




ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти - бакалавр, галузі знань - 20 Аграрні науки та продовольство, 
спеціальності - 204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

Розроблено робочою групою навчально–наукового інституту технічного 
сервісу Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка у складі: 
 Шабля Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор кафедри технічних систем і технологій тваринництва  
ім. Б.П. Шабельника; 

Нагорний Сергій Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва  
ім. Б.П. Шабельника; 
 Іщенко Катерина Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва  
ім. Б.П. Шабельника.  



І. Профіль освітньої програми «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І 

ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» за спеціальністю 204 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка 

Навчально-науковий інститут технічного сервісу 

Кафедра технічних систем та технологій 
тваринництва імені Б.П. Шабельника 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь, що 
присвоюється 

Бакалавр 

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» 

Освітньо-професійна 
програма 

«Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» 

Обмеження щодо форм 
навчання 

Відсутні 

Освітня кваліфікація Бакалавр зі спеціальності «Технологія виробництва 
і переробки продукції тваринництва» 

Кваліфікація в 
дипломі 

Бакалавр з технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний 

- на базі повної загальної судньої освіти – 240 

кредитів ЄКТС 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 
заклад вищої освіти має право визнати та пере 
зарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах 
попередньої освітньої програми підготовки 
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути 
спрямовано на забезпечення загальних та 
спеціальних (фахових) компетентностей за 
спеціальністю, визначених стандартами вищої 
освіти 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня 
молодшого бакалавра ЗВО має право скорочувати 
обсяг освітньої програми. Мінімальний обсяг 
навчальних і виробничих практик – 10% обсягу 
програми 

Цикл/рівень 6 рівень Національної рамки кваліфікацій України 
(НРК),  



6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для 
навчання впродовж життя ( EQF-LLL). 

Цикл Європейського простору вищої освіти (HPFQ-

EHEA) 

Передумови Повна загальна вища освіта або наявність ступеня 
молодшого бакалавра або ступеня молодшого 
спеціаліста 

Академічні права 
випускників 

Продовження навчання для здобуття другого 
магістерського рівня 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 
програми 

4 роки 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньо-

професійної програми 

http://new.khntusg.com.ua/ 

2. Мета освітньої програми 

Забезпечити формування у студентів здатності застосовувати набуті знання, 
уміння, навички та розуміння для вирішення типових задач діяльності 
технолога в галузі тваринництва та переробки продукції тваринництва 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація) 

Об’єкти вивчення - техніко-технологічні процеси 
виробництва та переробки продукції тваринництва 

Цілі навчання – формування загальних і 
професійних компетентностей, необхідних для 
вирішення типових задач в галузі технології 
тваринництва та переробки продукції тваринництва 

Теоретичний зміст предметної області – теоретичні 
основи технологій виробництва і переробки 
продукції тваринництва, теорії, принципи, поняття 
та методи фундаментальних і загальних аграрних 

наук 

Методи, методики та технології - виявлення 
фізичних, хімічних, біологічних та інших 
закономірностей з метою визначення і 
використання на практиці найбільш ефективних, 
економічних, екологічних та 
природокористувальних процесів. Технологія 
базується на комплексі біологічних наук 
(морфологія, фізіологія, генетика, розведення, 
годівля, зоогігієна, етологія тварин, біотехнологія 
тощо; технічних наук ( механізація, комп’ютерні 
технології, будівництво тощо); соціально-

економічних наук (організація, управління, 
економіка, техніка безпеки тощо); інтегральних 



наук (екологія, систематологія, еволюційна теорія, 
безпека життєдіяльності 
Інструменти та обладнання: технічні засоби, 

обладнання тваринницьких підприємств, 

контрольно-вимірювальні прилади, необхідні для 
визначення біологічних показників тварин, обліку 
продукції, засоби технологічного, інформаційного, 
інструментального, метрологічного, діагностичного 
та організаційного забезпечення виробництва і 
переробки продукції тваринництва 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Підготовка висококваліфікованих кадрів з 
виробництва та переробки продукції тваринництва 
із поглибленим вивченням технічних засобів 
забезпечення галузі тваринництва. 
Характерною особливістю програми є її орієнтація 
на підготовку фахівців для організації повного 
циклу виробництва та переробки продукції 
тваринництва із поглибленим знанням 
прогресивних технологій та технічних систем, що 
забезпечують інтенсифікацію тваринництва, згідно 
з чим передбачено проведення науково-виробничої 
практики у провідних за технологіями 
тваринництва господарствах, переробних 
підприємствах та наукових організаціях України 

Програма спрямована на оптимальне 
поєднання змісту теоретичної та практичної 
підготовки, що дозволяє майбутнім фахівцям 
набути необхідних знань та навичок з виробництва 
та переробки продукції тваринництва. Акцент 
робиться на глибоку професійну підготовку, що 
передбачає опанування циклу сучасних дисциплін, 
покликаних забезпечити формування базових 
професійних компетенцій з урахуванням сучасного 
стану технічного забезпечення та технологій, що 
забезпечують сучасне інтенсивне тваринництво. 

