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Положения про гарантов освптах програм у Харювському
медичному ушверситеп (дал1 - Положения) е документом,
порядок призначення, статус та оргашзацшш засади д1яльност1,
й обов'язки таранов осв^тшх програм у Харювському
медичному ун1верситет1 (дал1 - ХНМУ).

нацюнальному
що визначае
функцп, права
нацюнальному

1. Загальш положения.
1.1 Це Положения розроблено вщповщно до:
Закону УкраУни «Про осв1ту»;
Закону УкраУни «Про вишу осв1ту»;
Постанови Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 30.12.2015 №1187 «Про
затвердження Лщензшних умов провадження осв1тньоУ д1яльностЬ> (дал1 Лщензшш умови);
Наказу Мшютерства осв1ти 1 науки УкраУни вщ 11.07.2019 р. № 977
«Про затвердження Положения про акредитащю осв1тшх програм, за якими
здшснюеться п1дготовка здобувач1в вищо'1 осв1ти»;
1нших нормативно-правових акпв у галуз1 вищоУ осв1ти;
нормативно-правових
документе
Нац1онального
агентства
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забезпечення якосп вищо'1 осв1ти;
Положения про запровадження осв1тшх програм у Харювському
национальному медичному ун1верситет1, затвердженого наказом ректора ХНМУ
вщ 31.08.2020 р. № 2 1 4
1.2. Основш терм1ни, що застосовуються в цьому Положении
автоном1я закладу вищоТ осв1ти - самост1йн1сть, незалежн1сть 1
В1ДПОВ1ДаЛЬН1СТЬ закладу ВИЩ01 ОСВ1ТИ у прийнятп р1шень стосовно розвитку
академ1чних свобод, орган1зац11 осв1тнього процесу, наукових дослщжень,
ВНутр1ШНЬОГО упраВЛ1ННЯ, еК0Н0М1ЧИ01 та ШШоУ Д1ЯЛЬНОСТ1, самост1йного добору
1 розстановки кадр1в у межах, встановлених законом;
акредитащя осв1тньоУ програми - оцшювання осв1тньоУ програми та/або
осв1тньоУ Д1яльност1 закладу вищоУ осв1ти за Ц1ею програмою на предмет
забезпечення та вдосконалення якост1 вищоУ осв1ти;
група забезпечення спец1альност1 - група педагопчних, науковопедагопчних та/або наукових пращвниюв, для яких заклад освгги е основним
м1сцем робота 1 як1 в1дпов1дають за виконання осв1ТШХ програм за
спец1альн1стю на певних р1внях вищоУ та фаховоУ передвищоУ осв1ти,
П1СЛЯДИПЛ0МИ01 ОСВ1ТИ ДЛЯ ОС1б 3 ВИЩОЮ ОСВ1ТОЮ та ОС1б 3 ОСВ1ТНЬОквал1ф1кац1Йним р1внем молодшого спещалюта, особисто беруть участь в
осв1тньому процес1 1 в1дпов1дають квал1ф1кацшним вимогам, визначеним
Л1ценз1Йними умовами. Члени групи забезпечення взаемод1Ють з гарантом
осв1тньоУ програми та проектною групою з питань забезпечення якост1 осв1ти за
осв1тньою програмою, в межах своУх повноважень надають допомогу проектнш
груп1 та сприяють реал1защУ функщУ гаранта осв1тньоУ програми 13 забезпечення
якост! освтти за осв1тньою програмою;
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ос в пня (осв1тньо-профес1йна, осв1тньо-наукова) програма (даш - ОП) единий комплекс осв1тшх компоненте (навчальних дисциплин, шдивщуальних
завдань, практик, контрольних заход1в тощо), спрямованих на досягнення
передбачених такою програмою результате навчання, що дае право на
отримання визначено'Г освггньоУ або осв1тньоТ та професшно'Т (професшних)
квал1ф1кацп (квал1ф1кацш). Осв1тня програма може визначати едину в и межах
спещашзащю або не передбачати спещаппзацп;
проектна група - визначена наказом кер1вника закладу осв1ти група
педагопчних,
науково-педагопчних
та/або наукових
прашвниюв,
яю
в1дпов1дальн1 за започаткування осв1тньо'Т Д1яльност1 за ОП на певному р1вш
вищоТ осв1ти, фахово'Т передвищо'Т осв1ти та у сфер-! пюлядипломно'Т осв1ти для
ос 16 з вищою осв1тою ] в1дпов1дають квал1ф1кац1Йним вимогам, визначеним
Л1ценз1Йними умовами. До робота проектноТ групп можуть залучатися
представники ключових стейкхолдер1в;
ЯК1СТЬ ВИЩ01 ОСВ1ТИ - В1ДПОВ1ДНЮТВ уМОВ ГфОВаДЖеННЯ 0СВ1ТНВ01 Д1ЯЛЬНОСТ1
та результат1В навчання вимогам законодавства та стандартам вищоТ осв1ти,
професшним та/або м1жнародним стандартам (за наявност1), а також потребам
за1нтересованих сторш 1 сусп1льства, що забезпечуеться шляхом здшснення
процедур внутр1шнього та зовшшнвого забезпечення якост1.
