
ЗАТВЕРДЖУЮ 
в.о проректора з науково -

ПЛАН 
роботи Навчально-наукового шституту якост1 освгги 
Харкчвського нащонального медичного университету 

на 2020/2021 навчальний рж 

№ Заходи, що плануються до 
виконання Терм1н Виконавц1 

1 2 3 4 
ОргашзацШш заходи, акредитащя та лщензування 

\ Для пщвищення р1ВНЯ гндготовки 
випускниюв скласти «План заход1в 
ХНМУ, спрямованих на усунення 
недолгк^в та реал1защю пропозищй 
Гол1в екзаменац1Йних комюш выпуску 
2020 року» на шдстав1 анал1зу 
недол1К1в, зазначених у зауваженнях 
гол1в екзаменац1Йних та атестац1йних 
ком1С1Й пщ час проведения випускно'Г 
атестаци та 1спит1в ус1х р1вн1в та 
кафедрам розробити програму з Ух 
Л1кв1дац11 та затвердити на зас1данн1 
ВченоТ ради ХНМУ. 

Вересень 
2020 р. 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
КрамаренкоЮ 
.1., 
методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

А* Орган1зувати роботу з оновлення баз 
тестових завдань, що 
використовуються для проведения 
ректорських контрол1в 

Вересень 
2020р. НЛМСУЯО 

3 Провести експертизу навчально-
методичноУ документацп кафедр та 
ОЦ1НКа И ЯКОСТ1. 

4 

Вересень -
жовтень 2020 

Р-

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Крамаренко 
Ю.1., 
методист I 
кат. 



4 Пщготувати документащю щодо 
практичшй шдготовц! студенпв до 
М1жнародно1 акредитацп 

Жовтень-
листопад 

2020 р. 

В1ДД1Л 
ВИр0бнИЧ01 
практики 
НН1ЯО 

5 Шдготувати шструкторгв з викладання 
на симуляцшному обладнанш 

Осшнш 
семестр Б1тчук М.Д. 

6 Взяти участь у робот1 республшанськоУ 
навчально-методичноТ конференци. 

Листопад 
2020 р. 

Голова Ради 
метод.кабшет 
у ХНМУ, 
професор 
Огнев В.А., 
методист 
вищо! катег., 
доцент 
ЛогвшоваЖ.1 

7 Оргашзувати проведения засщання 
Групи сприяння академ1чн1й 
доброчесност1 в ХНМУ. 

Листопад 2020 
Грудень2020 
Лютий2021 
Кв1тень2021 
Червень2021 

Заступник 
директора 
Чухно 1.А., 
методист 

НЛМСУЯО 
Тагашова А.О. 

8 Оргашзувати та п1дготувати 
проведения ЫУ навчально-методичноТ 
конференц11 ХНМУ 

С1чень 
2021 р. 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логв1новаЖЛ., 
методист I 
кат. 
КрамаренкоЮ 

методист I 
кат. 

Редька 1.О. 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логв1новаЖЛ., 
методист I 
кат. 
КрамаренкоЮ 

методист I 
кат. 

Редька 1.О. 
9 П1,дготувати документи для отримання 

Свхдоцтва про авторське право 
власност1 ХНМУ на в1ртуальн1 
комп'ютерн! учбовг програми, створенх 
У ЦТТ. 

Червень 
2021 

Сшвробггник 
ЦТТ Лютенко 
М.А. 

10 Оргашзувати та провести курс 
шдвищення квашфжацп «Школа 
гарант1в ОГ1» 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник 
директора 

ННШО Чухно 
1.А. 

11 Забезпечити орган1зац1йну п1дтримку 
взаемодн з розпорядником СДЕБО ГТрогягом 

навчального 
року 

Групи з 
акредитацИ, 

лгцензування 
та 

гнформаитйног 
о 



забезпечення 
навчального 

процесу 
12 Забезпечити електронне лщензування 

осв1тньо1 д1яльност1 (оформления, 
подання документов до органу 
лщензування та отримання 
в1дпов1дного р1шення у електронному 
ВИГЛЯД1) 

Протягом 
навчального 

року 

Групи з 
акредитаци, 

лщензування 
та 

шформащйног 
о 

забезпечення 
навчального 

процесу 
13 31брати та систематизувати 

шформащю з питань акредитаци 
ОСВ1ТН1Х програм. 

Протягом 
навчального 

року 

Група з 
акредитацн та 
лщензування 

14 Методичному кабшету та головам 
методичних фахових комюш 
проводити консультативну роботу 3 
питань видання навчально-методичноУ 
Л1тератури на кафедрах 1 в структурних 
шдроздшах ушверситету. 

Протягом 
навчального 

року 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логв1НОваЖ.1. 

15 Сприяти ТеХШЧНШ ДОПОМОЗ! Л1карям 
Штернам 1 слухачам курав шдвищення 
квал1ф1кацп при НН1ПО ХНМУ. 

Протягом 
начального 

року 
НЛМСУЯО 

16 31брати 1нформац1ю щодо вид1в 1 
результат! в професшноТ д1яльност! 
науково-педагопчних пращвник1в 
ХНМУ. Допомогти викладачам, 
здобувачам при внесенш персональних 
даних та 1НшоТ шформацн, яка 
необх!дна для Л1цензування та 
акредитаци. 

Протягом 
начального 

року 

Баусов С.В., 
Кузнецова 

Ю.В. 

17 Розробиги сучасне 1нформац1Йне 
забезпечення га подальше 
удосконалення орган1зацп та 
навчально-методичного еупроводу 
в1дпов1дно до вимог штеграцп до 
Свропейського ОСВ1ТНЬОГО простору. 

