
в и с н о в о к 
Навчально-наукового шституту якост1 осв1ти Х Н М У 

за результатами розгляду Зв1ту з мониторингу 
ОПП «Педагопка вищоУ школ и» 

другого (мапстерського) р1вня вищоУ осв1ти у 2020-2021 иавчалыюму рош 
Гарант ОПП - Фомша Людмила Володимир1вна 

Блок 1. Актуальшсть мети та ц(лей навчання по ОМ 
ОП В 1 д п 0 В 1 д а е вимогам Професшного стандарту на трупу професш 

«Викладач1 заклад1в вищоТ осв1ти» (затверджений наказом Мппстерства 
розвитку економ1ки, торпвл 1 та сшьського господарства вщ 23.03.2021 
№610). Ц ш ОПП суголосш стратепчнш мет1, мкчУта В1зм ХНМУ. 

Анагнз ОПП засвщчуе и ушкальшсть: медикоцентрований гндхщ у 
навчаннк урахування особливостей педагопки в медицшн в части ш зм-1сту 
осв1тн IX компоненте , акцент на формувашп шновацшних о с в т н х 
технологий; використання сучасних цифрових технологий навчання, 
елемент1в дистанцшноУ осв1ти; формування компетентностей иодолання та 
попередження к 0 н ф л 1 к т н и х ситуащй в осв1тньому простор-! (моб 111г. булшг); 
досконале володшш иисемним й усним мовленням, ргзнимн видами 
мовленневоТ д1яльност1 (як украУнськоУ, так 1 шоземноУ мов); здатшсть 
реал1зувати комплекс функцш шшомовного сгилкуваиня з проблем 
педагопки вищоУ школи, ор1ентування в правовому пол1 освггнього простору. 

Блок 2. Характеристика змкту та структури ОП 
Зм1ст ОПП структуровано вщповщно до лопки та року викладання 

ОСВ1ТН1Х КОМПОНеНТ1В 3 ПОД1ЛОМ ДИСЦИШИН на ОООВ'ЯЗКОВ1, ВИ01рК0В1, ОСВ1ТШ 
компоненти практичноУ шдготовки. Реашзащя кожного ПРИ забезпечуеться 
низкою обов'язкових 1 виб1ркових комионент1в. Загальний обсяг виб1ркових 
дисципл 1н - 27 кредит1в (810 год.). Можлив1Сть вибору виб1ркових оевптпх 
компонент1в здобувачами осв1ти регламентована Положениям про порядок та 
умови вибору студентами Х Н М У виб1ркових дисциплш I Положениям про 
оргашзашю осв1тнього пронесу у ХНМУ. 1нформування про наявш виб|рков1 
компоненти та Ухнш зм!ст достатне. 

На сайт1 ХНМУ та на платформ! Моос11е вмпдено ОПП спец1алыюст1 
011 «Осв1тш, педагопчш науки», силабуси обов 'язкових I виб1рковнх 
компоненте . Кр1м того, на сайт1 ХНМУ р о з м щ е н о вимоги до вступника. 
програми вступних випробувань, результати вступноУ кампашУ. Программ 
навчальних дисциплш та силабуси М1стять усю необх1дну шформацпо про 
ц ш , з м к т , компетентности очжуваш результати навчанн^г, методи навчання 
та контролю, критерй' оцшювання. У силабусах також наведено контактш 
даш викладач1в, за якими можна отриматн необх1дну шформацпо щодо 
оргашзашУ осв1тнього пронесу. Друковаш пам'ятки та методичш матер1али с 
у В1Льному доступ 1 на кафедр!, що забезпечуе навчальний пронес ц ю ОНИ. 
Електронш верей' матер1ал1в викладено в репозитарй' НауковоУ б1блютекн 
ХНМУ, на сторшках випусково'У кафедри на сайт! Х Н М У та на платформ! 
МоосПе. 



ГПд час навчання за ОПП елементи дослщжень використовуються т д 
час написания та захисту мапстерськоТ квал1ф1кацшноТ роботи. Кр1м того, з 
метою формування методолопчноТ культури 1 знань майбутнього фахшця. 
розвитку професшно значущих умшь, якостей особистосп викладача-
дослщника ц1ею ОПП передбачено пщготовку реферат1в, написания есе. 
участь у робот1 проблемних груп. Реал1зувати науковий потен шал здобувач! 
вищоТ осв1ти можуть гпд час проходження практики на кафедр! украТнсько'Г 
мови. основ психологи та педагопки або (за згодою зав1дувача) на кафедр], 
де працюе мапстрант. 

