
в и е н о в о к 
Навчально-наукового шетитуту якост1 осв1ти ХНМУ 

за результатами розгляду Зв1ту з мониторингу 
ОПП «Лабораторна д1агиостика» 

другого (мапстерського) р1вня вищоУ осв1ти в 2020-202! навчальному рош 
Гарант ОПП - Авщзба Юл1я Нал1ковна 

Блок 1. Актуалыпсть мети та цклей навчання но ОН. 
Стандарт ВО УкраУни за спещальшстю 224 «ТехнолопУ медичноУ 

д1агностики та лкування» затверджений наказом Мп-истерства осв1ти 1 науки 
УкраУни В1Д 25.06.2019 р. № 884. ОПП «Лабораторна д1агностика» другого 
(мапстерського) р1вня вищоУ осв1ти в1дпов1дае мюУ ушверситету та потребам 
рег'юнального ринку праш та шдготовки фах1вшв, що володиоть 
спешальними знаниями, навичками роботи з сучасним лабораторним 
обладнанням, об1знаш у питаниях контролю якост1 лабораторних дослщжень 
зпдно 180 15189. На освггньо-професшшй програм! «Лабораторна 
д1агностика» здобувач1 вищоУ осв!ти мають можливкть поеднувагп 
георетичне, практичне навчання та науков! дослщження пщ час проведения 
занять в иров1Дних лаборатор1ях м1ста (зпдно договори? про сшвпрацю). 
ОПП сформована з урахуванням потреб ринку праш, м'гжнародних вимог, т о 
забезпечують шдготовку конкурентоздатних фах1вщв. 

Блок 2. Характеристика з\псту та структури ОН. 
Компетентиост] та ПРИ за ОПП сшвпадають з дескрипторами знань. 

умшь. навичок, комушкаип, в1дповщальност1 зг'|дно Стандарту ВО, що 
дозволяе випускникам займати первиш посади зпдно з класифисатором 
ирофесш. Осв1тньо-профес1йна програма лопчно структурована, а саме: 
визначено термш та зм1ст навчання; визначено форми атестаци; встановлеш 
вимоги до зм 1сту професшиоУ шдготовки; визначш галузев! та квал|ф1кашй|-и 
умови. Обсяг виб1ркових оевгпнх компонентов становить 26.7 %. Здобувач! 
можуть реал1зувати свое право на виб1р навчальних дисциплш зпдно 
«Положения про порядок та умови вибору студентами ХНМУ виб'фковпх 
дисциплш», проводиться «Ярмарок виб1ркових дисциплш». Перелив 
дисциплш, навчальш плани та силабуси до них розташоваш на саГгп 
ушверситету у вшьному доступ;. Методичне забезпечення ОК вцшовцик: 
впмогам «Положения про оргашзацпо осв1тнього процесу у ХНМУ». 
Впровадження наукових досягнень в осв1тшй процес шдтверджуеться 
конкретними прикладами. Практична шдготовка лопчно структурована. 
Здобувач! вищоУ осв1ти залучаються до наукових доелтджень. приймають 
участь у робот1 студентського наукового товариства, мають можлшпеть 
проводити науково-досл1дну роботу п 1 д кер1вництвом висококвал1фп\Ован11.\ 
викладач'т, публ1кувати статп та гези, приймати участь у науково-
ирактичних конференшях, проходити стажування, як в УкраУш та за 
кордоном. 



Блок 3. Коротка оцшка достатност1 наявних ресурав. 
Встановлено достаттсть кадрових, матер1ально-техшчннх, 

шформацшно-методичних ресурс!в для реал1зацп ОГ1П, належний р'шень 
оргатзацшного супроводу. 

Блок 4. Кадрове забезпечення. 
Академ1чна та професшна квал1ф1кащя викладач1в, зад1яних до 

реашзацп осв1тньо'Г программ, в цшому забезпечуе досягнення визначенпх 
програмою Ц1лей та програмних результат1в навчання. Викладачг т о 
здшснюють 0СВ1ТН1Й процес на ОПП «Лабораторна д1агностика» мають 
вченш звання кандидата або доктора наук, спещашзашю або категории. 
науков1-методичш роботи з певноТ дисципл'ши, в переважнш бшьшосгп 
волод1ють шоземною мовою, що дозволяе досягнути програмних результатов 
навчання. Група забезпечення за ОПП вщповщае п. 30 Лщензшних умов 

Блок 5. Результати опитувань здобувач1в освгги. 
Опитування щодо якост1 осв1ти за ОПП серед здобувач'ш осв1ти було 

проведено вщповщно до граф1ку. Результати опитування е в шлому 
позитивними 1 опрацьоваш проектною групою. Здобувач1 продемонструвалн 
високий р1вень задоволеносл вибором ушверситету та ОПП для навчання. 
як1стю осв!тнього середовища, а також високий р1вень пошформованост! про 
р!знI аспекти осв1тнього процесу. Проектною групою розроблено план 
заход1в з покращення осв1тнього процесу за результатами опитування. 

