Відповідальний — голова профкому університету, проф. 
Ю.В.Сухім.

4) Розробити нову редакцію колективного договору профкому 
співпрацівників ОНМедУ. Відповідальний — голова профкому університету,



проф. Ю.В.Сухін.
5) СНТ та ТМВ підготувати та провести науково-практичну конференцію 

з міжнародною участю, присвячену 100-річчю з дня народження професора І.Г. 
Герцена “Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини” 27-28 
квітня 2017 року. Відповідальний — куратор СНТ і ТМВ університету, проф. 
О.Г.Юшковська.

6) Оголосити 27-28 квітня 2017 року в університеті “Днями студентської 
науки” та розробити відповідний план наукових заходів. Відповідальний — 
куратор СНТ і ТМВ університету, проф. О.Г.Юшковська.

7) Скласти і затвердити кошторис проведення міжнародної наукової 
конференції студентів та молодих вчених “Сучасні теоретичні та практичні 
аспекти клінічної медицини” 2017 року. Відповідальний — начальник 
економічного відділу Л.Ф.Малашевська

8) Забезпечити виконання кошторису на проведення конференції. 
Відповідальний — головний бухгалтер ГІ.В.Осташко.

9) . Підготувати місця в гуртожитку університету для проживання гостей з 
інших міст згідно заяви ради СНТ. Відповідальний — провідний інженер ЕТС 
М.Зотов

10) Затвердити ліцензійну справу про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, ступінь — 
доктор філософії, галузь знань -22 “охорона здоров'я”, спеціальність 228 
педіатрія.

11) Затвердити положення про відділ з організації лікувальної роботи 
О! ІМедУ (додається).

Ректор В.хМ.Запорожан