Протягом 
навчального 

року 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логвшова Ж.1. 

18 Оргашзувати та провести 
ознайомлювальн1 заняття щодо 
принцип1в робота манекензв, 
тренажер1в та симулятор1в для 
викладачгв кафедр. 

Протягом 
начального 

року 
Б1тчук М.Д. 

19 Оргашзувати практичш заняття з! 
студентами 3-6 курс!в ус1х факультете 

Протягом 
начального 

Б1тчук М.Д., 
Зав. кафедр 



зпдно графжа кафедри. року 
20 Оргашзувати та провести об'ективний 

СТруКТурОВаНИЙ КЛ1Н1ЧНИЙ 1СПИТ 

(ОСК1) слухачам курсу за фахом 
«Ф1зична терашя ерготерашя». 

ГТротягом 
начального 

року 

Бггчук М.Д., 
1стомш А.Г., 
Луценко О.В. 

21 Забезпечити участь та шдготовку 
матер1ал1в для систематичного 
оновлення нормативноТ бази 
университету з питань академ1чноУ 
ДОбрОЧеСНОСТ1 у В1ДПОВ1ДНОСТ1 до 
чинного законодавства Украши. 

Протягом 
начального 

року 
Тагашова А О . 

22 На основ! Д1ючих навчальних програм 
з профес1Йно-ор1ентованих дисциплш 
терапевт-тичного, х1рурпчного, 
пед1атричного та ппешчного напрям1в 
постшно впроваджувати заходи щодо 
забезпечення всеб1чно'1 пщготовки 
студен1В з питань надання нев1дкладно1 
та медико-психолог1чно-1 допомоги 
пораненим, зокрема з надання 
медичноТ допомоги при бойовш 
травм!. 

Протягом 
начального 

року 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
КрамаренкоЮ 

методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

23 В1ДПОВ1ДНО до сучасних вимог 
оргашзацшно-методичного 
забезпечення навчального процесу 
посилити роботу з 1нтеграцп 
передфахових та професшно-
ор1ентованих дисципл1н, особливо того 
компоненту, який стосуеться 
оргашзацп самостшно'1 роботи 
студенев 

г 

Протягом 
начального 

року 

Методист 
вищо'Г катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
КрамаренкоЮ 
Л., 
методист I 
кат. 

Редька 1.0. 
24 ГНдготувати методичний та 

1нформац1Йний супров1д навчального 
процесу до акредитацп та подалыиого 
вдосконалення орган1заци СРС, 
контролю якост1 п виконання на 
кафедрах ХНМУ 

Протягом 
начального 

року 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логв1нова Ж.1. 

25 Проводити систематичн1 заходи щодо 
навчання та консультування 
викладач1в кафедр ХНМУ. 

Протягом 
начального 

року 

Методист 
вищоТ катег., 
доцент 
Логвшова Ж.1. 



26 Сприяти оргашзацп та участ1 у 
нарадах, вебшарах, конференщях, 
семшарах ХНМУ з питань 
методичного забезпечення 
навчального процесу. 

За планом 
ХНМУ 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логвхнова Ж.1. 

27 Забезпечувати техшчну шдтримку 
пост1Йно1 безперебшноУ робота АСУ 
ВУЗ, консультацию викладач1в та 
сшвробггниюв ушверситету 

За потребою Трупа АСУ 

Навчальна та навчально-методична д1яльшсть 
Направити по Е-таП на кафедри 
Ушверситету листи щодо перегляду та 
оновлення пакету учбово-методично'1 
документацп на 2020-2021 н.р. 

Серпень 
2020р. 

Методист 
вищоТ катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
КрамаренкоЮ 

методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

Методист 
вищоТ катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
КрамаренкоЮ 

методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

28 Пщготувати «Пам'ятку для завуча 
кафедри» на 2020-2021 н.р. та 
роз1Слати на 71 кафедру Ушверситету. 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 

методист I 
кат. 

Крамаренко 
ЮЛ. 

29 Забезпечити кафедри ХНМУ шифрами 
ГНДГОТОВКИ фаХ1ВЦ1В другого 
(маг1стерського) р^вня та р1вня 
«спец1ал1ст», «мапстр», «бакалавр» 

Вересень 
2020р. 

* 

Методист 
вищо1 кагег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методисл I 
кат. 
КрамаренкоЮ 

методист 1 
кат. 

Редька 1.О. 
30 Забезпечити кафедри Стандартами 

ВИЩО! ОСВ1ТИ Укра'ши ДЛЯ П1ДГОТОВКИ 
фах1вц1в другого (маг1стерського) 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 



р1вня вищо1 осв1ти галуз1 знань 22 
«Охорона здоров'я» за спещальнютю 
222 «Медицина» та контроль за 
розробкою програм навчальних 
дисцишин та методичного супроводу 
до них на 1-5-х курсах медичних 
факультет1в. 

Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Крамаренко 
ЮЛ. 

31 Забезиечити кафедри Стандартами 
ВИ1Ц01 ОСВ1ТИ УкрШНИ ДЛЯ П1ДГОТОВКИ 

фах1вц!в другого (мапстерського) 
р!вня вищоТ осв1ти галуз1 знань 22 
«Охорона здоров'я» за спещальнютю 
228 «Пед1атр1я» та контроль за 
розробкою програм навчальних 
дисцишин з особливостями дитячого 
в1ку та методичного супроводу до них 
на 1-4-му курсах III медичного 
факультету. 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Крамаренко 
ЮЛ. 

