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Цим положенням регламентується порядок організації та діяльності 

підрозділу Харківського національного медичного Університету -
Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ, координація його 
роботи та визначення правового положення в структурі Університету. 

1. Загальні положення 
1.1. Навчально-науковий інститут якості освіти Харківського 

національного медичного університету (далі - Інститут) є структурним 
підрозділом, що створюється на підставі рішення Вченої ради університету 
та об'єднує підрозділи та відділи Університету, що відповідають за 
діяльність та розвиток навчального, навчально-методичного, соціально-
психологічного, науково-інтелектуального, інформаційно-технологічного 
напрямів роботи університету та підпорядковується ректору та першому 
проректору з науково-педагогічної роботи. 

Повне найменування українською мовою: Навчально-науковий 
інститут якості освіти Харківського національного медичного Університету. 

Скорочене найменування: ННЗ ЯО ХНМУ. 
Повне найменування російською мовою: Учебно-научньїй институт 

качества образования Харьковского национального медицинского 
университета. 

Повне найменування англійською мовою: Educational and Scientific 
Institute for Quality Education Kharkiv National Medical University. 

1.2. У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, 
законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і 
Розпорядженнями Президента України, Декретами, Постановами і 
Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 
Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки України, 
Статутом Університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради 
університету, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими 
актами. 

1.3. Інститут працює відповідно до перспективного та поточного 
планів роботи, які затверджуються ректором Університету. 

1.4. Коло повноважень директора та працівників Інституту 
визначається посадовими інструкціями, цим Положенням. Організаційна 
форма, структура, чисельний та посадовий склад працівників Інституту 
затверджується наказом ректора і закріплюється у штатному розписі 
Університету. 

2. Мета діяльності Інституту 
2.1. Інститут має на меті вдосконалення та розвиток системи 

забезпечення якості освітньої діяльності в Університеті; наукового і 
навчально-методичного забезпечення модернізації змісту освіти, процесу 
виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження у 
практику отриманих результатів; організації та спеціалізованого 
впровадження низки заходів, спрямованих на підвищення якості надання 
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освітніх послуг та професійної підготовки студентів, а також осіб, що 
навчаються шляхом оновлення і розширення методик, систем, засобів та 
інноваційної складової умов надання професійних знань, умінь, навичок та 
практичного досвіду; створення умов для безперервності та наступності 
освіти, реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних завдань 
Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки 
України. 

3. Функції Інституту 
Основними функціями Інституту є: 
3.1. Навчально-методична робота: 
3.1.1. Участь у розробці компонентів Державних стандартів освіти, що 

створюються вищим навчальним закладом (ОКХ, ОПП, ЗД). Участь у 
розробці перспективних планів розвитку Університету. Створення 
узагальнених науково-методичних рекомендацій для оптимізації освітнього 
процесу. Впровадження нових технологій та підходів до організації навчального 
процесу для забезпечення якості підготовки фахівців. 

3.1.2. Планування та організація методичного забезпечення навчального 
процесу в Університеті. Контроль за підготовкою робочих навчальних 
програм дисциплін, комплексних контрольних завдань, тестових 
комп'ютерних навчальних та контролюючих програм для самостійної 
роботи студентів. 

3.1.3. Контроль ефективності та якості навчально-методичної роботи на 
кафедрах Університету. Підведення підсумків, аналіз роботи по 
впровадженню інноваційних розробок в освітньо-виховний процес, 
науково-методичну роботу факультетів, кафедр та окремих підрозділів. 

3.1.4. Участь у роботі міжнародних, всеукраїнських навчально-
методичних конференцій, організації та проведенні навчально-методичних 
конференцій Університету, семінарів, тренінгів та інш. Участь у підготовці 
та проведенні семінарів та виробничих нарад з питань планування та 
організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу з 
працівниками деканатів, кафедр, бібліотеки та іншими структурними 
підрозділами Університету. 

3.1.5. Координація діяльності структурних навчальних підрозділів та 
робочих органів навчально-методичного спрямування: деканатів факультетів, 
кафедр, методичних комісій з питань, що стосуються змісту та організації 
навчально-методичної роботи відповідно до нормативних вимог з 
ліцензування та акредитації Університету. 

3.1.6. Підготовка матеріалів до випускних іспитів: проектів наказів 
про підготовку та проведення атестації випускників, про склад 
екзаменаційних комісій, екзаменаторів. Складання розкладу комплексних 
випускних іспитів з невідкладних станів та на стимуляційному навчальному 
обладнанні. Друкування необхідної облікової документації до випускних 
іспитів, формування банку облікової медичної документації, розподіл її між 
випускаючими кафедрами. 
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3.1.7. Проведення консультацій на базі міжкафедральних 

стимуляційних класів ННІ ЯО для випускників з програми невідкладної 
медичної допомоги та мініпуляційної техніки. 