3 метою визначення реального навчального навантаження мапстранпв 
з ними проводяться сшвбеади, анкетування. онлайн-опитування, 
консультаций онлайн-консультацП', шдтримуеться зв'язок електронною 
поштою 1 через в1ртуальну групу. Осиовиими виявленими проблемами були: 
в!дсутн 1сть у здобувач1в осв1ти навичок з оргашзацп та рашонального 
розподшу часу самостшноТ роботи; неповноцшне використання здобувачами 
осв1ти внутр!шнIX ресурав ушверситету для самонавчання. Для впрппення 
цих проблем було введено додатков1 консул ьтацП", актив13овано 
використання корпоративних 1Т-ресурав (електронна пошта, в1ртуальна 
група, онлайн-консультацп). 

Блок 3. Коротка оцшка достатност! наявних ресурав 
Кадровк 1нформац1йно-методичн1 ресурси е достатшми для реал1зацп 

ОП, оргашзацшний супровщ здшснюеться на належному р1вш. Дошльним с 
подальше посилення матер1альио-техшчного забезпечення за наявност! 
можливостей для цього. 

Блок 4. Кадрове забезпечення 
Кадрове забезпечення ОПП достатне, закршлення освггшх компонентов 

за викладачами цшком вщповщае 'Гхньому осв1тньому р1вню, професшному 
досв1ду та колу наукових штереав . Група забезпечення вщповщае вимогам 
п. 30 Лшензшних умов, складаеться з 5 о а б . До викладання и оргашзацп 
навчального пронесу ХНМУ залучаються професюнали-практики 1 
представники роботодавшв. Укладено договори про сгпвпрацю з ХНПУ 1меш 
Г. С. Сковороди та ХНУ 1меш В. Н. Каразша. Створено умови для 
професшиого зростання викладач1в за ОПП, але варто активгзувати роботу 
НПП з проходження м1жнародних стажувань, участ1 в професшних вебшарах 
1 майстер-класах за напрямами дисциплш, яю викладаються, та ОПП в 
шлому. 

Блок 5. Р е з у л ь т а т опитувань здобувач1в оевпи 
Опитування здобувач1в осв1ти щодо якост1 наданнн осв1тшх послуг за 

ОПП проводиться регулярно. Так, в грудш 2020 р. - квггш 2021 р. було 
проведено соцюлопчне опитування «Ошшовання свого навчання за 
осв1тньою програмою «Педагопка вищоТ школи», а також доогиджемня 
«Завершена дисциплша в оцшках здобувач1в» (за 3-ма дисциплшами 
навчального плану за ОПП). У шлому опигаш добре оц'шпли р'гзш а с п е к т 
навчального пронесу та якост1 осв1ти за ОПП та за дисциплшами. Результат 
дослщження обговорено на засщаннях кафедри, проектиоТ групп, 
методично! ком 1С 11, на вчешй рад! НН1ПО, Вченш рад! ХНМУ. За 



результатами обговорень розроблено план захсшв з урахування пропозицш. 
Зокрема, серед основних пропозицш та зауважень були побажання збшышпи 
юл ьюсть годин з вивчення окремих дисцишнн, бкпыие уваги придшити 
розбору ситуацшних завдань, покращити техшчне забезпечення, вчасно 
оголошувати результати оцшювання, повернутися до очно'Г форми навчання 
за ОПП. 

Блок 6. Проведения анализу ирацевлаштувания та загребуканосп 
фах1вц1в, яю здобули в ищу осв1ту за ОГ1 

Ця програма реал1зуе шдготовку фах1вц1в заочно'Г форми навчання 
(переважна бшышсть здобувач1в освгги вже працюе). Навчання за ОНИ для 
них - можливють кар'ерного зростання, переквал|ф1кац1я з практика 
медицини на теоретика, шдготовка до активно! науково-дослщноТ роботи. 
1нформац1я про працевлаштування випускниюв наявна. Зокрема, серед 
випускниюв ОПП здобута друга осв1та була врахована при переход! гз 
статусу асшранта до викладача, з викладача до доцента, з доцента до 
професора. Под1бна практика зумовлюе доб1р осв1тшх компонент'^, яю 
сприяють розвитку компетентностей викладання в ЗВО взагал1 и медичному 
ЗВО зокрема, самооргашзацп 1 саморозвитку, провадження науково-
дослщноТ роботи, здшснення викладання 'шоземною мовою тощо. 

