
висновок 
Навчально-наукового шституту якост1 осв1ти ХНМУ 

за результатами розгляду Зв1ту з мониторингу О П П 22.Х «Пед|атр1я» 
другого (мапстерського) р1вня вищоТосв1ти в 2020-2021 навчальному рош 

Гарант ОПП - Чайченко Тетяна Валеривна 

Блок 1. Актуальшсть мети та щлей навчання но ОН. 
ОПП е актуальною, вщповщае основним положениям в'|дпов'|дае 

досягненням сучасноТ науки, тенденшям сощально-економ1чного розвнтку. 
м 1 с 1Т та в 131Г ун 1 верситету. 

Стандарт в и щ о Т о с в т ! за спешальшстю не затвержений. 
Проведено детальний анал1з ОПП, за якими зджснюеться пщготовка 

здобувач1в за спещальшстю 228 «Г1ед1атр1я» на в1тчизняному ринку освгппх 
послуг. П,ей анал1з шдтверджуе ушкальшсть даноТ ОПП, що полягае в тому, 
що це едина серед юнуючих на в т ш з н я н о м у ринку осв1тшх послуг ОПП з! 
спец1альност1 228 «Пед1атр1я» з такою структурою. 

Блок 2. Характеристика змкту та структури ОН. 
Перелж осв1ТнIX компоненте забезпечуе досягнення мети ОПП. 

Матриц-1 компетентностей та ПРИ засвщчують можливост! опанування 
здобувачами осв1ти иередбачених компетентностей ОПП та досягнення ПР11. 
Структурно-лопчна схема е послщовною та лопчною. Обсяг виб |рковп\ 
компонент!в станови гь 25,14 %. 

Забезпечення шдивщуальноУ осв1тньоТ траектор'п забезпечуеться як 
виб|рковими монодисциплшами, так 1 виб1рковими блоками. 

Виб1р виб!ркових компоненте зджснюеться вщповщно до дпочих в 
ун1верситет1 норм. 1нформування про наявш виб1рков1 к о м п о н е н т га Тх з м к т 
достатне. 

На сайт! наявш силабуси навчальних дисципл'ш, вчасне оновлення та 
розм1щення яких контролюеться гарантом ОПП. Силабуси та программ 
навчальних дисциплж е достатньо якчсними, але для покращення якосп 
осв1Т11 потребують подальшого доопраиювання й удосконалення щодо 
уникпення дублювання Тх зм1стовного наповнення, а також забезпечення 
в1Дпов1Дност1 заявленим компетентностям 1 запитам стейкхолдер1в. 
Методичне забезпечення осв'ггн'|х компонентов достатне, але потребу» 
подальшого вдосконалення з метою вщповщносп тенденшям сучасного 
ринку, що змжюеться. 

Впровадження наукових досягнень в о с в т п й пронес наявне 1 
шдтверджуеться конкретними прикладами. * 

Створеш умови для практичыо'Г шдготовки здобувач1в освпп . мая в 1-й 
можливост1 щодо Ух покращення. 

Навчальне навантаження здобувач1в формуеться вщповщно до диочих 
норм. 

Блок 3. Коротка оцшка достатност! наявних ресурсов. 
Встановлено достатшсть кадрових, матер1ально-техшчних. 

шформацжно-методичних р е с у р а в для реал'папп ОПП, належнии р1вень 
оргашзацжного супроводу. 



Блок 4. Кадрове забезпечення. 
Кадрове забезпечення ОПП е достатшм, з а к р т л е н н я освггшх 

к о м п о н е н т е за викладачами щлком вщповщае Тхньому осв1тньому р1вшо, 
професшному досвщу та колу наукових штереав . 

Проведено оновлення проектноТ групи, до якоТ нараз! входить 8 
фах1вц1в (Наказ Х Н М У № 73 вщ 12.04.2021), а також залучаються 
представники студентства та стейкхолдер1в за згодою. 

Група забезпечення вщповщае вимогам п. 30 Лщензшних умов 1 
складаеться з 16 ствроб1тниюв. 

Професюнали практики та роботодавщ регулярно залучаються до 
проведения занять на р1зних к л Ы ч н и х базах. 

Н а я в т договори про сшвпрацю з шоземними ЗВО (в рамках 
м1>кнародного ствроб1тництва ХНМУ) та численними вггчизняннмн 
орган1зац1Ями. 

Наявш умовн для професшного зростання викладач'|в, якими 
користуються викладачц що викладають за ОПП. 

