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1. З а г а л ь ш положения 
1.1. Навчально-науковий шститут якоеп осв1ти (даш - НН1 ЯО) 

Харювського национального медичного ушверситету (даш - Ушверситет) е 
структурным П1 дрозд] л ом, що створюеться на шдстав1 ршення Вчено'Г ради 
ушверситету та об'еднуе шдроздши та вщдши Ушверситету, як! вщповщають 
за д!яльшсть та розвиток навчального, навчально-методичного, сощально-
психолопчного, науково-штелектуального, шформацшно-технолопчного 
напрям!в роботи Ушверситету. Роботу НН1 ЯО координуе та контролюе 
проректор з науково-педагопчноУ роботи. 

1.2. НН1 ЯО - структурний шдроздш Ушверситету, в1дп0в1дальний за 
систему внутр1шнього забезпечення якост1 осв1ти, що мае серв1сн1 функцп та: 

1.2.1. здшснюе анализ забезпечення якоеп осв1ти в ц1лому та за окремими 
осв1ТН1ми програмами, п1дготовку та проведения внутр1шн!Х та зовн1шн1Х 
процедур забезпечення якост1 осв1ти; 

1.2.2. провадить шновацшну осв1тню Д1яльн1сть; 
1.2.3. провадить впровадження та координац1ю використання технологи) 

дистанцшного та змшаного навчання; 
1.2.4. впроваджуе симуляцшш технологи в осв1тшй процес, в т.ч. 

засноваш на технолог1ях в1зуально'1' д1яльност1; 
* 1.2.5. координуе роботу та надае консультативну шдтримку з п1дготовки 

та оргашзацп проведения акредитацп ОСВ1ТН1Х програм; 
1.2.6. координуе орган1зацшн1 заходи з дотримання та розвитку культури 

академ1чноТ доброчесност1; 
1.2.7. проводить прикладш науков1 досл1дження; 
1.2.8. проводить сощально-психолопчну роботу 31 здобувачами осв1ти та 

сп!вроб1тниками ун1верситету; 
1.2.9. проводить соцюлопчш дослщження серед стейкхолдер1в щодо 

питань якост1 осв1ти та осв1тнього середовища; 
1.2.10. проводить орган1защю шдвищення профес1йно1 квал1ф1кац11' 

науково-педагопчних та педагопчних пращвниюв; 
1.2.11. мае розвинуту шфраструктуру навчальних, наукових 1 науково-

виробничих шдроздшв; 
1.2.12. сприяе поширенню наукових знань та кращих педагопчних 

практик, провадить культурно-просв1тницьку Д1яльнють (конференцИ, 
» методсем1нари, екскурсп, участь у наукових виставках, профес1йно-

ор1ентованих заходах та ш.). 
1.3. НН1 ЯО модеруе необхщш процеси, збирае 1нформац1ю, готуе 

рекомендацп для прийняття необхщних р ш е н ь на вс!х р1внях управл!ння 
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Ушверситетом щодо забезпечення якосп вищоУ осв!ти та конкурентоздатносп 
серед 1нших сучасних ЗВО. 

1.4. У сво'Уй д1яльност1 НН1 ЯО керуеться законодавством УкраТни, 
Рекомендащями та Стандартами Нацюнального агентства 13 забезпечення якост1 
вищоУ осв1ТИ, Статутом Ушверситету, наказами ректора, ршеннями ВченоТ ради 
Ушверситету, цим Положениям та шшими чинними нормативно-правовими 
актами. 

1.5. НН1 ЯО працюе вщповщно до плашв (довгострокових, р1чних га 
комплексного плану роботи Ушверситету), гцо затверджуються ректором 
Ушверситету. 

1.6. Створення, реоргашзашя та Л1кв1дац1я НН1 ЯО здшснюеться 
Ушверситетом зпдно з чинним законодавством УкраУни та наказом ректора 
в1дпов1дно до встановленого в Ун1верситет1 порядку. 