32 Забезпечиги вщповщш кафедри 
Стандартами вищоТ освгги Украши для 
подготовки фах1вщв другого 
(мапстерського) р1вня вищоТ осв1ти 
галуз1 знань 22 «Охорона здоров'я», за 
спец1альн1стю 221 «Стоматолопя» та 
контроль за розробкою програм 
навчальних дисцишин та методичного 
супроводу до них на 1-5-х курсах 
стоматолопчного факультету. 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищоТ катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Крамаренко 
ЮЛ. 

33 Контролювати за розробку програм 
навчальних дисцишин за навчальними 
планами здобувач1в вищо'1 осв1Ти 
«Спещалют» галуз1 знань «Меди-
цина», на 6-х курсах медичних 
факультепв за навчальними планами 
МОЗ Укршни 2015 (наказ ХНМУ вщ 
09.04.2015, №151) 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищо'1 катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Крамаренко 
ЮЛ. 

34 Контролювати оновлення пакету 
обов'язково'1 документаци кафедр 
(загальний план роботи кафедри, план 
засщань кафедри, план-граф1к 
контрольних та взаемов1дв1дувань 
викладач1в кафедри та перелж 
сем1нар1в внутр1шньо-кафедральних 
форм шдвищення квал1ф1кацп 
викладачгв по семестрово 1 т. 1н). 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищоТ кагег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Крамаренко 
ЮЛ. 



7 
35 Розробити та запровадити наказ про 

структуру та склад методичних 
комгсш: 
- Центрально! метод ично'Г ком юн; 
- Методична комю1я з проблем 
загальноТ та передфаховоТ шдготовки; 
- Методична комю1я з проблем 
терапевтичного профшю; 
- Методична комю1я з проблем 
х!рургпчного профшю; 
- Методична КОМ1С1Я з проблем 
пед1атрричного профшю; 
- Методична комю1я з проблем 
громадського здоров'я; 
- Методична ком1С1я з проблем 
стоматолопчного профшю; 
- Методична комкпя з проблем 
шновацшних методгв осв1тнього 
процесу 

Методична ком1С1я з проблем 
шдготовки 1ноземних студент1в. 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищо'Г катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

36 Розробити «Положения про 
Центральну та фахов1 методичш 
КОМ1С11 ХарК1ВСЬКОГО нац!онального 
медичного ушверситету» та наказ про 
затвердження «Положения про 
Центральну та фахов! методичш 
КОМ1СП ХарК1вського нац10нального 
медичного ушверситету» 

Вересень 
2020р. 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Редька 1.О. 
37 Розробити наказ про затвердження 

складу Ради методичного кабшету 
НН1 ЯО ХНМУ на 2020-2021 н.р. 

с 

Вересень 
2020р. 

(Г 

Методист 
вигцог катег., 
доцент 
Логвинова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
КрамаренкоЮ 

Л. 
38 Розробити «Положения про Раду 

методичного кабшету НН1 ЯО ХНМУ» 
та наказ про затвердження 
«Положения про Раду методичного 
кабшету Навчально-наукового 
шституту ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ Харк1вського 
нац1онального медичного 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логвшова 
ЖЛ., 
методист I 
кат. 



университету» Крамаренко 
Ю.1. 

39 Розробити «Положения про 
Мегодичний кабшет НН1 ЯО ХНМУ» 
та наказ про затвердження 
«Положения про Методичний кабшет 
Навчально-наукового шституту якост1 
осв]ти Харювського нацюнального 
медичного ушверситету». 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищо'Г катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 

методист I 
кат. Редька 

1.О.. 
40 Розробити наказ про склад 

вщповщальних за оргашзащю 
навчально-методично1 роботи на 
кафедрах (завуч1в кафедр). 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Редька 1.О. 
41 Провести шструктаж про принципи 

методичного забезпечення та системи 
оцшювання за ЕСТ8 для доцент1в, 
вщповщальних за оргашзащю 
навчально-методично'1 роботи кафедр. 

Вересень 
2020р. 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логв1Нова 
Ж.1., 

42 Замовити друкування в видавничо-
редакцшному вщдш ХНМУ 
Наскр13ноТ програми практичних 
навичок для шдготовки студент1в 
медичних факультет1в ВМНЗ IV р^вня 
акредитацп за спец1альностями: 222 
«Медицина»: 
- украшською мовою - 600 прим.; 
- росшською мовою - 200 прим.; 
- англшською мовою - 900 прим. 

Вересень 
2020р. 

Виконано 

Методист 
вищо1 кагег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Крамаренко 
ЮЛ. 

43 Довести до в1дома г кафедр ХНМУ 
(листи-повщомлення) про «XVII 
ВсеукраТнську яауково-практичну 
конференщю з м1жнародною участю 
«Актуальн1 питания медичноТ 
(фармацевтично1) осв1ти»», 
5-6 листопада 2020 року, м. Тернопшь 

Вересень, 
202.0р. 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Крамаренко 
ЮЛ. 

44 ГПдготувати проекти наказ1в на 
проведения практично! шдготовки 

Вересень 
2020р. 
СЛчень 
2021р. 

В1ДД1Л 
ВИр0бнИЧ01 
практики 
НН1ЯО 



45 Забезпечити розробку та оновлення 
профшьиими кафедрами освшпх 
програм в1дпов1дно спешальносп 

До жовтня 
2020р. 

В1ДД1Л 
ВИр0бнИЧ01 
практики 
НН1ЯО 

46 Взяти участь у шдготовщ та 
проведенш 1ЛУ навчально-методично'1 
конферешцУ ХНМУ. 