Блок 5. Р е з у л ь т а т опитувань здобувач1в освп и. 
Оиитування щодо якост1 осв1ти за ОПП серед здобувач'ж осв1ТИ було 

проведено в1дпов1дно до граф1ку. Результата оиитування е в шлому 
позитивними 1 опрацьован1 проектною груиою. Здобувач1 в гплому 
продемонстрували достатн1й р1вень задоволеност1 вибором ун1верситету та 
ОПП для навчання, як1стю осв1тнього середовища, вважають викладацький 
склад Д1€вими агентами впливу, а також вважають. що Тхш побажання 
враховано и1д час оновлення ОПП. Вт1м, встановлено, що залучешсть 
здобувач'т до опитування не достатня, наявний низький р1вень 
ор1ентованост1 на самонавчання та недостатня по1нформован1сть про деякч 
аспекти осв1тнього пронесу, а також про дп стосовно надзвичайних ситуац1й. 
Встановлено також досить високий р1вень наявност1 конфл1ктних ситуацш 
р1зно'Г природи. 

Проектною групою ОПП розроблено план заход 1 в з покращення 
осв1Тнього ироцесу за результатами опитування, яю включають у себе 
р1зномаштж активност1 з боку Гаранта та ПроектноТ групи, кооперащю з 
в1дд1лами ХНМУ, якч е дотичними до вщповщних пункт1в. 

Опитування за завершеними навчальними диспипл 'тами за даною 01II1 
заплановано в юнщ весняного семестру 2020-202 1 н.р. 

Спещальш опитування з питань академ'тноТ доброчесносп та 
студентського простору заплановаш на весняний семестр 2020-2021 року. 

Блок 6. Проведения анал1зу працевлаштуваиин та загребуванмет1 
фах1вц1в, як! здобули вищу осв1ту за ОП. 

Сектор сприяння ирацевлаштуванню вииускникчв: забезпечуе розподш 
до 1нституц1Й випускник1в В1ДПОВ1ДНО до ТхньоТ траекторй' кар'ерного 
розвитку; пост1Йно публ1куе актуальну 1нформац1ю про наявш ваканси 
кер1вник1в медичних заклад1в. Наявна шформац1я про працевлаштування 
випускниюв останнього року. Робота з анал1зу .працевлаштування 
випускник1в потребуе посилення. 



Блок 7. Отримання зворотного зв'язку вщ роботодавщв стосовпо 
ЯКОСТ1 осв1тньо'|' программ та пропозицш щодо ТТ удосконалення та 
розвитку. 

Гарантом ОПП ведеться робота з роботодавцями та надсилаються 
запити до них щодо отримання зворотного зв 'язку з питания якосп ОПП та 
з 'ясування Тх потреб та ш т е р е а в щодо гпдготовкп таких фах1вшв. 13 
поточному навчальному рощ отримано рецензП'-вщгуки вщ 3-ох 13 них. 

Блок 8. Отримання та опрацювання шформацй вщ пауково-
педагопчних нрашвникчв щодо якост! ОГ1 га ТТ вщповщност! сучасмому 
стану ринку пращ, тендешням розвитку науки та практики в галузь 
запитам здобувачп* осв1ти. 

Гарантом ОПП ведеться робота з отримання зворотного зв 'язку з 
питань якост1 ОПП вщ академ1чно'Г спшьноти. В поточному навчальному рощ 
отримано 2 рецензП'-вщгуки на ОПП вщ провщних (])ах1вщв-г1ед1атр1в. 
представник1в академ1чноУ спшьноти. 

Блок 9. Ректорський контроль якосп знань здобувачн* освгги. 
Проведения ректорського контролю знань здобувач1В ОПП плануеться. 
Блок 10. Коротка оцшка наявносп та зрозу\илост1 процедур ОМ, 

доступност! шформанп про них для основних стейкхолдер1в. 
Врегулювання визначених в перел1ку процедур визнано достатгпм та 

позитивним. Додатков1 процедури, що потребують врегулювання не 
визначеш. 

Блок 11. Узагальнеш результати опрацювання иропозшйй 
стейкхолдер1в стосовпо змш в ОП. 

Проведено зм1ни структури ОПП, проведено змши проектноУ групп I 
групи забезпечення за час 1снування ОПП. Зведений анал1з змщ до ОПП за 
час и 1снування знаходиться в процес'| роботи. Наведений узагальнений 
перел1к пропозиций проектноУ групи за результатами захохпв. проведених при 
монп'орингу ОПП. в т.ч. роботи 31 стейкхолдерами. 

