Рішеня Вченої Ради
Харківської медичної академії післядипломної освіти
(протокол № 1 2016 року)
1 СЛУХАЛИ: Підсумки діяльності академії за 2015 рік.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт ректора про діяльність Академії у 2015 році.
2. Постійно контролювати виконання рішень Вченої ради Академії в
указаний термін.
2 СЛУХАЛИ: Аналіз виконання навчально-виробничого плану Академії у
2015 році та зміни у структурі Академії.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Затвердити звіт про виконання навчально-виробничого плану Академії у
2015 році.
2.2. Затвердити зміни у структурі Академії.
2.3. Основні напрямки в підвищенні якості освіти у 2016р.
2.3.1. Підготовка за дорученням МОЗ України навчальних планів та програм
підготовки в лікарській резидентурі.
2.3.2. Подальше зменшення педагогічного навантаження науковопедагогічних працівників академії з метою поетапного досягнення об’єму
600 годин на рік.
2.3.3. Подальше впровадження в навчальний процес нових інформаційних,
телекомунікаційних технологій, оволодіння викладачами академії новітніми
освітніми технологіями.
2.3.4. Удосконалення внутрішньої системи менеджменту якості освіти,
дотримання вимог стандарту ISO 9001.
2.3.5. Покращення позитивного іміджу академії в Україні та за її межами
шляхом презентації всіх напрямків діяльності академії у спеціалізованих
каталогах, енциклопедіях, довідниках, інтернет-ресурсах, на спеціалізованих
наукових форумах, освітянських виставках тощо.
2.3.6. Розвиток системи дистанційного навчання, продовження розробки
дистанційних навчальних курсів у віртуальному навчальному середовищі
«Moodle» для викладання клінічних дисциплін, видання журналу з
дистанційного навчання.

2.3.7. Подальший розвиток Центру стимуляційного навчання, поширення
застосування стимуляційних методик навчання практичним навичкам,
проведення навчання за методом «стандартизований пацієнт» та
«віртуальний пацієнт», розвиток навчально-практичних клінічних центрів
академії.
3 СЛУХАЛИ Ефективність підвищення кваліфікації викладачів академії.
Робота «Семінару завучів».
УХВАЛИЛИ:
1. З метою оптимізації проходження підвищення кваліфікації професорськовикладацьким складом ХМАПО і упорядкування її планування, переглянути і
скорегувати кафедрами і деканатами факультетів поданий план підвищення
кваліфікації викладачів.
2. Додатково переглянути кафедрами можливість викладання фахівцями
кафедр матеріалів на умовах дистанційної форми навчання та запланувати
співробітників на відповідні курси та курси з клінічної інформатики.
3. Ширше практикувати підвищення кваліфікації професорськовикладацького складу за межами академії.
4. СЛУХАЛИ: про затвердження теми дисертаційної роботи
УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційної роботи