3.1.8. Контроль виконання кафедрами плану методичного 
забезпечення навчання, внутрішньокафедрального підвищення кваліфікації 
викладачів. 

3.1.9. Оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та 
заходів стосовно організаційно-методичного забезпечення освітнього 
процесу, виконанням факультетами планів реалізації пропозицій та 
критичних зауважень членів ДЕК. 

3.1.10. Участь у роботі університету по реформуванню освітнього 
процесу та його методичного забезпечення відповідно до сучасних вимог. 
Участь в організаційно-методичних заходах Університету стосовно 
ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок». Координування роботи по 
створенню комп'ютерних навчальних та атестаційних програм з дисциплін. 

3.1.11. Робота по підготовці статистичних та інших звітів, матеріалів 
до звітних доповідей ректора і першого проректора з науково-педагогічної 
роботи, аналітичних довідок щодо навчально-методичної роботи 
Університету. 

3.1.12. Контроль за станом навчально-методичної та обліково-звітної 
документації на кафедрах. 

3.1.13. Аналіз і узагальнення даних з навчальної, навчально-
методичної роботи кафедр, кадрового, матеріально-технічного, 
інформаційного забезпечення навчального процесу на підставі щорічних 
звітів кафедр і деканатів. 

3.2. Наукова робота: 
3.2.1. Наукова робота та робота з підготовки науково-педагогічних та 

наукових кадрів. Виконання конкурсних за замовленням МОЗ і МОН 
України, ініціативних, госпдоговірних та міжнародних НДР. Участь і 
започаткування науково-дослідницьких проектів, у тому числі, 
міжнародних, пов'язаних з тематикою роботи, метою і завданнями 
Інституту та Університету. 

3.2.2. Розробка стратегії наукових досліджень соціально-
психологічної спрямованості, ініціювання дослідницьких проектів, подання 
пропозицій щодо актуальних напрямів і тем досліджень, впровадження їх 
результатів. 

3.2.3. Організація та проведення соціально-психологічніх досліджень 
з усіх питань щодо особливостей навчально-виховного процесу, його 
сприйняття безпосередніми учасниками; якості освіти та факторів, що її 
детермінують; специфіки навчання на окремих освітньо-кваліфікаційних 
рівнях; оцінювання рівня оволодіння професійними навичками лікаря. 

3.2.4. Науково-дослідницька (з прогнозуванням) робота психологів з 
використанням загальнонаукових методів, методів психологічної науки і 
практичної психології, спрямована на підвищення якості надання освітніх 
послуг і вдосконалення педагогічної діяльності в Університеті. 
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3.2.5. Дослідження адаптаційних процесів і можливостей лікарів-

інтернів, студентів, у тому числі і першокурсників, з метою сприяння 
особистісному розвитку і профілактиці дезадаптації. Дослідження 
механізмів психологічного забезпечення розвитку особистості лікаря на 
початковому етапі (під час навчання у ВНЗ), з метою допомоги у 
формуванні і розвитку професійних інтересів, власної мотивації студентів в 
області професійного навчання. 

3.2.6. Дослідження індивідуальних психологічних особливостей 
студентів та лікарів-інтернів та їх комунікативних навичок (включаючи, 
способи подолання різних життєвих обставин), з метою розвитку їх 
особистостей і підвищення психологічної готовності до професійної 
лікарської діяльності. Надання консультаційної психологічної допомоги в 
рамках функціонування Психологічного клубу НШ ЯО ХНМУ: студентам, 
лікарям-інтернам, викладачам. 

3.2.7. Участь в організації науково-практичних конференцій, 
конгресів, симпозіумів, студентських олімпіад. Видання монографій, 
публікація статей в журналах, збірниках наукових праць та доповіді 
результатів НДР на наукових і науково-практичних форумах. Підготовка 
студентів та лікарів-інтернів до наукової роботи через студентські наукові 
гуртки. 

3.2.8. Здійснення спільно з науковим відділом і кафедрами 
Університету аналізу наукових, науково-дослідних та методичних робіт, що 
плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення 
патентоздатних об'єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх 
правової охорони в Україні та в іноземних державах. 