Опитування за завершеними навчальними дисциплшами за даною ОПП 
заплановано на весняний семестр (сесно) 2020-2021 н.р.. 

Спешальш опитування з питань академ1чноТ доброчесност! та 
студентського простору заплановаш на весняний семестр 2020-2021 року. 

Блок 6. Проведения аналгзу працевлаштування та затребувапосп 
фах1вц1в, як1 здобули вищу осв1ту за ОП. 

В ун1верситет1 Д1е система щодо кар'ерного шляху та врахуванпя 
шформацп працевлаштування випускниюв. Папрацьовано досвщ 
спткування щодо мониторингу р1 вня задоволеност! ОГ1. Д1е сектор сприяпня 
працевлаштуванню випускниюв. Проводиться ярмарок вакансш. 3 метою 
покращення осв1тнього процесу ствроб1тники ушверситету спшкуються з 
випускниками. 1нформац1я щодо кар'ерного росту випускниюв ОПП 
збираеться завдяки зворотному зв'язку. За результатами опитування за 
спешальшстю працевлаштоваш 97%. 

Блок 7. Отримання зворотиого зв'язку вщ роботодавщв етосовио 
якост! осв1тньо'| программ та пропозицш щодо ТТ удосконалення га 
розвитку. / 

1нтереси роботодавщв враховуються при обговоренш освгшьоУ 
программ. Роботодавщ мають можлив1сть вносити своУ пропозицм щодо зм'ш 
ОПП на заседаниях кафедр, проектноУ групп, шд час проведения кругл их 
стол 1 в. Представники роботодавщв залученш до проведения лекцшмих та 
практичних занять, е членами екзаменацшних комюй. 



Блок 8. Отримання га опрацювання шформацп вщ науково-
педагопчних прашвникчв щодо якосп ОП та и вщповщпоеп сучаеиому 
стану ринку прац|, тенденшям розвитку науки та практики в галун, 
запитам здобувач1в о с в т ь 

Пропозицп НПП враховуються при обговорены освтньоУ программ. 
НПП мають можливють вносити своТ пропозицп щодо зм'ш ОПП на 
засщаннях кафедр, проектноТ групп. гид час проведения круглих стохпв. 

Блок 9. Ректорський контроль якосп знань здобувач1в оевгги. 
Ректорський контроль проводиться один раз на р1к. 
Блок 10. Коротка оцшка наивности та зрозум1лост1 процедур ОП. 

доступност! шформацп про них для основних стейкхолдер1в. 
Врегулювання визначених в перел1ку процедур визнано достатгнм га 

позитивним. Додатков1 процедури, що потребують врегулювання не 
визначенг 

Блок 11. Узагальнеш результатн опрацювання пропозицш 
стейкхолдер1в стосовно змш в ОП. 

Зведений анал1з змш до ОПП знаходиться в процеа роботи. ПропозишУ 
надаш проектнш груш за результатами заход!В, проведеннх при мошторингу 
ОПП, в т.ч. роботи 31 стейкхолдерами. впроваджуються. 

Блок 12. Оприлюднення та актуальшеть шформацп по ОП па 
офщшному сайт1 ХНМУ. 

На сайт1 оприлюднена необхщна шформашя за ОПП. гарантом у 
сшвпраш з НП1 ЯО контролюеться УУ актуальшеть, достов1ршсть та повнота. 

Блок 13. Врахування зауважень експертнпх груп та ГЕР, т о оу.ш 
сформульоваш пщ час попередшх акредитацш. 

Розроблено та оприлюднено на сайт1 ХНМУ план реалгзаци зауважень 
експертноУ групи та ГЕР. 

14. Врахування зауважень, отриманих при шститупшшй 
а кредита цн ушверситету. 

Гарант та проектна груиа об1знаш з результатами шституцпшоУ 
акредитащУ, отриманими рекомендашями та Планом заход1в Харювського 
нащонального медичиого ушверситету по реал1заш'У рекомендащй 
зовшшньоУ експертноТ комюУ НезалежноТ агентства акредитацп та рейтингу. 
При шститущйнш акредиташ'Т ушверситету зауважень за ОПП «Лабораторна 
д1агноетика» не було. 