Листопад 
2020р. 

Методист 
вищоТ катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Крамаренко 
ЮЛ. 

47 Контролювати внесения змш до 
Д1ючих програм навчальних дисцишпн 
з питань вшськовоУ медицини та 
медицини надзвичайних ситуацш 
(кафедри внутр1шн1х та професшних 
хвороб, екстреноУ та невщкладноУ 
медичноУ допомоги, ортопед1Т та 
травматологи) 

Осшнш 
семестр 

Методист 
вищоТ кагег., 
доцент 
Логвшова Ж.1. 

48 Забезпечити вщповщш кафедри 
стандартами вищоУ освгги за 
спещальшстю 281 «Публ1чне 
управлшня та адмш1стрування» для 
другого (мапстерського) р1вня та 
контроль за розробкою програм 
навчальних дисцишпн та методичного 
супроводу. 

Осшнш 
семестр 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Редька 1.О. 
49 Забезпечити вщповщш кафедри 

стандартами вищо'1 осв!ти за 
спещальшстю 223 «Медсестринство» 
для першого (бакалаврського) та 
другого (мапстерського) р1вн1в та 
контроль за розробкою програм 
навчальних дисцишпн та методичного 
су проводу до них. 

Осшнш 
семестр 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Редька Г.О. 
50 Забезпечити вщповЛдш кафедри 

стандартами вищоТ осв1ти за 
спец1альн1сгю 224 «Технологи 
медично'1 д1агностики та лжування» 
першого (бакалаврського) та другого 
(мапстерського) р1вшв та контроль за 
розробкою програм навчальних 
дисцишпн та методичного супроводу 
до них . 

Осшнш 
семестр 

Методист 
вищо1 кагег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Редька 1.О. 
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51 Забезпечити вщповщш кафедри 

стандартами вищсн осв1ти за 
спещальшстю 227 «Фгзична терашя, 
ерготерашя» для першого (бакалавр-
ського) \ другого (мапстерського) 
ршня та контроль за розробкою 
програм навчальних дисцишин та 
методичного суироводу до них 

ОС1НН1Й 
семестр 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

52 Забезпечити вгдповгдш кафедри 
стандартами вигцоУ осв1ти за 
спещальшстю 231 «Сощальна робота» 
першого (бакалаврського) р1вня та 
контроль за розробкою програм 
навчальних дисцишин та методичного 
супроводу. 

Осшнш 
семестр 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Редька 1.О. 
53 Здшснювати контроль за розробкою 

програм навчальних дисцишин для 
спещалгспв напряму шдготовки 01, 
«Осв1та/педагог1ка», спещальшсть -
011 «Осв1тш, педагопчш науки». 

ОС1НН1Й 
семестр 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Редька 1.0, 
54 Зд1йснювати контроль за розробкою 

програм навчальних дисцишин для 
спещал1ст1в напряму шдготовки 22 
<«,Охорона здоров'я», спец1альн1сть -
229 «Громадське здоров'я ». 

Осшнш 
семестр 

Методист 
вищоТ катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Редька 1.0. 
55 Проводити ректорський контроль, з 

метою визначення показниюв 
залишкових знань студент1в, 
встановлення р1вня шдготовки до 
складання СДК1 Етап 1, в1тчизняних 
та гноземних студент1в 3 курсу 
спещальностей «Стоматолог1я» та 
«Медицина» шляхом комп'югерного 
тестування 

Осшнш та 
весняний 
семестри 

НЛМ СУ ЯО 

56 Розробити наказ про порядок та бази 
проведения П01-2021 г складгв 
робочих груп 3 IX И1ДГОТОВКИ 

Грудень 
2020р. 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж Л., 
методист 1 
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кат. 
Редька 1.О. 

57 У зв'язку з шдготовкою до проведения 
П01-2021 занросити в1д деканат1в 
списки члешв ЕК та секретар1ату на 
випускш хспити в 2020-21 н.р. 

Грудень 
2020р. 

Методист 
вищо'1 катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

58 Розробити наказ «Про склад 
екзаменацшних комюш щодо 
проведения практично-ор1ентованих 
1СПИТ1В -2021». 

Грудень 
2020р. 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 

Редька 1.О. 
59 У зв'язку з шдготовкою до проведения 

П01-2021 запросити з випускових 
кафедр списки викладач1в, 
рекомендованих екзаменаторами для 
участ! у випускних 1спитах та скласти 
наказ «Про затвердження 
екзаменатор1в для проведения атестацп 
випускниюв 2021 року». 

С1чень 
2021р. 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

60 Скласти реестр, замовити в 
редакцшно-видавничому В1ддш1 
ХНМУ надрукувати протоколи 
проведения та оцшювання П01-2021 
(Всього 29 пункт! в) та розпод!лити м1ж 
деканатами 1 видати секретарям ЕК-
2021 щодо I та П-Т частин 1спиту-
2021. 

г 

Лютий 
2021р. 

* 

Методист 
вищоТ катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист 1 
кат. 
Крамаренко 
Ю.1., 
методист I 
кат. 
Редька 1 0 . 

61 Орган1зувати зустргч вс1х учасниюв 
випускних 1спит1в з кергвництвом 
Ун1верситету. 

Кв1тень 
2021р. 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист 1 
кат. 
Крамаренко 
ЮЛ, 
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методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

62 Забезпечити розкладом I та II частин 
П01-2021 в1дпов1дш кафедри ХНМУ. 