2. Основн1 завдання та функцп 
Основними завданнями та функщями НН1 ЯО е: 
2.1. У сфер1 забезпечення функцюнування та розвитку систем и 

внутрпннього забезпечення якост1 осв1ти в цшому: 
2.1.1. Забезпечення виконання наказ1в 1 розпоряджень Каб1нету М1н1стр1в 

^ УкраУни, Мшютерства осв1ти 1 науки УкраУни, Мшютерства охорони здоров'я 
УкраУни, Нацюнального агентства 13 забезпечення якост1 вищоУ освпи. 

2.1.2. Поширення та дотримання принцишв та процедур забезпечення 
ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ. 

2.1.3. Вивчення та запровадження м1жнародного досв1ду забезпечення 
ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ. 

2.2. У сфер1 методичного забезпечення якост1 осв1ти: 
2.2.1. Планування та оргашзащя методичного забезпечення навчального 

процесу в Ун1верситет1. 
2.2.2. Орган1зац1я та координащя процес1в експертизи та забезпечення 

якост) методичного забезпечення навчального процесу. 
2.2.3. Шдготовка матер1ал1в до випускних юпит1в: проект1в наказ1в про 

шдготовку та проведения атестац1У випускник1в, про склад екзаменацшних 
КОМ1С1Й, екзаменатор1в тощо. 

2.2.4. Участь у робот! м1Жнародних, всеукраУнських навчально-
' методичних конференшях, а також в орган1защУ та проведенш навчально-

методичних конференщй Ушверситету, семшар1в, трен1нпв та 1н. 
2.3. У сфер1 впровадження 1нновац1Й в освггнш процес: 
2.3.1. Вдосконалення та розвиток системи внутр1шнього забезпечення 

ЯКОСТ1 0СВ1ТНЬ01 Д1ЯЛЬНОСТ1 В Ун1ВерСИТеТ1, спрямовано'1 на пщвищення ЯКОСТ! 
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падания освггшх послуг та практичноТ шдготовки студенев шляхом оновлення 
I розширения методик, систем, засоб1в та шновацшноУ складовоТ умов надания 
знань, умшь, навичок та практичного доевщу. 

2.3.2. Впровадження нових технолопй та шдход1в до оргашзаци 
навчального процесу для забезпечення якосп подготовки фах1вщв. 

2.3.3. Пщведення пщеумюв, анал13 роботи по впровадженню 
шновацшних розробок в осв1тньо-виховний процес, науково-методичну роботу 
факультет!в, кафедр та окремих шдроздшв. 

2.3.4. Впровадження в практику надання оевггшх послуг в Ушверситет! 
сучасних шновацшних та шформацшно-комушкацшних технолопй навчання; 
оргашзащя, впровадження, науковий та науково-методичний супровщ 
ШНОВаЦШНИХ ОСВ1ТН1Х ПрОСКТ1В. 

2.4. У сфер1 впровадження та координацп використання технологш 
дистанц1йного та зм1шаного навчання: 

2.4.1. Розвиток техшчно'Г бази та методичного забезпечення застосування 
технолопй дистанцшного та зм1шаного навчання. 

2.4.2. Техшчний та методолопчний супровщ викладання з використанням 
технолог1й дистанщйного навчання. 

2.5. У сфер1 використання симулящйного обладнання в навчальному 
» процес1: 

2.5.1. Складання розкладу комплексних випускних юпит1в з невщкладних 
стан1в на симуляцшному навчальному обладнанн1. 

2.5.2. Проведения консультаций на баз1 М1жкафедральних симулящйних 
клас1в НН1 ЯО для випускник1в з програми нев1дкладно1 медично!" допомоги та 
мшшуляцшноУ техн1ки. 

2.5.3. Забезпечення на додипломному еташ навчання пщготовки 
студенев засобам в1дпрацювання практичних навичок, типових вмшь та 
ман1пуляц1Йно'1 техн1ки за допомогою сучасних зразюв симуляц1йно1 техшки та 
фантомного забезпечення на баз1 симуляц1йних клас1в НН1 >10. 

2.5.4. Формування та розвиток симуляцшного центру 1 подальше 
впровадження та розширення використання симулящйних технолопй в оевггнш 
Д1ЯЛЬН0СТ1. 

