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НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про організацію внуїрішньоуніверситетської 
системи підвищення кваліфікації викладачів у Харківському національному 
медичному університеті (далі — Положення), що додається. 

2. Директору ННІ ЯО ХНМУ Завгородньому І.В., завідувачам кафедр 
забезпечити додержання вимог . Положення співробітниками підпорядкованих 
підрозділів. 

3. Положення про організацію внутрішньовузівської системи підвищення 
кваліфікації викладачів у Харківському національному медичному університеті, 
затверджене наказом ХНМУ від 25.04.2017 р. №149 вважати таким, що втратило 
чинність з дати підписання даного наказу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. проректора з науково-
ледагогічноїроботи Лещину І.В. 
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Це Положення регламентує організацію внутрішньоуніверситетської 
системи підвищення кваліфікації викладачів у Харківському національному 
медичному університеті (далі — ХНМУ). 

1. Загальні положення 
1.1. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства 

України, а саме: 
1) Конституції України; 
2) Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. №1556-УІІ, зі змінами 
та доповненнями; 
3) Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007р. №612 «Про 
затвердження плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її 
інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 
року»; 
4) Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.2004р. №148 
«Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої 
медичної та фармацевтичної освіти»; 
5) Рішення колегії Міністерства освіти та науки України «Мета реформ у 
вищій школі — якість і доступність освіти» від 02.04.2009 р.; 
6) Положення про психологічну службу в системі освіти України, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №127 від 
03.05.1999 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.1999р. 
за N922/4215; 
7) Статуту ХНМУ; 
8) Положення про організацію освітнього процесу у Харківському 
національному медичному університеті, затвердженого наказом ХНМУ від 
27.08.2019р. №305; 
9) Плану заходів із імплементації положень Закону України «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 №1556-УІІ в Харківському національному медичному 
університеті; затвердженого на засіданні Вченої ради ХНМУ 16.04.2014 року, 
протокол №10; 
10) Наказу МОН України від 11.07.2019р. №977 «Про затвердження 
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти»; 
11) Концепції розвитку Харківського національного медичного університету 
на 2015-2025рр. зі змінами; 
12) Комплексного плану роботи ХНМУ на 2020-2021 навчальний рік; 
13) Комплексного плану ХНМУ щодо подальшого реформування вищої 
медичної освіти та науки, розвинення матеріально-технічної бази 
затвердженого на загальних зборах трудового колективу університету 
28.08.2014 року. 

1.2. Внутрішньоуніверситетська система підвищення кваліфікації 
викладачів (далі — ВУСПКВ) у ХНМУ: 



- є важливою складовою частиною безперервного процесу підготовки 
викладачів до виконання ними посадових (функціональних) обов'язків з 
урахуванням перспектив їх подальшого професійного росту; 

- базується на принципах зацікавленості науково-педагогічних 
працівників у високій якості вищої освіти; системного підходу, який 
передбачає управління якістю освітнього процесу; 

- забезпечує планову організацію і процес підвищення кваліфікації 
викладачів ХНМУ; 

- охоплює всіх науково-педагогічних, педагогічних працівників та 
фахівців (психологи, соціологи, тощо) ХНМУ і запрошених для викладання 
фахівців та педагогів (не працівників університету). 

1.3. Навчальний процес у ВУСПКВ здійснюється очно, без відриву від 
виробництва. 

2. Мета ВУСПКВ 
2.1. Метою ВУСПКВ є задоволення потреб у підвищенні професійної 

кваліфікації викладачів ХНМУ, відповідно до державних вимог і цілей 
роботи університету. 

3. Завдання ВУСПКВ 
3.1. Сприяння покращенню якості освіти здобувачів освіти і лікарів-

інтернів через підвищення професійного рівня викладачів та вдосконалення 
педагогічної діяльності у ХНМУ, у відповідності до місії та стратегічних 
завдань університету. 

3.2. Формування, забезпечення і ефективна реалізація функціонування 
системи безперервності, систематичності та наступності професійної 
підготовки. 

3.3. Допомога у професійному становленні молодих викладачів. 
3.4. Забезпечення продуктивної взаємодії досвідчених педагогів з 

молодими спеціалістами у спільній викладацькій діяльності. 
3.5. Допомога викладачам (у тому числі, молодим) у пошуку 

індивідуального стилю викладання та впровадженні сучасних педагогічних 
технологій у викладацьку роботу. 

3.6. Розробка та реалізація навчальних заходів, курсів, сприяння обміну 
кращим педагогічним досвідом з актуальних питань педагогіки та психології, 
організації освітньої діяльності задля підвищення якості освіти у 
відповідності до місії та стратегічних завдань університету. 

3.7. Аналіз результатів навчання і його ефективності, вдосконалення 
форм і методів навчання у ВУСПКВ. 

