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Відділ створено у 2015 р. на базі Центру освітніх 
інноваційних технологій (2010 р.) з метою вирішення 
сучасних задач забезпечення якості освіти та 
інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
 

 
Місія: Формування, підтримка, поліпшення СВЗЯ у 
ЗВО для задоволення освітніх потреб зовнішніх і 
внутрішніх стейкхолдерів ЗВО. 
 

 
Мета: вирішення завдань інформаційно-аналітичного і 
проектно-інноваційного супроводу внутрішнього 
забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ 



ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Функції: 

• науково-дослідна, інформаційно-аналітична, проектно-

цільова, організаційно-координаційна, моніторингу та 

самооцінки, методична, консультативна. 

 

Основні напрями діяльності: 

1. Забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ 
ім.С.Кузнеця. 

2. Підтримка системи інноваційного розвитку ХНЕУ 
ім.С.Кузнеця. 

3. Інформаційно-аналітичне забезпечення участі ХНЕУ ім. 
С.Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах. 

4. Моніторинг та самооцінка якості освітньо-наукової діяльності 
та якості результатів навчання. 

5. Проведення соціально-психологічних досліджень щодо 
забезпечення якості освіти ХНЕУ ім.  С. Кузнеця відповідно 
до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

1. Участь у визначенні стратегій і формуванні нормативно-

методичної бази ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що регламентує внутрішнє 

забезпечення якості та інноваційну освітню діяльність. 

2. Розроблення структури та змісту системи внутрішнього 

забезпечення якості; нормативно-інструктивного, організаційно-

методичного, інформаційно-аналітичного супроводу СВЗЯ. 

3. Інформаційно-аналітичний супровід участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

у міжнародних і національних рейтингах.  

4. Організація і проведення соціально-психологічних, 

маркетингово-моніторингових, досліджень щодо внутрішнього 

забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

5. Інформаційно-аналітичний супровід моніторингу результатів 

навчання студентів. 

6. Нормативний, організаційний, інформаційний супровід проведення 

рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр, 

факультетів. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

7. Підготовка освітніх інноваційних проектів, щодо внутрішнього 

забезпечення якості, їх апробація та впровадження.  

8. Організація та проведення науково-методичних заходів 

(семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань 

забезпечення якості, впровадження освітніх інновацій. 

9. Здійснення індивідуально-консультативної роботи з 

учасниками освітнього процесу з питань забезпечення якості, 

освітньої інноваційної діяльності. 

10. Інформаційно-аналітичний супровід  підготовки річного звіту з 

самооцінки ХНЕУ ім. С. Кузнеця про виконання критеріїв 

надання та підтвердження статусу національного. 

11. Наукометричний моніторинг публікаційної активності вчених 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця в SCOPUS і Web of Science Core Collection. 

12. Розвиток культури академічної доброчесності в ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця (з 2018 р.) 
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КАДРОВИЙ СКЛАД ВІДДІЛУ 
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Кількісно-якісний склад відділу 

Освітній та науковий рівень Кількість працівників 

Кандидат педагогічних  наук 2 

Кандидат економічних наук 4 

Кваліфікований соціолог з ВО 1 

Дипломований фахівець з ВО 3 



Співробітники ВЗЯОІР 

Членство у НМК 

сектору вищої освіти 

НМР МОН України «З 

організаційно-

методичного 

забезпечення вищої 

освіти» (2016 – 2019)  

Експерти з 

акредитації 

освітніх 

програм 

НАЗЯВО  

  

Виконавці 

держбюджетних 

прикладних науково-

дослідних робіт МОН 

України  

1.  «Планування, 

моніторинг, самооцінка 

діяльності та розвитку 

ЗВО” (2015-2016) 

2. «Формування СВЗЯО 

у ЗВО» (2017-2018) 

 

Учасники міжнародних 

проектів: 

Світового банку “Рівний 

доступ до якісної освіти” 

(2010) 

AUF UniQua (2015) 

ERASMUS+ 

C3QA (2017-2019) 

ERASMUS+ 

EDUQAS (2018-2019) 

 

 

ЯКІСТЬ КАДРОВОГО СКЛАДУ ВІДДІЛУ 

Є співробітниками кафедр (доценти, старші викладачі, викладачі) 



СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  

Перелік  публікацій (з питань формування СВЗЯ у ЗВО) співробітників ВЗЯОІР: 
 

