
РІШЕННЯ 

Вченої ради Харківського національного медичного університету 

на засіданні, яке було присвячено початку нового 2020–2021 н. р. 
 

31 серпня 2020 р. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету проф. 

В.А. Капустника «Підсумки роботи колективу Харківського національного ме-

дичного університету у 2019–2020 навчальному році та завдання на наступний 

навчальний рік», Вчена рада  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Визнати роботу колективу університету у 2019/2020 навчальному 

році такою, яка повною мірою відповідала Статутним завданням, положенням 

Концепції розвитку Харківського національного медичного університету на 

2015-2025 рр., завданням Комплексного плану роботи на навчальний рік із за-

безпечення основних напрямків діяльності; вважати Комплексний план роботи 

на  2019/2020 навчальний рік із забезпечення основних напрямків діяльності в 

цілому виконаним. 

 

2. Спрямувати зусилля на подальший розвиток та удосконалення внутріш-

ньоуніверситетської системи забезпечення якості освіти, зокрема, шляхом моніто-

рингу, перегляду та акредитації освітніх програм; формування постійно діючої 

системи соціологічних досліджень як механізму зворотнього зв’язку з усіма стей-

кхолдерами освітнього процесу; широкого запровадження аналітичних інформа-

ційно-освітніх технологій; реалізації пілотного проекту «Електронний деканат». 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи проф. 

В.Д. Марковський, в.о. проректора з науково-

педагогічної роботи доц. І.В. Лещина, директор 

ННІ ЯО, директор ННІ ПО, директор ННІ ПІГ, 

декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

 

3. Забезпечити реальне студентоцентроване навчання; можливість об-

рання кожним студентом індивідуальної освітньої траєкторії; суттєво посилити 

методологічну складову організації освітнього процесу шляхом організації ро-

боти методичних комісій як центрів інновацій та передової думки; використан-

ня в навчальному процесі сучасних інтерактивних технологій; завершити підго-

товку до проведення атестації випускників у форматі об’єктивного структуро-

ваного практичного (клінічного) іспиту. 

Відповідальні: в.о. проректора з науково-педагогічної роботи 

доц. І.В. Лещина, проректор з науково-

педагогічної роботи проф. В.Д. Марковський, ди-

ректор ННІ ЯО, директор ННІ ПО, директор ННІ 

ПІГ, декани факультетів, завідувачі кафедр, орга-
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ни студентського самоврядування. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

 

4. Розробити комплекс заходів з підвищення педагогічної майстерності 

викладачів, постійного удосконалення педагогічних знань та практичних нави-

чок організації навчального процесу; розробити Програму опанування виклада-

чами клінічних кафедр симуляційних технологій навчання; створити дистан-

ційну платформу безперервного професійного розвитку лікарів. 

Відповідальні: в.о. проректора з науково-педагогічної роботи 

доц. І.В. Лещина, проректор з науково-

педагогічної роботи проф. В.Д. Марковський, ди-

ректор ННІ ЯО, директор ННІ ПО. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

 

5. Розробити методологічні підходи до запровадження змішаного на-

вчання в університеті; проаналізувати досвід організації занять у дистанційно-

му режимі з метою визначення подальших напрямків розвитку та підвищення 

ефективності дистанційного навчання. 

Відповідальні: в.о. проректора з науково-педагогічної роботи 

доц. І.В. Лещина, проректор з науково-

педагогічної роботи проф. В.Д. Марковський, ди-

ректор ННІ ЯО, директор ННІ ПО, директор ННІ 

ПІГ, декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

 

6. Розробити підходи до впровадження ключових показників діяльності 

(KPI) університету; об’єктивізувати рейтингове оцінювання роботи кафедраль-

них колективів та підрозділів виключно на підставі критеріїв провідних світо-

вих рейтингів та оцінювань. 

Відповідальні: в.о. проректора з науково-педагогічної роботи 

доц. І.В. Лещина, проректор з науково-

педагогічної роботи проф. В.Д. Марковський, ди-

ректор ННІ ЯО, директор ННІ ПО, директор ННІ 

ПІГ, декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

 

7. Зосередити зусилля наукової спільноти університету на розвитку про-

ривних ідей та технологій, наукових технологій сталого розвитку; продовжити 

розвиток міжнародного партнерства та інтернаціоналізації медичної освіти; ус-

пішно реалізувати вимоги міжнародної інституціональної акредитації.  

Відповідальні: проректор з наукової роботи проф. 

В.В. М’ясоєдов, директор ННІ ПІГ, директор 

ННІ ЯО, директор ННІ ПО, керівник відділу 

міжнародних зв’язків, декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 
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Термін виконання: протягом навчального року. 

 

8. Визначити перспективні заходи для сталого фінансового забезпечення 

та розвитку університету, забезпечити ефективне використання коштів у сучас-

них соціально-економічних реаліях. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи проф. 

В.В. М’ясоєдов, в.о. проректора з науково-

педагогічної роботи доц. І.В. Лещина, проре-

ктори з науково-педагогічної роботи проф. 

В.Д. Марковський, проф. Ю.К. Резуненко, 

проф. І.В. Летік, проректор з АГР 

Б.А. Залевський, головний бухгалтер, нача-

льник планово-фінансового відділу. 

Термін виконання: на протязі навчального року. 

 

9. Спрямувати необхідні кадрові та фінансово-матеріальні ресурси на по-

дальший розвиток університетських клінік, створення університетського кліні-

ко-діагностичного центру.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 

проф. Ю.К. Резуненко, проректор з АГР 

Б.А. Залевський, головний бухгалтер, нача-

льник планово-фінансового відділу началь-

ник відділу кадрів, директори університет-

ських клінік. 

Термін виконання: на протязі навчального року. 

 

10. Розширити напрямки виховної роботи, модернізувати інфраструктуру 

фізичного виховання і спорту; сприяти подальшому розвитку системи студент-

ського самоуправління та залученню студентського активу до участі у розбудо-

ві внутрішньоуніверситетської системи забезпечення якості освіти та управлін-

ських структур університету.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 

проф. І.В. Летік, директор ННІ ПО, директор 

ННІ ПІГ, декани факультетів, представники 

органів студентського самоврядування. 

Термін виконання: на протязі навчального року. 

 

11. Затвердити Комплексний план роботи Харківського національного 

медичного університету на 2020–2021 н. р. 

 

12. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на ректора 

університету проф. В.А. Капустника. 

 


