ПРОТОКОЛ № 2
засідання Науково-методичної ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
від 29 листопада 2017 р.
Голова – Пантелеймонов А. В., проректор з науково-педагогічної роботи.
Секретар – Маркова Т. О., директор Навчального центру методичної роботи
Управління якості освіти.
Присутні: члени Науково-методичної ради – 48 осіб (список додається);
запрошені: Бєлікова Г. В. – завідувач виробничої практики Навчального
центру практичної підготовки і працевлаштування Управління якості освіти,
Чуйко Ю. І. – фахівець Навчального центру менеджменту якості та
моніторингу освітнього процесу Управління якості освіти.
Порядок денний
1. Про практичну складову освітнього процесу в університеті.
2. Про проведення 18 виставки-конкурсу навчальної та наукової
літератури.
3. Про рекомендації до друку.
СЛУХАЛИ: Лобанов Д. О., директор Навчального центру практичної
підготовки і працевлаштування Управління якості освіти:
Серйозною проблемою сьогодення є недостатній рівень готовності
багатьох випускників до самостійної професійної діяльності на відповідних
здобутій освіті первинних посадах. Як засвідчили результати соціологічного
опитування студентів п’ятих курсів ХНУ імені В. Н. Каразіна з питання про
відповідність їхньої діяльності під час практики обраній спеціальності, лише
від 3 до 55 % опитуваних студентів (залежно від факультету) дали позитивну
відповідь.
Нормативна база з організації та проведення практики є застарілою. Ми
досі маємо керуватися «Положенням про проведення практики студентів
вищих навчальних закладів України», затвердженим у 1993 році. У Законі
України «Про вищу освіту» практиці присвячено лише одну статтю (ст. 51),
яка має загальний характер. В університетському «Положенні про
організацію освітнього процесу» та «Настанові з якості Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна» розглядаються лише
основні питання організації практики.
У 2017 році ХНУ імені В. Н. Каразіна отримав Сертифікат
міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Згаданий стандарт зобов’язує
університет контролювати якість послуг, які отримує університет, у нашому
випадку – послуги баз практики. Нам необхідно розробити критерії відбору
баз практики, розробити та впровадити системи їхнього аудиту.

На сьогодні суттєвими недоліками в організації практики є:
 порушення термінів оформлення наказів про практику;
 недостатня якість наскрізних та робочих програм практики (це
стосується їхнього змісту та оформлення);
 потребує вдосконалення методичний супровід практики: методичні
рекомендації щодо проведення практики, звітна документація за
результатами практики тощо;
 ускладнена структура менеджменту практики: до проведення практики
залучається завелика кількість викладачів.
Першим кроком у вирішенні проблем з організації практики має стати
розробка «Положення про проведення практики студентів Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна», у Положенні слід
передбачити зразки оформлення основних документів щодо організації та
проведення практики: наказів, договорів, наскрізної та робочої програм
практики тощо. Пропоную сформувати робочу групу для створення
Положення під головуванням проректора А. В. Пантелеймонова.
ВИСТУПИЛИ:
Невоєнна О. А., заступник декана факультету психології:
У новому Положенні необхідно прописати систему
практикою, повноваження керівників.

керівництва

Лобанов Д. О.: Систему керівництва практикою описано в «Положенні
про організацію освітнього процесу»; згоден, вона потребує уточнення та
узгодження між різними ланками керівництва.
Григорова-Беренда Л. І., заступник декана факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу:
Як узгодити вимоги до бази практики з керівництвом бази?
Іваненко Л. О., начальник Управління якості освіти:
Це відповідальність факультету. Я хочу зауважити, що на факультетах
доволі часто завищують навчальне навантаження керівникам практики.
Необхідно вдосконалювати наскрізні програми, забезпечити набуття
студентами професійних компетентностей.
Гри горова-Беренда Л. І.:
З урахуванням особливостей заочної форми навчання та задля
раціонального використання освітніх ресурсів університету під час

організації та проведення практики студентів-заочників
використання ресурсів системи дистанційного навчання.