1. Полякова Г.А. Концептуальні основи та технологія формування системи внутрішнього забезпечення якості у 
закладі вищої освіти [Електронний ресурс] / Г.А. Полякова // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія 
"Педагогіка". – 2018. – № 5(9) – Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/73/51 

2. Полякова Г. А. Соціально-психологічні дослідження освітнього середовища закладу вищої освіти в контексті 
забезпечення якості / Г. А. Полякова // Наукові записки. – Серія «Педагогічні науки». – 2018. – Випуск 161. – 
С. 141–147. – Режим доступу : https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/161/30.pdf 

3. Poliakova Н. Marketing-Monitoring аnd Social-Psychological Research іn Management Of Development оf the 
Educational Environment оf  the HEI / H. Poliakova  // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. 
– № 6 (70). – С. 117-130/ 

4. Полякова Г. А. Оцінка якості освітньої програми на основі кваліметричного підходу у ЗВО / Г. А. Полякова, 
С. А. Ачкасова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – 2018. – № 10 
(84). – Режим доступу : https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2019/04/13.pdf 

5. Полякова Г.А. Упровадження, моніторинг  та оцінка академічної доброчесності в закладах вищої освіти / 
Г.А.Полякова, Ю.Ю. Лола , О.О. Почуєва // Інноваційна педагогіка – 2019. – Випуск 13, т.2. – С. 149–155. – 
Режим доступу : http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/13/part_2/13-2_2019.pdf 

6. Полякова Г. А. Формування системи моніторингу та самооцінки якості результатів навчання студентів у 
вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Г. А. Полякова, С. А. Ачкасова // Неперервна 
професійна освіта: теорія і практика. – 2015. – № 4. – С. 34–39. – Режим доступу : 
http://npo.kubg.edu.ua/images/2015/3/9.pdf 

7. Білоконенко Г.В. Інструментарій формування, моніторингу і  (само)оцінки розвитку системи внутрішнього 
забезпечення якості у закладі вищої освіти [Електронний ресурс] / Г.В. Білоконенко // Адаптивне управління: 
теорія і практика. Серія "Педагогіка". – 2018. – № 5(9) – Режим доступу: 
ttps://amtp.org.ua/index.php/journal/article/download/83/56 

8.  Голубєв С. М. Особливості ресурсного забезпечення закладів вищої освіти в контексті внутрішнього 
забезпечення якості [Електронний ресурс] / С. М. Голубєв // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія 
"Педагогіка". – 2017. – № 3(5). – Режим доступу: 
http://am.eor.in.ua/images/adapt/Vol.3ped5/17ped3_5golubiev.pdf 
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  

Перелік  публікацій (з питань формування СВЗЯ у ЗВО) співробітників ВЗЯОІР: 
 

9. Голубєв С. М. Дослідження ринку праці в системі внутрішнього забезпечення якості у ЗВО / С. М. Голубєв // 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 10 (84). Режим доступу : 
https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2019/04/7.pdf 

10. Yermolenko O. Analysis of internal quality assurance practices in the best universities of the world  / O. Yermolenko 
, Y.Hryhorieva // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 10 (84) – Режим доступу : 
https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2019/04/25-1.pdf 

11. Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі 
опитувань студентів університету 2017/2018 н.р.) : наукове видання / В. С. Пономаренко, Г. А. Полякова, 
Ю. С. Григор'єва та ін.; за заг. ред. д-ра. екон. наук, професора В. С. Пономаренка. – Харків: 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 140 с. 

12. Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі 
опитувань студентів університету 2016/2017 н.р.) : наукове видання / В. С. Пономаренко, Г. А. Полякова, 
С. М. Голубєв та ін.; за заг. ред. д-ра. екон. наук, професора В. С. Пономаренка. – Харків: 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 134 с. 

13. Lola Y. Student Centeredness and Academic Integrity as the Basis of Modern Education System/ Ю. Ю. Лола // 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 10 (84). – Режим доступу: 
https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2019/04/10.pdf 

14. Pochuieva Olha. Modern european requirements for educational programs in higher educational institutions 
of Ukraine / Olha Pochuieva // Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the 
experience of countries of Europe and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, 
Latvia : “Baltija Publishing”. –  2018. – P. 71–94.  