Блок 12. Оприлюднення та актуалыисть шформапп по ОП па 
офщшному сайт! ХНМУ. 

На сайт1 оприлюднена необхщна щформащя за ОПП. гарантом у 
сшвпращ з НН1 ЯО контролюеться и актуальн'|сть, достов1ршсть га повиота. 

Блок 13. Врахування зауважень експертних груп га ГЕР, що булп 
сформульоваш пщ час попередшх акредитацш. 

ОПП не проходила акредитащю. 
14. Врахування зауважень, отриманих при шетитушйнш 

а кредита цн университету. 
Гарант та проектна група об1знаш з результатами щститущйноУ 

акредитаип, отриманими рекомендащями та Планом заход1в Харювського 
нацюнального медичиого ущверситету по реашзащУ рекомендаций 
зовщшньоУ експертноУ комюУ НезалежноУ агентства акредитащУ та рейтингу. 
Ряд 13 них взят1 до уваги для покращення якост1 ОСВ1ТН за даною 01III . 

Результати 8\УОТ-ана.гизу. 
Проектною групою на чол'| з гарантом проведено 8\\ЮТ-анал1з 

реашзащУ ОПП, який дозволив виявити наступне: 



С п л ь т сторонп: 
1. Ужкальшсть структури ОГ1П, осв'ггж компоненты якоУ 

в'1дпов1дають заявленим компетентностям 1 запитам стейкхолдер'ж. 
2. Кадровый склад, до якого входять експерти нацюнального та 

м'окнародного р1вня, що 1мплементують м'пкнародний досв'|д у реалпашю 
ОПП. 

3. Практична ор1ентовашсть ОПП 1 запучення до ТУ реагпзашТ 
стейкхолдер1в та професюнал1в-практик1в. 

4. Потужна шституцшна пол1тика щодо осв1тнього пронесу, яка 
забезпечуе реал1зашю, мошторинг якост1 та своечасне вдосконалення ОПП. 

5. Достатня забезпечешсть ОПП матер1ально-техн'1чнпми, 
шформацшними ресурсами та методичним забезпеченням. 

Слабкч сторонп: 
1. Необхщшсть вдосконалення п р о н е а в 1мплементацп результат'ж 

неформально']' та шформальноТ о с в т ь 
2. Вщсутшсть практики викладання осв1тшх компонент1в жоземною 

(англжською) мовою й залучення жоземних фах1вжв. 
3. В1дсутжсть пост1Йного зв 'язку ХНМУ та його випускник1в. 
Можливостк 
1. Опанування навичок цифровоТ грамотност1 та пифровоТ культуры 

100% здобувач1в осв1Ти в умовах дистанцжно'Т та змшано'Т форм навчання. 
2. Розвиток шформальноТ о с в т ! в умовах л'1М1тованоТ мобшьносп 

внаслщок пандемп'СОУЮ-19. 
3. Гнучкчсть ждив'щуальноТ осв1тньоТ траекторн може 

вдосконалюватись без суттевого впливу на загальну структуру ОПП (в 
рамках наповнення виб1ркових блок1в та впровадження виб1ркових 
ДИСЦИПЛЖ). 

Загрози: 
1. Потенцшж проблемн з р е ш ш а ж е ю практично'Т пщготовки 

здобувач1в вищоУ осв1ти, иов 'язаж з обмежувальними заходами внаслщок 
пандемп СОУЮ-19. 

2. Зниження попиту на випускнимв у наслщок звуження ринку праж 
за умови державних заход1в по реоргажзаци системи пед1атричиоТ допомоги. 

Загальний висновокта рекомендаци НН1 ЯО ХНМУ. 
Яюсть осв1ти за ОПП «Пед1атр1я» за результатами монпорингу в 

ц'шому оцжюеться позитивно. 1снуе потенжал та можливост! для подальшого 
покращення якост1 осв1ти за ОПП. * 

Рекомендаци: 
1. Шдтримати пропозицн проектно'У групп: 
1.1. Внести змжи до осв1тньоУ програми у вигляд1 замжи, переносу та 

введения виб1ркових компоненте , змжи тематичного плану, тощо. 
1.2. Перев1рити змктовне наповнення силабуса та робочоУ програми 

по кожному з ОСВ1ТН1Х компоненте на предмет наявност! дублювання 
окремих Ух тем. питань 1 зм1стовного наповнення, а також вщпов'щносп 



ЗМ1СТ0ВН0Г0 наповнення кожного з о с в т п х компонентов I заздалегщь 
визначених компетентностей та програмних результат1в навчання. 

