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Роз'яснення

Мета ц�єї презентац�ї – стисло та
ч�тко продемонструвати головн�
результати роботи команди
Інституту, визначити найближч�
плани, тактичн� та стратег�чн�
ц�л�.



Команда

Розпод�л обов'язк�в м�ж
прац�вниками Харк�вського
Інституту



Вікторія Остапенко

1Вир�шення адм�н�стративних й орган�зац�йних
питань щодо осв�тнього процесу

2П�дб�р кадр�в зг�дно штатного розкладу

3Забезпечення дотримання вимог законодавства та
внутр�шн�х нортивних вимог

4Укладення угод/договор�в з р�зними суб'єктами, у
т.ч. �ноземними

5Орган�зац�я � контроль виконання догов�рних
зобов’язань Інституту

Директор



6Видає розпорядження щодо д�яльност� Інституту

7Забезпечує орган�зац�ю � проведення науково-
практичних форум�в, конференц�й

8Зд�йснює контроль за виконанням ус�х програм �
план�в

9Бере участь у робот� Вченої ради та приймальної
ком�с�ї Ун�верситету

10Надає зв�тну �нформац�ю кер�вництву Ун�верситету



Тетяна Грицькова

1Розпод�л � контроль виконання педагог�чного
навантаження

2Складання та надання зв�т�в з погодинної оплати
прац�

3Складання та надання табелю працездатност�

4
П�дготока, оформлення, формування та
коригування розкладу занять для �ноземних та
в�тчизняних студент�в

5Контроль своєчасност� в�дправлення та отримання
документ�в Новою Поштою

Заступник директора



6Забезпечення своєчасного постачання
господарчого �нвентаря

7Контроль ведення б�бл�отечного обл�ку

8Контроль усп�шност� та в�дв�дування студентами
�нституту

9Прийом та оформлення документ�в для вступу

10П�дготовка та проведення вступних �спит�в
�ноземних та в�тчизняних студент�в



Віра Барбашова

1Вивчення нормативних акт�в з питань якост�
осв�ти, консультац�я прац�вник�в.

2Розробка проект�в внутр�шн�х нормативних та
методичних матер�ал�в

3Анал�з в�дпов�дност� осв�тньої д�яльност�
Л�ценз�йним умовам, �ншим НА.

4Анал�з � сприяння профес�йн�й активност� НПП
(пп.28-30 ЛУ)

5
Орган�зац�я роботи та контроль наяност�
в�дпов�дного перел�ку навчально-методичного
забезпечення дисципл�н.

Заступник директора



6Осв�тн� програми: розробка проект�в, мон�торинг
зм�н, оновлення

7П�дготовка граф�к�в сес�й, 1-го та 2-го
перескладання, в�домостей усп�шност�

8Контроль �нформац�йного забезпечення - на сайт�
зг�дно з норматив. вимогами

9П�дготовка та надання загальної зв�тної �нформац�ї
по кафедр�/Інституту

10Розробка посадових �нструкц�й

11П�дготовка матер�ал�в для л�цензування,
акредитац�ї



Олександр Потій

1
Контроль та адм�н�стрування системи дистанц�йного
навчання: створення та адм�н�стрування Гугл-клас�в,
проведення трен�нг�в та консультац�ї, створення �нструкц�й

2
Контроль та допомога у питаннях оплати за навчання
студентами: оплата за студент�в через банк, блокування
студент�в, як� не сплатили, допомога у пошуку нез'ясованих
м�жнародних переказ�в

3
Внесення електронного розкладу занять у Гугл-
Календар та заповнення електронного журналу
в�дв�дування

4
Маркетинг: створення контенту та ведення
соц�альних мереж, таргетована реклама, залучення
�ноземних та в�тчизняних студент�в на навчання

5
Керування питаннями щодо поселення
в�тчизняних та �ноземних студент�в: комун�кац�я з
гуртожитками ХАІ, ХНУМГ