15. Azizova K. M., Pochueva O. O. Self-evaluation of the quality of students’ learning outcomes in higher 
education / K. M. Azizova, O. O. Pochueva // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. – 
Łódź, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności. – 2016. – № 4 (8). –  P. 95 – 100 . 

16. Полякова Г.А. Організаційна структура та взаємодія в систем адаптивного управління внутрішнім 
забезпеченням якості у ЗВО // Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV 
Всеукраїнськогонаукового форуму] / упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, 
Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків. Мачулин : ФОП Озеро Г.В., 2019 с. – 148с. 
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КАДРОВИЙ СКЛАД ВІДДІЛУ 
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ВЗЯОІР НА САЙТІ ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 

Сторінка «Забезпечення якості освіти» на сайті  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

1. «Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку»;  

2. «Нормативна документація щодо внутрішнього забезпечення 

якості»;  

3. «ХНЕУ ім. С. Кузнеця в міжнародних та національних 

рейтингах»;  

4. «Річний звіт ХНЕУ ім. С. Кузнеця про виконання критеріїв 

надання та підтвердження статусу національного»;  

5. «Опитування студентів»;  

6. «Академічна доброчесність»;  

7. «Рейтинг викладачів, кафедр, факультетів»;  

8. «Моніторинг якості освіти».  
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https://www.hneu.edu.ua/pidrozdily/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti-ta-innovatsijnogo-rozvitku/
https://www.hneu.edu.ua/normatyvna-dokumentatsiya/
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https://www.hneu.edu.ua/rejtyng-vykladachiv-kafedr-fakultetiv/


СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ (нормативне забезпечення)  

1. Забезпечення якості  освіти у Стратегічному плані 

розвитку  університету на 2013-2020 рр.: 

• Завдання 2 . «Управління якістю освіти на інноваційній 

основі шляхом створення сучасних умов, що забезпечують 

модернізацію освітнього процесу та досягнення позитивної 

динаміки результатів освіти». 

 

2. Концепція формування та розвитку системи внутрішнього 

забезпечення якості у ХНЕУ ім С. Кузнеця. 

 

3. Інтегрований документ “Положення  про систему 

внутрішнього забезпечення якості  у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 

4. Перелік документів, що  регулюють внутрішнє 

забезпечення якості 
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СВЗЯ. Нормативне забезпечення якості освітніх 

програм (https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/IQAS-EP-2019-ua.pdf) 
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Групи Нормативні документи ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  які регулюють ВЗЯ ОП у ХНЕУ ім.С.Кузнеця 
Критерії оцінювання 

якості  ОП 
Стратегічні 
документи, 
інтегральний 
документ 

Концептуальні засади розвитку ХНЕУ до 2020 
Стратегічний план розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 2013-2020 роки   
Стратегічні плани факультетів, стратегічні плани кафедр 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2016)   

1. Проектування та цілі 
освітньої програми 

Документи, що 

описують 

забезпечення 

якості освітніх 

програм 

Тимчасове положення про освітні програми (2017)  
Методичні підходи до формування варіативної складової освітніх програм в Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнеця (2016)  
Положення «Про робочу програму навчальної дисципліни  у ХНЕУ ім. С. Кузнеця» (2018)   
Наказ «Про створення науково-методичної ради та робочих груп для розробки нових освітньо-професійних програм 
підготовки» (2018)  

2. Структура та зміст 
освітньої програми 

Правила прийому до закладу освіти у відповідному році  
Положення про атестацію випускників Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 
(2015) 
Положення «Про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту в Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнеця» (2016)   
Опис документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них, академічної довідки (2016)   

3. Доступ до освітньої 
програми та визнання 
результатів навчання 

Документи, що 
описують 
навчання і 
викладання за 
освітньою 
програмою 

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2016)  
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця (2016)  
Положення про порядок організації та проведення підготовки фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у 
Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (2018)  
Положення про персональні навчальні системи (2017)  

4. Навчання і викладання 
за освітньою програмою 

Документи, що 
описують 
забезпечення 
контролю якості 
результатів 
навчання: 

