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 №___________________
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витяг
з протоколу № 5 засідання Вченої Ради 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
від 24.04.2018 року

Присутні 77 членів Ради з 85.
Голова засідання: Голова Вченої Ради, 

Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор
Рожко Микола Михайлович 

Секретар засідання: Вчений секретар Ради, к.мед.н., доцент
Багрій Микола Миколайович

СЛУХАЛИ: про рекомендацію циклу робіт, спільних досягнень
авторського колективу у складі Бадюка М. І., Білого В. Я., Галушки А. М., 
Гудими А. А., Заруцького Я. Л., Лазоришинця В. В., Луріна І. А., 
Рощіна Г. Г., Савицького В. Л., Усенка О. Ю. на тему: «Реформування 
військово-медичної освіти України: теоретико-методологічне
обґрунтування і практичне впровадження системи підготовки медичних 
фахівців для сил оборони та медицини катастроф» у номінації «Наукові 
досягнення в галузі освіти» гідні присудження Державної премії України 
в галузі освіти 2018 р. -  за видатні досягнення в наукових дослідженнях з 
педагогіки, психології, теорії освіти, що сприяють розвитку педагогічної 
науки, позитивно впливають на суспільний прогрес та інтелектуальний 
розвиток, утверджують високий авторитет вітчизняної науки в галузі 
освіти загальнодержавного та міжнародного рівнів через створення умов, 
обгрунтування та побудову моделі єдиного освітнього простору щодо 
підготовки медичних фахівців для сил оборони та медицини катастроф 
України, що має важливе оборонне значення і суттєво впливає на 
національну безпеку України в умовах гібридної війни.
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ВИСТУПИЛИ: Доктор медичних наук, професор Левченко В.А. зауважив, що 
в даний час існує не мало лікувально-тактичних концепцій ведення 
потерпілих із бойовою травмою, які спрямовані на збереження життя пацієнта, 
усунення ранніх і пізніх ускладнень, але поруч із цим вимогою часу є 
потреба в зміні моделі підготовки фахівців всіх рівнів як цивільної так і 
військової системи охорони здоров’я шляхом впровадження інноваційних 
освітніх технологій теоретичної і практичної підготовки студентів ВНЗ, 
лікарів, викладачів із питань невідкладної хірургічної допомоги в осередках 
бойових дій, масових санітарних втрат під час збройних конфліктів та 
надзвичайних ситуацій мирного часу.
Особливої уваги заслуговує цикл робіт, виконаних в цьому напрямку 
авторським колективом у складі Бадюка М. І., Білого В. Я., Галушки А. М., 
Гудими А. А., Заруцького Я. Л., Лазоришинця В. В., Луріна І. А., 
Рощіна Г. Г., Савицького В. Л., Усенка О. Ю. на тему: «Реформування 
військово-медичної освіти України: теоретико-методологічне
обґрунтування і практичне впровадження системи підготовки медичних 
фахівців для сил оборони та медицини катастроф», в яких представлені 
інноваційні підходи в організації фахової підготовки студентів і лікарів, з 
питань невідкладної хірургічної допомоги при політравмі, відповідно до 
існуючих концепцій ранньої тотальної допомоги, контролю ушкоджень. 
Саме високий рівень додипломної підготовки -  основа якості професійної 
діяльності лікаря в умовах надзвичайних ситуацій.

УХВАЛИЛИ: даний цикл робіт, спільних досягнень авторського колективу 
у складі Бадюка М. І., Білого В. Я., Галушки А. М., Гудими А. А., 
Заруцького Я. Л., Лазоришинця В. В., Луріна І. А., Рощіна Г. Г., 
Савицького В. Л., Усенка О. Ю. на тему: «Реформування військово- 
медичної освіти України: теоретико-методологічне обґрунтування і
практичне впровадження системи підготовки медичних фахівців для сил 
оборони та медицини катастроф» у номінації «Наукові досягнення в галузі 
освіти» гідні до присудження Державної премії України в галузі освіти
2018 р.

Рішення прийнято одноголосно відкритим голосуванням: «За» - 77 голосів; 
«Проти» - не б)

Голова Вчено

Вчений секре

РОЖКО М.М.

БАГРІЙ М.М.