Заступник директора



6Комун�кац�я з м�жнародним в�дд�лом та
компан�ями: видача запрошень на навчання

7Адм�н�стрування сайту Інституту та Гугл-сайту
кафедри

8Кер�вництво роботою господарчого в�дд�лу

9Робота з� студентами: орган�зац�я позанавчальних
активностей

10Координац�я буд�вельних процес�в при їх наявност�

11Оперативна координац�я д�й щодо студент�в з ТОВ
Боб-Трейд

12Видача студентам та сп�вроб�тникам �нституту
корпоративних адрес

13Виготовлення та видача студентам та
сп�вроб�тникам електронних перепусток

14Робота з Бухгалтер�єю КМУ щодо сплати
господарчих рахунк�в

15П�дготовка та надання реєстру платних
в�дпрацювань до Бухгалтер�ї КМУ



Олександра Зоря

1

2
П�дготовка та оформлення р�зних вид�в наказ�в стосовно
студент�в (формування академ�чних груп, переведення на
наступний семестр, академ�чних в�дпусток, скасування
наказ�в тощо)

3
П�дготовка та оформлення розпоряджень у
ХІМБМН стосовно студент�в (переведення з групи
до �ншої группи, допуск до сес�ї боржникам)

4П�дготовка документ�в студента для переведення з/до
�ншого ЗВО

5
Контроль проходження студентами до мед огляду, робота з
медсестрою щодо оплат та проходження мед огляду, формування
та ведення медичної картотеки у ХІМБМН

Старший �нспектор по робот�
з� студентами

П�дготовка та оформлення контракт�в для
�ноземних та в�тчизняних студент�в



6
Робота з викладачами (видача журнал�в,
консультац�я щодо питань стосовно студент�в та
навчального процессу)

7Індив�дуальна робота з� студентами та їх батьками,
у тому числ� поза робочими годинами.

8
Контроль оплат та допомога студентам в оплат�
р�зних вид�в послуг (ностр�ф�кац�я, м�грац�йн�
збори, страхування) 

9
Робота з� студентами щодо їх в�дпрацювань ( у
електронн�й таблиц�, п�драхування к�лькост�
пропущених занять)

10П�дготовка та документ�в для подачи на посв�дки у
ДМС

11П�дготовка та обробка ус�х запит�в чи питань  у
ДМС

12Допомога студентам в отриманн� рег�стра�ї
(Дов�дки 13)

13
Маркування книжок, видача та прийом книжок,
звязок з студентами щодо втрачених чи з�псованих
книжок

14Прийом та оформлення документ�в для вступу
студент�в �ноземних та в�тчизняних

15П�дготовка та допомога у проведенн� вступних
�спит�в для �ноземц�в



16П�дготовка для студент�в р�зноман�тних дов�док в 
 т.ч. для гуртожитка

17Ведення та оформлення навчальних карток

18П�дготовка та оформлення академ�чних дов�док

19П�дготовка та оформлення наказ�в про в�драхування
�ноземних та в�тчизняних студент�в



Світлана Воробйова

1П�дготовка наказ�в щодо зарахування та поновлення
�ноземних та в�тчизняних студент�в

2Заповнення та ведення зал�кових книжок

3Прийом документ�в у склад� В�дб�ркової ком�с�ї

4Видача журнал�в викладачам

5
Маркування та видача книжок, контакт з� студентами щодо
б�бл�отечних борг�в та втрати книжок разом з� старшим
�нспектором

Інспектор по робот� з�
студентами



6

7
Робота з� студентами щодо їх в�дпрацювань ( у електронн�й
таблиц�, п�драхування кол-во пропущених занять) сп�льно
з� старшим �нспектором

8
Консультування студент�в, допомога студентам.
�ндив�дуальна праця з� студентами, у тому числ� у
позаробочий час

9В�дправка документ�в Новою Поштою

Замовлення питної води та забезпечення
наявност� канцтовар�в 10

Оформлення та ведення ус�х вид�в реєстрац�йних
журнал�в у деканат�



Головні
досягнення та
впроваджені
інновації

*Деяк� з нижченаведених
пункт�в є частиною
протоколу зас�дання
засновник�в в�д  13.06.2020 �
позначен� жовтим
прапорцем

Діджиталізація  моніторингу
освітнього процесу

Впроваджен� та використовуються низка електронних таблиць
та реєстр�в: таблиця в�дв�дуваност� та поточної усп�шност�,
таблиця мон�торингу результат�в ф�нального контролю та
переведення студент�в + м�грац�йний контроль.
Впроваджена електронна система в�дпрацювань, студенти
використовують електронний розклад у смартфон�.