2. Призначення гаранта освггньоТ программ, орган1зац]йн1 засади
ЙОГО Д1ЯЛБНОСТ1.
2.1. Гарант осв1тньоТ програми - науково-педагопчний прац1вник
ун1верситету, який призначаеться наказом ректора як кер1вник проектноТ групи
з метою оргашзаш'Т та координацн д1яльност1 щодо розроблення, впровадження,
мон1торингу, перегляду, проведения процедур зовшшнвого ощнювання
(акредитац1я) ОП, самоанализу ОП та 1нших необх1дних процедур для
забезпечення якост1 осв1ти за ОП.
2.2. Гарант ОП призначаеться за поданням декана факультету (директора
НН1ПО, директора НН1П1Г). Попередньо кандидатура гаранта узгоджуеться з
завщувачем випусково'Т кафедри. Якщо випускових кафедр за одшею ОП
кшька, кандидатура гаранта мае бути погоджена вс1ма завщувачами випускових
кафедр.
Гарантом ОП (кер1вником проектно'Т групи) може бути призначена особа,
яка в1дпов1дае наступним вимогам:
працюе в ХНМУ за основним мюцем робота на посад1 науковопедагопчного прац1вника;
мае науковий стушнь за вщповщною або спор1дненою до осв1тньоТ
програми спещальн1стю;
мае стаж науково-педагопчно'Т та/або науково'Т робота не менш як
десять роюв для освггньо-наукового ступеня доктора фшософп 1 ступеня
мапстра та п'ять роюв для освпшх ступен1в бакалавра 1 молодшого бакалавра;
не е гарантом ОП за шшою спец1альн1стю.
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Гарант ОН не може в поточному навчальному рощ одночасно керувати
шшими проектними трупами, за винятком кер!вництва проектними трупами за
р1зними р'тнями вищоУ осв1ти в межах одшеУ спещальносп в УшверситетК
2.3. Функцп, права та обов'язки гаранта ОП визначаються цим
положениям, а також шшими нормативними документами ушверситету.
Гарант осв1Тньо'1 програми вщповщае за забезпечення якост1 осв1тньоУ
програми та осв1тньоУ Д1яльност1 щодо ТУ реал1зацй.
2.4. СвоУ функцп гарант ОП виконуе в межах робочого часу науковопедагопчного пращвника, що В1дм1чаеться в шдивщуальному плаш роботи
викладача у роздшах «Методична робота» та «Оргашзацшна робота»
В1ДПОВ1ДНО до Положения про норми часу для планування та облжу навчальноУ
та 1ншо1 роботи науково-педагопчних пращвник1в ХНМУ. Виконана робота
шдтверджуеться р1шенням декана факультету (директора НН1ПО, НН1П1Г).
Виконання обов'язк1в гаранта ОП передбачае нарахування бал1в в рейтингу
В1ДПОВ1ДНО до Положения про оцшювання науково-педагопчноУ д1яльност1
кафедр та структурних пщроздшв ХНМУ.
Усп1шне проходження акредитацп ОП 1 отримання 5-р1чного сертиф1кату
про акредитац1ю передбачають застосування заход1в материального заохочення
для гаранта ОП.
2.5. Змша гаранта ОП може бути здшснена в будь-який час реал1зацп ОП, п
розробки, перегляду, акредитац1У.
3. Функцп гаранта освггньо'Г програми.
3.1. Функц1У гаранта ОП щодо розробки ОП:
- координащя роботи проектноУ групи при розробленш новоУ ОП
в1дпов1дно до Положения про запровадження ОСВ1ТН1Х програм в ХНМУ;
- забезпечення оргашзащУ, координащУ, та своечасного 1 повного виконання
вс1х етап1в розроблення новоУ ОП, визначених в частин1 2 Положения про
запровадження о с в т п х програм в ХНМУ, а також залучення та сшвпрацю з
ус1ма стейкхолдерами та шдроздшами на в1дпов1дних етапах цього процесу.