Тимчасове Положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-
рейтинговою системою" (2013)  
Положення про облік та моніторинг результатів навчання студентів з використанням програмного забезпечення 
корпоративної інформаційної системи управління ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2018) Положення «Про моніторинг та 
самооцінку якості результатів навчання студентів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця» (2016)    
Положення «Про порядок формування рейтингу успішності студентів Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця для призначення академічних стипендій (2017)   
Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб в Харківському національному 
(2016)   
Положення про атестацію випускників ХНЕУ ім.С.Кузнеця (2015) 
Положення «Про проведення письмових екзаменів у Харківському національному економічному університеті імені 
Семена Кузнеця» (2015)  
Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб в Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнеця    
Положення «Про магістерську роботу», Положення «Про бакалаврську роботу», Положення «Про курсову роботу». 
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту (2007)  
 
Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця 
Моніторинг результатів навчання  

5. Контрольні заходи, 
оцінювання здобувачів 
вищої освіти та 
академічна доброчесність 
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https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Strategic-Plan-HNEU-2013-2020-years-1.pdf
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https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-systemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-osvitnoyi-diyalnosti-ta-yakosti-vyshhoyi-osvity-u-Harkivskomu-natsionalnomu-ekonomichnomu-universyteti-imeni-Semena-Kuznetsya.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-systemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-osvitnoyi-diyalnosti-ta-yakosti-vyshhoyi-osvity-u-Harkivskomu-natsionalnomu-ekonomichnomu-universyteti-imeni-Semena-Kuznetsya.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Tymchasove-polozhennya-pro-osvitni-programy.pdf
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Групи Нормативні документи ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  які регулюють ВЗЯ ОП у ХНЕУ ім.С.Кузнеця 
Критерії оцінювання 

якості  ОП 
Документи, що 
регламентують 
дотримання 
академічної 
доброчесності 

Кодекс академічної доброчесності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (2019)   
Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студентів Харківського національного економічного 
університету (2008)  
Регламент перевірки на унікальність рукописів У ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  
Положення про комісію з питань академічної доброчесності Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця (2019) 
 Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця 
Склад комісій з питань академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця  
План засідань Комісії з питань академічної доброчесності Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця на 2019-2020 навчальний рік  
Програма розвитку академічної доброчесності у ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 2019-2020 навчальний рік  
Тренінг з академічної доброчесності 

5. Контрольні заходи, 
оцінювання здобувачів 
вищої освіти та 
академічна доброчесність 

Документи, що 
описують 
забезпечення 
якості 
професорсько-
викладацького 
складу 

Положення «Про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» (2015) 
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників (2018)  
Методика кількісної оцінки науково-педагогічної діяльності викладачів університету (2012 );  
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (2019)  
Положення про преміювання науково-педагогічного, наукового, адміністративно-управлінського, навчально-
допоміжного та обслуговуючого персоналу Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця (Додаток К до Колективного договору між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 2019– 2020 
роки 
Положення про підвищення кваліфікації в Харківському національному економічному університеті імені С. Кузнеця 
(2013) 
Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця 
Звіт ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 2019 рік та завдання на наступний рік  

6. Людські ресурси 

Документи та 
матеріали, що 
описують 
забезпечення 
якості 
ресурсного 
забезпечення 
освітнього 
процесу: 

Положення «Про інституційний репозитарій ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2012)  
Положення про персональні навчальні системи (2017)   
Положення «Про структуру, зміст, обсяги навчально-методичних видань» (2008),  
Положення «Про порядок проходження рукопису від його підготовки до видання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця» (2016.   
Положення про порядок виплат стипендій студентам, аспірантам і докторантам ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2019)   
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ХНЕУ ім. С. Кузнеця  
  
Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця 
Звіт ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 2019 рік та завдання на наступний рік  
Можливості для студентів з особливими потребами  
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами  

7. Освітнє середовище та 
матеріальні ресурси 

Документи та 
матеріали щодо 
внутрішнього 
забезпечення 
якості освітніх 
програм 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2016)  
Тимчасове положення про освітні програми (2017)  
Положення про студентське самоврядування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2014)   
Розподіл відповідальності між структурними підрозділами щодо внутрішнього забезпечення якості освіти ОП  
Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця 
Моніторинг працевлаштування студентів (2015-2018)  
Опитування студентів 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  

8. Внутрішнє 
забезпечення якості 
освітньої програми 
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  

Перелік документів , розроблених за участю ВЗЯОІР: 

1.Стратегічний план розвитку Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця на 2013 – 2020 роки (2013) 

2.Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у Харківському національному економічному університеті імені Семена 

Кузнеця (2016) 

3.Положення про відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку (2015, 2017) 