Аналіз рівня задоволеності
студентів

Проведено всеохоплююче електронне опитування студент�в
Інституту щодо задоволенност� останн�х навчанням та дозв�ллям
в Харк�вському Інститут�. Отримано та проанал�зовано
результати. На основ� результат�в прийнято певн� менеджерськ�
та кадров� р�шення покликан� покращити результати наступного
опитування. 



Головні
досягнення та
впроваджені
інновації

*Деяк� з нижченаведених
пункт�в є частиною
протоколу зас�дання
засновник�в в�д  13.06.2020 �
позначен� жовтим
прапорцем

Залучення на навчання іноземних
студентів

Умови для контрагент�в, закр�плен� у протокол� зас�дання
засновник�в були доведен� ус�м партнерам. На сьогодняшн�й
день ситуац�я по набору наступна. Нижче наведена к�льк�сть
виданих запрошень та лист�в по кожному з контрагент�в.
Б�знес-Центр «Інжек» 

Запрошення на навчання - 9
Лист-погодження з Подфаку - 2

ПП «Адванта» 
Запрошення на навчання - 10 
Лист-погодження з Подфаку -9 

ТОВ «Магреб Дирасса»
Запрошення на навчання - 2 
Лист-погодження з Подфаку - 3 

ПП «Персонал Интер Агенство»
 Запрошення на навчання -3 

ТОВ «Боб-Трейд»
Лист-погодження з Подфаку -1 

ВСЬОГО:
Запрошення на навчання - 24
Лист-погодження з Подфаку -15 



Головні
досягнення та
впроваджені
інновації

*Деяк� з нижченаведених
пункт�в є частиною
протоколу зас�дання
засновник�в в�д  13.06.2020 �
позначен� жовтим
прапорцем

Набір вітчизняних студентів 
на 2 курс 

Як � було закр�плено у протокол� – команда Інституту провела
рекламну кампан�ю спрямовану на залучення в�тчизняних
аб�тур�єнт�в. Також було орган�зовано та проведено п�дготовч�
курси з Анатом�ї людини. 
Наб�р на 2 курс склав 16 ос�б, як� вже приступили до занять у
формат� ОФЛАЙН. 

Планування виділення Інституту в
окрему юридичну особу

Як � було закр�плено у протокол� – маємо проєкт плану-
алгоритму реорган�з�ц�її, як тер�тор�ально-в�докремленого
структурного п�дрозд�лу, шляхом вид�лу. З вищезгаданим
документом можна ознайомитись у Додатку 1. 



Головні
досягнення та
впроваджені
інновації

*Деяк� з нижченаведених
пункт�в є частиною
протоколу зас�дання
засновник�в в�д  13.06.2020 �
позначен� жовтим
прапорцем

Пошук та рекрутинг основних
співробітників на кафедру

Це завдання було закр�плено у протокол� та виконане частково. У
поточному семестр� професорсько-викладацький склад кафедри
Інституту був як�сно покращений та п�дсилений квал�ф�кованими
кадрами. Проводиться робота щодо залучення вищезазначених кадр�в
на основне м�сце роботи.
На сьогодн�шн�й день 73% викладач�в Інституту мають вчений ступ�нь,
а 30% з них є докторами наук та/або професорами.  

Пошук приміщень для оренди під
навчальні цілі

Хоча цей пункт було закр�плено у протокол�, нараз� пропозиц�й
в�д в�дпов�дальної сторони не надходило.



Головні
досягнення та
впроваджені
інновації

*Деяк� з нижченаведених
пункт�в є частиною
протоколу зас�дання
засновник�в в�д  13.06.2020 �
позначен� жовтим
прапорцем

Переоблаштування гаражних
приміщень під тренажерну залу 

Це завдання було закр�плено у протокол� та розд�лено на 2
частини. 
Перша частина – розробка проекту та складання кошторису –
була виконана у в�дведений терм�н. 
П�сля двократної розсилки кошторису р�шення в�д засновник�в
не над�йшло.

