
 

        Заслухавши та обговоривши доповідь начальника навчально-

методичного відділу Рославцева Д.М. «Про результати акредитації освітніх 

програм у 2019-2020 навчальному році, та заходи щодо удосконалення 

провадження освітнього процесу»,  Вчена рада Університету постановляє: 

1. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм, членам груп 

забезпечення спеціальностей взяти до уваги у подальшій роботі зауваження і 

пропозиції експертних груп та галузевих експертних рад (додаток 1). 

2. З метою подальшого розвитку внутрішнього забезпечення якості 

освітніх програм: 

2.1. Завідувачам кафедр з метою забезпечення високої якості 

викладання, посилити контроль кількості освітніх компонентів, відповідності 

їм професійної активності та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників. 

2.2. Навчально-методичному відділу (Рославцев Д.М.) з метою 

формування культури функціонування інституту гарантів освітніх програм та 

груп забезпечення спеціальностей, посилення методичної підтримки процесів 

забезпечення якості, запровадити на постійній основі проведення 

консультацій для гарантів освітніх програм та членів груп забезпечення 

спеціальностей. 

3. З метою розвитку нормативної бази Університету:  

3.1. Навчально-методичному відділу (Рославцев Д.М.) підготувати 

пропозиції щодо удосконалення внутрішньої нормативної бази в частині 

організаційно-методичної роботи. 

3.2. Відповідальному за адміністрування системи перевірки робіт на 

наявність текстових збігів (Мущинська Н.Ю.) розробити та подати на 

затвердження Вченою радою Університету політику і процедуру дотримання 

академічної доброчесності, зокрема завершального етапу процедури 

внутрішньої перевірки випускних кваліфікаційних робіт на плагіат. 

3.3. Юридичному відділу (Довбій С.П.) розробити та подати на 

затвердження Вченою радою Університету процедури і механізми 
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запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; Положення щодо 

врегулювання конфліктних ситуацій. 

Термін виконання: 30.09.2020 р. 

4. З метою дотримання прозорості та публічності:  

4.1. Завідувачам кафедр посилити контроль за розміщенням на веб-

сайті необхідної інформації стосовно освітніх програм, освітніх компонентів, 

контрольних заходів тощо. 

4.2. Керівникам структурних підрозділів посилити контроль за 

представленням актуальної інформації на сайті університету. 

5. Центру міжнародної діяльності та освіти (Осінська М.С.), з метою 

пояснення процедур академічної мобільності та наявних академічних свобод 

кожного здобувача вищої освіти: 

5.1. Регулярно проводити відкриті зустрічі із здобувачами вищої освіти. 

5.2. Забезпечити розміщення на веб-сайті інформації щодо 

можливостей з академічної мобільності та графіку заходів. 

Термін виконання: 28.08.2020 р. 

6. З метою підготовки до акредитації освітніх програм у 2020-2021 н.р.: 

6.1. Підготувати і подати до Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти повідомлення про наміри акредитувати впродовж 2020-

2021 н.р. освітніх програм: 

- першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів. 

Відповідальний: Навчально-методичний відділ (Рославцев Д.М.); 

- третього (освітньо-наукового) рівня. Відповідальний: Навчально-

науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації (Харченко В.Ф.). 

Термін виконання: 31.07.2020 р. 

6.2. Підготувати і надати до НМВ відомості про викладачів кафедри 

(освіта, наукова активність тощо), задіяних у забезпеченні освітніх програм, 

які проходитимуть акредитацію у 2020-2021 н.р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: 12.09.2020 р. 

6.3. Керівникам структурних підрозділів (Романенко О.Б., Довбій С.П., 

Мартиненко Л.М., Романенко С.В., Пан М.П., Старостіна А.Ю., Харченко 

В.Ф., Осінська М.С., Рославцев Д.М., Євсюкова Н.О., Варламова Г.О., 

Малініна Т.В.) посилити контроль за виконанням Наказу ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова № 317-01 від 21.10.2019 р. «Про внесення інформації до ЄДЕБО». 

6.4. Гарантам освітніх програм підготувати звіти самооцінювання 

освітніх програм та подати до Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти. 

Термін виконання: згідно графіку Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

6.5. Здійснювати координацію та методичну підтримку процесу 

акредитації освітніх програм: 

- першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів. 
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Додаток 1. 

Рекомендації експертів та ГЕР 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

1. Продовжити вдосконалення освітніх програм з урахуванням запитів і 

тенденцій розвитку ринку праці та досвіду іноземних закладів вищої 

освіти, із залученням до процесу здобувачів вищої освіти та 

роботодавців.  