Окремі складові програми охоплюють цілий спектр 
дисциплін, що пов'язані з біологією тварин, 
генетикою та біометричною статистикою, 
організацією відтворення, селекції, 
кормовиробництва, годівлі, механізацією 
виробничих процесів, переробки тваринницької 
продукції, економікою та організацією 
виробництва, а також безпекою при виконанні 



виробничих процесів. Особлива увага приділяється 
набуттю студентами практичних навичок 
автоматизації процесів виробництва у тваринництві 
та роботі із сучасним технічним обладнанням. 

Особливості програми Особливістю освітньої програми підготовки 
фахівців за спеціальністю 204 «Технологія 
виробництва та переробки продукції тваринництва» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 
Харківському національному технічному 
університеті сільського господарства ім. Петра 
Василенка є забезпечення високого рівня знань 
студентів у галузі виробництва та переробки 
продукції тваринництва як на промисловій основі, 
так і на малих фермерських та приватних 
господарствах із впровадженням сучасних 
технологій та технічних систем, що забезпечують 
інтенсифікацію галузі та виробництво продукції за 
вимогами стандартів ЄС. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 
навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 
003:2010) та/або International Standard Classification 

of Occupations 2008 (ISCO-08): 

3111 – технік-технолог; 
3211 – лаборант, технік-лаборант (біологічні 
дослідження); 
3211 – фахівець з біотехнології; 
3212 – технік-рибовод; технолог з ідентифікації і 
реєстрації тварин; 
3213 - зоотехнік відділення (комплексу, 
сільськогосподарської дільниці, ферми); 
3213 - технік-технолог з виробництва та переробки 
продукції тваринництва; 
3213 – фахівець із звірівництва; 
3213 – фахівець з бджільництва; 
3530 – технік-технолог з виробництва молочних 
продуктів; 
3540 - технік-технолог з виробництва м’ясних 
продуктів 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Освітня діяльність Харківського національного 
технічного університету сільського господарства ім. 
П. Василенка ґрунтується на концептуальних 



засадах Національної Доктрини розвитку освіти, 
Державній Національній програмі “Освіта” 
(“Україна ХХІ століття), Законом України «Про 
освіту», Законом України «Про вищу освіту», 
наказами Міністерства освіти і науки України, 
Статутом ХНТУСГ ім. П. Василенка. 
Студентсько-центроване навчання, самонавчання, 
проблемно-орієнтовне навчання; лекційні, 
практичні, лабораторні, семінарські заняття, 
тренінги, майстер-класи, круглі столи, наукові 
конференції та семінари; залучення студентів до 
участі у проектних роботах, конкурсах, олімпіадах 
та науково-дослідних заходах. 
Інноваційні технології навчання із застосування 
сучасних комп’ютерних та мультимедійних 
технологій. 

Оцінювання Поточний контроль здійснюється під час 
проведення практичних, лабораторних та 
семінарських занять і має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. Форма проведення поточного контролю під 
час навчальних занять і система оцінювання рівня 
знань визначається відповідною робочою 
навчальною програмою. 

Проміжна атестація проводиться після 
вивчення програмного матеріалу кожного змістового 
модуля, на які лектором дисципліни поділено її 
навчальний матеріал згідно з вимогами кредитно-

модульної системи навчання (рекомендована 
кількість змістових модулів – 2-3). Проміжна 
атестація має визначити рівень знань студента з 
програмного матеріалу змістового модуля 
(рейтингова оцінка із змістового модуля), отриманих 
під час усіх видів занять і самостійної роботи.  

Форма проміжної атестації засвоєння 
програмного матеріалу змістового модуля 
розробляється лектором дисципліни і 
затверджується відповідною кафедрою у вигляді 
тестів, письмової контрольної роботи, яку можна 
оцінити кількісно, розрахункової чи РГЗ тощо.  

Після проведення проміжних атестацій з усіх 
змістових модулів і визначення їх рейтингових 
оцінок лектором дисципліни визначається рейтинг 
студента з навчальної роботи. Результати поточного 
контролю (поточна успішність) є основною 



інформацією для визначення оцінки за змістовний 
модуль та враховується викладачем при виставленні 
підсумкової оцінки з даної дисципліни. 

