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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
за розглядом питання  

«Стан забезпечення якості освіти в ХНМУ: результати заходів зовнішнього та 
внутрішнього оцінювання, подальші напрямки розвитку» 

 
 
 
 

24 червня 2021 року 
 

 

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь «Стан забезпечення якості освіти 
в ХНМУ: результати заходів зовнішнього та внутрішнього оцінювання, 
подальші напрямки розвитку» Вчена рада констатує, що якість освіти є на 
сьогодні однією з ключових категорій у сфері освіти та одним із найбільш 
важливих чинників забезпечення конкурентоспроможності закладу вищої 
освіти у стратегічній перспективі. 

Керівництво університету, ректорат, навчально-наукові інститути - 
підготовки іноземних громадян, післядипломної освіти, якості освіти, 
кафедральні колективи, деканати, гаранти освітніх програм виконали значний 
обсяг роботи, забезпечивши успішне проходження міжнародної інституційної 
акредитації та акредитації 5 освітньо-професійних програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти. 

Позитивно оцінюючи в цілому роботу ректорату, Навчально-наукового 
інституту якості освіти, деканатів, навчально-наукових інститутів - підготовки 
іноземних громадян, післядипломної освіти, гарантів освітніх програм, а також 
кафедральних колективів щодо стану забезпечення якості освіти в ХНМУ 
Вчена рада університету 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. З метою дотримання принципів та процедур забезпечення якості 

вищої освіти спрямувати зусилля на подальшу розбудову системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти; розробку та проведення заходів з формування 
культури якості освіти, з урахуванням рекомендацій Національного агентства із 
забезпечення якості освіти, отриманих за підсумками акредитації освітніх 
програм. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 
Лещина І.В., директор ННІ ЯО ХНМУ, директор 
ННІ ПО ХНМУ; директор ННІ ПІГ ХНМУ; 
декани факультетів; завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно 
 

2. Продовжити роботу з удосконалення всіх елементів системи 
внутрішнього моніторингу та перегляду освітніх програм, для чого: провести 
поглиблений аналіз результатів моніторингу освітніх програм у 2020-2021 н.р.; 
продовжити удосконалення унормування та організації процедури моніторингу  
освітніх програм; посилити роботу зі стейкхолдерами з питань забезпечення 
якості освітніх програм, адаптації їх до сучасних вимог ринку праці.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 
Лещина І.В., директор ННІ ЯО ХНМУ, директор 
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ННІ ПО ХНМУ; директор ННІ ПІГ ХНМУ; 
декани факультетів; завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 
 
 

3. Продовжити роботу з розвитку системи опитувань в університеті, для 
чого: розробити «Положення про систему опитувань в ХНМУ»; продовжити 
впроваджені в цьому році регулярні опитування здобувачів освіти за освітніми 
програмами та завершеними дисциплінами; посилити системність опитувань та 
співпраці із стейкхолдерами освітніх програм шляхом проведення опитувань 
роботодавців та випускників; розробити комплекс заходів з налагодження 
ефективного зворотного зв’язку між стейкхолдерами за результатами 
опитувань. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 
Лещина І.В., директор ННІ ЯО ХНМУ, директор 
ННІ ПО ХНМУ; директор ННІ ПІГ ХНМУ; 
декани факультетів; завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 
 
 

4. Продовжити щорічні оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних і педагогічних працівників університету, кафедр. Забезпечити: 
подальший розвиток системи рейтингового оцінювання діяльності науково-
педагогічної діяльності кафедр університету з урахуванням найбільш важливих 
показників для його стратегічного розвитку; напрацювання підходів до 
здійснення рейтингового оцінювання діяльності структурних підрозділів. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 
Лещина І.В., директор ННІ ЯО ХНМУ, директор 
ННІ ПО ХНМУ; директор ННІ ПІГ ХНМУ; 
декани факультетів; завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 
 
 

5. З метою формування цілісної системи підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних та педагогічних працівників забезпечити: розвиток 
ефективної системи планування та організації підвищення кваліфікації; 
запровадження підсистеми АСУ «Підвищення кваліфікації»; подальший 
розвиток внутрішніх потужностей підвищення кваліфікації. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 
Лещина І.В., директор ННІ ЯО ХНМУ, директор 
ННІ ПО ХНМУ; директор ННІ ПІГ ХНМУ; 
декани факультетів; завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 
 
 

6. Забезпечити постійне оновлення змісту освітніх програм відповідно 
до сучасних тенденцій розвитку науки та практики в галузі, вимог ринку праці, 
запитів стейкхолдерів. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 
Лещина І.В., директор ННІ ЯО ХНМУ, директор 
ННІ ПО ХНМУ; директор ННІ ПІГ ХНМУ; 
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декани факультетів; гаранти освітніх програм; 
завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 
 

7. Забезпечити подальший розвиток системи та дотримання принципів 
академічної доброчесності працівниками університету та здобувачами вищої 
освіти, для чого впровадити курс «Актуальні проблеми академічної 
доброчесності та академічного письма» для науково-педагогічних працівників 
та здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня освіти. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 
Лещина І.В., директор ННІ ЯО ХНМУ, директор 
наукової бібліотеки, зав.кафедри філософії. 

Термін виконання: до 01.09.2021 
 

8. З метою підвищення якості освіти забезпечити розвиток інклюзивної 
освіти в університеті. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи 
Лещина І.В., директор ННІ ЯО ХНМУ, директор 
ННІ ПО ХНМУ; директор ННІ ПІГ ХНМУ; 
декани факультетів; гаранти освітніх програм; 
завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 
 

Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з 
науково-педагогічної роботи проф. В.Д. Марковського, проректора з науково-
педагогічної роботи доц. Лещину І.В. 
 