2. Запровадити практику ширшого залучення роботодавців як партнерів 

до процесу періодичного перегляду освітніх програм, а також інших 

процедур, що передбачають забезпечення та підвищення якості 

освітнього процесу.  

3. Продовжувати популяризацію наявних тісних зв’язків з 

роботодавцями. Сприяти залученню фахівців-практиків і роботодавців 

до теоретичної підготовки здобувачів. Залучати професіоналів-

практиків з провідних компаній до проведення аудиторних занять.  

4. Під час перегляду освітніх програм розглянути обсяги і змістове 

наповнення освітніх компонентів задля зменшення їх кількості. 

Розширити можливості вільного вибору, у тому числі за рахунок 

дисциплін інших спеціальностей. 

5. Посилити практичну підготовку студентів шляхом впровадження 

елементів дуальної форми вищої освіти. 

6. Активізувати участь студентів та викладачів ОП у різноманітних 

ґрантових і стипендіальних програмах, програмах обміну та 

стажування, а також в розробленні та виконанні міжнародних 

навчальних і наукових проектів, міжнародних проектах, програмах 

академічної мобільності та інших заходах щодо інтернаціоналізації 

діяльності. 

7. Налагоджувати контакти та розвивати співпрацю зі закордонними 

навчально-науковими закладами та науковими установами, з метою 

обміну досвідом в організації та проведення навчального процесу, а 

також у формуванні спільних напрацювань у напрямі якісної 

підготовки фахівців. 

8. Посилити академічну мобільність студентів та міжнародну співпрацю. 

Розробляти заходи щодо ширшого залучення здобувачів до процесу 

академічної мобільності, програм міжнародного обміну і стажування, а 

також участі в різноманітних міжнародних дослідницьких проектах. 

9. Посилити наукову активність науково-педагогічного складу кафедри: 

участь у грантах, держбюджетних та госпдоговірних тематиках; 
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публікаційну активність в рейтингових виданнях за спеціальністю, що 

входять до науковометричних баз Scopus та WoS, та категорії «А» з 

переліку МОНУ.  

10.Залучати здобувачів до виконання та реалізації науково-дослідних 

тематик і програм кафедр, які забезпечують освітній процес. Надавати 

здобувачам інформацію стосовно наукових тематик, напрямків та 

результатів наукових досліджень співробітників кафедр та 

університету. 

11.Інформувати здобувачів про можливість визнання результатів 

неформальної освіти, правил проведення і форм контрольних заходів та 

критеріїв оцінювання здобувачів  шляхом розміщення документів на 

web-сайті університету. 

12.Розробити та впровадити заходи щодо підвищення об’єктивності 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти.  

13.Узгоджувати сферу наукової діяльності викладачів (публікації, 

розробки) та їх підвищення кваліфікації з дисциплінами, які 

викладаються. Розробити план підвищення кваліфікації (стажування) 

викладачів, реалізація якого сприятиме досягненню цілей освітніх 

програм. 

14.Здійснювати моніторинг професійного розвитку викладачів, які 

забезпечують освітній процес та розробити дієві механізми їх 

мотивації. 

15.Проводити методичні семінари з метою аналізу якості викладання як 

окремих освітніх компонентів, так і їх структурно-логічної взаємодії в 

рамках освітньої програми. 

16.Своєчасно розміщувати на сайті програми фахових вступних 

випробувань. Приділяти увагу формуванню переліку рекомендованої 

літератури. Більш ретельно здійснювати рецензування навчально-

методичного забезпечення.  

17.Вжити заходів щодо активнішого залучення здобувачів до роботи в 

системі дистанційного навчання Moodle. 

18.Розвивати систему внутрішнього забезпечення якості освіти.  

Розвивати культуру якості освітніх програм в Університеті.  

19.Залучати здобувачів вищої освіти до оцінювання якості освітніх 

програм. Продовжувати пошук нових форм залучення студентського 

самоврядування до поліпшення організації освітнього процесу. 

20.Продовжувати планомірно створювати умови, достатні для реалізації 

права на освіту осіб з особливими потребами. 
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21.Організувати регулярні опитування студентів щодо удосконалення та 

розвитку ОП. Запровадити механізми оцінювання рівня задоволеності 

здобувачами ОП формами і методами навчання та викладання.  

22.До анкети опитування здобувачів вищої освіти за дисциплінами додати 

питання щодо збалансованості аудиторної та самостійної роботи, та 

співвідношення різних видів робіт (лекцій, практичних занять, 

лабораторних робіт).  

 