Травень 
2021р 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

63 Скласти розклад на I частину П01-2021 
з «Невщкладних сташв», та 
забезпечити ним екзаменатор1в щеТ 
частини 1спиту. 

Травень 
2021р 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логвшова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Редька 1.О. 

64 Оргашзувати та провести ректорський 
контроль СТудеНТ1В 3 ОВОЛОД1ННЯ ними 
практичними навичками за фахом 
екстрена га невщкладна медична 
допомога 

Весняний 
семестр 

Б1тчук М.Д., 
методист 

НЛМСУЯО 

65 Пюля проведения П01-2021 запросите 
у декашв звпи Гол1в ЕК та 
ироаншизувати Тх зауваження 

Червень 
2021р 

Методист 
вищо'1 катег., 
доцент 
Логв1нова 
Ж.1., 
методист I 
кат. 
Крамаренко 
ЮЛ. 

66 Перев1рити зв1ти про науково-
педагопчну Д1яльн1сть кафедр та 
структурних П1ДрОЗД1Л1В ХНМУ 

Червень 
2021 р. 

НЛМСУЯО 

67 Розробити та впровадиги у навчальну 
Д1яльшсть ХНМУ методи зб1рки 
окремих частин та цших скелетов 
людини з ЗЭ прототип!в, створених у 
ЦТТ. Створити на основ1 цих метод1в 
синтетичн1 наглядн1 учбов1 анатом1чно 
1дентичн1 частини тша та скелету. 
Розробити методи шдготовки до 
сканування наочного анатом1чного 
матер!алу 

Червень 
2021р. 

Си1вроб1тник 
ЦТТ Лю!енко 
М.А. 
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68 Сканування костного матер1алу, 
трупного матер1алу м'яких тканин 
людиии та тварин й впровадження 
результат! в у навчальну Д1яльнють 
морфолопчних кафедр ХНМУ. 
Сканування вологих препарат1в 
анатом1чного музею ХНМУ й 
впровадження результапв у навчальну 
д1яльн1сть морфолопчних кафедр. 

Червень 
2021р. 

Сшвробгтники 
ЦТТ 

Устгч Д.К. 
Морозов Д.1. 

Лисицька ЮЛ. 
Телепнев М.С. 

Медведська 
Я.О 

Василенко ТВ. 
69 Друк на ЗО-принтерах окремих частин 

к1Сток людиии, необхщних для 
навчально'1 та навчально-методично'Г 
д1яльност1 морфолопчних кафедр 
ХНМУ. 

Червень 
2021р. 

Сшвробгтник 
ЦТТ 
Морозов Д.И. 

70 Скласти план заход] в ХНМУ по 
реал1зацп зауважень та пропозицш 
Гол1В ЕК випуску - 2021р. та 
затвердити на Вченш Рад1 ХНМУ. Серпень 

2021р. 

Методист 
вищо'1 катег., 
доцент 
Логв1нова 
ЖЛ, 
методист I 
кат. 
Крамаренко 
ЮЛ. 

71 Оргашзувати та провести ректорський 
контроль за осв1тшми програмами 
р1зних сиещальностей за ОКР за 
запитами гарантов осв1тшх програм 

Протягом 
навчального 

року 

НЛМ СУ ЯО 

72 Впровадити в НН1 якосп осв1ти 
штерактивш методи контролю р1вня 
засвоення знань студентами, у тому 
числ1 при IX П1ДГОТОВЦ] до складання 
СДК1. Посилити тндив^дуальну роботу 
31 студентами «Групи ризику». 

Протягом 
навчального 

року 

НЛМ СУ ЯО 

73 Контролювати впровадження 
наскр1зно1 програми 3 пал1ативноУ та 
ХОСП1СНО1 допомоги у програмах 
навчальних дисциплин в!дпов1дних 
кафедр. 

Протягом 
навчального 

року 

Методист 
вищо1 катег., 
доцент 
Логвшова ЖЛ. 

74 Розробити КЛ1Н1ЧН1 сценар11 для 
проведения ректорського контролю у 
формат! объективного структурованого 
КЛ1Н1ЧНОГО 1СПИТу (ОСКГ). 

Протягом 
навчального 

року 

Бггчук М.Д., 
зав1дувач! 

кафедр 

75 Сформувати перел1к практичних 
навичок, зг1дно навчальних план1в та 
програм за основними напрямками. 
«Пед1атр1я», «Х1рурпя», «Акушерство 
та пнеколопя», «Медицина 

Протягом 
навчального 

року 

Б1тчук М.Д., 
зав!дувач) 

кафедр 
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невщкладних сташв», «Екстрена 
медична допомога», «Терашя» 

76 ГНдготувати матер1али для 
комплексно'1 программ вдосконалення 
квал1ф1каш1 науково-педагопчних 
пращвниюв та забезпечення 
безперервного професшного розвитку 
педагопчних зд1бностей викладач1в 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник 
директора 
Чухно 1.А., 

НЛМ СУ ЯО 

77 Супровщ ШДГОТОВКИ Л1Кар1В штершв 
ДО ЗДаЧ1 ЛЩеНЗШНОГО ЮПИТу «Крок 3 » 

за спещальностями: лшувальна справа, 
стоматолопя, лабораторна Д1ашостика, 
зпдно з граф!ком, затвердженим 
проректором з навчально-педагопчноТ 
роботи ХНМУ. 