4. Складові ВУСПКВ 

ВУСПКВ включає до себе: 
4.1. Внутрішньокафедральну систему підвищення кваліфікації 

викладачів, що забезпечує вдосконалення та примноження у слухачів 
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прикладних і теоретичних професійних знань; удосконалення методик 
викладання; продуктивну взаємодію молодих спеціалістів із досвідченими 
педагогами у спільній викладацькій діяльності (відображається у щорічному 
плані роботи кафедри). 

4.1.1. Учасниками внутрішньокафедральної системи підвищення 
кваліфікації є всі викладачі кафедри. 

4.1.2. Відповідальність за впровадження в дію внутрішньокафедральної 
системи підвищення кваліфікації викладачів покладається на завідувачів 
кафедр. 

4.1.3. Підвищення професійної- майстерності на кафедрах ХНМУ 
можливе у таких формах: 

- відкриті лекції; 
- відкриті заняття; 
- доповіді викладачів з профільних тем на методичних заняттях кафедр; 
- обговорення відкритих лекцій і відкритих занять на методичних 

засіданнях кафедр. 
4.1.4. Плани роботи внутрішньокафедральної системи підвищення 

кваліфікації викладачів на навчальний рік надаються завідувачами кафедр до 
15 вересня поточного навчального року до методичного кабінету Навчально-
наукового інституту якості освіти ХНМУ (далі — ННІЯО ХНМУ). 

4.2. Курси підвищення психолого-педагогічної кваліфікації викладачів 
вищої медичної школи, зокрема «Школа молодого викладача» (далі — 
ШМВ), «Школа досвідченого лектора» (далі - ШДЛ), «Школа гарантів 
освітніх програм (далі - ШГОП) при НШ ЯО ХНМУ: 

4.2.1. Роботу курсів підвищення психолого-педагогічної кваліфікації 
викладачів забезпечує директор ННІ ЯО ХНМУ. 

4.2.2. Завдання курсів підвищення психолого-педагогічної кваліфікації 
викладачів диференціюються в залежності від їх направленості та полягають 
в наступному: допомога молодим викладачам у адаптації до роботи і пошуку 
індивідуального стилю викладання, вдосконаленні та примноженні у 
слухачів знань з проблем педагогіки і психології, вдосконаленні вмінь 
планування та здійснення навчально-виховної і науково-дослідної діяльності; 
поділ кращим досвідом педагогічної діяльності, підвищення знань з питань 
нормативно-правового регулювання освітньої діяльності, розробки, 
моніторингу, перегляду та реалізації освітніх програм. 

4.2.3. План роботи курсів підвищення психолого-педагогічної 
кваліфікації викладачів затверджується на кожний навчальний рік та 
модифікується відповідно до актуальних проблем викладання та організації 
освітньої діяльності у ХНМУ та на підґрунті соціологічних досліджень. 

4.2.4. Куратори курсів призначаються відповідними наказами ректора 
щорічно. Як правило, за посадами куратором ШМВ та ШДЛ призначається 
психолог Психологічної служби НШ ЯО ХНМУ, ШГОП - заступник 
директора НШ ЯО ХНМУ. 

4.2.5. Заняття проводяться професорсько-викладацьким складом та 
фахівцями ХНМУ (психологи, соціологи, представники адміністративного 
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апарату тощо), із залученням запрошених фахівців та педагогів з 
багаторічним стажем викладацької, адміністративної або практичної роботи. 

4.2.6. Завідувачі кафедр університету до 20 вересня поточного року 
надають директору НШ ЯО ХНМУ списки молодих викладачів для 
формування навчальних груп і направляють зазначених викладачів до ННІ 
ЯО для проходження ШМВ. Списки викладачів для формування навчальних 
груп для проходження ШДЛ надаються завідувачами кафедр директору ННІ 
ЯО ХНМУ до 20 січня поточного року й, відповідно, ці викладачі 
направляються для проходження занять. Гаранти освітніх програм, 
призначені наказами ректора, обов'язково проходять навчання в ШГОП. 
Також слухачами курсу ШГОП можуть бути інші зацікавлені особи. 

4.2.7. Стаж викладацької роботи слухачів курсу ШМВ до 5 років, курсу 
ШДЛ - більше 5 років. 

4.2.8. Навчальні заняття на курсах підвищення психолого-педагогічної 
кваліфікації викладачів можливі у таких формах: 

- лекція; 
- семінар; 
- тренінг; 
- круглий стіл; 
- індивідуальні консультації, у тому числі, і, з питань психології та 

педагогіки вищої школи. 
4.2.9. Після опрацювання навчальних програм слухачі курсів 

отримують сертифікат за зразком, що додається (Додатки 1, 2, 3). 
4.2.10. Навчальні заняття ШМВ та ШДЛ є відкритими. Кожен викладач 

ХНМУ має можливість відвідувати семінари. 
4.3. Інші курси підвищення кваліфікації викладачів вищої медичної 

школи, що можуть створюватись відповідно до мети і завдань ВУСПКВ в 
університеті, працювати відповідно до актуальних планів роботи і видавати 
слухачам сертифікати за зразком, що додається (Додаток 4), після 
опрацювання навчальних програм. 

