
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна.

РІШЕННЯ
Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

з питання: „Про внутрішню систему забезпечення якості освіти” 
від 27 серпня 2018 року, протокол № 8

Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної 
роботи Пантелеймонова А.В., щодо реалізації системи забезпечення якості 
освітньої та наукової діяльності відповідно до вимог міжнародного стандарту 
180 9001:2015 та ДСТУ 180 9001:20 і 5 ІГУГ.
Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити Цілі Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2018/2019 навчальний рік.

2. Політика Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2017-2020 роки (затверджена рішенням 
Вченої ради 31.10.2016 р., протокол № 13, введена в дію наказом ректора № 
0201-1/524 від 14.11.2016 р) відповідає Статуту, Кодексу цінностей університету, 
є актуальною та містить зобов’язання виконувати вимоги зацікавлених сторін, 
виділяти ресурси для реалізації політики в області якості, забезпечувати постійне 
вдосконалення системи менеджменту освітньої та наукової діяльності.



Цілі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

у сфері якості на 2018/2019 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Встановлена ціль Відповідальний 

Терміни 

виконання 

1 Впровадити проведення поточного 

контролю результатів навчання  на основі 

тестових технологій та незалежної 

перевірки робіт на окремих факультетах 

начальник Управління 

якості освіти 

31.05.2019 р. 

2 Забезпечити участь у підготовці 

здобувачів вищої освіти щонайменше 15 

іноземних фахівців 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародної діяльності) 

31.05.2019 р. 

3 Забезпечити оновлення навчально-

наукового обладнання, комп’ютерних і 

технічних засобів навчання на суму не 

менше 10 млн грн  

проректор з наукової 

роботи, проректор з 

економічних та соціальних 

питань, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи 

30.06.2019 р. 

4 Забезпечити участь роботодавців та 

представників органів студентського 

самоврядування у перегляді та оновленні 

освітніх програми 

проректор з науково-

педагогічної роботи, 

начальник Управління 

якості 

30.06.2019 р. 

5 Забезпечити наявність у банку 

дистанційних курсів Інституту 

післядипломної освіти та заочного 

(дистанційного) навчання щонайменше 140 

сертифікованих курсів. 

проректор з науково-

педагогічної роботи, 

директор Інституту 

післядипломної освіти та 

заочного (дистанційного) 

навчання 

31.05.2019 р. 

6 Організувати та провести щонайменше 

100 міжнародних і всеукраїнських 

наукових та науково-методичних 

конференцій 

проректор з наукової 

роботи, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи 

30.06.2019 р. 

7 Впровадити нову систему показників для 

оцінювання результативності діяльності 

науково-педагогічних працівників за 

підсумками 2018/2019 навчального року 

проректор з науково-

педагогічної роботи, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

31.08.2019 р. 

8 Взяти участь щонайменше у чотирьох 

міжнародних рейтингах університетів 

проректор з науково-

педагогічної роботи, 

директор Навчального 

центру методичної роботи 

Управління якості освіти 

31.08.2019 р. 

9 Забезпечити результативну участь 

науковців університету у конкурсному 

відборі проектів наукових 

фундаментальних досліджень, прикладних 

досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок – не менше 

15 проектів 

проректор з наукової 

роботи, начальник 

науково-дослідної 

частини 

30.06.2019 р. 

10 Забезпечити фінансування наукових 

робіт і проектів за рахунок коштів 

закордонних та українських замовників, 

благодійної допомоги, міжнародних 

грантів в обсязі не менше 25 % від 

проректор з наукової 

роботи, начальник 

науково-дослідної 

частини 

31.06.2019 р. 



загального обсягу фінансування наукових 

досліджень 

11 Опублікувати щонайменше 500 

наукових праць, що індексуються 

міжнародними науковометричними 

системами Web of Science та SCOPUS 

проректор з наукової 

роботи, начальник 

науково-дослідної 

частини 

30.06.2019 р 

12 Модернізувати електронну систему 

документообігу університету (створити 

електронну відомість; електронну систему 

зворотного зв’язку; розробити та впровадити 

електронний розклад занять та контроль 

аудиторним фондом; моніторинг виконання 

рішень Вченої ради, нормативно-

розпорядчих документів університету та 

державних установ) 

проректор з науково-

педагогічної роботи, 

директор Центру 

документації 

30.06.2019 р. 

13 Впровадити пілотний проект щодо 

роботи кураторів – як тьюторів.  

проректор з науково-

педагогічної роботи, 

директор Навчального 

центру соціально-

виховної та позаосвітньої 

діяльності Управління 

якості освіти 

30.06.2019 р. 

 
 
 


