
РІШЕННЯ 

Вченої Ради за розглядом питання «Про стан і перспективи розвитку 

інформаційно-бібліотечного забезпечення навчальної, методичної, науково-

дослідної та виховної роботи в ХНМУ». 

 

19 листопада 2020 року 

 

Прослухавши і обговоривши доповідь директора Наукової бібліотеки 

І.В. Киричок «Про стан і перспективи розвитку інформаційно-бібліотечного 

забезпечення навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи в 

ХНМУ», Вчена Рада відзначає, що Наукова бібліотека є головним 

інформаційним центром університету, у своїй діяльності використовує 

інноваційні форми роботи, створює академічний інформаційно-ресурсний 

простір, забезпечує доступу до традиційного й цифрового контенту, проводить 

інформаційно-аналітичну, культурно-просвітницьку та виховну роботу й сприяє 

поширенню знань. У 2020 році Наукова бібліотека відзначила 100-річчя свого 

заснування. 

Розглянувши стан та перспективні напрями інформаційно-бібліотечного 

забезпечення навчальної, методичної, виховної та науково-дослідної роботи в 

ХНМУ Вчена рада Харківського національного медичного університету  

П О С Т А Н О В Л Я Є: 

 

1. Визнати роботу Наукової бібліотеки інформаційно-бібліотечного 

забезпечення навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи в 

ХНМУ такою, що відповідає сучасним вимогам до бібліотек ЗВО. 

 

2. Надавати інформаційну підтримку проведення освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання шляхом забезпечення 

безперебійного доступу до електронних інформаційних ресурсів, надання 

онлайн-послуг та онлайн-консультацій. 

Відповідальні – директор Наукової бібліотеки 

                                   Термін виконання – постійно 

 

3. Проводити придбання навчальної літератури з попереднім плануванням 

та замовленням видань, орієнтуючись на національні (базові) підручники і 

посібники. 

Відповідальні – проректор з науково-педагогічної 

роботи проф. В.Д. Марковський, в.о. 

проректора з науково-педагогічної 

роботи доц. І.В. Лещина, завідувачі 

кафедр, керівники структурних 

підрозділів ХНМУ, директор Наукової 

бібліотеки 

Термін виконання  – постійно 

 



4. Продовжити наповнення модуля АСУ «Book path» / «Шлях 

книги» інформацією про видавничу діяльність кафедр. Створити робочу групу з 

відповідальних за проходження етапів затвердження видань в модулі АСУ. 

Посилити контроль на кафедрах щодо передачі виданих співробітниками 

університету друкованих до фонду Наукової бібліотеки та електронних версій 

до Репозитарію ХНМУ. 

Відповідальні – проректор з науково-педагогічної 

роботи проф. В.Д. Марковський, 

в.о. проректора з науково-педагогічної 

роботи доц. І.В. Лещина,  директор ННІ 

ЯО ХНМУ проф. І.В. Завгородній, 

завідувачі кафедр, керівники 

структурних підрозділів ХНМУ, 

директор Наукової бібліотеки 

Термін виконання – постійно 

 

5.  Забезпечити участь кафедр у створенні Науковою бібліотекою 

паспорта інформаційного забезпечення навчальних дисциплін літературою, 

наявною у бібліотечному фонді, налагодити зворотний зв’язок. 

Відповідальні – проректор з науково-педагогічної 

роботи проф. В.Д. Марковський, 

в.о. проректора з науково-педагогічної 

роботи доц. І.В. Лещина, завідувачі 

кафедр, керівники структурних 

підрозділів ХНМУ, директор Наукової 

бібліотеки 

Термін виконання – постійно 

 

6. Продовжити передплату програми тестів USMLE. Розглянути можливість 

передплати на 2021 рік доступу до електронних освітніх та наукових ресурсів. 

Відповідальні – проректор з науково-педагогічної 

роботи проф. В.Д. Марковський, 

в.о. проректора з науково-педагогічної 

роботи доц. І.В. Лещина, директор ННІ 

ЯО ХНМУ проф. І.В. Завгородній, 

завідувачі кафедр, директор Наукової 

бібліотеки 

Термін виконання – грудень 2020 – січень 2021 року 

 

 

7. Продовжити участь у розбудові системи забезпечення академічної 

доброчесності та етики академічних взаємовідносин. Інформувати учасників 

освітнього процесу про засади доброчесних практик з використанням 

різноманітних форм і методів, проводити перевірку робіт на наявність 

текстових запозичень. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи проф. В.В. 

М’ясоєдов, проректор з науково-



педагогічної роботи проф. В.Д. 

Марковський, в.о. проректора з науково-

педагогічної роботи доц. І.В. Лещина, 

директор ННІ ЯО ХНМУ проф. І.В. 

Завгородній, завідувачі кафедр, 

керівники структурних підрозділів 

ХНМУ, директор Наукової бібліотеки 

Термін виконання – постійно 

 

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

наукової роботи проф. В.В. М’ясоєдова. 

 