2.5.5. Вивчення доевщу роботи шдроздипв з практичноТ пщготовки ЗВО 
Укра'Гни та впровадження передового доевщу та сучасного симулящйного 

э навчального обладнання у роботу М1жкафедральних симулящйних клаав з 
вщпрацювання практичних навичок та маншуляцшноТ техн1ки. 

2.5.6. Проведения мон1торингу засвоення практичних навичок у формат-! 
об'ективного структурованого кл1Н1чиого юпиту у студенев медичних 
факультет1в та факультете з п1дготовки 1ноземних студент1в. 



5 

2.6. У сфер1 контролю якосп засвоення студентами знань: 
2.6.1. Оргашзащя та проведения ректорських контрол1в з метою 

визначення р1вня життевост1 знань та пщготовки до складання 
стандартизованого тестування. 

2.6.2. Анал13 результате ректорських зам1р1в життевосп знань з метою 
складання анал1тичних 1 статистичних висновюв щодо шдвищення р1вшв 
оргашзацп та контролю якост1 навчання. 

2.7. У сфер1 науковоТ робота: 
2.7.1. Поеднання наукових дослщжень з осв1тньою д1яльшстю. 
2.7.2. Участь в оргашзацП* науково-практичних конференцш, конгреав, 

симпоз1ум1В, студентських олхмшад, публжащя статей в журналах, зб1рках 
наукових праць та допов1д1 про результати науково-дослщноТ роботи НН1 Я О 
на наукових 1 науково-практичних форумах. 

2.7.3 Розробка стратеги наукових дослщжень сощально-психолопчиоУ 
спрямованост!, 1НЩ1ЮВаННЯ ДОСЛ1ДНИЦЬКИХ проект1в, подання пропозицш щодо 
актуальних напрям1в 1 тем дослщжень, впровадження Ух результате та розробка 
рекомендацш, спрямованих на формування та корекщю уявлень щодо якосп 
осв1ТИ в Ушверситети 

2.8. У сфер1 сощальних та психолопчних дослщжень, надання 
психолопчноУ шдтримки здобувачам осв1ти та сшвроб1тникам: 

2.8.1. Оргашзащя та проведения сощально-психолопчних дослщжень, 
вивчення особливостей мотивацп до навчання студент1в р1зних курс1в та думки 
викладач1в та студент1в щодо якост1 осв1ти в ХНМУ. 

2.8.2. Вивчення ставлення студент1в до якост1 осв1ти, осв1тнього 
середовища, викладання. 

2.8.3. Науково-дослщницька робота психолопв з використанням 
загальнонаукових метод1в, метод1в психолопчноУ науки 1 практично!' 
психологи, спрямована на пщвищення якост1 надання освггшх послуг 1 
вдосконалення педагопчноУ д1яльност1 в Ушверситетг 

2.8.4. Надання консультацшноУ психолопчноУ допомоги в рамках 
функцюнування ПсихолопчноУ служби НН1 ЯО: студентам, лжарям-штернам, 
викладачам. 

2.8.5. Оргашзащя та проведения навчальних, просвпницьких та 
психоедукащйних заход1в для р1зних категорш здобувач1в освгги, викладач1в, 
С Ш В р о б 1 Т Н И К 1 В . 

2.9. У сфер1 ЗОВШШНЬОУ та ВНутр1ШНЬ01 реЙТИНГОВО'Г 0Ц1НКИ Д1ЯЛБНОСТ1 

ушверситету: 
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2.9.1. 36\р статистично'Г шформащУ про яюсть осв1ти в Ушверситет1, у 
тому числ) вивчення незалежних ушверситетських рейтинпв та державно! 
статистики. 

2.9.2. Координащя роботи щодо вдосконалення системи внутр1шнього 
рейтингу та ощнювання науково-педагопчноУ Д1яльност1 кафедр. 

2.10. У сфер1 шдвищення професшноУ педагопчноУ квал1фжащУ науково-
педагопчних та педагопчних пращвниюв ушверситету: 

2.10.1. Оргашзащя шдвищення професшноУ педагопчноУ квал1фжащ1 
науково-педагопчних та педагопчних пращвниюв ушверситету. 