Блок 7. Отримання зворотного зв'язку вщ роботодавщв стосовно 
якост1 осв1ТньоУ программ та пропозицш щодо ТТ удосконалення та 
розвитку 

Роботодавш регулярно залучаються до групових штерв'ю, обговорення 
якост1 ОПП та окремих и складових на засщаннях Вчено'Г ради, зааданнях 
кафедри. ПропозищУ та зауваження отримуються також через вщгуки на 
ОПП. 

Блок 8. Отримання та опрацювання шформацн вщ науково-
педагогтчних прашвникчв щодо якосп ОН та ТТ вщповщноеп сучаеному 
стану ринку пращ, тенденщям розвитку науки та практики в галузи 
запитам здобувач1в осв1ти 

Академ1чна сшльнота (ректорат, члени ВченоУ ради ХНМУ, викладач! 
ХПМУ, професори ХНПУ 1меш Г. С. Сковороди, ХНУ 1мен'1 В. Н. Каразша) 
регулярно бере участь у засщаннях Вчених радах ХНМУ та НН1 110 XI1МУ, 
заседаниях та методичних семшарах кафедри, круглих столах. 

Блок 9. Ректорський контроль якост! знань здобувач1в освгги 
Проведения ректорського контролю знань здобувач1в осв1ти за ОПП 

плануеться. 
Блок 10. Коротка ощнка наявност! та зрозумкгщс п процедур ОМ, 

доступности шформацн про них для основних стейкхолдерп? 
Процедура врегулювання перел1чених у з в т конфл1кпв I ситуацш е 

достатньо повною, базуеться на нормативних документах ХНМУ. 
Додаткових проблем, що потребують врегулювання. не визначено. 

Блок 11. Узагальнеш результати опрацювання пропозицш 
стейкхолдер1в стосовно змш в ОМ 

Зпдно з пропозищями стейкхолдер1в, до ОПП регулярно вноситься 
В1ДП0В1ДН1 виб1рков! ОСВ1ТН1 компонента, переглядаються та доповнюються 



компетентное^ й програмш результати навчання. Зауваження та пропозишУ 
стейкхолдер1в безпосередньо впливають на деяке переформатування цшей 
ОПГ1 та програмних результате навчання через набуття компетентностей п'щ 
час вивчення уже зазначених осв1тшх компоненте . Детальний перелис 
пропозицш стейкхолдер1в I реагування на них проектноТ групп наведено у 
ЗВ1Т1. 

Блок 12. Оприлюднення та актуалыпеть шформацн по ОН пи 
офщшному сайт! ХНМУ 

1нформац1я про ОПП «Педагопка вищо'Г школи», розм1щена на 
офщшному сайт1 ХНМУ, е актуальною, достов1рною. повною, постшно 
переглядаеться та своечасно оновлюетьея. 

Блок 13. Врахування зауважень експертних грум га ГЕР, т о пули 
еформульоваш шд час попередшх акредитацш 

Пропозицп експертноТ групи та ГЕР повшстю враховано п'щ час 
перегляду ОПП «Педагопка вищоУ школи». 

Блок 14. Врахування зауважень, отриманих при шетнтушймш 
а кредита цп ушвереитету 

I Пд час шституцш ноУ акредитащУ ушвереитету ОПП зауважень не 
отримала. 

Результати 8\УОТ-анал1зу 
Проектною групою на чол1 з гарантом проведено ямснин 8ШОТ-анал1з 

реал1зацп ОП. 
Анал1з внутр1шн1х умов реал1защУ ОПП виявив еилы-п га слабкт 

сторони ОП. 
С н Л Ь Ш сторон 11: 
1. Медикоцентрований пщхщ у навчанш за ОПП з урахуванням 

особливостей педагопки в медицин!. 
2. Достатня кшьюсть виб1ркових дисциплш. 
3. Акцент на формуванш шновацшних освгпйх технологий. 
4. Викорнстання сучасних цифрових технологий навчання, елеменпв 

ДИСТаНЦШНОУ ОСВ1ТИ, ШНОВаЦШНИХ МеТОД1В 1 прИЙОМ1В. 

5. Формування компетентностей подолання, попередження 
конфл 1ктних ситуацш в осв1тньому простор! (мобшг, бул 1 нг), досконалого 
володшня писемним й усним мовленням, р'пними видами м о в л е н н е в о Т 

д 1яльност! (не лише украУнськоУ, а й 'шоземноУ мов), ор1ентування в 
правовому пол! осв1тнього простору 

Слабю сторони: 
1. Неврахування результате навчання, отримани* у неформалыий 

ОСВ1Т1. 