4.Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних і педагогічних 

працівників (2012, 2018) 

5.Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, 

кафедр і факультетів Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця (2019) 

6.Положення про моніторинг та самооцінку якості результатів навчання студентів у 

Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (2016) 

7.Положення про облік та моніторинг результатів навчання студентів з використанням 

програмного забезпечення корпоративної інформаційної системи управління ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця (2018) 

8.Кодекс академічної доброчесності Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця (2019) 

9.Інші  
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Модель формування та розвитку системи 

внутрішнього забезпечення якості 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ  

ТА РОЗВИТКУ СВЗЯ 

Етап Зміст етапу 

І. Цільовий  Формування політики якості 

ІІ. Прогностичний 
Формування концептуальних, методологічних засад 

внутрішнього забезпечення якості (за ESG) 

ІІІ. Організаційний Організація внутрішнього забезпечення якості 

ІV. Функціонування 
Реалізація процесів та процедур внутрішнього 

забезпечення якості за стандартами (ESG) 

V. Аудит функціонування 

(моніторинг та 

самооцінка реалізації 

системи ВЗЯ) 

Реалізація процесів та процедур контролю, 

моніторингу, самооцінки системи ВЗЯ 
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Цільова програма поетапного формування  та розвитку системи 

ВЗЯ 
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  

Основні процедури співпраці  з підрозділами 

(відділами) щодо внутрішнього забезпечення 

якості: 

• Розроблення, узгодження  нормативно-

інструктивних документів, регламентів ВЗЯ; 

• Координація дій, співпраця щодо процесів та 

процедур внутрішнього забезпечення якості; 

• Збір інформації, даних; 

• Надання  аналітичних матеріалів, результатів  

досліджень; 

• Робота в робочих групах з інноваційних проектів. 
 

Розподіл відповідальності між підрозділами: https://www.hneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/11/Informatsiya-shhodo-rozpodilu-zavdan-strukturnyh-pidrozdiliv-v-systemi-vnutrishnogo-

zabezpechennya-yakosti-osvity-HNEU.pdf 
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ПРОЦЕДУРИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ, що проводяться ВЗЯОІР  

Зовнішнє рейтингове оцінювання.  

1. Моніторинг та самооцінка динаміки позиціювання ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця у рейтингах університетів 

2. Інформаційно-аналітичний супровід участі  у рейтингах: 

 

•Національні рейтинги:  

Топ-200 Україна, Рейтинг ВНЗ газети «Гроші»,  Рейтинг ВНЗ 

DOU (ІТ-фахівців),  “За результатами вступної компанії”, 

Рейтинг ВНЗ України за даними НМБД SciVerse SCOPUS,  

Консолідовний рейтинг ЗВО УКраїни 

 

•Міжнародні рейтинги: QS World University Rankings, U- 

Multirank, Webometrics Ranking of World Universities , Рейтинг 

університетів за популярністю в Інтернеті (Рейтинг "4 

International Colleges & Universities", Глобальний рейтинг 

"Transparent Ranking Top Universities by Google Scholar 

Citations" 
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Моніторинг та самооцінка динаміки позиціювання  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця у рейтингах (приклади) 
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Порівняльний аналіз результатів рейтингу DOU 



СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  

Система маркетингово-моніторингових та 

соціально-психологічних досліджень: 

1. Моніторинг ринку праці  в контексті освітніх програм ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця" (дослідження Інтернет-ресурсів); 

2. "Мотиви вибору ЗВО" (он-лайн опитування абітурієнтів, 

експрес-опитування абітурієнтів у приймальній комісії); 

3. Дослідження якості  контингенту студентів (тестування); 

 

4. Опитування здобувачів вищої освіти протягом "життєвого 

циклу студента”; 

5. Опитування щодо якості освітніх програм; 

6. Опитування «Дисципліна очима студентів»; 

7. Опитування викладачів; 

8. Цільові дослідження. 
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Система опитувань за «життєвим циклом 

студента» 

Курс Дослідження 

1 курс  Адаптація студентів І курсу до навчання у ЗВО 
Професійно значущі якості (IQ, емоційний інтелект, 
креативність) 

2 курс Актуальні питання організації освітнього процесу (режим, 
навантаження,  організація самостійної роботи,  
Якість забезпечення форм організації освітнього процесу 
(організація вибору та якість викладання вибіркових 
дисциплін, практична підготовка, самостійна робота  
тощо) 

3 курс 

4 курс Задоволеність якістю освітніх програм 

1, 2 курс 
магістратури 

Якість підготовки. Готовність працювати за спеціальністю 
Задоволеність якістю освітніх програм 

PhD Задоволеність якістю освітньо-наукової програми, 
Задоволеність якістю освітньої підготовки аспірантів 

Випускники Якість підготовки. Віддалені результати навчання 
23 



Сайти для он-лайн опитувань  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

24 



МОНІТОРИНГ ТА САМООЦІНКА 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

1. Моніторинг результатів навчання здобувачів вищої освіти. 