3.2.9. Виконання разом з науковим, планово-фінансовим, юридичним 
відділами та кафедрами Університету патентних, патентно-кон'юнктурних 
та маркетингових досліджень при проведенні наукових, науково-дослідних, 
методичних робіт, підготовці пропозицій щодо доцільності патентування їх 
результатів та передачі прав на них, рекламі, розробці інноваційних й 
інвестиційних проектів, бізнес-планів і програм перспективного розвитку 
Університету. 

3.2.10. Аналіз результатів наукової, науково-технічної, науково-
дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, 
використання, експонування, передання третім особам і в інформаційні 
центри, включення до баз даних й інших форм інформації, доступних 
розширеному колу осіб. Проведення аналізу стану наукової, науково-
технічної та науково-дослідної діяльності університету в цілому та окремих 
його підрозділів, зокрема у сфері інтелектуальної власності, готування 
пропозиції щодо її вдосконалення тощо. 

3.2.11. Проведення разом з науковим відділом та кафедрами 
Університету моніторингу і аналізу результатів наукової, науково-технічної 
та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об'єктів права 
інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал. 

3.2.12. Участь у підготовці та поданні документів (заявок) на об'єкти 
права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для 
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патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і 
міжнародних процедур. Участь у заходах з організації наукової, науково-
технічної, науково-дослідної, методичної робіт у сфері інтелектуальної 
шіисності Університету. Безпосередня участь у виконанні цих робіт. 

3.2.13. Здійснення заходів з організації навчання та підвищення 
кваліфікації працівників Університету у сфері інтелектуальної власності, 
зокрема з комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, навчання 
студентів та аспірантів з цих питань. 

3.3. Інноваційна діяльність: 
3.3.1. Впровадження в практику надання освітніх послуг в 

Університеті сучасних інноваційних та інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання і виховання; організація, впровадження, науковий та 
науково-методичний супровід інноваційних освітніх проектів. 

3.3.2. Координація діяльності факультетів, кафедр з упровадження 
інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій; організація та 
координація дослідно-експериментальної роботи з пошуку, розробки та 
адаптування нових форм педагогічних практик до систем та форм надання 
освітніх послуг в Університеті. 

3.3.3. Проведення роботи з науково-педагогічним персоналом кафедр по 
підвищенню професійної майстерності, пошуку індивідуального стилю 
викладання. Впровадження сучасних педагогічних технологій у професійну 
роботу викладачів, включаючи адаптаційні процеси до викладацької 
діяльності з особами, які мають невеликій стаж роботи, продуктивну 
взаємодію досвідчених педагогів з молодими спеціалістами, підвищення 
кваліфікації викладачів. 

3.3.4. Забезпечення на до дипломному та післядипломному етапах 
навчання підготовки студентів, лікарів-інтернів, слухачів засобам 
відпрацювання практичних навичок, типових вмінь та маніпуляційної 
техніки у відповідності до діючих наскрізних програм підготовки 
спеціалістів, навчальних планів та вимог ОКХ (освітньо-кваліфікаційна 
характеристика) та ОПП (освітньо-професійна програма) за допомогою 
сучасних зразків симуляційної техніки та фантомного забезпечення на базі 
єдиного тренінгового центру навчання. 

3.3.5. Методичний та організаційний супровід проведення лекційних, 
семінарських та практичних занять, виїзних циклів тематичного 
удосконалення та тренінгів, курсів інформації та стажування для всіх 
категорій осіб, що, отримують освітні послуги; створення умов для 
оволодіння студентами та лікарями сучасними лікарськими практичними 
навичками. 

3.3.6. Розробка та організація впровадження науково-методичних 
засад моніторингу якості вищої медичної освіти. Планування та 
впровадження нових технологій і підходів щодо проведення 
моніторингових досліджень якості надання освітніх послуг в 
Університеті. Організація та проведення систематичного моніторингу 
якості освіти студентів Університету. Проведення моніторингу засвоєння 
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студентами медичних та стоматологічних факультетів передбачених 
практичних навичок. 

3.3.7. Аналіз результатів ректорських замірів життєвості знань з 
метою складання аналітичних і статистичних висновків щодо підвищення 
рівнів організації та контролю якості навчання. Подання керівництву 
Університету звітів, службових довідок, інформаційних листів щодо 
результатів моніторингу, як основу для прийняття управлінських рішень по 
підвищенню якості надання освітніх послуг. 

3.3.8. Розробка та запровадження заходів з організації багаторівневої, 
постійно діючої системи підготовки до складання ліцензійно-інтегрованого 
іспиту «Крок», проведення аналізу існуючої системи підготовки студентів 
та лікарів-інтернів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів рівня 
«Крок», а також інших контролюючих систем та програм. 

