ПЛАН РОБОТИ
ВЧЕНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Місяць
Зміст
Доповідач
Вересень 1. Про підсумки семестрового контролю Проректор з науковознань
студентів
за
результатами педагогічної роботи
весняного
семестру
2020/2021 доц. І.В. Лещина
навчального року.
2. Звіт про роботу приймальної комісії щодо Відповідальний
результатів набору студентів у 2021 році. секретар приймальної
комісії
3. Затвердження плану заходів щодо Відповідальний
організації набору студентів у 2022 році.
секретар приймальної
комісії
4. Затвердження плану заходів щодо Проректор з науковоліквідації недоліків і зауважень, які були педагогічної роботи
висловлені екзаменаційними комісіями у проф.
ході
випускних
іспитів
2020/2021 В.Д. Марковський
навчального року.
5. Поточні справи.
Жовтень 1. Про стан та організацію навчальнометодичної,
кадрової,
наукової
та Декан факультету
виховної роботи на IV медичному проф. В.Л. Ткаченко
факультеті.
2. Поточні справи.
Листопад 1. Про стан і перспективи розвитку Директор Наукової
інформаційно-бібліотечного забезпечення бібліотеки
навчальної,
методичної,
науково- І.В. Киричок
дослідної та виховної роботи в ХНМУ.

Грудень

2. Поточні справи
1. Звіти голів спеціалізованих вчених рад із Голови спецрад:
захисту дисертацій:
Д 64. 600. 01 (акушерство та гінекологія, д.мед.н., проф.
хірургія; урологія),
М.О. Щербина
Д 64. 600. 02 (стоматологія; анестезіологія
і інтенсивна терапія; клінічна
лабораторна діагностика),

д.мед.н., проф.
Р.С. Назарян

Д 64. 600. 03 (судова медицина; анатомія

д.мед.н., проф.
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людини; патологічна анатомія;
патологічна фізіологія),

І.В. Сорокіна

Д 64. 600. 04 ім. академіка Л.Т. Малої
академік НАМН
(внутрішні хвороби; педіатрія; України, д.м.н., проф.
кардіологія; нефрологія)
О.М. Біловол
Д 64.600.06 (гігієна та професійна
патологія; соціальна медицина)

д.мед.н., проф.
І.В. Завгородній

за 2021 рік та завдання щодо
удосконалення їх роботи у 2022 році.
Січень

2. Поточні справи.
1. Звіт про наукову діяльність колективу Проректор з наукової
університету за 2021 рік та виконання роботи
плану підготовки науково-педагогічних проф. В.В. М'ясоєдов
кадрів. Затвердження плану науководослідних робіт на 2022 рік.
2. Про рекомендацію
наукову роботу.

Лютий

випускників

на Декани факультетів

3. Поточні справи.
1. Про підсумки семестрового контролю Проректор з науковознань студентів за результатами осіннього педагогічної роботи
семестру 2021/2022 навчального року.
доц. І.В. Лещина

2. Поточні справи.
Березень 1. Про стан та перспективи розвитку Директор ННІ
освітніх послуг у системі післядипломної післядипломної освіти
освіти університету.
доц. В.В. В'юн
2. Про стан та перспективи, щодо Начальник відділу
поширення інтеграції університету у міжнародних зв’язків
міжнародну систему освіти, розвиток
міжнародних зв’язків.
Квітень

3. Поточні справи.
1. Про
результати
лікувально- Проректор з науковопрофілактичної роботи клінічних кафедр педагогічної роботи
та університетських клінік у 2021 році та проф. Ю.К. Резуненко
перспективи їх розвитку й співпраці з
медичними закладами міста та області на
2022 рік.
2. Поточні справи.
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Травень

1. Стан виховної роботи та гуманітарної Проректор з науковоосвіти у 2021/2022 н. р. та завдання на педагогічної роботи
наступний навчальний рік.
проф. І.В. Летік
2. Робота Наукового товариства студентів, Куратор Наукового
аспірантів, докторантів та молодих товариства
учених
університету
з
підготовки проф. Г.М. Кожина
висококваліфікованих наукових кадрів.

Червень

3. Поточні справи.
1. Стан забезпечення якості освіти в ХНМУ: Проректор з науковорезультати заходів зовнішнього та педагогічної роботи
внутрішнього
оцінювання,
подальші доц. І.В. Лещина
напрямки розвитку.
2. Про затвердження кандидатур студентів Декани факультетів.
щодо призначення іменних стипендій.
3. Поточні справи.

Червень

1. Звіти голів екзаменаційних комісій за Доповідають голови
результатами
випускних
іспитів
у екзаменаційних комісій
2021/2022 навчальному році.
2. Поточні справи.
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