Організація KHIM Summer Camp

Задачу було виконано зг�дно протоколу. План проведення
л�тнього табору було розроблено та опубл�ковано. Студенти
активно приймали участь у р�зноман�тних заходах,
п�дтвердженням тому є в�део та фото-зв�ти розм�щен� у
соц�альних мережах на стор�нках Інституту. 



Головні
досягнення та
впроваджені
інновації

*Деяк� з нижченаведених
пункт�в є частиною
протоколу зас�дання
засновник�в в�д  13.06.2020 �
позначен� жовтим
прапорцем

Організація мовних курсів.
Інформаційна промоція 

тест-центру TOEFL. 

 Це завдання  знаходиться на стад�ї виконання.  Розм�щена
табличка TOEFL на фасад� корпусу.
Отримано документац�ю з �нструкц�ями щодо проведення
тестувань в�д в�дпов�дальної особи. Робота триває. 

Створення куточку Історії
Університету та Інституту

Це завдання знаходиться на ф�нальн�й стад�ї виконання.
Змонтовано стенди для розм�щення рекламно-�нформац�йного
матер�алу. Матер�ал п�д�брано та знаходиться у процес�
к�нцевого опрацювання. 



Головні
досягнення та
впроваджені
інновації

*Деяк� з нижченаведених
пункт�в є частиною
протоколу зас�дання
засновник�в в�д  13.06.2020 �
позначен� жовтим
прапорцем

Організація додаткових курсів для
підготовки до КРОК-1

Викладачами Інституту проведена робота щодо п�дготовки
методичної бази для проведення �нтенсивного курсу з
п�дготовки студент�в до л�ценз�йного �спиту КРОК-1. 
Проводиться �нформац�йна кампан�я серед студент�в Інституту.
Нараз� маємо 15 бажаючих. 

Надання студентам Інституту доступу
до Центральної Наукової Бібліотеки 

Досягнуто домовленост� та отримано згоду ректора ХНУ 
�м. В.Н. Караз�на щодо видач� студентам Харк�вського �нституту
електронних читацьких квитк�в, як� надають доступ до фонд�в
Центральної наукової б�бл�отеки 



Плани та цілі

Знайди мету – ресурси
знайдуться 

Махатма Ганд�



Плани та цілі 
У зв'язку �з нев�дворотн�стю та
наближенням процесу вид�лу
Харк�вського Інституту в
окрему юридичну особу
вважаємо необх�дним
сформулювати ч�тк� завдання
та ц�л� � докласти максимум
зусиль для їх виконання.

1
П�дсилити науково-педагог�чний склад основними
сп�вроб�тниками. Створити та укомплектувати
кафедру кл�н�чних дисципл�н.

2
Укласти догов�р оренди комунального майна в
Харк�вської обласної л�карн� на додатков� площ�. 
Укласти догов�р погодинну оренду великої
лекц�йної аудитор�ї у л�карн�.  

3Укласти догов�р оренди навчальних прим�щень �з
Харк�вською обласною дитячою л�карнею.

4
Знайти та укласти догов�р оренди на 1000-1500 м2 площ
навчального призначення, адже є загроза браку
навчальних клас�в при додатковому набор� студент�в.



Плани та цілі 
У зв'язку �з нев�дворотн�стю та
наближенням процесу
вид�лення Харк�вського
Інституту в окрему юридичну
особу вважаємо необх�дним
сформулювати ч�тк� завдання
та ц�л� � докласти максимум
зусиль для їх виконання.

5
Створити та запустити роботу студентського
самоврядування в Інститут�: за головуванням
в�тчизняного студента, проте � за участ� �ноземних.

6

Зд�йснювати ус� заходи з урахуванням вимог
майбутньої акредитац�ї. 7

Для укомплектування штату  Інституту, як юридичної
особи, п�д�брати необх�дн� кадри (головний бухгалтер,
юрисконсульт, фах�вець з ЄДЕБО � т.д.). 