Узагальнення на рівнях: 

• Навчальних дисциплін, курсів навчання 

• Освітніх програм 

• Кафедр 

• Факультетів 

• Університету  

2. Самооцінка результатів навчання на рівнях: 

• Факультетів 

• Гарантів освітніх програм, зав. кафедрами 

• Викладачами 

• Студентами  

2. Автоматизація процедур збору та обробки даних результатів  

на основі використання  програмного забезпечення  

корпоративної інформаційної системи ХНЕУ ім. С. Кузнеця 25 



Моніторинг та самооцінка результатів  

навчання студентів 
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Форми збору та узагальнення результатів (приклади) 



Моніторинг та самооцінка результатів  

навчання студентів 
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Форма аналітичного звіту з самооцінки результатів навчання студентів 



РЕЙТИНГ ВИКЛАДАЧА 

28 

Процеси: 

• Нормативне забезпечення процедур рейтингу 

викладача. 

• Організація проведення. 

• Автоматизація побудови рейтингів викладачів, 

кафедр, факультетів на основі програмного 

забезпечення корпоративної інформаційної 

системи управління ХНЕУ ім. С. Кузнеця  



РЕЙТИНГ ВИКЛАДАЧА на основі Корпоративної  

інформаційної системи управління ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
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ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

1 2 3 4 

Наукометричний 

моніторинг 

публікаційної 

активності НПП в 

SCOPUS і Web of 

Science Core 

Collection 

Стимулювання 

публікаційної 

активності, 

розвитку 

професійних 

контактів НПП, 

 

Оновлення 

програм 

підвищення 

кваліфікації. 

Введення 

дисциплін/ 

блоку 

«Забезпечення 

якості освіти» 

Заходи з 

розвитку 

політики 

внутрішнього 

забезпечення 

якості 



ВЗЯОІР ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

Розбудова 

інституціональної 

системи 

внутрішнього 

забезпечення 

якості  

ВЗЯОІР 

Розбудова 

підсистеми 

внутрішнього 

забезпечення 

якості освітніх 

програм 



ВЗЯОІР ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

Інформаційно-аналітичне  

забезпечення розроблення ОП 

Розвиток культури  

академічної доброчесності 

Внутрішній аудит самооцінки якості ОП 

Внутрішній аудит процесів та процедур  

забезпечення якості ОП 

ВЗЯОІР 

для 

забезпечення  

якості 

ОП  

 

Інформаційно-аналітичне  

забезпечення моніторингу, перегляду ОП 
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1. Літні та зимові школи для учнів ЗЗСО 

2. Конкурси для студентів (Конкурс відеопроектів 

“Мій ХНЕУ”, “Абетка бережливості ресурсів”. 

3. Тренінги з академічної доброчесності для 

студентів. 

4. Школа молодого викладача. 

5. Моніторинг та самооцінка результатів навчання. 

6. Оновлення рейтингу НПП, кафедр, факультетів. 

7. Система маркетингово-моніторингових та 

соціально-психологічних досліджень. 

8. Круглі столи НПП, здобувачів вищої освіти, 

роботодавців щодо забезпечення якості 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ВЗЯОІР 



СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ (висвітлення, обговорення, поширення)  
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ВЗЯОІР на офіційному вебсайті  ХНЕУ 
ім.С. Кузнеця: 
https://www.hneu.edu.ua/pidrozdily/viddil-
zabezpechennya-yakosti-osviti-ta-innovatsijnogo-
rozvitku/  

 

ВЗЯОІР на Facebook: 
https://www.facebook.com/quality.education.hneu  

 

E-mail: deptinnc@hneu.edu.uа 

             osvita.hneu@hneu.net  

 

tel.: +38 (057) 702-18-35 (3-59) 
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