2.10.2. Розробка та проведения курс1в з шдвищення квал1ф1кащУ з 
науково-педагопчними пращвниками кафедр. Впровадження сучасних 
педагопчних технолопй у професшну роботу викладач1в, включаючи 
адаптацшш процеси до викладацькоУ д1яльност1 з особами, яю мають невеликий 
стаж роботи, продуктивну взаемод1ю доевщчених педагопв з молодими 
спещалютами тощо. 

2.11. У сфер1 академ1чноУ доброчесностк 
2.11.1. Координащя д1яльност1 13 дотримання та розвитку культури 

академ1ЧноУ доброчесноеп в ушверситеть 
2.11.2. Здшснення перев1рки на наявшеть текстових запозичень у 

навчально-методичних матер1алах (шдручниках, пос1бниках, рекомендациях, 
вказ1вках та шших документах). 

2.12. У сфер1 мошторингу, самоанал1зу, перегляду та акредитащУ оевт-пх 
профам: 

2.12.1. Оргашзащя та координащя мошторингу оевггшх програм. 
2.12.2. Оргашзацшна та консультативна шдтримка та участь в перегляд! 

ОСВ1ТН1Х програм. 
2.12.3. Оргашзацшна шдтримка шдготовки та проведения акредитацш 

ОСВ1ТН1Х профам. 
2.12.4. Координащя роботи у СДЕБО, зокрема щодо виконання 

сп1вроб1тниками лщензшних умов. 
2.12.5. Акумулювання шформащУ щодо акредитащУ, мошторингу та 

перегляду осв1тшх профам. 
2.13. У сфер1 модеращУ необхщних процес1в, збору шформащУ та 

шдготовки рекомендацш щодо забезпечення якост1 вищоУ оевгги: 
2.13.1. Подготовка статистичних та шших з в т в , матер1ал1в до звггних 

доповщей ректора 1 проректора з науково-педагопчноУ роботи, анал1тичних 
дов1док щодо навчально-методичноУ роботи Ушверситету. 
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2.13.2. Координащя роботи АвтоматизованоУ системи управлшня (АСУ) 
шляхом впроваджения додаткових модул!в (документообш, «Шлях книги», 
соцюлопчш оиитування та ш.). 

2.14 Дотримання правил внутр1шнього розпорядку Университету. 
2.15 Виконання шших доручень ректора Ушверситету та проректор1в. 

3. Права та обов'язки 
3.1. 3 метою забезпечення виконання своУх завдань та обов'язюв, НН1 ЯО 

падаеться право: 
3.1.1. Проводити мошторинг якост! вищоУ осв1Ти в Ун1верситет1; 
3.1.2. Брати участь у засщаннях ректорату, ВченоУ ради, колепальних 

оргашв, нарадах, яю проводяться в Ушверситетц 
3.1.3. Брати участь в обговоренш питань роботи НН1 ЯО; 
3.1.4. Забезпечення необхщних умов для професшноУ д1яльност1, захист 

професшноУ чест1 та пдност1; 
3.1.5. Запровадження передових метод1в викладання навчальних 

дисциплш; 
3.1.6. Участ1 у нарадах, семшарах, конференщях та проведения Ух з 

актуальних питань вс1х р1вшв осв1ти; 
3.1.7. Здшснення в1льного вибору метод1в та засоб1в навчання в межах 

затверджених навчальних програм та плашв; 
3.1.8. Надавати ректору своУ пропозиц1У щодо пол1пшення навчально-

методичноУ, науковоУ, соц1ально-психолог1чиоУ та кадровоУ роботи НН1 ЯО; 
3.1.9. Користуватись централ130ваним матер1ально-техн1чним 

забезпеченням Ун1верситету; 
3.1.10. Користуватись системами зв'язку 1 комун1кац1Й Ушверситету; 
3.1.11. Залучати в установленому порядку до сшльноУ роботи фах1вц1в 

1нших структурних п1дрозд1л1в УН1верситету; 
3.1.12. На участь в нарадах, семшарах, конференщях та шших заходах з 

питань Д1яльност1 НН1 ЯО з метою пщвищення квал1ф1кащУ пращвниюв; 
3.1.13. Представляти ун1верситет на конференщях, семшарах та шших 

заходах з питань лщензування, акредитащУ та забезпечення якосп осв!ТньоУ 
Д1ЯЛЬНОСТ1. 