2. Недостатня актившеть викладач1в у проходженш \пжнародипх 
стажу вань. 

3. Недостатне залучення представниюв академ1чноУ спшьноти, зокрема 
закордонноУ, для викладання за ОП. 

4. Недостатне вивчення заруб1жного досвщу пщготовки здобувачж 
осв1ти за аналопчними ОП. 



Опрацьовано також можливосгп та загрози зовшшнього середовища 
для реал1зацп ОП, розумшня яких дае змогу напрацювати алгоритм дш щодо 
покращення якост1 ОП та и розвитку. 

Загальний висновок та рекомендацп НН1 ЯО ХНМУ 
Яюсть осв1ти за ОПП «Педагопка вищоТ школи» за результатами 

мониторингу в щлому оцшюеться позитивно. 1снуе потенщал та можливосп 
для подальшого покращення якост1 освгги за ОПП. 

Рекомендацп: 
1. Пщтримати пропозицп проектно'Г групп: 
1.1. Переглянути й удосконалити перелш осв1тшх компонентов 

ВИб1рКОВОГО блоку В1ДПОВ1ДНО ДО СуЧЭСНИХ тенденц1й розвитку СПец'|с1ЛЫЮСТ1 
та вимог ринку праш до випускниюв за ОПП з метою розшнрення перелку 
50А зкШз, яких набувають випускники за ОПП. 

1.2. Реал1зувати на практищ процедуру визнання результатов навчання, 
отриманих у неформальнш о с в т , для повноцшноУ реагизащУ академ1чноУ 
евободи здобувач1в осв1ти. 

1.3. Постшно розширювати географио м1жнародних зв 'язюв за рахунок 
академ1чноТ мобшьност1, закордонних стажувань, участ1 у веб'шарах, 
конференщях, майстер-клаеах, з метою обмшу I набуття досвщом з 
провщними закладами освоти закордону. 

2. Додатково рекомендувати: 
2.1. Оргашзувати й проконтролюватп шдготовку та оновлення 

методичних рекомендацш для проведения практичних занять за вс1ма 
освггшми компонентами, що викладаються за ОПП. 

2.2. Вивчити можливють запровадження елемен пв дуальноТ освгги за 
ОПП, визнання результате такоУ о с в т т 

2.3. Додатково залучити до викладання за ОПП досвщчених науково-
педагопчних пращвниюв ХНМУ. 

2.4. Проводити П0СТ1ЙНИЙ МОШТОрИНГ ОСНОВНИХ ЧИННИК1В, що 
сприяють посиленню якосто навчання за ОП, з метою винайдення шлях1в Ух 
реал1зацП'. 

2.5. Постшно вивчати заруб1жний досвщ оргашзащУ освотнього 
процесу в галуз1 педагогжи вищоУ школи з метою приведения 01111 у 
вщповщшсть до свотових стандарте . 

2.6. Проанал1зувати та запровадити можливють вибору здобувачами 
0СВ1ТИ компонентов 3 ШШИХ ОП. 

2 . 7 . Стимулювати здобувачнз осв1ти за О П П актив]зувати м о ж н а р о д н у 
д1яльн1сть шляхом реал1защУ академ1чноУ мобильность участ! в конференциях, 
вебшарах, проходження закордонних стажувань тощо. 

2.8. Стимулювати викладач1в, що викладають за ОПП, до активгзащУ 
та продовження власного професшного розвитку (участь в науково-
комушкативних заходах, проходження курсов шдвищення квалофшацп, 
треншпв , вебшар1в, стажувань тощо, в т.ч. м1жнародних). 



2.9. Запланувати та провести ректорський контроль знань здобувач1в 
осв1ти за ОП з подальшим анал1зом його результалв 1 розробленням плану 
в1дпов1дного реагування. 

2.10. Продовжити заходи з поширення культури академ1чноУ 
доброчесност1 для здобувач1в осв1ти за ОПП. долучати Ух до таких заход 1 в в 
ушверситет1 та поза його межами. 

2.11. Залучити до складу проектно'Г групп ОП представникчв 
р 0 б 0 Т 0 Д а В Ц 1 В 1 ЗДОбуваЧ1Б ОСВ1ТИ. 

2.12. Провести опитування випускникчв ОГ1 попередшх рокчв. 
представниюв академ1чноТ стльноти , роботодавщв. 

Директор Навчально-наукового 
1НСТИтуту ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ ХНМУ I. В. Зав го род нш 