1.3. Звернутись до зав'1дувач1в кафедр, якч забезпечують о с в т п й 
пронес за О П П . щодо н е о б х щ н о с п шдготовки методпчннх рекомендацш для 
проведения практичних занять за в а м а осв1тшми компонентами. 

1.4. Налагодити й шдтримувати комушкац'по Х Н М У з випускпиками 
та ш с т и т у щ я м и , де вони продовжили свою професшну карьеру. 

2. Додатково рекомендувати: 
2.1. Подальший анал1з основних ключових фактор1в, що впливають 

на як1сть О П П з метою пошуку 1 реал1заци можливостей щодо шдтримки I 
т д в и г ц е н н я и конкурентоспроможностк 

2.2. Провжити анал1з заруб1жного досвщу гидготовки здобувач1в 
осв1ти за а н а л о п ч н и м и осв1тшми програмами. 

2.3. Розглянути можлив' |сть запровадження вибору виб'фкових 
к о м п о н е н т е здобувачами осв1ти, що навчаються на ш ш и х 011. 

2.4. Сприяти розвитку академ1чно'Г мобшьностК проходженню 
стажувань т о щ о здобувачами О П П саме за тематикою ОПП. 

2.5. Розглянути можлив1Сть посилення р1вня опанування здобувачами 
зоЙ зк|П5. Зокрема, щляхом розширення спектру 1нновац'1Йних 1нтерактнвних 
метод1в, що використовуються на заняттях, навчання викладач1в на 
внутр1шньо ун1верситетських курсах гндвищення квал1ф|кац|Т «Школа 
молодого викладача», «Школа досв1дченого лектора», курсах шдвищення 
квал1ф1кац11 НН1 ПО Х Н М У тощо. 

2.6. Посилення впровадження ш н о в а ц ш н и х та штерактивних метод1в 
осв1ти в навчальний процес, розвиток та використання ефектпвних метод'ж 
дистанц1йного/зм1шаного навчання зокрема шляхом збшьшення кчлькост! 
викладач1в ОПП, що пройшли курс «Основи методолог'ГГ розробки 
електронних курс1в в сфер1 медичноТ осв1ти» Х Н М У та 'шших к у р а в щодо 
нпфровоУ грамотност1 та використання цифрових технолог1й в осв'пч-ий 
Д1ЯЛ ЬНОСТ1. 

2.7. Проведения ректореького контролю знань здобувач1в та з 
прийняттям в1Дпов1Дних заход1в на основ! анал1зу результат1в контролю. 

2.8. Налагодження системи збору 1 анал1зу '|нформац11 щодо 
кар ' ерного шляху випускн1Ж1в за ОПП. 

2.9. Проведения опитування роботодавц'ш. 
2.10. Посилити роботу 13 стейкхолдерами. знайти можливост! для 

забезпечення и систематичност! , в тому числ! за рахунок включения 
представникчв роботодавц1в та здобувач1в освгги до складу проектноТ групп 
ОПП. 

2.11. Продовжити заходи з поширення культури академ1чноТ 
доброчесност1 для здобувач1в осв1ти за О П П . долучати Тх до таких заход1в в 
ун1верситет1 та поза його межами. 

2.12. Сприяти посиленню 1нформац1Йних заход'ш 13 здобувачами освгги 
щодо питань орган1зац1Т осв1тнього пронесу, осв1тнього середовища, якосп 
ОСВ1ТИ, в т.ч. з метою покращення 'шформованост! здобувач1в про нормативен 
документи I процедури, що застосовуються в осв!Тньому процес!, гпдвпщення 



Тх активност! в опитуваннях, поглиблення розумшня Тх впливу на оевггнш 
пронес, шдвищення участ1 в громадськш, науковш. культурнш д1яльност'| 
ушверситету, залученост1 до забезпечення якост1 осв1ти, перегляду ОПП. 

2.13. Розглянути м о ж л и в о с п залучення незалежних експертпз до 
процедурп внутр1шньоТ експертизи якост1 ОП (сшльно з вщдшом 
М1ЖНарОДНИХ ЗВЯЗК1В). 

2.14. Опрацюватн визначеж в $\\ЮТ-анал131 можливост1 розвигку 
ОПП щодо доц1льност! и подапьшого вдосконалення та реал1зацп. 

Директор Навчально-наукового 
1ИСТИТуТу ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ X 1.В. Завгородгш 