3.2. Основними обов'язками НН1 ЯО е: 
3.2.1. Впроваджения у навчальну Д1яльн1сть Ушверситету сучасних та 

шновацшних методик та засоб1в надання осв1тн1х послуг в межах вимог 
стандарт!в вищоУ осв1ти на додипломному етап! навчання; 
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3.2.2. Впровадження оргашзацшного, науково-методичного, шновацшного 
зибезпечення реалгзацп завдань щодо шдвищення р1вня якост1 надання освггшх 
послуг та професшних вмшь в Ушверситетц 

3.2.3. Оргашзащя та проведения широкоформатних вивчень психолопчних 
та соцюлопчних особливостей взаемовщносин м1ж учасниками навчального 
процесу на додипломному еташ шдготовки лжар1в. Представления результат)в 
доашджень на розгляд кер1вництва Ушверситету для прийняття управлшських 
рппень з метою шдвищення якост! надання осв1тшх послуг; 

3.2.4. Забезпечення реал1зацй кадровоТ пол1тики Ун1верситету в шдроздшах 
МШ ЯО; 

3.2.5. Спрямування сшвробггництва п1дроздш1в НН1 ЯО на реашзащю 
осв1тянськоТ пол1тики Ун1верситету, виконання навчальних план1в, програм, 
наскр1зних програм навчання студент1в; 

3.3. Основними обов'язками сп1вроб1тник1в НН1 ЯО е забезпечення: 
- вчасного, якюного 1 повного виконання визначених цим Положениям 

завдань; 
- суворого дотримання в робот1 вимог чинного законодавства, державних 

стандарт1в та 1нших нормативно-правових акт1в. 

4. Оргашзацжна структура та кадрове забезпечення 
4.1. Структура НН1 ЯО формуеться Ун1верситетом в установленому 

чинним законодавством порядку. 
4.2. До складу НН1 ЯО входять: навчальна лаборатор1я мошторингу та 

систем управл1ння як1стю освгги; методичний каб1нет; Центр дистанщйного 
н а в ч а н н я , Психолопчна служба; Центр тривим1рних технолопй; 
М 1 ж к а ф е д р а л ь н 1 с и м у л я ц 1 Й Н 1 класи за п р о ф ш я м и та 1Н. 

В межах шдроздшв можуть створюватися групи за профьпем роботи 
(група з акредитац1Т та лщензування, група 1нформац1Йного збереження 
навчального процесу, група АСУ та ш.). 

4.3. Склад сшвроб1тник1в НН1 ЯО формуеться вщповщно до 
затвердженого штатного розпису: директор, заступники директора, кер1вники 
В1ДД1Л1В та П1ДрОЗД1Л 1В, МвТОДИСТИ, ПрОВ1ДН1 1нженери, фаХ1ВЦ1 з 1нформац1йних 
технолог1й, консультанта. 

5. Кер1вництво 
5.1. Кер1вництво та орган1защю роботи НН1 ЯО забезпечуе директор, 

який обираеться Вченою радою ушверситету та призначаеться наказом ректора 
зпдно з чинним законодавством УкраТни в1дпов1дно до встановленого в 
Ушверситет! порядку. 
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5.2. Директор 1нституту може делегувати частину своТх повноважень своТм 
чиступпикам за напрямками роботи. 

5.3. Коло повноважень директора НН1 ЯО визначаеться посадовою 
I Истру КЦ1СЮ. 

