
ЗВІТ 

про роботу відділу забезпечення якості освітньої діяльності 

за 2017/18 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. 

 

15.09.17 р. 

11.12.17 р.; чер-

вень 2018 р. 

2 Семінари, конференції, конкурси: 

– участь у науково-методичній конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки 

фахівців. Імплементація нових стандартів освіти»; 

– підготовка інформаційних матеріалів із основних видів діяльності та наукового доробку до участі у конкурсі «Лі-

дер інновацій в освіті» (м. Київ, 24–26 жовтня 2017 року) в номінації «Якість освіти». За результатами цього кон-

курсу НТУ «ХПІ» отримав Диплом переможця та пам’ятний знак; 

– участь у відкритому підсумковому інформаційному семінарі (м. Київ) проекту «ALIGN_QF: Досягнення та регу-

лювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» у рамках програми Європейського Со-

юзу ТЕМПУС. 

 

 

29.09.17 р. 

 

вересень–жовтень 

2017 р.  

 

05.10.2017 р. 

3 Реалізація заходів щодо забезпечення якості освітньої діяльності в Університеті: 

– моніторинг наявності нормативної документації університету та її відповідності вимогам законодавства; 

– розробка плану імплементації Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту»; 

– розробка загального плану роботи Університету; 

– розробка проекту Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком в НТУ «ХПІ»; 

– погодження проекту Положення про факультет соціально-гуманітарних технологій. 

 

вересень 2017 р. 

жовтень 2017 р. 

жовтень 2017 р. 

жовтень 2017 р. 

листопад 2017 р. 

4 Сертифікація системи управління якістю: 
– підготовка Настанови щодо якості НТУ «ХПІ»; 
– підготовка заявки на проведення сертифікації Системи управління якістю НТУ «ХПІ» в Системі УкрСЕПРО; 
– підготовка Опитувальної анкети для проведення попереднього оцінювання системи управління якістю вимогам 
ДСТУ ISO 9001:2015; 
– оформлення договору та розрахункових документів з ДП «Харківстандартметрологія» з надання послуг з серти-
фікації системи управління якістю; 
– отримання Сертифікату на систему управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти; нау-
кового досліджування та експериментального розробляння. (Сертифікат №UA8О072.02.07.11.80.1-2017 дійсний до 

 

листопад 2017 р. 

листопад 2017 р. 

 

листопад 2017 р. 

 

листопад 2017 р. 

 



1 2 3 
28.11.2020 р.). листопад 2017 р. 

5 Виконання розпорядження №28 від 28.11.17 р. «Про участь університету у міжнародному рейтингу QS University 
Ranking» (формування та розсилка електронною поштою 170 листів академічним експертам-роботодавцям з метою 
отримання згоди на передачу їх особистих даних до рейтингу QS). 

27.12.2017 р. 

6 Виконання вимог Листа «Про внесення змін до закону України «Про вищу освіту» Спілки ректорів ВНЗ України 
№103/ср від 23.11.17 р. щодо пропозицій до проекту Закону України «Про вищу освіту». 
Заповнення порівняльної таблиці (273 арк.) та формування листа-відповіді № 66-04-113/5 від 18.12.17 р. 

18–22.12.17 р. 

7 Виконання вимог Листа-запрошення від Міжнародного Сократівського комітету №23/77 від 20.02.18 р. 
Оформлення звітної службової записки 

28.02.18 р. 

8 Виконання вимог Листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації №01.33/750 від 
22.02.18 р. «Про надання інформаційних матеріалів». 
Формування інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності НТУ «ХПІ» у напрямі інноваційного розвитку 
та листа-відповіді № 66-04-113/6 від 13.03.18 р. 

23–28.02.18 р. 

9 Розробка та затвердження документів СУЯ, а саме: 
– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-НЯ/1.0:2017 Настанова щодо якості; 
– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-СТВ/1.0:2017 Словник термінів та визначень; 
– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/3.12:2017 Управління документацією; 
– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/1.4:2017 Аналіз системи управління якістю керівництвом та поліпшення; 
– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/3.15:2017 Контроль документації; 
– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/3.13:2017 Управління записами; 
– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/1.3:2017 Менеджмент процесів і ресурсів. 

січень–травень 

2018 р. 

10 Розробка та інформаційне наповнення сайту ВЗЯОД січень–травень 

2018 р. 

11 Сумісна робота з навчальним відділом університету над «Типовим положенням про факультет (інститут)». квітень 2018 р. 

12 Розробка «Інструкції про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» 
на 2018/19 навчальний рік». 

травень 2018 р. 

 

 
Начальник відділу 
забезпечення якості освітньої діяльності      Ю.Ю. Кошкаров 


