
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради

Харшеш^йЩ вйЖТО
.у^тверсі^ету імені В.ЦЦСаразіна

акіров

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

з питання:
„Про внутрішню систему забезпечення якості освіти” 

від 27 серпня 2019 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 9001:2015 ЮТ,
Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити Цілі Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2019/2020 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 у сфері якості, 
забезпечувати постійне вдосконалення системи менеджменту освітньої та 
наукової діяльності.

3. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради.

Відповідальний: директор Навчального центру менеджменту якості та
моніторингу освітнього процесу Управління якості освіти Єльцов С.В.

Термін виконання: 06.09.2019 року



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Вченої ради 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

27.08.2019 р., протокол № 8 

 

Цілі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

у сфері якості на 2019/2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Визначена ціль Відповідальний 

Терміни 

виконання 

1 Забезпечити оновлення науково-

технічної бази університету сучасним 

приладдям для лабораторій на суму не 

менше 40 млн грн 

Сухов В.М., начальник 

НДЧ 

31.12.2019 р. 

2 Забезпечити стажування і підвищення 

кваліфікації провідних науковців – 

представників наукових шкіл 

університету (щорічно – до 10 науковців) 

у кращих європейських університетах і 

наукових установах терміном до трьох 

місяців 

Хижняк О.В., начальник 

управління міжнародних 

відносин 

31.12.2019 р. 

3 Створити Бізнес-інкубатор та 

Науковий парк університету 

Родченко В.Б., заступник 

директора ННІ 

«Каразінська школа 

бізнесу» 

01.12.2019 р. 

4 Створити університетський Telegram-

канал 

Яцура К.Г., директор 

центру вебкомунікацій 

центру зв’язків з 

громадськістю 

10.01.2020 р. 

5 Створити передачі науково-

популярного циклу про цікаву науку у 

форматі STEAM зі студентами, 

викладачами та науковцями університету 

у ролі сценаристів та ведучих 

Фоломєєв М. А., директор 

центру зв’язків з 

громадськістю;  

Проценко М. В., директор 

університетської медіа-

студії 

31.12.2022 р. 

6 Розробити Вебплатформу з 

працевлаштування та практичної 

підготовки (працевлаштування) 

Лобанов Д.О., директор 

Навчального центру 

практичної підготовки і 

працевлаштування 

Управління якості освіти 

31.12.2020 р. 

7 Відкрити представництво 

українського відділення Європейської 

Асоціації редакторів академічних видань 

(EASE) 

Гужва О. О., начальник 

відділу реклами та 

брендингу центру зв’язків 

з громадськістю 

01.01.2020 р. 
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8 Розробити програму кількісного 

дослідження якості освітнього процесу з 

урахуванням задоволеності змістом 

викладання, матеріально-технічним 

забезпеченням, рівня отриманих освітніх 

послуг 

Махновський С.С., 

директор Навчального 

центру соціально-

виховної та позаосвітньої 

діяльності Управління 

якості освіти 

01.09.2020 р. 

9 Впровадити систему оцінювання 

якості освітніх програм 

 Іваненко Л.О., начальник 

Управління якості освіти 

01.05.2020 р. 

10 Вдосконалити організаційні засади 

інклюзивного навчання шляхом 

створення групи психолого-педагогічного 

супроводу 

Махновський С.С., 

директор Навчального 

центру соціально-

виховної та позаосвітньої 

діяльності Управління 

якості освіти; 

Крейдун Н.П., декан 

факультету психології 

01.05.2020 р. 

11 Створити сервісний центр Навчально-

наукового інституту міжнародної освіти 

за принципом «єдиного вікна», що 

об’єднає функції деканату іноземних 

студентів, служби розміщення, паспортної 

служби, контрактного відділу, служби 

дозвілля та адаптації, сервісної служби 

тощо 

Навроцький О.О., 

директор навчально-

наукового інституту 

міжнародної освіти 

01.07.2020 р. 

12 Впровадити дві нові англомовні 

освітні програми 

Навроцький О.О., 

директор навчально-

наукового інституту 

міжнародної освіти 

01.09.2020 р. 

13 Впровадити коучинг-технології для 

розвитку та професійного, особистого, 

службового зростання персоналу 

університету 

Рєзніков В.В., заступник 

начальника Служби 

управління персоналом 

01.10.2020 р. 

 

 

 