Підсумкова атестація включає семестрову та 
державну атестацію студента. Семестровий 
контроль проводиться у формах семестрового 
екзамену або заліку з конкретної навчальної 
дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного навчальною програмою, і в терміни, 
встановлені навчальним планом і графіком 
навчального процесу. Екзамени проводяться згідно 
з розкладом, який доводиться до відому студентів 
не пізніше, як за місяць до початку сесії. На 
підсумкову атестацію призначається не більше 40 
балів. 
Результати складання екзаменів і заліків 
оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", 
"добре", "задовільно", "незадовільно"), за 100-

бальною рейтинговою шкалою та за оцінкою ESTS і 
вносяться в екзаменаційну відомість і залікову 
книжку студента. Оцінювання знань здійснюється 
відповідно до критеріїв оцінювання. 

6. Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Бакалавр (рівень 6): здатність розв’язувати 
спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 
завдання у сфері виробництва та переробки 
продукції тваринництва, що характеризуються 
комплексністю і системністю, на основі 
застосування основних теорій та методів 
фундаментальних та прикладних наук. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

1. Здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях 

2. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професії 
3. Здатність до саморегуляції, ведення здорового 
способу життя, здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації 
4. Здатність до вибору стратегії спілкування; 
здатність працювати в команді; навички 
міжособистісної взаємодії 
5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт 

6. Прагнення до збереження навколишнього 
середовища 

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 



інформації з різних джерел 

Фахові компетентності 
(ФК) 

1. Здатність використовувати професійні знання в 
галузі виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

2. Здатність використовувати сучасні знання про 
способи відтворення, закономірності 
індивідуального розвитку та  розведення тварин 
для ефективного ведення галузі тваринництва. 
3. Знання основних технологій заготівлі, 
виробництва та зберігання кормів 

4. Здатність до складання раціонів для різних видів 
і статево-вікових груп тварин та організації 
нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби 
підприємства в кормах 

5. Здатність аналізувати і впроваджувати різні 
системи та способи  утримання 
сільськогосподарських тварин та контролювати і 
оптимізувати мікроклімат технологічних 
приміщень 

6. Здатність застосовувати базові знання з 
економіки, організації та менеджменту у 
виробництві та переробці продукції тваринництва 

7. Здатність застосовувати знання з біології великої 
рогатої худоби під час догляду та експлуатації в 
сучасних технологіях виробництва молока та 

яловичини 

8. Здатність застосовувати знання з біології та 
господарсько-корисних ознак свиней під час їх 
вирощування за сучасних технологій виробництва 
свинини 

9. Здатність застосовувати знання з біології та 
господарсько-корисних ознак різних видів, порід і 
кросів птиці за сучасних технологіях виробництва 
продукції птахівництва 

10. Здатність застосовувати знання з морфології, 
фізіології та біохімії тварин різних видів для 
ефективного ведення технології виробництва і 
переробки їх продукції  
11. Здатність застосовувати знання з організації й 
управління технологічним процесом переробки 
продукції тваринництва 

12. Здатність аналізувати господарську діяльність 
підприємства, вести первинний облік матеріальних 
цінностей, основних засобів, праці та її оплати 

13. Здатність використовувати професійно-



профільні знання й практичні навички для 
забезпечення проведення санітарно-гігієнічних і 
профілактичних заходів на фермах та інших 
об’єктах із виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

14. Здатність застосовувати знання з біології, 
утримання та розведення у нетрадиційному 
тваринництві. 
15. Здатність застосовувати знання при оцінці 
якості тваринницької продукції. 

7. Програмні результати навчання 

Знання та уміння 1. Демонструвати знання фундаментальних і 
загальних дисциплін на рівні, необхідному для 
розуміння технологічних процесів виробництва та 
переробки продукції тваринництва. 
2. Забезпечувати дотримання параметрів та 
контролювати технологічні процеси з виробництва і 
переробки продукції тваринництва. 
3. Навчати співробітників підприємства сучасним 
компетенціям технологічних процесів з 
виробництва і переробки продукції тваринництва. 
4. Організовувати командну роботу на 
підприємстві. 
5. Забезпечувати якість виконаної роботи. 
6. Дотримуватись вимог щодо забезпечення 
збереження навколишнього середовища. 
7. Здійснювати пошук, обробку та узагальнення 
інформації із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій. 
8. Застосовувати знання з відтворення та розведення 
сільськогосподарських тварин для ефективного 
ведення господарської діяльності підприємства. 
9. Застосовувати раціональні технології кормо 
виробництва, нормованої годівлі тварин та 
зберігання кормів. 
10. Забезпечувати оптимальні умови утримання 
тварин та параметрів мікроклімату технологічних 
приміщень. 
11. Впроваджувати у практику інноваційні 
технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва. 
12. Забезпечувати дотримання біологічної безпеки 
на підприємствах із виробництва і переробки 
продукції тваринництва. 
13. Дотримуватись вимог міжнародних стандартів у 