є

бажаним

Чуйко Ю. І., фахівець Навчального центру менеджменту якості та
моніторингу якості освітнього процесу Управління якості освіти.
За результатами перевірки документації Навчального центру практичної
підготовки і працевлаштування Управління якості освіти та факультетів,
аудиторами університету було запропоновано: розробити критерії
оцінювання баз практик, здійснювати аналіз задоволеності студентів
проходженням практики, дотримуватись термінів оформлення наказів про
проведення практики, щорічно оновлювати робочі програми практики.
Рекомендації ґрунтуються на вимогах міжнародного стандарту ISO 9001:2015
«Система управління якістю» щодо вимог та контролю зовнішніх
постачальників послуг, орієнтації на замовників.
Наглов О. В., заступник декана біологічного факультету: Наші вимоги до
баз практики мають бути дуже виваженими та реалістичними, інакше ми
створимо ситуацію, коли в Харкові не залишиться баз практики, які б
відповідали вимогам університету. Важливо передбачити преференції для баз
практики: оплата праці керівників від бази практики, оплата матеріалів для
проведення робіт (наприклад, реактивів) тощо.
Лобанов Д. О.: Якщо бази не відповідають вимогам, від них потрібно
відмовитися. Фінансові проблеми, про які йшлося, вирішити практично
неможливо.
Наглов О. В.: Це буде замкнуте коло. Потрібно знайти рішення.
Пантелеймонов А. В.: Організація практичної підготовки – важливе та
актуальне питання. Положення про проведення практики студентів має
враховувати потреби сьогодення. У проекті «Концепції підготовки фахівців
за дуальною формою здобуття освіти» МОН України підкреслюється, що
проблемою, яка потребує нагального розв’язання, є недостатній рівень
готовності багатьох випускників університетів до самостійної професійної
діяльності на відповідних здобутій освіті первинних посадах. Під час
вирішення проблеми потрібно зосередитися на співпраці з роботодавцями,
розробці критеріїв оцінки баз практик, створенні чіткої системи організації та
керівництва практикою. Я підтримую проект рішення.
УХВАЛИЛИ:
1. Для розробки Положення про проведення практики студентів
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та

оновлення існуючих документів, що регламентують організацію та
проведення практики в університеті, створити робочу групу у складі:
Пантелеймонов А. В. – проректор з науково-педагогічної роботи;
Іваненко Л. О. – начальник Управління якості освіти;
Лобанов Д. О. – директор Навчального центру практичної підготовки і
працевлаштування Управління якості освіти;
Маркова Т. О. – директор Навчального центру методичної роботи
Управління якості освіти;
Бєлікова Г. В. – завідувач виробничої практики Навчального центру
практичної підготовки і працевлаштування Управління якості освіти;
Григорова-Беренда Л. І. – заступник декана факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу;
Гімаєва Ю. А. – голова методичної комісії факультету психології;
Кулачок-Тітова Л. В. – заступник декана юридичного факультету;
Юнаков М. М. – голова методичної комісії фізико-технічного факультету;
Кохан Ю. І. – заступник декана філологічного факультету;
Клименко В. Г. – заступник декана факультету геології, географії,
рекреації і туризму.
2. Розробити проект Положення про проведення практики студентів
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Відповідальні: директор Навчального центру практичної підготовки і
працевлаштування Управління якості освіти Лобанов Д. О., члени
робочої групи.
Термін: до 29.12.2017 р.
3. Рекомендувати факультетам здійснювати аналіз баз практик щодо
відповідності сучасним вимогам ринку праці та задоволеності
студентів проходженням практики.
Відповідальні: декани факультетів.
Термін: щорічно.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Маркова Т. О. повідомила, що, відповідно до наказу ректора від
14 листопада 2017 р. № 0208-1/462 (додається), у грудні 2017 р. відбудеться
18 виставка-конкурс навчальної та наукової літератури. Конкурс проводиться
за такими напрямами: навчальна література для вищої школи, наукова
література (монографії), навчальна література для загальноосвітньої школи.
Згідно з Положенням про виставку-конкурс навчальної та наукової