Результатн §\УОТ-анал1зу. 
Проектною групою на чол1 з гарантом проведено $\УОТ-аналп 

реал 1заш'У ОПП. 
Анал13 внутршшх умов реал1зацп ОП дозволив виявити сильш та 

слабкч сторон и ОП. 
Сильш сторони: 
1. Забезпечення осв1Тшх компонент'пз висококвал1ф'|коваиими науково-

педагопчними пращвниками та профес'юналами-практиками, що передбачае 
грунтовну теоретичну та практичну шдготовку здобувач1в вищо'Г осв!ти. 

2. Доступ до баз даних та штернет-ресурс'пз. 



3. Залучення учасниюв осв1тнього процесу до мониторингу якосп 
ОСВ1ТНЬОТ Д1ЯЛ ЬНОСТГ 

3. Наявшсть сучасного обладнання для теоретичной практично!' та 
науковоТ шдготовки (зпдно договор'т про сшвпрацю з клп-пко-
д I а гн ости ч н и м и за кл ада ми). 

4. Шдготовка за ОПП базуеться на принципах: послщовносп та 
доступное^ здобуття осв1ти, ор1ентаци на досягнення в лаборатории! 
медицнш як в УкраУш, так 1 за и межами, поеднання фахових та загальних 
компетентностей, урахування в процеа шдготовки особливостей галузево'Г 
специф1ки, що передбачае необхщш знания з загальних та професшних 
дисциплш, використання науковнх досягнень. 

Слабкч сторон и: 
1. Недостатне залучення до осв1тнього процесу представникчв 

пров'щних св1тових ун'|верситет1в. 
2. Потребуе покращення використання програм академ1чноУ 

моб!льност1 науково-педагопчними пращвниками та здобувачами ВИЩО'Г 
ОСВ1ТИ. 

Загальний висновокта рекомендацп НН1 ЯО ХНМУ. 
Як1сть осв1ти за ОПП «Лабораторна д1агностика» другого 

(мапстерського) р1вня осв1ти за результатами мошторингу в ц т о м у 
оц'шюеться позитивно. 1снуе потеншал та можливост! для подальшого 
покращення якосп осв1ти за ОПП. 

Рекомендацп: 
1. Пщтримати пропозищ!' проектно!' групп: 
1.1. Ввести роздш «Лабораторна д'тгностика юишчного переб'|гу та 

ускладнень С О У 1 С 1 - 1 9 » В ОК КОЛД. 
1.2. Вилучити з осв1тньо!' программ «Лабораторна д1агностика» другого 

(мапстерського) р1вня вищоТ осв1ти за спешалыпстю 224 « Т М Д Л » 
виб!рковий ОСВ1ТН1Й компонент «Психолопя пращ та управлшня», зам'шивши 
його дисципл 1ною «Професшна психолопя та управлшня конфл1ктами». 

1.3. Розглянути можлив1сть залишити проведения лекцшних занять у 
дистанцшному режим! шсля зак'шчення карантину. 

2. Додатково рекомендувати: 
2.1. Подальший анал13 основних ключових фактор1в, що впливають 

на ямсть ОПП з метою пошуку 1 реал1зацп можлпвостей щодо гпдтримкп I 
пщвищення и конкурентоспроможностк 

2.2. Реал1зац1я заход1в за результатами акредитащг ОПП. 
2.3. Сприяти розвитку академ1чно!' мобшьност! викладачами та 

здобувачами за тематикою ОПП. 
2.4. Продовжувати практику опитувань здобувач'т освпи з р'гзпих 

питань забезпечення якост1 осв1ти з наступним опрацюванням та 
оприлюдненням результате опитувань та розробкою заход'ж щодо 
покращення якост! осв1ти за ОПП. 



2.5. Провести аншпз наявного методичного забезпечення за 
обов'язковими та виб1рковими компонентами ОПП та долучитися до 
формування плану розробки методичного забезпечення в ушверситетг 

2.6. Розширення спектру Ыновацшних штерактивних метохпв. що 
використовуються на заняттях, в умовах малочисельних груп здобувач'ж та 
сприяють розвитку §оЙ §кШз. 

2.7. Продовжувати пошук та впровадження заход1в щодо посилення 
практично']' складовоТ навчання з урахуванням сучасних умов 
зм1шаного/дистанц1Г1ного навчання (внаслщок ешдемюлопчних заход!в. 
викликаних пандем1ею С 0 У 8 0 - 1 9 ) . 

2.8. Розглянути можливост1 залучення незалежних експерпв дс> 
ГфОЦедурИ ВНутр!ШНЬОТ еКСПерТИЗИ ЯКОСТ! ОП (СПШЬНО 3 В1ДД1ЛОМ 
М1ЖНарОДНИХ ЗВ ЯЗК1В). 

Директор Навчально-наукового 
1НСТИТуту ЯКОСТ! ОСВ1ТИ ХНМУ__ А.в . Завг ОрОДН 1И 


