
Рішення 

Вченої Ради за розглядом питання «Про результати лікувально-

профілактичної роботи клінічних кафедр та університетських 

клінік Харківського національного медичного університету у 

2019 році та перспективи розвитку і співпраці з медичними 

закладами міста та області на 2020 рік» 

 

20 травня 2020 р. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-

педагогічної роботи, професора Ю.К. Резуненко щодо організації та 

проведення лікувальної роботи в університеті, Вчена Рада констатує, що 

лікувальна робота співробітників клінічних кафедр університету та 

університетських клінік в поєднанні з навчальною, науковою та виховною 

роботою у 2019 році була спрямована на  виконання заходів з покращення 

якості та наукової обґрунтованості надання всіх видів медичної допомоги, 

забезпечення на належному рівні діагностичного, лікувального та 

навчального процесу. 

З метою подальшого підвищення якості і ефективності спільної 

роботи клінічних кафедр університету та закладів охорони  здоров’я,  

раціонального використання існуючих ресурсів для забезпечення 

практичної складової освітнього процесу з підготовки лікарських кадрів,  

подальший розвиток  та удосконалення співробітництва з органами 

практичної охорони  здоров’я в умовах реформування  галузі охорони 

здоров’я, Вчена рада 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Вважати виконання лікувально-консультативної роботи 

співробітниками клінічних кафедр та клінічних структурних підрозділів 

університету задовільною. 

 

2. Спрямувати роботу клінічних кафедр та клінічних підрозділів 

університету на  подальше підвищення якості медичної освіти, поетапну 

реалізацію положень, визначених основними напрямами державної 

політики в галузі охорони здоров’я України.  

Відповідальні проректори  з науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Термін виконання: протягом  2020 року. 

 

3. Розробляти нові підходи для підвищення якості та ефективності 

спільної роботи клінічних кафедр університету та закладів охорони 

здоров’я в умовах реформування вторинної і третинної ланки медичної 
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допомоги та зміни системи фінансування за надані медичні послуги з 

Національної служби здоров’я України. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної, 

(лікувальної) роботи, завідувачі 

клінічних кафедр 

Термін виконання: протягом 2020 року.  

 

4. Переглянути кількісний та якісний склад існуючих клінічних баз, 

площу, яку займають кафедри на клінічних базах, з метою можливого 

проведення їх оптимізації. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної 

(лікувальної) роботи, завідувачі 

клінічних кафедр 

Термін виконання: травень-вересень 2020 року.  

 

5. Встановити дієвий контроль за організацією, удосконаленням та 

фактичним виконанням лікувально-діагностичної роботи науково-

педагогічними працівниками клінічних кафедр, здійснення обліку та 

звітності. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної 

(лікувальної) роботи, завідувачі 

клінічних кафедр 

Термін виконання: протягом 2020 року. 

 

6. Контроль за виконанням рішення Вченої Ради покласти на 

проректора з науково-педагогічної роботи Резуненка Ю.К. 