літератури, переможці конкурсу нагороджуються грошовими преміями та
дипломами.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Маркова Т. О. повідомила, що до Науково-методичної ради надійшли
документи, які стосуються рекомендації до друку таких методичних видань:
Мусієздов О. О. Територіальний вимір сучасного суспільства:
навчально-методичний посібник.
Мусієздов О. О. Історія української соціології: навчально-методичний
посібник.
Інвестиційне право ЄС: методичні рекомендації для студентів
спеціальності 293 «Міжнародне право» / Укладачі: О. В. Розгон,
В. О. Савченко.
Гусєва П. Т., Корінь С. М. Kommunikatives Deutsch: електронний
навчально-методичний посібник.
Етика: методичні рекомендації / Укладач Н. В. Загурська.
Бондаренко Г. А., Дягілєв В. Є., Казанков Р. Ю., Кутья О. А. History of
Ukrainе and Ukrainian culture: робочий зошит для англомовних
студентів медичного факультету.
Віротченко С. А., Скляр В. Ю., Куріє М. Ж. Міжнародні організації:
навчально-методичний посібник з практичного курсу перекладу
арабської мови для студентів 3 курсу факультету іноземних мов.
Міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів спеціальності «Міжнародні економічні
відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес» / Укладачі:
О. А. Довгаль, К. О. Макарчук.
Берднік П. Г., Бабакішієва Е. Н. Mathematics: introductory course:
навчально-методичний посібник.
Основи міжнародного туризму: методичні рекомендації до виконання
курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.030205
«Країнознавство» / Укладач С. О. Юрченко.

Радиология. В 3-х модулях. Модуль І: методические рекомендации для
иностранных студентов / Составители: И. В. Белозеров, Е. В. Панченко,
Е. В. Кравцова.
Єзерська О. В., Ковальов О. С., Майзеліс З. О., Чебанова Т. С.
Класична динаміка у ньютоновому та лагранжевому формалізмі:
навчально-методичний посібник.
Шех В. Є. Human physiology. Laboratory manual = Фізіологія людини.
Практикум з фізіології: навчально-методичний посібник (англійською
мовою).
УХВАЛИЛИ: затвердити до друку методичні видання:
Мусієздов О. О. Територіальний вимір сучасного суспільства:
навчально-методичний посібник.
Мусієздов О. О. Історія української соціології: навчально-методичний
посібник.
Інвестиційне право ЄС: методичні рекомендації для студентів
спеціальності 293 «Міжнародне право» / Укладачі: О. В. Розгон,
В. О. Савченко.
Гусєва П. Т., Корінь С. М. Kommunikatives Deutsch: електронний
навчально-методичний посібник.
Етика: методичні рекомендації / Укладач Н. В. Загурська.
Бондаренко Г. А., Дягілєв В. Є., Казанков Р. Ю., Кутья О. А. History of
Ukrainе and Ukrainian culture: робочий зошит для англомовних
студентів медичного факультету.
Віротченко С. А., Скляр В. Ю., Куріє М. Ж. Міжнародні організації:
навчально-методичний посібник з практичного курсу перекладу
арабської мови для студентів 3 курсу факультету іноземних мов.
Міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів спеціальності «Міжнародні економічні
відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес» / Укладачі:
О. А. Довгаль, К. О. Макарчук.
Берднік П. Г., Бабакішієва Е. Н. Mathematics: introductory course:
навчально-методичний посібник.

Основи міжнародного туризму: методичні рекомендації до виконання
курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.030205
«Країнознавство» / Укладач С. О. Юрченко.
Радиология. В 3-х модулях. Модуль І: методические рекомендации для
иностранных студентов / Составители: И. В. Белозеров, Е. В. Панченко,
Е. В. Кравцова.
Єзерська О. В., Ковальов О. С., Майзеліс З. О., Чебанова Т. С.
Класична динаміка у ньютоновому та лагранжевому формалізмі:
навчально-методичний посібник.
Шех В. Є. Human physiology. Laboratory manual = Фізіологія людини.
Практикум з фізіології: навчально-методичний посібник (англійською
мовою).
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