5.3.1. Директор НН1 ЯО зобов'язаний: 
- оргащзовувати д1яльшсть НН1 ЯО; 

здшснювати кер1вництво навчально-методичною, сощально-
психолопчною, науково-штелектуальною, щформацшно-технолопчною та 
адмп-пстративно-господарською Д1яльнютю НН1 ЯО; 

- забезпечувати виконання планових завдань, функцш д1яльносп НН1 ЯО; 
- вщповщати за складання плашв (поточних 1 перспективних) матер1ально-

техшчного забезпечення НН1 ЯО; 
- вщповщати за складання та подання зв1тно1 документапи; 
- забезпечувати охорону пращ, дотримання законност! та порядку в межах 

1 ППЯО; 
- нести повну вщповщальшсть за результата роботи НН1 ЯО; 
- виконувати шип функцп в межах повноважень, яю надан1 йому чинним 

законодавством. 
5.3.2. Директор НН1 ЯО мае право: 
- Д1яти в межах компетенщУ НН1 ЯО й за дорученням кер1вництва 

представляти Ун1верситет у в1дносинах з державними органами, громадськими, 
м1Жнародними орган1зац1ями та шшими органами; 

- 1н1ц1ювати позаун1верситетську сшвпрацю за погодженням ректора 
Ун1верситету; 

- запитувати й одержувати в установленому порядку вщ структурних 
П1дрозд1Л1в та вщдшв необх1дну 1нформащю та матер1али для виконання завдань, 
покладених на НН1 ЯО; 

- розпод1ляти функцюнальш обов'язки серед си1вроб1тник1в НН1 ЯО 
в1дпов1дно до посадових 1нструкщй; 

- вносити ректору ун1верситету пропозицп про призначення, зв1льнення, 
перем1щення, заохочення або дисцишннарш стягнення пращвник1в НН1 ЯО. 

5.4. Робота директора НН1 ЯО безпосередньо спрямовусгься, координусгься 
та контролюеться ректором та проректорами з науково-педагопчноТ роботи 
в1дпов1дно до функщональних обов'язюв. 

6. Взасмод1я з 1ншими шдроздшами ХНМУ 
6.1. НН1 ЯО П1д час виконання покладених на нього завдань в процеа своеТ 

роботи взаемод!е з: 
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6.1.1. Структурними шдроздшами ушверситету Институтами, факультетами, 
кифедрами, науковою б1блютекою, навчапьно-методичним в1Дцшом, юридичним 
ЫддЬюм, в1дд1лом кадр1в тощо); 

6.1.2. Студентськими оргашзащями (студентське самоврядування, 
волонтери). 

6.2. Взаемод1я НН1 ЯО 13 зазначеними структурами здшсшоеться шляхом: 
6.2.1. Надання письмових та усних рекомендацш щодо гпдвищення якосп 

вищоТ осв1ти; 
6.2.2. Надання консультативно'1 та дорадчо'Г шдгримки гарантам освггшх 

ирограм та структурним шдроздшам ушверситету з питань забезпечення якосп 
осв1ти; 

6.2.3. Надання в1дпов1дей на запити; 
6.2.4. Сшвпращ П1Д час мон1торингу та перегляду осв1тшх ирограм; 
6.2.5. Розробки та впроваджения спшьних проект1в з шдроздшами 

У|пверситету щодо покращення якост1 вищо'1 осв1ти. 

7. Вщпов1дальн1Сть 
7.1. Директор несе персональну в1дпов1дальн1сть за Д1яльшсгь НН1 ЯО та 

звпуе про це перед ректором Ушверситету. 
7.2. Пращвники НН1 ЯО несуть вщповщальнють за неналежне виконання 

обов'язк]в, встановлених Ух посадовими 1иструкц1ями. 

8.1. Вс1 зм1ни та доповнення до даного положения вносяться шляхом 
видання наказу ректора Ушверситету про внесения змш або затвердження 
новоУ редакц1Т «Положения про Навчально-науковий 1нститут якост1 осв!ти 
Харк1вського нащонального медичного ушверситету». 

8.2. По затвердженню новоТ редакци Положения про НН1 ЯО, попередне 
втрачае чиншсть. 

8. Прик1нцев1 положения 

Директор НН1 ЯО ХНМУ 
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