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Програма

Розроблена з урахуванням вимог Закону України «Про освіту», 
Закону України «Про вищу освіту» Закону України «Про 

наукову і науково- технічну діяльність», «Про запобігання
корупції», нормативних актів Міністерства освіти і науки 

України та інших нормативно-правових актів, що визначають
державну політику в галузі освіти і науки; правил і норм з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності; Стратегії розвитку
Каразінського університету на 2019−2025 роки, Статуту 

Університету, Кодекса цінностей Каразінського університету, 
Антикорупційної програми Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна, Положення про організацію
освітнього процесу в Харківському національному

університету імені В. Н. Каразіна, 



МЕТА

Постійний і систематичний навчально-
методичний і науковий пошук, засвоєння 

світового досвіду університетської медичної 
освіти, його поєднання з національною 

традицією, запровадження сучасних освітніх 
підходів до підготовки фахівців високого рівню



Завдання

Відповідно до «Стратегії розвитку Каразінського університету 
на 2019 – 2025 роки»:

1. Посилення науково-педагогічного потенціалу кафедри,
підвищення рівня її професійності, підготовка і видання
нової навчально-методичної літератури для забезпечення
відповідних навчальних дисциплін.

2. Вивчення світових наукових здобутків і тенденцій розвитку
науки та інтеграції їх у наукові дослідження кафедри.



Завдання

3. Підвищення рівня освітянських послуг для підготовки
висококваліфікованих медичних фахівців, затребуваних на
ринку праці.

4. Посилення наукового потенціалу кафедри, формування
широкого світогляду здобувачів освіти у відповідності до
сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства.

5. Утвердження національних, культурних і загальнолюдських
цінностей



Напрямки діяльності 

кафедри

• Навчально-методична робота;

• Науково-дослідна робота;

• Організаційно-виховна робота;

• Професійно-орієнтаційна робота; 



Навчально-методична 

робота

Викладання фахової 
дисципліни зі спеціальності 
222 «Медицина» українською 
та англійською мовами:

 Анатомія людини

Загальне навчальне навантаження по кафедрі за
навчальний рік складає 16200 годин, 
з них аудиторне навантаження – 15086 годин, а саме: 
лекцій – 90 годин;  практичних занять – 13760 годин; 
середнє навчальне навантаження на викладача – 648 
годин, з них середнє аудиторне – 603,4 години.  



Навчально-методична 

робота 
 розробка робочих програм згідно зі стандартами вищої 

освіти та сучасним надбанням медичної науки, а також 
введення нових форм освітнього процесу;

 актуалізація навчально-методичного комплексу з 
дисципліни, навчальних посібників та інших методичних 
видань, у т.ч. з питань підготовки студентів до ліцензійного 
інтегрованого іспиту «КРОК-1»; 

 розробка та наповнення сайту кафедри навчальними, 
науковими та просвітницькими матеріалами для студентів 
медичного факультету;

 наповнення банку дистанційних курсів з дисципліни, що 
викладається на кафедрі;

 залучення сучасних методів діагностики рівня знань, у тому 
числі з залученням дистанційних форм навчання;



Навчально-методична 

робота 

посилення внеску технічних засобів навчання, що 
сприятиме підвищенню наочності та ступеню засвоєння 
учбового матеріалу;

подальший розвиток та впровадження в навчальний 
процес міждисциплінарних зв’язків;

підвищення рівню володіння всіма співробітниками 
кафедри англійської мови до рівню В2, заохочення 
складання викладачами провідних світових екзаменів 
на знання англійської мови;

організація консультативної роботи викладачів-
спеціалістів, у рамках викладання відповідної 
дисципліни та науково-практичних досліджень 
студентських гуртків.



Навчально-методична 

робота

Забезпечення високого фахового рівня педагогічних 
працівників:
регулярна участь у підвищенні педагогічної та 

лікарської кваліфікації викладачів шляхом 
проходження відповідних курсів;

сприяння участі у стажуванні викладачів як 
педагогічної, так і фахової спрямованості (анатомія 
людини, патологічна анатомія) у провідних установах 
України;

розвиток академічної мобільності та міжнародних 
комунікацій як для викладачів, так і студентів;

здійснення взаємовідвідуваннь занять, контрольних 
відвідувань занять, проведення відкритих лекцій та 
методичних семінарів.



Науково-дослідна 

робота

 Спрямована на забезпечення 
науково-дослідного процесу на 
кафедрі, із залученням викладачів та 
студентської молоді у сфері 
теоретичної та практичної охорони 
здоров’я.

 Активна участь студентів і викладачів 
у конференціях і конгресах усіх рівнів, 
у тому числі міжнародних, участь у 
міжнародних грантах

 Пріоритетні напрями: анатомія 
людини, патологічна анатомія



Науково-дослідна 

робота

 планування та проведення нових науково-
дослідних робіт за пріоритетними 
напрямками освітньої та наукової 
діяльності;

 виконання співробітниками кафедри 
дисертаційних досліджень на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії та 
доктора наук;

 підвищення наукового та методологічного 
рівня публікацій наукових праць у фахових 
виданнях України;

 публікації результатів наукової роботи 
співробітниками кафедри у виданнях, що 
індексуються міжнародними 
наукометричними системами Web of 
Science та SCOPUS;



Організаційно-виховна 

робота

 формування у студентів знань і навичок лікаря у сфері практичної 
охорони здоров’я та лікаря-науковця;

 виховання національно - і соціально зорієнтованих громадян 
України;

 сприяння розвитку студентського самоврядування, підтримку 
ініціативи у всіх сферах навчального, суспільно-культурного життя;

 залучення студентів до участі в наукових гуртках, культурно-
просвітніх вечорах, спортивно-масових заходах, творчих зустрічах з 
діячами науки та мистецтва, відомими людьми України;

 налагодження ефективного зв’язку з випускниками кафедри, 
сприяння подальших контактів з ними з метою коригування 
освітнього процесу.



Клінічна робота

 Впровадження 
сучасних надбань 
української та 
світової науки у 
щоденну практику.

 Апробація та 
впровадження
новітніх методів
діагностики.