3.3.9. Пошук, відбір та використання програмних продуктів для 
забезпечення навчального процесу і науково-дослідних робіт Університету, 
супровід і модернізація чинного програмного забезпечення, при зміні 
нормативів і правил експлуатації програмного забезпечення. Впровадження 
в роботу Університету автоматизованої системи управління (АСУ). 

3.3.10. Забезпечення впровадження та розвинення на базі 
Університету типової моделі системи менеджменту якості освіти відповідно 
до вимог стандарту ISO 90001:2008. 

3.3.11. Координація роботи щодо впровадження системи 
внутрішнього рейтингу та оцінювання науково-педагогічної діяльності 
кафедр. 

3.4. Міжнародне співробітництво: 
3.4.1. Пошук партнерів серед іноземних навчальних закладів, 

асоціацій, центрів, юридичних осіб для укладання міжнародних угод з 
метою взаємовигідного вивчення проблем навчально-методичної, наукової, 
інноваційної складових особливості діяльності вищого навчального закладу. 
Взаємний обмін інформацією з різних питань діяльності з організаціями 
і ноземних держав або міжнародними організаціями. 

3.4.2. Участь в організації й проведенні міжнародних культурних і 
освітніх заходів (конференції, семінарів, вебінарів, виставок, презентацій, 
проведенні майстер-класів різного рівня тощо) в Україні та за кордоном. 

3.4.3. Участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових 
товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів. Здійснення взаємного 
обміну науковими кадрами, здійснення та організація інших форм 
діяльності у сфері міжнародного наукового співробітництва відповідно до 
чинного законодавства України. 

3.5. Інформаційна складова: 
3.5.1. Збір та подання даних та відомостей про кадрове та матеріально-

технічне забезпечення Університету до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти та підтримка їх в актуальному стані; 
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3.5.2. Супроводження навчального процесу, що проводиться в 

Університеті на базі використання операційних систем, баз даних, пакетів 
нрикладних програм; забезпечення технічного обслуговування та ремонту 
засобів обчислювальної техніки у підрозділах Університету; забезпечення 
роботи в мережі "Internet" для співробітників та осіб, що навчаються; участь 
у складанні та реалізації планів комп'ютеризації та інформатизації 
діяльності Університету; 

3.5.3. Проведення консультацій з питань використання підрозділами 
иових програмних продуктів; розробка методів і засобів обробки різного 
виду електронної інформації, а також впровадження програмного 
забезпечення візуалізації матеріалів навчання для використання в 
навчальному процесі. 

3.6. Вивчення досвіту роботи підрозділів з практичної підготовки 
нишів України та впровадження передового досвіду та сучасного 
стимуляційного навчального обладнання у роботу міжкафедральних 
стимуляційних класів з відпрацювання практичних навичок та 
маніпуляційної техніки. 

3.7. Виконання відповідних доручень ректора Університету та 
проректорів. 

4. Обов'язки Інституту 
Основними обов'язками Інституту є: 
4.1. Забезпечення рівня викладання, який відповідає державному 

стандарту якості освіти, з метою підготовки спеціалістів відповідного рівня 
кваліфікації. Впровадження у навчальну діяльність Університету сучасних та 
інноваційних методик та засобів надання освітніх послуг в межах професійних 
вимог до умов дипломного та післядипломного навчання. 

4.2.Впровадження організаційного, науково-методичного, інноваційного 
забезпечення реалізації завдань щодо підвищення рівня якості надання 
освітніх послуг та професійних вмінь в Університеті. 

4.3. Організація та проведення широкоформатних вивчень 
психологічних та соціологічних особливостей взаємовідносин між учасниками 
навчального процесу на до дипломному та післядипломному етапах 
підготовки лікарів. Представлення результатів досліджень на розгляд 
керівництва Університету для прийняття управлінських рішень з метою 
підвищення якості надання освітніх послуг в ХНМУ. 

4.4. Забезпечення реалізації кадрової політики Університету в 
підрозділах Інституту. 

4.5. Спрямування співробітництва підрозділів Інституту на реалізацію 
освітянської політики Університету, виконання навчальних планів, програм, 
иаскрізних програм навчання лікарів. 

4.6. Забезпечення виконання підрозділами Інституту освітньої 
діяльності, її навчально-методичного супроводу,, проведення наукових 
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досліджені», еоціально-психологічної роботи зі всіма учасниками навчального 
ІІ|Н)ЦССу і» Університеті. 