Протягом 
навчального 

року 
НЛМ СУ ЯО 

78 Супровщ подготовки Л1кар1в штершв 
до здач1 державного юпиту 
(комп'ютерний контроль за програмою 
«Е1ех») за спещальностями: л!кувальна 
справа, стоматолопя, лабораторна 
диагностика, зпдно з графшом, 
затвердженим проректором з 
навчально-педагопчноТ роботи ХНМУ 

Протягом 
навчального 

року 
НЛМ СУ ЯО 

79 Оргашзацшний, координацшний та 
консул ьтацшний супровщ актив1зацп 
д1яльност1 з впровадження в освггню 
Д1ЯЛЬН1СТЬ ШНОВаЦШНИХ МеТОД1В 
0СВ1ТНЬ01 Д1ЯЛЬНОСТ1 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник 
директора 
Чухно I А. 

НЛМ СУ ЯО 

80 Оргашзувати заходи з поширення 
педагопчних технолопй та шновацш, 
пщвищення якост1 викладання у 
дистанцшнш га змппанш формах 
навчання 

Протягом 
навчального 

року 

НЛМ СУ ЯО 
Центр 

дистанцшноУ 
освпи 

Методичний 
кабшет 

81 Модифжузати показники 
рейтингового оцшювання науково-
педагопчно1 д1яльност1 кафедр та 
структурних шдроздЫв ушверситету у 
В1ДПОВ1ДНОСТ1 з сучасними тенденщями 
розвитку вищо! осв1ти та даними 
м1жнародних рейтингов. Оргашзувати 
проведения такого оцшювання 

•е 
Протягом 

навчального 
року. 

Заступник 
директора 

Мацько А.М. 
НЛМ СУ ЯО 

82 Контролювати впровадження 
наскр1зно1 програми з «Профшактика 
ВШ-шфшування...» у програмах 
навчальних дисцишин вщповщних 
кафедр. 

Протягом 
навчального 

року, 

Методист 
вищо! катег., 
доцент 
Логв1ноза Ж.1. 



15 
83 Контролювати внесения змш до 

Д 1 ю ч и х програм навчальних дисцишин 
з питань основ трансплантологи на 
профшьних кафедрах. 

Протягом 
навчального 

року. 

Методист 
вищоТ катег, 
доцент 
Логвшова Ж.1. 

84 Оргашзувати перегляд пакет1в 
обов'язково'1 орган1зац1йно-методично1 
документацн на вс1х кафедрах ХНМУ: 
- теоретичн! кафедри 
- юпшчш кафедри 

кафедри, ЯК1 працюють з 
бакалаврами, мапстрами 

Протягом 
навчального 

року. 

Методист 
вищо1 катег, 
доцент 
Логв1нова 
ЖЛ, 
методист I 
кат. 
КрамаренкоЮ 
Л, методист I 
кат. 

Редька 1.0. 
85 Здшснювати контроль за В1ДПОВ1ДН1СТЮ 

навчальним програмам засоб1в 
навчання, рекомендованих до видання 
та надання витяпв з протоколов 
засщань Ради методичного кабшету 
авторам рукопишв Протягом 

навчального 
року. 

Голова Ради 
метод.кабшет 
у ХНМУ, 
професор 
Огнев В А , 
методист 
вищо1 катег, 
доцент 
Логв1нова ЖЛ. 
методист I 
кат. 

Крамаренко 
ЮЛ. 

86 Розробити графши проведения 
практично! шдготовки студент1в уС1Х 
курс1в 1 факультет1в зпдно граф!ку 
навчального процесу 

Протягом 
навчального 

року 

Вщддл 
ВИр0бнИЧ01 
практики 
НН1Я0 

87 Оргашзувати та контролювати 
проведения практичноУ шдготовки з 
використанням технолопй 
дистанц1йного навчання, 
симуляцшного навчання з 
використанням технолопй 
модулювання та фантомного 
обладнання на баз1 НН1ЯО та УСЦ 
ХНМУ 

Протягом , 
навчального 

року 

В1ДД1Л 
виробничоТ 

практики 
НН1Я0 

88 Сшльно 3 МОН1ТОрИНГОВОЮ 
лаборатор1ею НН1ЯО розробити 
граф1ки проходження практично! 
шдготовки студентами 4, 5 курс!в з 
використанням технолопй 

Протягом 
навчального 

року 

В1ДД1Л 
виробничоГ 

практики 
НН1Я0 
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модулювання та фантомного 
обладнання з насту иною здачею 
диференцшних залпав 

89 Провести практичну пщ готовку 
студент1в 4, 5 курс1в медичних 
факультетов на платформ! МоосИе у 
виглядт презентаций зпдно осв!тшх 
програм. 

Протягом 
навчального 

року 

В щ ц ш 

виробничоУ 
практики 
НН1ЯО 

90 Пщготувати зв!тню документащю з 
ус1х дисцигшш практичноУ шдготовки, 
розюлати и на вщповщш кафедри. 

Протягом 
навчального 

року 

В Щ Щ Л 

виробничоУ 
практики 
н ш я о 

91 Розробити зразки зв1тноУ документащ'У 
студештв про проходження практичноУ 
подготовки в умовах дистанцшного 
навчання (кожний день практики 
повинен вщображати: р1шення 
ситуацшноУ задач1, згщно з тематикою, 
або надання медичноУ допомоги при 
невщкладних станах, або розкриття 
одшеУ з заданих тем у вигляд! доповщ! 
- презентащУ 1 т.п.) 

