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Заслухавши та обговоривши доповідь начальника навчально-

методичного відділу Рославцева Д.М. «Про розвиток внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти» Вчена рада відмічає наступне. 

В Університеті проведено значну роботу щодо розвитку 

складовихвнутрішньої системи забезпечення якості освіти. Об’єктом 

постійної уваги є питання розвитку внутрішньої нормативної бази та 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Водночас, 

подальший розвиток складових внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти залишається серед актуальних питань діяльності Університету. 

Відповідно до ЗУ «Про вищу освіту», система забезпечення закладами 

вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, 

на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 
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академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада Університету постановляє: 

1. З метою подальшого розвитку процедур забезпечення якості вищої 

освіти: 

1.1. Затвердити у новій редакції Положення про організацію освітнього 

процесу у ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. 

1.2. Робочій групі з підготовки перспективного плану розвитку 

Університету  на період 2020-2025 р.р.  визначити та відобразитиу плані 

розвитку Університетуосновні цілі щодо забезпечення якості вищої освіти. 

Термін виконання: 29.11.2019 р.; 

1.3. Начальнику навчально-методичного відділу (Рославцев Д.М.) 

забезпечити розробку та подання на затвердження Вченою радою 

Університету: 

- Положення про опитування в ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. 

Термін виконання: 27.09.2019 р.; 

- Положення про моніторинг та оцінювання якості викладання. 

Термін виконання: 29.11.2019 р.; 

- Положення про порядок подання та розгляду скарг здобувачів вищої 

освіти. 

Термін виконання: 29.05.2020 р.; 

- нову редакцію Положення про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

Термін виконання: 27.12.2019 р. 

1.4. Вченим радам факультетів (інститутів) у своїй діяльності 

передбачити щорічно розгляд питання про стан забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти на факультеті (інституті). План заходів та 

пропозиції Вченої ради  факультету (інституті) щодо підвищення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти подавати до розгляду Науково-

методичною радою Університету. 

Термін виконання: щорічно у квітні місяці. 

2. З метою подальшого розвитку процедур моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм начальнику навчально-методичного відділу 

(Рославцев Д.М.) забезпечити розробку та подання на затвердження Вченою 

радою УніверситетуПоложення про освітні програми. 

Термін виконання: 25.10.2019 р. 

3. З метою подальшого розвитку процедур щорічного оцінювання 

здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та регулярного 

оприлюднення результатів таких оцінювань начальнику ІОЦ (Пан 

М.П.)забезпечити: 

- розробку та подання на затвердження Вченою радою 

УніверситетуПорядок формування та оприлюднення рейтингу здобувачів 

вищої освіти. 

Термін виконання: 27.12.2019 р.; 
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- оприлюднення рейтингу науково-педагогічних працівників та 

рейтингу здобувачів вищої освіти на офіційному веб-сайті Університету. 

Термін виконання: до 10 днівпісля складання рейтингу. 

4. З метою подальшого розвитку забезпечення підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівниківначальнику навчально-методичного відділу 

(Рославцев Д.М.) сформувати та довести до відома Вченої ради Університету 

пропозиції щодо тематики та порядку запровадження короткострокових 

курсів підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників 

Університету. 

Термінвиконання: 27.12.2019 р. 

5. З метою подальшого розвитку забезпечення наявності інформаційних 

систем для ефективного управління освітнім процесом: 

5.1. Начальнику ІОЦ (Пан М.П.) розробити та подати на затвердження 

Вченою радою Університету Положення про корпоративну інформаційну 

систему (КІС)ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. 

Термінвиконання: 27.12.2019 р. 

5.2. Начальнику навчально-методичного відділу (Рославцев 

Д.М.)забезпечитизапровадження: 

- Електронного журналу обліку поточної успішності студентів в КІС 

Університету. 

Термінвиконання: 24.01.2020 р. 

- автоматизованого опитування здобувачів вищої освіти у КІС 

Університету. 

Термінвиконання: 29.11.2019 р. 

6. З метою подальшого розвитку забезпечення публічності інформації 

про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації: 

6.1. Начальнику ІОЦ (Пан М.П.) розробити та подати на затвердження 

Вченою радою Університету Положення про офіційні веб-ресурси (офіційний 

веб-сайт) ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. 

Термінвиконання: 28.02.2020 р. 

6.2.Начальнику навчально-методичного відділу (Рославцев Д.М.) 

забезпечити розробку та подання на затвердження Вченою радою 

УніверситетуПоложення про інформаційний пакет (каталог курсів). 

Термінвиконання: 28.02.2020 р. 

6.3. Завідувачам випускових кафедр забезпечити розміщення на 

офіційному сайті кафедри кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти. 

Термінвиконання: 01.09.2019 р. 

7. З метою подальшого розвитку забезпечення дотримання академічної 

доброчесності, забезпечення функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату заступнику директора 

інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації (МущінськаН.Ю.): 

7.1. Визначити та подати до розгляду Вченою радою Університету 

пропозиції щодо подальшого розвитку організаційного забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
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плагіату в Університеті. 

Термін виконання: 28.02.2020 р. 

7.2. Розробити та подати на затвердження Вченою радою Університету: 

- Положення про академічну доброчесність; 

- пропозиції щодо допустимих відсотків текстових збігів в 

кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти за спеціальностями. 

Термінвиконання: 28.02.2020 р. 

8. З метою подальшого розвитку організаційно-нормативного 

забезпечення організації освітнього процесу: 

8.1. Начальнику навчально-методичного відділу (Рославцев 

Д.М.)забезпечити: 

8.1.1. Розробку та подання на затвердження Вченою радою 

Університету: 

- Положення про моніторинг та оцінювання якості підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

Термінвиконання: 28.02.2020 р. 

- Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти. 

Термінвиконання: 27.03.2020 р. 

- нової редакції Положення про практику. 

Термін виконання: 27.03.2020 р. 

8.1.2. Розробку та запровадження індивідуального плану здобувача 

вищої освіти на магістерському рівні починаючи з 2020 – 2021 навчального 

року. 

8.2. Декану факультету по роботі з іноземними студентами 

(КалмиковО.О.)забезпечити розробку та подання на затвердження Вченою 

радою Університету Порядок визнання здобутих в іноземних навчальних 

закладах ступенів вищої освіти. 

Термінвиконання: 27.03.2020 р. 

9. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на першого 

проректора Стадника Г.В. 
 

 
ГОЛОВА  
ВЧЕНОЇ РАДИ      В.М. Бабаєв 
 
 
ВЧЕНИЙ  

               СЕКРЕТАР РАДИ      Д.В. Тугай 


