
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

Ш М ^ Ш Р Харків № 

Про організацію роботи курсу 
підвищення кваліфікації «Інтеграція 
зворотного зв'язку в навчальний 
процес» у 2021-2022 н.р. у ХНМУ 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України 
від 11.07.2019 р. № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію 
освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 
Положення про організацію внутрішньоуніверситетської системи підвищення 
кваліфікації викладачів у Харківському національному медичному 
університеті, затвердженого наказом ХНМУ від 19.10.2020р. №265, з метою 
виконання стратегічних завдань Концепції розвитку Харківського 
національного медичного університету на 2015-2025 роки (зі змінами) та для 
підвищення кваліфікації, удосконалення системи зворотного зв'язку, створення 
простору формування метакогнітивних навичок і отримання нових компетенцій 
науково-педагогічними співробітниками університету 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати у 2021-2022 навчальному році в університеті курс 
підвищення кваліфікації «Інтеграція зворотного зв'язку в навчальний процес» 
(далі - Курс). 

2. Затвердити Тематичний план курсу підвищення кваліфікації «Інтеграція 
зворотного зв'язку в навчальний процес» на 2021-2022 н.р., що додається. 

3. Директору Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ (далі -
ННІ ЯО) Завгородньому І.В.: 

3.1. Сформувати 3 групи курсантів для проходження Курсу. 
Термін виконання: до 08 грудня 2021р. 
3.2. Забезпечити роботу Курсу на базі ННІ ЯО, відповідно до 

затвердженого тематичного плану. 
4. Спікерам Курсу, зазначеним у тематичному плані, підготувати 

відповідні матеріали та практичні завдання за закріпленими темами для 
формування методичного забезпечення Курсу та надати до ННІ ЯО. 

Термін виконання: до 08 грудня 2021р. 
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5. Деканам І, II, III, IV медичних та стоматологічного факультетів, V, VI, 
VII факультетів з підготовки іноземних громадян, директору ННІІТО. 
завідувачам кафедр направити науково-педагогічних співробітників для 
проходження Курсу відповідно до затвердженого плану. 

6. Призначити відповідальною особою за організацію проведення Курсу 
асистента кафедри гігієни та екології № 2 Літовченко О.Л. 

7. Відповідальність за виконання наказу покласти на директора ННІ ЯО 
Завгороднього І.В., завідувачів кафедр та на відповідальну особу за організацію 
проведення Курсу, асистента кафедри гігієни та екології № 2 Літовченко О.Л. 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-
педагогічної роботи Лещину І.В. 
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