
Р І Ш Е Н Н Я  
Вченої ради Харківського національного медичного університету 

за доповіддю проректора з науково-педагогічної роботи І.В. Лещиної 
«Про підсумки семестрового контролю знань студентів за результатами 

весняного семестру 2020/2021 навчального року» 
 
 
 

30 вересня 2021 року 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної 
роботи І.В. Лещиної, Вчена рада констатує, що ректорат, навчально-наукові 
інститути - підготовки іноземних громадян, післядипломної освіти, якості 
освіти, кафедральні колективи, деканати в умовах упровадження суворих 
карантинних заходів виконали значний обсяг роботи щодо організації 
освітнього процесу та контролю за якістю надання освітніх послуг здобувачам 
освіти, вдосконалення змісту та форм організації навчання, особливо з 
використанням дистанційних форм та інформаційно-комунікативних 
технологій. 

Позитивно оцінюючи в цілому роботу ректорату, деканатів, навчально-
наукового інституту підготовки іноземних громадян, післядипломної освіти, 
якості освіти та кафедральних колективів щодо рівня проведення навчально-
методичного процесу в весняному семестрі 2020 / 2021 навчального року, а 
також з метою подальшого забезпечення підвищення рівня підготовки фахівців 
і якості освітніх послуг Вчена рада університету 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Забезпечити подальше вдосконалення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, розвиток культури якості освітньої діяльності в 
університеті; дотримання принципів студентоцентрованого підходу до 
організації освітнього процесу; імплементування системи планування та 
контролю підвищення педагогічної кваліфікації викладачів ХНМУ, забезпечити 
запровадження принципу «Навчання через дослідження» у процес реалізації 
освітніх програм. 

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної роботи, 
директори ННІ ЯО, ННІ ПІГ, ННІ ПО, декани 
факультетів, начальник навчального відділу, 
фахівці методичного кабінету, завідувачі 
кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 
 

2. Продовжити подальше використання в освітньому процесі 
інноваційних та інтерактивних освітніх технологій навчання; розробку нових 
засобів надання освітніх послуг з використанням сучасних інформаційно-
комунікативних технологій; удосконалення моделі змішаного навчання в 
університеті та освітньо-інформаційного порталу «Дистанційне навчання 
ХНМУ», підвищення якості контенту дистанційної освіти. 

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної роботи, 
директор ННІ ЯО, начальник навчального 
відділу, фахівці методичного кабінету, 
завідувачі кафедр. 



Термін виконання: протягом навчального року. 
 

3. Продовжити підготовку до акредитації освітніх програм 
університету; посилити заходи системного моніторингу якості; забезпечити 
регулярний перегляд та оновлення змісту освітніх програм з урахуванням 
сучасних педагогічних підходів та новітніх досягнень медичної науки та 
практики 

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної роботи, 
декани факультетів, гаранти ОП, директори 
ННІ ЯО, ННІ ПІГ, ННІ ПО, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 
 

4. Забезпечити розвиток освітніх, методологічних та матеріально-
технічних складових Симуляційного центру ННІ ЯО; розробити сучасні 
методичні та організаційні підходи до відпрацювання практичних, 
маніпуляційних навичок здобувачами освіти; широко залучати сучасні 
інтерактивні та симуляційні методи навчання та контролю рівня знань, у тому 
числі щодо засвоєння практичних навичок та медичних маніпуляцій. 

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної роботи, 
проректор з АГР, директор ННІ ЯО, фахівці 
методичного кабінету, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 
 

5. Розробити та запровадити заходи з підвищення ефективності процесу 
ліквідації академічної заборгованості, у першу чергу, іноземними студентами 
протягом семестру; посилити виконавчу дисципліну кафедр при роботі з 
модулями «Автоматизованої системи управління навчальним закладом”. 

Відповідальні:  директори ННІ ПІГ, ННІ ЯО, ННІ ПО, декани 
факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 
 

6. Забезпечити належну підготовку до проведення атестації 
випускників 2022 року ОП «Медицина» у форматі об’єктивного 
структурованого клінічного іспиту, розробку навчально-методичного 
забезпечення та налаштування можливостей симуляційних класів ННІ ЯО 
ХНМУ. 

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної роботи, 
директори ННІ ЯО, ННІ ПІГ, ННІ ПО, декани 
факультетів, начальник навчального відділу, 
фахівці методичного кабінету, завідувачі 
випускаючих кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 
 

Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора 
з науково-педагогічної роботи доц. Лещину І.В., проректора з науково-
педагогічної роботи проф. В.Д. Марковського. 


