
 
ЗВІТ 

про виконання завдань відділом забезпечення якості освітньої діяльності 

за 2018/19 н. р. 
 

№ Заходи 
Термін 

виконання 

1 2 3 

1 Розробка документів (планів та звітів): 

– план роботи відділу на навчальний рік; 

– підготовка звіту про роботу відділу 

 

15.09.18 р. 

11.12.18 р.; чер-

вень 2019 р. 

2 Семінари, конференції, конкурси: 

– участь у Тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (м. Харків), Харківський інститут 

фінансів КНТЕУ; 

– участь у Першій Міжнародній науково-методичній конференції «Модернізація вищої освіти та забезпечення яко-

сті освітньої діяльності» (м. Харків), Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

 

30.03.19 р. 

 

31.05.2019 р. 

3 Реалізація заходів щодо забезпечення якості освітньої діяльності в Університеті: 

– підготовка документів щодо виконання критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного; 

– підготовка Методичних рекомендацій щодо розроблення освітніх програм; 

– імплементація статей 30 та 33 Закону України «Про освіту»: підготовка інформації для самоаналізу кафедри та 

моніторинг сайтів кафедр щодо виконання наказу ректора «Про заходи щодо оптимізації робіт з інформаційного 

наповнення офіційного веб-сайту університету» №623 ОД від 11.12.18 р.; 

– розробка проекту Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у випускних кваліфі-

каційних роботах здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ»; 

– погодження проектів положень: СУЯ ХПІ-А-П/6.9:2019 Положення про докторський іспит зі спеціальності аспі-

рантів та СУЯ ХПІ-А-П/6.4:2018 Положення про педагогічну практику аспірантів; 

– розробка та затвердження СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-П/6.7:2019 Положення про моніторинг результатів навчання студен-

тів НТУ «ХПІ»; 

 

січень 2018 р. 

січень 2018 р. 

 

 

квітень 2019 р. 

 

лютий 2019 р. 

 

травень 2019 р. 

березень 2019 р. 



1 3 4 

 – проведення моніторингу залишкових знань студентів у весінньому семестрі 2018/19 н.р.: формування та пого-

дження графіку проведення; відвідування моніторингових заходів, консультування та збір відомостей результатів 

виконання моніторингових робіт; формування загального звіту; 

– розробка та затвердження СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-І/8.1:2018 Інструкції про планування і облік основних видів роботи 

науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» на 2018/19 навчальний рік; 

– ведення «Журналу реєстрації документів СУЯ НТУ «ХПІ»; 

– адміністрування блогу відділу на сайті університету, а саме: розміщення документації із забезпечення якості 

освітньої діяльності та документів СУЯ НТУ «ХПІ»; організація та запровадження заходів щодо підготовки, пере-

вірки та розміщення на сайті університету освітніх програм зі спеціальностей, за якими університет проваджує 

освітню діяльність. 

квітень–червень 

2019 р. 

 

вересень 2018 р. 

протягом року 

 

 

квітень–червень 

2019 р. 

4 Ресертифікація системи управління якістю: 

– підготовка до проведення Наглядового аудиту № 1 за сертифікованою системою управління якістю на відповід-

ність ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги», розробка та виконання плану заходів; 

– оформлення договору та розрахункових документів з ДП «Харківстандартметрологія» з надання послуг із пер-

шого наглядового аудиту за сертифікованою системою управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 

«Системи управління якістю. Вимоги»; 

– підтвердження Сертифікату на систему управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти; 

наукового досліджування та експериментального розробляння. (Сертифікат №UA8О072.02.07.11.80.1-2017 дійсний 

до 28.11.2020 р.); 

– комісія по результатах перевірки системи управління якістю рекомендувала органу з сертифікації подовжити дію 

сертифікату на систему управління якістю. 

 

 

жовтень 2018 р. 

 

 

жовтень 2018 р. 

 

листопад 2018 р. 

 

5 Виконання вимог Листа МОН №1/9-589 від 01.10.18 р. «Про надання інформаційних матеріалів щодо СУЯ 

НТУ «ХПІ». Формування інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності НТУ «ХПІ» у напрямі забезпе-

чення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти та листа-відповіді № 66-01-113/2 від 22.11.18 р. 

листопад 2018 р. 

6 Розробка документів СУЯ, а саме: 

– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/4.2:2018 Внутрішній аудит; 

– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/4.7:2018 Управління невідповідностями; 

– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/4.8:2018 Коригувальні та запобіжні дії. 

протягом року 

7 Розробка та інформаційне наповнення сайту ВЗЯОД протягом року 
 

Начальник відділу 
забезпечення якості освітньої діяльності      Ю.Ю. Кошкаров 


