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 1. Подання до вчених звань. 
Доповідач – голова комісії з подання до звань, завідувач кафедри технічної 

електрохімії професор Геннадій ТУЛЬСЬКИЙ. 
 
2. Затвердження структури і складу Методичної ради НТУ «ХПІ». 
Доповідач – начальник методичного відділу, доцент Сергій РАДОГУЗ. 
 
3. Щодо запуску навчального процесу 2022/2023 навчального року. 
Доповідач – голова комісії з вдосконалення та змісту інженерної освіти, 

професор Олександр ЛАЗУРЕНКО  
 
4. Перезатвердження «Положення про планування та облік основних 

видів роботи науково-педагогічних працівників Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» на 2022/2023 н.р.  

Доповідач – директор навчально-наукового інституту комп’ютерного 
моделювання, прикладної фізики та математики, професор Олексій ЛАРІН.       

 
5. Щодо навчальних планів. 
Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, професор Руслан 

МИГУЩЕНКО. 
 
6. Про затвердження: 
6.1. ПОЛОЖЕННЯ про кафедру «Психіатрії, аддиктології, психотерапії 

та клінічної психології» Навчально-наукового медичного інституту 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
 6.2. Освітніх програм: 
226 «Фармація, промислова фармація»: 
Кафедра Загальної фармації  
1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фармація, промислова фармація» 
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226. Фармація, 
промислова фармація спеціалізація 226.02 Промислова фармація галузі знань  



22 «Охорона здоров'я» кваліфікація  магістр 
2. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ФАРМАЦІЯ другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, 
промислова фармація спеціалізація 226.01 Фармація галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» освітня кваліфікація: магістр фармації, професійна кваліфікація: 
фармацевт. 
 
224 Технології медичної діагностики та лікування 
Кафедра клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології 
1. Бакалавра  «Технології медичної діагностики та лікування» (3 роки 10 
місяів) 
2. Магістратура  «Технології медичної діагностики та лікування» (1 рік 4 
місяці) 
Кафедра клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології 
1. Тематичне удосконалення «Клінічна діагностика» (1 місяць) 
2. Тематичне удосконалення «Імунологія» (1 місяць) 
Кафедра Внутрішніх хвороб і сімейної медицини 
1. Тематичне удосконалення «Основи організації паліативно-хоспісної 
допомоги та її надання в стаціонарних і амбулаторних умовах» 
Кафедра мікробіології, бактеріології, вірусології, мікології та імунології 
1. Спеціалізація «Бактеріологія» (3 місяці). 
2. Спеціалізація «Лабораторна імунологія» (3 місяці). 
3. ПАЦ «Бактеріологія» (1 місяць). 
4. ПАЦ «Лабораторна імунологія» (1 місяць). 
5. Стажування «Бактеріологія».  
6. Стажування «Лабораторна імунологія». 
7. Тематичне удосконалення «Клінічна мікробіологія». 
8. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика кишкових 
інфекцій». 
9. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика повітряно-
крапельних інфекцій». 
10. Тематичне удосконалення «Мікотичні інфекції». 
11. Тематичне удосконалення «Імунологічні основи імунопрофілактики». 
12. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика глибоких мікозів». 
13. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій». 
14. Тематичне удосконалення «Мікробіологія особливо-небезпечних 
інфекційних захворювань людини». 
15. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика інфекцій, які 
передаються статевим шляхом». 
16. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика умовно-патогенних 
збудників мікозів». 
17. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика кератомікозів». 



18. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика псевдо мікозів». 
19. Тематичне удосконалення «Вакцинопрофілактика в теорії та практиці». 
 
6.3. Концепція післядипломна освіта 
222 «Медицина» 
224 «Технології медичної діагностики та лікування» 
 
 Доповідач – заступник директора  навчально-наукового медичного 
інституту професор Володимир ПОНОМАРЬОВ. 
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