Протягом 
навчального 

року 

В1ДД1Л 

виробничоУ 
практики 
н ш я о 

Розвиток технологий симуляцШного навчання 
92 Створити, оргашзувати та розвивати 

симуляцшний клас за профшем 
«Омейна медицина» 

Весняний 
семестр 

Бггчук М.Д., 
методист 

НЛМСУЯО 
93 Розробити та впровадити у навчальний 

процес ХНМУ компьютерно! учбовоУ 
програми "В1ртуальна модель 
штерактивного хворого 
терапевтичного профшю" 13 
залученням системи технологш УК. 
Розмтщення даноУ програми у вшьному 
доступ! для студент!в та науково-
педагопчних пращвниюв ХНМУ на 
кафедрах терапевтичного профшю, у 
б1блютещ, симуляцшному клас1 НН1 
ЯО ХНМУ, сервер1 ХНМУ. 

Березень 
2021 р. 

Сшвробгтники 
ЦТТ: 
Алтухов Б.О. 
Ратш А.С. 
Телепнев М.С. 
УСТ1Ч Д.К, 
Лисицька ЮЛ. 
Лютенко М.А. 

Медведе ька 
Я.О 

Василенко ТВ. 

94 Розробити та впровадити у 
навчальний процес ХНМУ 
комп'ютерноУ учбовоУ програми " 
В1ртуальнамодель штерактивного 
хворого х1рург1чного профшю" 13 
залученням системи технологий УК. 
Розм1стити цю програму у вшьному 
доступ! для студентов та науково--
педагопчних пращвниюв ХНМУ (на 

Червень 
2021р. 

Сшвробггники 
ЦТТ: 
Алтухов Б.О. 

Ратш А.С. 
Телепнев М С. 

УСТ1Ч Д.К 
Лисицька ЮЛ. 
Лютенко М.А 

Медведська 



17 
кафедрах х1рурпчного профилю, у 
б1блютещ, симуляцшному клас! НН1 
ЯО ХНМУ, сервер! ХНМУ). 

Я.О 
Василенко 1.В. 

95 Розробити та впровадити у навчальний 
процес ХНМУ комп'ютерно'1 учбово!" 
программ "Огляд будови верхи ьоТ 
К1НЦ1ВКИ " ДЛЯ Р С . 

Розмютити дану програму у вшьному 
доступ! для студенив та науково-
педагопчних пращвниюв ХНМУ на 
кафедрах анатомп людиии, КАОХ, 
патолопчноТ анатом!!', фгзюлогп, у 
бхблютеш, симулящйному клас1 НН1 
ЯО ХНМУ, сервер! ХНМУ. 

Червень 
2021р. 

Сшвробггники 
ЦТТ: 
Алтухов Б.О. 

Ратш А.С. 
Телепнев М.С. 

УСТ1Ч Д.К. 
Лисицька ЮЛ. 
Люгенко М.А. 

Медведська 
Я.О 

Василенко 1.В. 
96 Впровадити у навчальний процес 

використання багатофункцюнальних 
манекен1в, яю дають можлив]сть 
моделювання р1зних патолопчних 
стан1в. 

Протягом 
навчального 

року 

Б1тчук М.Д., 
зав1дувач! 

кафедр 

Розвиток психологичных та сощологгчних досльджень 
97 Провести 1ндив1дуальн1 I трупов! 

дослщження шодо вивчення 
психолог!чиого стану, рис особистост!, 
комунгкативних стил!в учасниюв 
навчального процесу 

Протягом 
навчального 

року 

Психологи 
Психологично! 

служби, 
декани 

факультет! в 
98 Провести групову, розвивальну 1 

навчальну 1 проф1лактичну роботи 31 
студентами (включаючи студент1в-
волонтер!в) 

Протягом 
навчального 

року 

Психологи 
Психолопчно!' 

служби 

99 Проводити психолопчне 
консультування студентов та Л1кар1в-
!нтерн1в (!ндив!дуальне ! групове) за !х 
звериенням 

Протягом 
навчального 

року 

Психологи 
Психолог! ЧН01 

служби 

100 Консультувати сшвробггниюв ХНМУ 
з метою допомоги у профес!йн!й 
Д1ЯЛЬНОСт! 

Протягом 
навчального 

року 

Психологи 
Психолопчно!" 

служби 
101 Проводити 1ндив!дуальн! та трупов! 

психолопчш заходи за потребами 
студент1в, включаючи допомогу 
першокурсникам в адаитацшний 
пер!од 

Протягом 
навчального 

року 

Психологи 
Психолопчно!" 

служби 

102 Вдосконалювати та розширювати 
навчальну програму курсу шдвищення 
психолого-педагопчноТ квал!ф1кац![ 
«Школа молодого викладача». 
Проведения лекцш, сем1нар!в, 

Протягом 
навчального 

року 

Психологи 
Психолопчно!" 

служби 
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треншпв. 

103 Проводити профшактичш заходи 
емоцшного вигорання та професшноТ 
деформацн з! сгйвробггниками 
Ушверситету 

Протягом 
навчального 

року 

Психологи 
ПсихолопчноТ 

служби 

104 Впроваджувати штерактивш форми 
опитування з метою встановлення 
динамжи компетентност1 психолого-
педагопчноТ майстериост1 викладач1в 

Протягом 
навчального 

року 

Психологи 
ПсихолопчноТ 

служби 

105 Провести цикли шдвищення 
психолого-педагопчно'Т майстерностз 
«Школа молодого викладача» та 
«Школа досвщченого лектора» 

Протягом 
навчального 

року 

Психологи 
Психологично! 

служби 

106 Оргашзувати та провести соцюлопчне 
дослщження «Вщ абггур!ента до 
першокурсника: сприйияття себе, 
ушверситету, професп» 

Вересень-
Грудень 2020 

н.р 

К.сои.н. 
Марущенко 

О.А. 