професійній діяльності. 
14. Забезпечувати безпеку праці на підприємстві. 
15. Консультувати зацікавлених осіб з питань 
кінології, іпології та нетрадиційних галузей 
тваринництва. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Усі науково-педагогічні працівники мають наукові 
ступені, що відповідають показникам, які 
визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
спеціальності за ліцензійними умовами, 75% 

працівників мають наукове звання доктора 
сільськогосподарських наук. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Зразки сучасного технологічного устаткування 
основних галузей тваринництва (свинарства, 
скотарства, птахівництва тощо), а також 
матеріально-технічна база провідних господарств з 
виробництва та переробки тваринницької продукції 
Харківської області і виробничі потужності фірм 
виробників сучасного технологічного устаткування 
для тваринництва. Обладнання для вивчення якісних 
показників продукції тваринництва та кормової 
бази.Усі приміщення відповідають будівельним та 
санітарним нормам, повне забезпечення 
гуртожитками відповідно до потреби, 
забезпеченість комп’ютерними робочими місцями 
та прикладними комп’ютерними програмами, 
достатнє для виконання навчальних планів, 
соціальна інфраструктура,що включає спортивний 
комплекс, пункти харчування, медпункт, базу 
відпочинку. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
обладнання 

- наукова бібліотека з 5 читальними залами на 162 
посадкових місця; 
- офіційний сайт ХНТУСГ http://khntusg.com.ua/ 

- офіційний сайт ННІ ТС 
http://www.techservis.com.ua 

- необмежений доступ до мережі Інтрнет; 
- навчальні і робочі плани; 
- графіки навчального процесу; 
- навчально-методичні комплекси дисциплін; 
- навчальні та робочі програми дисциплін; 
- дидактичні матеріали для самостійної та 
індивідуальної роботи студентів; 
- програми практик; 
- методичні вказівки щодо виконання курсових та 
дипломних робіт; 

http://khntusg.com.ua/
http://www.techservis.com.ua/


- критерії оцінювання рівня підготовки; 
- пакети комплексних контрольних робіт. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

На загальних підставах в межах України 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Договір про творчу співпрацю з Државним 
університетом Люблинська Політехника (Польща) 
від 23.11.2016 р.; з закладом освіти «Білоруський 
державний аграрний технічний університет 
(Білорусь, Мінськ, від 27.02.2018 р.; Deutscher 

Bauernverband, Центром Дорадництва Едукаційного 
ТОВ (Польща, Краків, від 23.04.2018 р.) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 
освіти 

Згідно чинного законодавства про підготовку 
іноземних громадян 

  



2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент 

 

Код н/д Компоненти освітньої 
програми (навчальні 
дисципліни, курсові 

проекти (роботи), 
практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Навчальні дисципліни базової підготовки (обов'язкові) 
ОКБП 1 Українська мова 

професійного спрямування 
3 іспит 

ОКБП 2 Історія України 3 іспит 

ОКБП 3 Вища математика  9 залік. іспит 

ОКБП 4 Правознавство 3 іспит 

ОКБП 5 Біофізика 6 залік. іспит 

ОКБП 6 Іноземна мова 
професійного спрямування 

12 залік, іспит 

ОКБП 7 Біохімія 3 іспит 

ОКБП 8 Правознавство 3 іспит 

ОКБП 9 Безпека життєдіяльності та 
ПДР 

3 залік 

ОКБП 10 Інформаційний пошук та 
академічна доброчесність в 
освіті 

3 залік 

ОКБП 11 Основи охорони праці та 
безпека в надзвичайних 
ситуаціях 

3 іспит 

ОКБП 12 Інформатика 3 іспит 

ОКБП 13 Вступ до фаху 3 залік 

ОКБП 14 Фізичне виховання 3 залік 

Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студента) 
І група, ІІ група 

ВКБП 1- 

ВКБП 7 

 

 

Дисципліни соціально-

психологічного,  

культурологогічного та 

економічно-правового 

спрямування 

(7x3)=21 залік 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки  
(обов'язкові) 