4.7. Основними обов'язками співробітників Інституту є забезпечення: 
вчасного, якісного і повного виконання визначених цим Положенням 

тндаиь; 
суворого дотримання в роботі вимог чинного законодавства, державних 

стандартів та інших нормативно-правових актів; 
дотримання правил внутрішнього розпорядку Університету. 

5. Права Інституту 
З метою забезпечення виконання своїх завдань та обов'язків, 

Інституту надається право: 
5.1. Брати участь у засіданнях ректорату, Вченої ради, колегіальних 

органів, нарадах, які проводяться в Університеті. 
5.2. Брати участь в обговоренні питань роботи Інституту. 
5.3. Забезпечення необхідних умов для професійної діяльності, захист 

професійної честі та гідності. 
5.4. Запровадження передових методів викладання навчальних 

дисциплін. 
5.5. Участі у нарадах, семінарах, конференціях та проведення їх з 

актуальних питань всіх рівнів освіти. 
5.6. Здійснення вільного вибору методів та засобів навчання в межах 

затверджених навчальних програм та планів. 
5.7. Надавати ректору свої пропозиції щодо поліпшення навчально-

методичної, наукової, соціально-психологічної та кадрової роботи 
Інституту. 

5.8. Користуватись централізованим матеріально-технічним 
забезпеченням Університету. 

5.9. Користуватись системами зв'язку і комунікацій Університету. 

6. Структура Інституту 
6.1. Структура Інституту формується Університетом в установленому 

чинним законодавством порядку. 
6.2. До складу Інституту можуть входити: лабораторія психологічних 

та соціологічних досліджень, методичний кабінет, обчислювальний центр, 
навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якістю освіти, 
відділ виробничої практики, підготовчі курси та інші підрозділи. 

7. Управління Інститутом 
7.1. Організацію роботи Інституту забезпечує директор, який 

обирається Вченою радою університету з урахуванням пропозицій 
колективу Інституту строком на 5 років та призначається і звільняється з неї 
наказом ректора Університету. Ректор Університету укладає з директором 
Інституту контракт. Директор повинен мати науковий ступінь та/або вчене 
(почесне) звання відповідно до профілю Інституту. Директор Інституту не 

\ 
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моше перебувати на цій посаді більш як два строюй. Повноваження 
директора Інституту визначаються цим Положенням. 

7.2. Директор Інституту може делегувати частину своїх повноважень 
СВОЇМ частупникам за напрямками роботи. 

7.3. Посадовий оклад директора встановлюється згідно зі штатним 
(ншіисом, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України. 

7.4. Директор несе персональну відповідальність за діяльність Інституту 
та звітує про це перед ректором Університету. 

7.5. Директор Інституту: 
організує діяльність Інституту; 
здійснює керівництво методичною, адміністративно-господарчою та 

науковою діяльністю Інституту; 
несе повну відповідальність за результати роботи Інституту; 
погоджує посадові інструкції працівників Інституту; 
відповідає за складання планів (поточних і перспективних) матеріально-

технічного забезпечення Інституту; 
відповідає за складання та подання звітної документації; 
забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах 

Інституту; 
надає ректору Університету подання щодо застосування заходів 

морального і матеріального заохочення до працівників Інституту відповідно до 
«Положення про матеріальне стимулювання та надання матеріальної допомоги 
працівникам Харківського національного медичного Університету»; 

надає ректору Університету подання щодо притягнення до 
дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Інституту згідно 
з чинним законодавством України; 

виконує інші функції в межах повноважень, які надані йому чинним 
законодавством. 

7.6. Директор Інституту безпосередньо підпорядковується ректору 
Університету та першому проректору з науково-педагогічної роботи. 

7.7. Преміювання директора, його заступників, інших працівників 
Інституту, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання 
матеріальної допомоги здійснюється на підставі наказу ректора, в межах 
коштів, передбачених на оплату праці. 

8. Реорганізація та ліквідація 
8.1. Ліквідація та реорганізація Інституту здійснюється 

Університетом згідно з чинним законодавством України. 
8.2. При реорганізації та ліквідації Інституту працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
трудового законодавства України. 
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9. Прикінцеві положення 

9.1. Псі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом 
ВИДЙНИМ наказу ректора Університету про внесення змін або затвердження 
ИОІОЇ редакції «Положення про Навчально-науковий інститут якості освіти 
Харківського національного медичного університету». 

9.2. По затвердженні нової редакції Положення про Інститут, 
поперед не втрачає чинність. 

Директор Навчально-наукового інституту 
якості освіти Харківського національного 
медичного університету —ЦЦ^ В. Завгородній 
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