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

питання: «Про Політику Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2022-2025 роки»

від 30 травня 2022 року, протокол № 9

Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної 
роботи Олександра ГОЛОВКА щодо реалізації системи забезпечення якості 
освітньої та наукової діяльності відповідно до вимог міжнародного стандарту 
ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015 IDT та підготовку до наглядової 
інспекції німецької компанії TÜV Rheinland Cert GmbH, Вчена рада ухвалила:

1. Затвердити Політику Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2022-2025 роки.

2. Вважати Політику Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2021-2025 роки, що 
затверджено Вченою радою від 25.01.2021 р., протокол № 1, введено 
в дію наказом ректора від 03.02.2021 р. №0204-1/38, такою, що 
втратила чинність

3. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради з питання 
«Про Політику Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2022-2025 роки».

Відповідальний: начальник відділу методичної та акредитаційної 
роботи Ірина ГРОМОВА 

Термін виконання: 06.06.2022 року

  ДОКУМЕНТ СЕД  АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E3A2500EDECA000 
Підписувач Пантелеймонов Антон Віталійович
Дійсний з 17.02.2022 15:51:27 по 17.02.2024 15:51:27

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Н4В"HВВ$8nВpО
0114-57 від 30.05.2022



Політика Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2022–2025 роки 

 

Місією університету є підготовка національних кадрів, фахівців, які 

відповідають вимогам часу, стають агентами змін, збагачення та поширення 

національних та загальнолюдських наукових та культурних надбань. 

Головною метою є збереження та розвиток інтелектуального, розкриття 

дослідницького потенціалу університету, що є підґрунтям для входження в топ 

500 університетів світового класу. 

 

Стратегічні задачі університету або Пріоритетні напрями діяльності 

університету на 2022-2025 роки: 

Розвиток короткотермінових інформаційно насичених практично 

спрямованих сертифікатних освітніх програм (quick skills), що будуть реагувати 

на зміну кон’юнктури ринку професій. 

Залучення всіх факультетів (навчально-наукових інститутів) до системної 

підготовки іноземних громадян. 2026-й рік Університет має зустріти з 

параметром «10 тисяч іноземних здобувачів за всіма формами та рівнями 

освіти». 

Досягнення гармонізації напрямів наукових досліджень, динамічного і 

синхронного розвитку дослідницької діяльності у всіх галузях, посилення ролі 

міжгалузевих і міждисциплінарних досліджень. 

Підвищення ролі Університету як експертного, дослідницького центру в 

Україні.  

Розробка освітніх програм, спрямованих на виховання творчої 

особистості, індивідуальності, здатної самостійно мислити, генерувати 

оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.  

Підвищення якості вищої освіти та забезпечення її тісного зв’язку з 

наукою. 

Інтеграція у міжнародний освітній простір, у тому числі за рахунок 

входження університету до провідних освітніх об’єднань Європи, за умови 

збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої 

школи. 

Сприяння досягненню Цілей сталого розвитку. 

 

Основні принципи Політики університету в сфері якості: 

 Єдність освітньої та наукової діяльності; 

 Сприяння навчанню впродовж життя; 

 Гуманізм; 



 Людиноцентризм; 

 Відкритість та толерантність; 

 Виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей 

українського народу, його історико-культурного надбання і 

традицій 

 Академічна свобода та академічна доброчесність; 

 Демократичність та колегіальність ухвалення рішень; 

 Прозорість та ефективність процесів управління; 

 Нетерпимість до проявів корупції та дискримінації; 

 Лідерство. 

 

Вище керівництво університету бере на себе зобов’язання враховувати 

вимоги стейкхолдерів, виділяти ресурси для реалізації політики в галузі якості, 

забезпечувати постійне вдосконалення системи менеджменту освітньої та 

наукової діяльності відповідно до вимогам стандартів ISO 9001:2015, ISO 

210001:2018. Кожен співробітник університету несе персональну 

відповідальність у межах своєї компетенції за якість своєї роботи. 

 