ОКППП 
1 

Фізіологія з основами 
морфології 

6 залік, іспит 



ОКППП 
2 

Біотехнології з основами 
мікробіології 

4 залік 

ОКППП 
3 

Технології виробництва 
молока і яловичини 

7 залік, іспит 

ОКППП 
4 

Кормовиробництво 4 іспит  

ОКППП 
5 

Технології переробки 
продукції тваринництва 

9 залік, іспит 

ОКППП 
6 

Відтворення тварин 3 іспит 

ОКППП 
7 

Біоенергетичні системи в 
аграрному виробництві 

3 іспит 

ОКППП 
8 

Патентознавство, 
стандартизація, метрологія 
і сертифікація 

3 іспит 

ОКППП 
9 

Гігієна 
сільськогосподарських 
тварин 

6 залік. іспит 

ОКППП 
10 

Годівля 
сільськогосподарських 
тварин 

8 іспит 

ОКППП 
11 

Проєктування та 
передпроєктні рішення у 
тваринництві  

4 іспит 

ОКППП 
12 

Економіка та  менеджмент 
виробництва й переробки 
продукції тваринництва 

3 іспит 

ОКППП 
13 

Розведення 
сільськогосподарських 
тварин 

6 залік, іспит 

ОКППП 
14 

Технології виробництва 
продукції свинарства 

6 залік, іспит 

ОКППП 
15 

Технології виробництва 
продукції птахівництва 

6 залік, іспит 

ОКППП 
16 

Генетика з біометрією 3 іспит 

ОКППП 
17 

Навчальна 
ознайомлювальна практика 
(тваринництво) 

6 залік 

ОКППП 
18 

Навчальна практика (з 
розведення, годівлі) 

6 залік 

ОКППП 
19 

Навчальна практика 
(технологічна) 

6 залік 

ОКППП 
20 

Виробнича 
(передатестаційна) 

6 залік 



практика  
ОКППП 

21 

Виконання кваліфікаційної 
роботи 

6 залік 

ОКППП 
22 

Кваліфікаційна атестація 2 залік 

Навчальні дисципліни професійної підготовки (за  вибором 
здобувачів ВО) 

ВКПП 1- 

ВКПП 13 

Вибіркові дисципліни 38 

3 

залік 

іспит 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 204 «Технологія 
виробництва та переробки продукції тваринництва» освітнього рівня 
«бакалавр» здійснюється у формі комплексного державного іспиту з фаху або 
захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу 
встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням 
кваліфікації «бакалавр з технології виробництва і преробки продукції 
тваринництва. 
 

4. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В Харківському національному технічному університеті сільського 
господарства імені Петра Василенка функціонує, розвивається і 
удосконалюється система менеджменту якості з надання освітніх послуг і 
наукових розробок, яка була розроблена в 2009 р., впроваджена в 2010 р., 
сертифікована в 2011 р. міжнародним органом сертифікації DQS GmbH 
(Німеччина), що входить до системи IQ Net, на відповідність міжнародному 
стандарту ISO 9001:2008, пройшла ресертифікацію на відповідність ISO 
9001:2008 в 2014 р., ресертифікацію на відповідність ISO 9001:2015 в 2017 р. 
Система менеджменту якості університету охоплює усі складові та аспекти 
діяльності університету і є інструментом комплексного підходу до управління в 
забезпечення якості освіти та якості освітніх послуг, як основних показників 
його діяльності. Система менеджменту базується на філософії TQM 
(TotalQualityManagement) з використанням концепції та критеріїв Моделі 
досконалості EFQM (Європейського фонду управління якістю) і відповідає 
вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 19011:2012, 
ISO/IES17021:2015 та положенням «Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) у редакції 
від травня 2015 р. Система менеджменту якості (СМЯ) побудована на 
логічному ланцюгові реалізації Місії – Бачення – Політики – Стратегії – Цілей 
та планів університету в забезпечення ефективності діяльності університету з 
гарантією якості надання освітніх послуг та наукових розробок на балансі 



інтересів усіх зацікавлених сторін, вивчення та урахування їх потреб, очікувань 
та рівня задоволеності з моніторингом, аналізом, оцінкою і мінімізацією 
ризиків. Реалізація здійснюється через мережу 51 процесу/підпроцесу. Система 
постійно удосконалюється та розвивається. 

Процеси вимірювання, аналізу, удосконалення СМЯ університету 
забезпечують актуальність, новизну підходів та відповідність діяльності 
університету сучасному рівню надання освітніх послуг та наукових розробок. 
Планування і виконання процесів системи менеджменту якості здійснюється 
для забезпечення перетворення: «Вимог та очікувань зацікавлених сторін в 
задоволеність зацікавлених сторін». Система менеджменту якості ХНТУСГ 
забезпечує оптимальну взаємодію структурних підрозділів університету в 
рамках діючих процесів та ефективного використання ресурсів. 

 

 

 

 

 

 


