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Вченої ради від 22.12.2016 р.
На виконання ч.б 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 рішень Вченої ради ОНМедУ (протокол № 5
від 22.12.2016 року).
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НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію рішення Вченої ради університету від 22.12.2016 р.:
1) рекомендувати для отримання вчених звань:
- доцента по кафедрі біофізики, інформатики і медапаратури к.мед.н.
Ненову Оксану Миколаївну;
- доцента по кафедрі неврології к.мед.н. Чемересюк Інну Георгіївну;
- доцента по кафедрі фтизіпульмонології к.мед.н. Леоненко Бродецьку
Оксану Миколаївну;
- доцента по кафедрі сімейної медицини та загальної практики к.мед.н.
Чернецьку Ганну Василівну;
- доцента по кафедрі урології та нефрології к.мед.н. Савчук Руслана
Валерійовича;
- доцента по кафедрі урології та нефрології к.мед.н. Дехтяр Юрія
Миколайовича;
- доцента по кафедрі акушерства і гінекології д.мед.н. Шпака Ігоря
Вікторовича.
2) Ухвалити та затвердити доповідь проректора з науково-педагогічної
роботи, професора Бажори Ю.І. на тему «Підсумки наукової діяльності та
підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті».
3) Затвердити план наукової роботи та план підготовки кадрів вищої
кваліфікації університету на 2017 рік.
4) Ухвалити та рекомендувати до прийняття план антикорупційних
заходів ОНМедУ на 2017 рік.
5) Рекомедувати звернутися з відкритим листом до Президента країни та
Голови Верховної Ради з проханням захистити колектив університету від
необгрунтовані
"
’
омадських організацій.

Ректор

В.М.Запорожан

РІШЕННЯ
вченої ради Одесько™ національного університету
Заслухав та обговорив доповідь проректора з ішукиво-педагогімної роботи, професора
Бажору Ю.{. на тему «Підсумки наукової діяльності та підготовки науково-педагогічних
кадрів в університеті», Вчена рада констатує, що за звітний період покращився ряд показників, які
характеризують наукову діяльність університету. В 2016 ропі виконувались 5 НДР, що
фінансувались за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету (наукові керівники
- професори Запорожан В.М., Дубініна В.Г., Сухін В.Ю., Ульянов В.О., ст. н.спів. Кравченко
Л.С.). Плідно здійснюється підготовка наукових кадрів на кафедрах, які очолюють професори
Аймедов К.В., Годлевський Л.С., Гладчук І.З., Грубнік В.В., Гулюк А.Г., Костєв Ф.І., Кресюн
В.Й., Лебедюк М.М., Тарабрін О.О., Якіменко О.О. Значно збільшилася кількість публікацій
в наукометричних виданнях та впроваджень результатів НДР в практику охорони здоров'я в
інших регіонах України; активізувалася робота СІ 10 та ТМВ (керівник професор Юшковська
0 . Г.). Разом з цим слід відзначити, що на деяких кафедрах відсутні публікації в зарубіжних та
наукометричних виданнях, показники цитування та публікацій у Scopus, індекс Хірша,
недостатньо ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та резерву
завідувачів кафедрами;
У зв’язку з викладеним вчена рада постановляє:
1. Схвалити загальний напрямок розвитку наукових досліджень та підготовку науковопедагогічних кадрів у 2016 та наступних роках.
2. Затвердити підсумки роботи Комісії щодо прийому звітів з наукової діяльності кафедр та
НДР, що фінансуються МОЗ України.
3. Затвердити представлені 15 завершених НДР, що прийняла Комісія, з яких 3 держбюджетні.
4. Затвердити звіти щодо 48 перехідних НДР, з яких 2 держбюджетні.
5. Звернути.у вагу наукових керівників на:
- докорінне поліпшення актуальності та якості виконання НДР (згідно пріоритетних
напрямків);
- необхідність переважного планування комплексних НДР;
- недостатнє впровадження результатів завершених НДР в практику охорони здоров'я в
інших регіонах України;
- кожна НДР повинна завершуватися виконаними дисертаційними роботами, оформленням
нововведень до галузевого Реєстру, інформлистів, методичних рекомендацій з грифом МОЗ
України, доповненнями до Протоколів лікування, Наказів МОЗ, інструкцій тощо;
- врахувати, що для оцінки рейтингу кафедри та якості її роботи першочергове значення
набувають публікації у зарубіжних та науково-метричних виданнях, кількість публікацій та
цитувань у Scopus, індекс Хірша.
6. Завідувачам кафедр скласти перспективний плай підготовки кадрів вищої кваліфікації з
обов’язковим дотриманням термінів виконання дисертаційних робіт.
7. Завідувачам усіх кафедр надати проректору з науково-педагогічної роботи Бажорі 10.1, до
20 січня 2017 р. затверджені на кафедральних засіданнях кандидатури резерву на завідування
кафедрою. J
8. Затвердити план наукової тематики університету на 2017 та подальші роки, що включає 62
НДР, з яких 48 перехідних, 14 знову запланованих для виконання (з завершенням у 2017 році
10 НДР, з яких 1 держбюджетна).
9. Затвердити план підготовки кадрів вищої кваліфікації на 2017 рік, в який увійдуть 147
дисертаційних робіт (ЗО докторських та 117 кандидатських, з початком виконання у 2017 році
6 докторських та 25 кандидатських; з завершенням у 2017 році 4 докторських та 36
кандидатських дисертацій)
10. Контроль за виконанням даного рішення вченої ради покласти на проректора з науковопедагогічної роботи, професора Бажору 10.1.
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РІШЕННЯ
Вченої Ради Одеського національного медичного університету на
засіданні
від 22 грудня 2016 року (протокол №
Заслухавши доповідь голови Антикорупційного комітету
ОНМедУ, проректора з науково-педагогічної роботи (питань
гуманітарної освіти та виховання) К.О. Талалаева, “Про затвердження
плану антикорупційних заходів ОНМедУ на 2017 рік”, Вчена рада
Одеського національного медичного університету ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Схвалити план антикорупційних заходів ОНМедУ на 2017 рік.
2. Відповідальний - голова Антикорупційного комітету, проректор з
науково-педагогічної роботи (питань гуманітарної освіти та виховання)
К. О. Талалаев
3.Заслухати інформацію
голови
Антикорупційного
комітету,
проректора з науково-педагогічної роботи (питань гуманітарної освіти
та виховання) К. О. Талалаева про стан виконання плану
антикорупційних заходів ОНМедУ в 2017 році на засіданні Вченої ради