5. Аналіз результатів дієвості і контроль у ВУСПКВ 
5.1. Здійснення самоаналізу і аналізу роботи ВУСПКВ відбувається 

через опитування, анкети опитування, проведення фокус-груп, аналіз 
документів. Результати аналізу використовуються для коригування роботи 
ВУСПКВ. 

5.2. Аналіз і контроль за роботою внутрішньокафедральних ланок 
ВУСПКВ здійснюють завідувачі кафедр ХНМУ. Викладачі - учасники 
внутрішньокафедральної системи підвищення кваліфікації, з метою 
планування особистого професійного розвитку, здійснюють самоаналіз. 

5.3. Результати роботи курсів підвищення кваліфікації викладачів 
Вищої медичної школи при ХНМУ контролюються відповідальними 
особами, призначеними в установленому порядку. 

5.4. Результати роботи курсів підвищення кваліфікації викладачів 
вищої медичної школи контролюються директором НШ ЯО ХНМУ, 
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викладачами і лекторами, які проводять заняття; оцінюються самими 
учасниками. 

5.5. Наприкінці навчального року учасники курсів підвищення 
кваліфікації викладачів вищої медичної школи, шляхом письмового 
анкетування, надають оцінку корисності всіх тем, які вивчались протягом 
навчального року. 

6.1. Усі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом 
видання наказу ректора університету про внесення відповідних змін та 
доповнень або розробку нової редакції Положення. 

6.2. З дати затвердження в установленому порядку нової редакції 
«Положення про організацію внутрішньоуніверситетської системи 
підвищення кваліфікації викладачів у Харківському національному 
медичному університеті», попереднє втрачає чинність. 

6. Прикінцеві положення 

професор 
Директор ННІ ЯО ХНМ1 

І.В. Завгородній 
/ 
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Додаток 1 до п.4.2.9 ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію 
внутрішньоуніверситетської 
системи підвищення кваліфікації 
викладачів у ХНМУ, затвердженого 
наказом ХНМУ від _____ № 

Зразок сертифікату ШМВ: 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СЕРТИФІКАТ 
внутрішньоуніверситетської системи підвищення 

кваліфікації викладачів 

Прізвище, ім % по-батькоеі 

ПРОЙШОВ (-ЛА) ПІДГОТОВКУ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ 

МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ «ШКОЛА МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА» 
(тривалістю годин) 

при Навчально-науковому інституті якості освіти 
Харківського національного медичного університету 

У 20. . . . -20. . . . НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Проректор з науково-педагогічної роботи (підпис) 
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Додаток 2 до п. 4.2.9. ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію 
внутрішньоунівеситетської системи 
підвищення кваліфікації викладачів 
у ХНМУ, затвердженого наказом 
ХНМУ від № _ _ _ _ _ 

Зразок сертифікату ШДЛ: 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СЕРТИФІКАТ 
внутрішньоуніверситетської системи підвищення 

кваліфікації викладачів 

Прізвище, ім'я, по-батькові 

ПРОЙШОВ (-ЛА) ПІДГОТОВКУ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ 

МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ «ШКОЛА ДОСВІДЧЕНОГО ЛЕКТОРА» 
(тривалістю годин) 

при Навчально-науковому інституті якості освіти 
Харківського національного медичного університету 

У 20. . . . -20. . . . НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Проректор з науково-педагогічної роботи (підпис) 
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Додаток 3 до п. 4.2.9 ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію 
внутрішньоуніверситетської 
системи підвищення кваліфікації 
викладачів у ХНМУ, затвердженого 
наказом ХНМУ від № 

Зразок сертифікату ШГОП: 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СЕРТИФІКАТ 
внутрішньоуніверситетської системи підвищення 

кваліфікації викладачів 

Прізвище, ім % по-бамькові 

ПРОЙШОВ (-ЛА) ПІДГОТОВКУ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ «ШКОЛА ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ» 

(тривалістю годин) 

при Навчально-науковому інституті якості освіти 
Харківського національного медичного університету 

У 20. . . . -20. . . . НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Проректор з науково-педагогічної роботи (підпис) 
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Додаток 4 до 4.3. ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію 
внутрішньоуніверситетської 
системи підвищення кваліфікації 
викладачів у ХНМУ, затвердженого 
наказом ХНМУ від № 

Зразок сертифікату ВУСПКВ у ХНМУ 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СЕРТИФІКАТ 
внутрішньоуніверситетської системи підвищення 

кваліфікації викладачів 

Прізвище, ім 9я, по-батькові 

ПРОЙШОВ (-ЛА) 3 ПО {кількість годин) ПІДГОТОВКУ НА 
КУРСАХ ПІДВИЩЕНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ 
МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ 

при Харківському національному медичному університеті 

Проректор з науково-педагогічної роботи (підпис) 


