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Заслухавши та обговоривши доповідь з організації виховної та 

гуманітарної освіти у Харківському національному медичному університеті 
Вчена рада констатує, що навчально-виховний процес в університеті 
реалізується у відповідності до розробленої Концепції виховної роботи в 
ХНМУ. Організація виховного процесу в університеті відбувається в активній 
взаємодії із деканами та заступниками деканів факультетів з виховної роботи, 
завідувачами кафедр, Науковою бібліотекою ХНМУ, Народним музеєм 
університету органами студентського самоврядування та студентським 
профспілковим комітетом. 

Підбиваючи певні підсумки, можна стверджувати, що 2020/2021 
навчальний рік, відмічений карантинними обмеженнями – став періодом 
самовдосконалення, відкриття нових перспектив, пошуку креативних рішень 
в організації навчально-виховного процесу. З метою подальшого 
забезпечення продуктивності всіх його складових Вчена рада 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Забезпечити розвиток усіх напрямків  роботи з національно-патріотичного, 

етично-духовного та громадсько-правового виховання здобувачів освіти. 
Продовжити розвиток україномовного середовища та мовної культури в 
університеті згідно з планом ХНМУ реалізації Стратегії популяризації 
української мови «Сильна мова – успішна мова». Проводити активну 
наполегливу роботу професорсько – викладацького складу ХНМУ з у 
вихованні майбутніх спеціалістів у кращих фахових, загальнолюдських, 
національних та громадських традиціях, забезпечив налагодження 
комунікації у новому форматі  дистанційної роботи. 
Обговорити стан, проблеми та перспективи виховної роботи і  затвердити 
план заходів, активізуючи існуючий потенціал, на вчених радах факультетів, 
засіданнях кафедр, виробничих нарадах структурних підрозділів.  

Відповідальні: декани факультетів, заступники деканів з 
виховної роботи, завідувачка кафедри української 
мови, основ психології та педагогіки Фоміна Л.В., 
ГО «Студентське самоврядування», Первинна 
профспілкова організація студентів, аспірантів та 
клінічних ординаторів ХНМУ. 

Термін: постійно. 
2. Всебічно розвивати студентське самоврядування з метою забезпечення 

виконання студентами своїх обов’язків та захисту їхніх прав, у тому числі 
серед іноземних студентів. Посилити виховну роботу в гуртожитках з метою 



 

безпеки життєдіяльності студентів і вирішення соціально-побутових 
проблем. Продовжити активний розвиток та підтримку векторних напрямів 
діяльності волонтерського руху університету за програмою «Медичний 
волонтер», паліативно-хоспісної допомоги, боротьби з актуальними 
захворюваннями, некрополеведення, шефської діяльності. Організувати 
інтерактивні проєкти з метою формування  та розвитку корпоративної 
культури у партнерстві з іншими медичними та немедичними закладами 
вищої освіти. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи 
Летік І.В., декани факультетів, заступники деканів 
з виховної роботи, ННІПО, ГО «Студентське 
самоврядування», Первинна профспілкова 
організація студентів, аспірантів та клінічних 
ординаторів ХНМУ. 

Термін: постійно. 
3. Продовжувати проводити планомірну роботу щодо дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, питань профілактики та запобігання 
проявам посадових зловживань, хабарництва та інших негативів  
відповідно до Антикорупційної програми ХНМУ. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи 
Летік І.В., декани факультетів, керівники 
структурних підрозділів. 

Термін: постійно. 
4. Організувати заходи та постійно удосконалювати роботу для забезпечення 

громадської безпеки у навчальному процесі та життєдіяльності 
університету, зокрема для студентів-іноземців. Поширити спектр форматів 
проведення інформаційно-просвітницьких заходів, які сприятимуть 
культурній адаптації студентів-іноземців. 

Відповідальні: ННІ ПІГ, декани факультетів, заступники 
деканів з виховної роботи, ГО «Студентське 
самоврядування», Первинна профспілкова 
організація студентів, аспірантів та клінічних 
ординаторів ХНМУ. 

Термін: постійно. 
 
5. Продовжити активну роботу з підтримки здорового способу життя серед 

здобувачів освіти, викладачів та співробітників університету. Активізувати 
роботу щодо залучення здобувачів освіти та співробітників університету 
до масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Постійно 
розвивати фахову роль колективу кафедри фізичного виховання та 
здоров’я, її тренерського складу при підготовці студентів університету до 
участі у спортивних змаганнях різного рівня. Зосередити увагу на 
вирішенні питань розвитку спорту вищих досягнень. Посилити 
інформаційну складу заходів формування здорового способу життя та 



 

попередження шкідливих звичок ,проведення профілактичної і 
просвітницької роботи з питань попередження захворювань на СНІД, 
туберкульоз, запобігання наркотичній, алкогольній та тютюнової 
залежності ,у тому числі серед іноземних здобувачів освіти. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи 
Летік І.В., ННІ ПІГ, декани факультетів, 
заступники деканів з виховної роботи, завідувач 
кафедри фізичного виховання та здоров’я 
Шутєєв В.В., ГО «Студентське самоврядування», 
Первинна профспілкова організація студентів, 
аспірантів та клінічних ординаторів ХНМУ. 

Термін: постійно. 
 
6. Зберігати і розвивати університетські традиції проведення різноманітних 

святкових заходів, присвяченим знаменним подіям, здобуткам провідних 
вчених, історичних постатей у науці та педагогіці, пам’ятним датам. 
Продовжити активну роботу щодо участі молоді університету в міжнародних 
фестивалях студентської творчості. Зосередити увагу на цільовій підготовці 
найбільш креативної  молоді до участі у конкурсах та змаганнях міського та 
обласного рівнів. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 
Летік І.В., декани факультетів, заступники деканів 
з виховної роботи, Молодіжний центр ХНМУ,  
музей історії ХНМУ, ГО «Студентське 
самоврядування», Первинна профспілкова 
організація студентів, аспірантів та клінічних 
ординаторів ХНМУ. 

Термін: постійно. 
 

7. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з 
науково-педагогічної роботи, професора І.В. Летіка. 


