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Положення про Навчальну лабораторію моніторингу та систем управління 
якістю освіти Навчально-наукового інституту якості освіти Харківського 
національного медичного університету (далі - Університет) є документом, що 
регламентує порядок організації та діяльності підрозділу Навчально-наукового 
інституту якості освіти Університету - Навчальної лабораторії моніторингу та 
систем управління якістю освіти, координацію її роботи та визначення правового 
положення в структурі Університету. * 

1. Загальні положення. 
1.1. Навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якістю освіти 

(далі - НЛМ СУ ЯО) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту 
якості освіти (НШ ЯО) Харківського національного медичного університету 
(ХНМУ), та підпорядкована безпосередньо директору НШ ЯО. 

1.2. У своїй діяльності НЛМ СУ ЯО керується Законами України «Про 
освіту», «Про вищу освіту» та іншими законодавчими та нормативними актами, 
наказами МОН і МОЗ України стосовно вищої та вищої медичної освіти, 
Статутом університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради та цим 
Положенням. 

1.3. Організацію роботи підрозділу забезпечує керівник, який призначається 
на посаду і звільняється з неї наказом ректора за поданням директора НШ ЯО. 

1.4. Наприкінці навчального року завідувач НЛМ СУ ЯО подає директору 
НШ ЯО звіт про виконану роботу. 

1.5. Діяльність НЛМ СУ ЯО здійснюється відповідно до планів роботи НШ 
ЯО. 

1.6. Коло повноважень працівників НЛМ СУ ЯО визначається посадовими 
інструкціями. Положення про підрозділ, організаційна форма, структура, 
чисельний та посадовий склад працівників підрозділу затверджується наказом 
ректора і закріплюється у штатному розкладі університету. 

2. Мета діяльності та основні завдання НЛМ СУ ЯО. 
2.1. НЛМ СУ ЯО створено з метою централізації та впровадження нових 

технологій і методик моніторингу якості освіти в Харківському національному 
медичному університеті. 

2.2. Основні завдання НЛМ СУ ЯО: 
2.2.1. Розробка та організація впровадження науково-методичних засад 

моніторингу якості вищої медичної освіти спільно з навчально-методичним 
відділом і методичним кабінетом. 

2.2.2. Організація та проведення систематичного моніторингу якості освіти 
студентів ХНМУ та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення 

• усіх складових навчального процесу. 
2.2.3. Розробка та запровадження заходів з організації багаторівневої, 

постійно діючої системи підготовки до складання ліцензійно-інтегрованого 
іспиту, проведення аналізу існуючої системи підготовки студентів та лікарів-
інтернів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів рівня «Крок 1; 2; З». 

2.2.4. Організація і забезпечення проведення ректорського контролю 
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життєвості знань (в письмовому та електронному вигляді). 
2.2.5. Аналіз результатів ректорських замірів життєвості знань з метою 

складання аналітичних і статистичних висновків щодо підвищення рівня 
організації та контролю якості тестування. 

2.2.6. Вдосконалення практики проведення системного моніторингу знань 
студентів на основі банку тестових завдань «Крок 1» та «Крок 2» на всіх етапах 
навчання, з першого по випускні курси. 

2.2.7. Аналіз стану проведення моніторингу якості знань студентів, змін її 
кількісних і якісних показників, відповідності якості знань студентів державним 
стандартам. 

2.2.8. Організація роботи кафедр, що проводять навчання на 3-6 курсах з 
професійно орієнтованих дисциплін на базі єдиного тренінгового центру НШ ЯО 
з метою відпрацювання практичних навичок та маніпуляційної техніки. 

2.2.9. Координація роботи зі складання розкладу навчальних занять на базі 
тренінгового центру ННІ ЯО за терапевтичним, хірургічним, педіатричним, 
акушерсько-гінекологічним напрямами підготовки, а також з надання екстреної 
допомоги при невідкладних станах. 

2.2.10. Створення умов для оволодіння студентами та лікарями необхідними 
лікарськими практичними навичками, передбаченими ОКХ за спеціальностями. 

2.2.11. Проведення моніторингу освоєння студентами медичних та 
стоматологічних факультетів передбачених навчальним планом практичних 
навичок, подання звіту про результати моніторингу. 

2.2.12. Методичний та організаційний супровід проведення лекційних, 
семінарських та практичних занять, виїзних циклів тематичного удосконалення 
та тренінгів, курсів інформації та стажування для студентів. 

2.2.13. Вивчення і використання досвіду роботи аналогічних навчальних 
закладів в України та за кордоном. 

2.2.14. Аналіз і узагальнення стану освітньої діяльності та висвітлення 
результатів роботи НЛМ СУ ЯО в наукових виданнях, участь в семінарах, 
конференціях, присвячених моніторингу якості освіти, навчанню студентів 
медичних вузів практичним навичкам. 

3. Функції НЛМ СУ ЯО. 
Основними функціями НЛМ СУ ЯО моніторингу є: 
3.1. Впровадження нових технологій і методик моніторингу якості освіти. 
3.2. Організація проведення ректорського контролю життєвості знань. 
3.3. Координація роботи кафедр університету по створенню баз тестових 

завдань по напрямкам та дисциплінам. 
3.4. Планування та організація проведення занять з залученням класів 

фантомних технологій. 
3.5. Виконання інших функцій, відповідно до доручень ректора, першого 

проректора з науково-педагогічної роботи, директора НШ ЯО. 

4. Обов'язки НЛМ СУ ЯО. 
Основними обов'язками співробітників НЛМ СУ ЯО є забезпечення: 
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4.1. Вчасного, якісного і повного виконання визначених цим Положенням 
завдань і функцій. 

4.2. Суворого дотримання вимог чинного законодавства, державних 
стандартів та інших нормативно-правових актів, що стосуються організації 
навчального процесу та його науково-методичного, інформаційного та 
матеріально-технічного забезпечення. 

4.3. Зберігання в установлений нормативними вимогами термін документів, 
що стосується роботи НЛМ СУ ЯО. 

4.4. Вдосконалення організації роботи НЛМ СУ ЯО. 
4.5. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету. 

5. Права НЛМ СУ ЯО. 
З метою забезпечення виконання своїх завдань та обов'язків, НЛМ СУ ЯО 

надається право: 
5.1. Вимагати від співробітників кафедр університету суворого дотримання 

вимог нормативних актів з питань якості освіти. 
5.2. Інформувати керівництво НШ ЯО про стан справ у роботі підрозділу. 
5.3. Користуватися централізованим матеріально-технічним забезпеченням 

університету та системою зв'язку і комунікацій. 
5.4. В разі необхідності одержувати від інших підрозділів, кафедр та 

деканатів повну інформацію з питань, що стосуються діяльності відділу. 

6. Реорганізація та ліквідація. 
6.1. Реорганізація та ліквідація НЛМ СУ ЯО здійснюється наказом ректора 

університету в порядку, встановленому чинним законодавством України, 
Статутом університету. 

7. Прикінцеві положення. 
7.1. Усі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом 

видання наказу ректора університету про внесення змін або затвердження нової 
редакції «Положення про Навчально-науковий інститут Харківського 
національного медичного університету». 

7.2. По затвердженню нової редакції Положення, попереднє втрачає 
чинність. 
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