107 Оргаи1зувати безперервие динам1чие 
соц1олопчие опитування р1зних 
СТеЙКХОЛДер1В ЩОДО ЯКОСТ1 ОСВ1ТН1Х 
програм 

Грудень 2020 -
Червень 
2021 н.р. 

К.соц.н. 
Марущенко 

О.А. 

108 Розробити та провести трешнг для 
в1дп0в1дальних по робот1 31 студентами 
щодо сучасних п1дход1в до мед1ацп та 
конфл1ктних ситуац1й 

Березень 
2021 

Психологи 
Психолог! ЧН01 

служби 

109 Розробити соцюлопчний 
1нсгрументар1Й та провести пшотн! 
дослщження щодо сприйняття 
студентами окремих навчальних 
дисцишин П1сля завершения Тх 
вивчення 

Березень -
Червень 2021р. 

К.соц.н. 
Марущенко 

О.А. 

Електронш системы та дистанцШне навчання 
110 Орган1зувати проведения навчального 

курсу «Академ1чна доброчеен1Сть» на 
1нформац1Йно-осв1тньому портал! 
«ДистанцШне навчання ХНМУ» для 
В1тчизняних студент1в 1 курс!в I, II, III, 
IV факультет1в та стоматолопчного 
факультету 

Вересень 
2020 р. 

Заступник 
директора 
Чухно 1.А, 
методист 

НЛМ СУ ЯО 
Тагашова А. О. 

111 Орган1зувати проведения навчального 
курсу «Академ1чна доброчесн!сть» на 
1 н ф ор м а Ц1 й н о - о с вгтньому портал1 
«Дистанц1Йне навчання ХНМУ» для 
шоземних здобувач!в 1 курсу 

С1чень 
2021р. 

Заступник 
директора 
Чухно 1,А, 
методист 

НЛМ СУ ЯО 
Тагашова А.О. 

112 Створити та впровадити у навчальний Червень Сп1вроб1 гники 
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процес ХНМУ комп'ютернсп бази 
тривим!рних об'ект1в деяких ограшв та 
систем тша людини з залученням 
технолопй дистанцшного навчання 
Розм!стити дану комп'ютерну базу у 
вшьному доступ! для студештв та 
науково-педагопчних пращвниюв 
ХНМУ на кафедрах терапевтичного 
профшю, у б1блютещ, симуляцшному 
клас1 НН1 ЯО ХНМУ, сервер! ХНМУ. 

2021 р . ЦТТ: 
Ратш А.С 
Телепнев М.С 
Лисицька ЮЛ. 
Уст!ч Д.К. 

113 Оптим!зувати роботу илатформи 
дистанцшного навчання МоосИе 

Протягом 
навчального 

року 

В.о. директора 
Центру ДН 
Маровтш СЛ., 
Король А.Л. 

114 Розробити Концепщю зм1шаного 
навчання в ХНМУ 

Протягом 
навчального 

року 

В.о. директора 
Центру ДН 
Маровтш СЛ., 
методисте 
Домшч В.С., 
'Ганша В.Ю. 

115 Оргашзовувати та проводите 
вщеозйомки, облаштувати вщеостудп 

Протягом 
навчального 

року 

В.о, директора 
Центру ДН 
Маровт!й СЛ., 
Лем1шко 1.Г 

116 Постшний супровщ щодо створення та 
наповнення дистанщйних курс1в 
викладачами ХНМУ 

Протягом 
навчального 

року 

В.о. директора 
Центру ДН 
Маровт1Й СЛ., 
ДОМН1Ч В . С . 

117 Оргашзовувати та проводите 
експертизи га атестацп дистанц!йних 
курс1в викладачами ХНМУ 

Протягом 
навчального 

року 

В.о. директора 
Центру ДН 
Маровтш СЛ., 
Домшч В.С. 

118 Оргашзовувати та контролювати 
проведения занять в дистанцшному 
формат! за допомогою сервюу Ооо§1е 
Мее! 

Протягом 
навчального 

року 

В.о. директора 
Центру ДН 
Маровтш СЛ., 
техшчний 
В1ДД1Л 

119 П!дтримувати постхйний супров1д 
п1Лотного ДК «Основи методологи 
розробки ДИСТаНЦ1ЙНИХ КУРС1В в сфер1 
медичноТ ОСВ1ТИ» д л я в и к л а д а ч ! в 
ХНМУ га 1нших ос 16 

Протягом 
навчального 

року 

В.о. директора 
Центру ДН 
Маровтш СЛ., 
Домшч В.С. 

120 Сприяти впровадженню 1нших 
НОВ1ТН1Х ТеХНОЛОГ1Й в ОСВ1ТН1Й процес 
ХНМУ в сфер! дистанцшно! освгти 

Протягом 
навчального 

року 

В.о. директора 
Центру ДН 
Маровпй СЛ., 
Заступник 
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директора 
Мацько А.М 

121 Сприяти участ1 у процесах зовшшньо!' 
та внутрпиньоТ академ1чноТ 
мобшьност1, оргашзацп пщвищення 
квал1ф}кацп здобувачами, в тому числ! 
орган1зац11 П1двищення квал1ф1кацп 
зовн1шн1ми здобувачами. 

Протягом 
навчального 

року 

В.о. директора 
ЦДН 
Маровтш СЛ., 
Король А.Л., 
Домшч В.С. 

Директор НН1 ЯО 
професор 

ХНМУ. 
1.В. Завгороднш 

г 


