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 1. Подання до вчених звань. 

Доповідач – голова комісії з подання до звань, завідувач кафедри технічної 

електрохімії професор Геннадій ТУЛЬСЬКИЙ. 

 

2. Щодо акредитації освітньо-професійних програм в агентстві ZEvA. 

Доповідач – начальник методичного відділу доцент Сергій РАДОГУЗ. 

 

 3. Внесення змін до стандартів університету СТЗВО-ХПІ-2.01-2021 та 

СТЗВО-ХПІ-2.01-2021. 

 Доповідач – голова комісії з дипломного та курсового проектування, 

завідувач кафедри електричного транспорту та тепловозобудування професор 

Борис ЛЮБАРСЬКИЙ. 

 

 4. Щодо форми екзаменаційних відомостей. 

 Доповідач – голова комісії з впровадження сучасних ІТ в навчальний 

процес, завідувач кафедри систем інформації Павло ПУСТОВОЙТОВ. 

 

 5. Щодо планування та обліку роботи науково-педагогічних працівників 

на час зимового періоду (10 грудня 2022 – 28 лютого 2023). 

 Доповідач – начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності 

Сергій ЄФИМЕНКО. 

 

6. Про перезатвердження освітніх програм у зв’язку з виходом стандарту 

вищої освіти 

1) 226 «Фармація, промислова фармація»: 

Кафедра Загальної фармації  

1. 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 

2. 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) Освітні програми (післядипломна освіта) 

Кафедра Внутрішніх хвороб і сімейної медицини 

1 Спеціалізація «Пульмонологія (для терапевтів, лікарів загальної 

практики-сімейної медицини)» 3 місяці 

2 Стажування «Пульмонологія» 1 місяць 

3 Стажування «Фтизіатрія» 1 місяць  

4 Тематичне удосконалення «Діагностика та лікування захворювань легень 

(для лікарів лікувального профілю)» 0,5 місяці 

5 Тематичне удосконалення «Сучасні методи діагностики захворювань 

легень: мікробіологічні, променеві, бронхологічні, біопсійні, 

функціональні (для лікарів лікувального профілю)» 0,5 місяці 

6 Тематичне удосконалення «Своєчасне виявлення та діагностика 

туберкульозу органів дихання (для лікарів лікувального профілю)» 0,5 

місяці 

7 Тематичне удосконалення «Паліативна та хоспісна допомога хворим на 

туберкульоз (для лікарів лікувального профілю)» 0,5 місяці 

8 Тематичне удосконалення «Питання фтизіатрії та пульмонології (для 

викладачів клінічних кафедр і співробітників клінічних відділів НДІ)» 0,5 

місяці 

Кафедра Клінічної лабораторної діагностики та імунології 

1 Тематичне удосконалення «Сучасні  технології в лабораторній 

імунології» 

 Доповідач –  заступник начальника навчально-наукового медичного 

інституту професор Володимир ПОНОМАРЬОВ. 


