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В обговоренні взяли участь
Місце роботи Посада

Приватне підприємство Головний лікар

Державна установа "Інститут охорони здоров'я дітей і 

підлітків НАМН України"
головний лікар

КНП"МДКЛ 24"ХМР Завідувач відділенням

Комунальне некомерційне підприємство " Міська дитяча 

клінічна лікарня № 19" Харківської міської ради
Директор

Комунальне підприємство "Санепідсервіс" Харківської 

міської ради
Директор

ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. 

Зайцева НАМН України"
заступник директора з наукової роботи

КНП "Зіньківська міська центральна лікарня" Директор

Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. 

Григор'єва НАМН України"
Директор

Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті 

№2 філії "ЦОЗ" АТ "Укрзалізниця"
заступник медичного директора з хірургічної допомоги



Приватний медичний центр "Your family- Your baby" Головний лікар

КНП ХОР "ОДІКЛ " Лікар

КНП ХОР ОДІКЛ Заступник директора з медичної частини

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України"
В.О. директора

ДУ"Інститут неврології,психіатрії та наркології НАМН 

України"
Керівник відділу

КНП Лозівське ТМО Завідувач жіночої консультації

ДУ"Інститут неврології,психіатрії та наркології НАМН 

України"
Зав. відділом

КНП "Зіньківська МЦЛ" Медичний директор

ДУ ІНПН НАМН України Завідувач відділу

КНП ХОР " ОСБД" ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" Директор

КНП "МП № 26"ХМР завідуюча амбулаторією ПЦМД



Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна 

лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана» Харківської міської 

ради

Директор

ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 

НАМН України"
провідний науковий співробітник, учений секретар

КНП ХОР "ОКІЛ" директор

КНП ХОЗ " Обласна дитяча клінічна лікарня№1" т.в.о генерального директора

КНП Хорольська ЦМЛ Завідуючий хірургічним відділенням

Медичний центр Докарт операційний директор

ДУ"Інститут неврологіі психіатріі та наркологіі НАМНУ" Заступник директора

ДУ ІНПН НАМН України Завідувач відділу

КНП "МКЛШНМД ім. проф. О.І.Мещанінова" ХМР В.о. завідуючого стоматологічним відділенням

м.Харків,вул.Бакуліна 4 ЛДК Лікар

ДУ " ИНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГИИ НАМН УКРАЇНИ Зав.відділом























14. Ваші рекомендації, щодо покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти на медичному факультеті Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна за освітньо-професійною програмою Медицина

Слідкувати за викоріненням хабарництва та вимагати знання матеріалу. Володіння англійською мовою на продвинутому рівні. Усунути 

можливості сексуальних домагань з боку викладачів шляхом інформування студенток що це не є нормою і може бути кримінальним 

злочином.

Поліпшити рівень практичної підготовки, збільшити час практичних занять в режимі офлайн

Більше практичних занять на клінічній базі, у ліжка хворого

все влаштовує

Поліпшення рівню практичної підготовки

поліпшення рівня практичної підготовки

Збільшити об'єм практичних навичок за різними напрямками.

Зауважень та рекомендацій не маю.

Підготовка здобувачів проводиться на достатньому рівні

Питання дублює №12

Удосконалення практичних навичок

Збільшити тривалість виробничої практики

Можливість для здобувачів вищої освіти на медичному факультеті ХНУ ім.В.Н.Каразіна приймати участь в обміні студентами між 

Університетами інших країн

Рекомендовано приділяти більше часу практичним навичкам студентів.

Підготовка на високому рівні.

Приділяти більше часу практичним навичкам

Підвищення практичних навиків здобувачів

Бажано поділити більш уваги для здобуття практичних навичок біля пацієнту



Підвищити рівень володіння навичками ведення медичної документації, відповідність документації тій, що використовується в лікарській 

практиці

Ввести курс по роботі в електронних медичних системах типу Хелсі , звернути увагу на правильне кодуванню медичних хвороб

збільшення орієнтованості саме на практичну діяльність

Створення університецьких палат

Збільшити тривалість виробничої практики

Практичні навички

Більше уваги до нових методів та підходів у лікуванні, з використанням нового обладнання

Покращити рівень дослідницьких навичок

Підвищення практичних навиків.

Загалом все влаштовує.

Працювати 24/7

Немає



Дякуємо шановним роботодавцям 

за активну участь у обговоренні!