Зокрема:
на I еташ - формування проектноУ групи та призначення гаранта осв1тньоУ
програми:
- взаемод1я з кер1вництвом, випускаючими кафедрами, потенцшними
членами проектноУ групи, щодо узгодження Г' У складу, плану роботи та
розумшня основних завдань 1 цшей;
- вивчення оргашзацшних та нормативних засад д!яльност1 гаранта ОП та
проектноУ групи, розробки, затвердження, реал1защУ та перегляду ОП,
забезпечення и якост1.
на II етап1 - анал1з актуальност1 ОП та оцшювання достатносп наявних
ресурс1в:
- орган1защя, за участю декашв факультет1в (директор1в НН1ПО, НН1П1Г),
сшвпращ та консультац1Й з зац1кавленими сторонами (здобувачами вищоУ
осв1ти, випускниками Ушверситету, роботодавцями, науковою сшльнотою,
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профссюналами тощо) щодо актуальности змюту, очжувань В1Д ОП, вимог до
майбутшх випускниюв тощо;
- оргашзащя консультацш з вщповщними структурними ШДрОЗДШаМИ
Ушверситету щодо наявност! достатшх ресурслв (кадрових, матер1ально1 ех1пчних, оргажзацшних тощо) для реал1зацп ОП та проведения попередньо1
загальноУ ощнки достатност1 наявних р е с у р а в й визначення потреби залучення
з о в ж ш ш х ресурсов;
- оргашзащя проведения аиал1зу ринку освгппх послуг 1 можливост1
иозиц'юнування на ньому ОП, анал1з ринку пращ, на який ор1ентована нова ОП,
можливостей майбутнього працевлаштування для потенцшних випускииюв;
- проведения обговорення отриманих даних та формулювання висновюв.
па III еташ - визначення профшю ОП:
- оргашзащя роботи проектноУ групи з формування профшю ОП у
В1ДПОВ1ДНОСТ1 до вимог наведених в пункт1 2.4 Положения про запровадження
о с в п ш х програм в Х Н М У та нормативно-правових д о к у м е н т е у сфер1 вищоУ
0СВ1ТИ.
на IV етап1 - визначення осв1тнього зм1сту ОП, розроблення навчального
плану та програм з дисциплш:
- складання перел1ку осв1тн1х к о м п о н е н т е ОП;
- обрання ОСВ1ТН1Х технолопй 1 розроблення навчального плану сшльно з
деканом факультету або його заступником, (директором НН1ПО або його
заступником, директором НН1П1Г або його заступником), начальником
мавчально-методичного В1дд1лу, завщувачами та пров1дними фах1вцями
вииускових кафедр;
- координащя процесу затвердження навчального плану у с т в п р а щ з
навчально-методичним в1ддшом;
координац1я розроблення та затвердження програм
навчальних
дисципл1н, забезпечення залучення стейкхолдер1в та врахування Ух ш т е р е а в
при зм1стовому наповненн1 ОСВ1ТН1Х компонент1в ОП,
попередження
дублювання
в
окремих
навчальних
дисциплшах,
врахування
м'1ждисципл1нарних зв'язюв тощо;
- координац1я розробки кафедрами матер1ал1в навчально-методичного
забезпечення дисципл1н, Ух пошформованост1 про зм1ст ОП та залученють до
викладання за нею.
на V еташ - розроблення системи ощнювання якост1 осв1тньоУ програми з
метою и удосконалення:
- детальне ознайомлення з внутр1шньою системою забезпечення якост!
осв1ти та формування розумшня н реал1зац11 за даною ОП.
на VI еташ - обговорення ОП:
- розм1щення проекту ОП у вщповщному р о з д ш сайту ун1верситету та
розм1щення там актуальних в1домостей про гаранта ОП 1 йогоАТ контакт1в, а
також електронноУ скриньки для пропозиц1й, зауважень щодо освггньоУ
програми;

б
- оргашзащя оперативного розгляду та опрацювання матер1агпв, що
надходять в процес1 обговорення ОП, розгляд Тх на засщаннях проектно'Т групи
з прийняттям В1ДПОВ1ДНОГО обгрунтованого рппення про 'Тх врахування чи не
врахування.
3.2. Функцп гаранта ОП щодо затвердження ново'Т ОП:
- в ход1 робота проектно'Т групи формуе оетаточний вар1ант ОП, надае
павчально-методичному вщдшу всю необхщну шформащю та сшвпрацюе з
ним щодо шдготовки навчального плану за ОП, а також готуе шформащю щодо
стану формування зм1Стовного наповнення ОП;
- формуе позитивне р1шення про затвердження ОП на засщанш проектноТ
групи;
- передае це р1шення з матер1алами по ОП до розгляду на засщанш
випусково'Т кафедри/кафедр, представляе розроблену ОП;
- передае матер1али за ОП (у раз1 наявност1 позитивного р ш е н н я
випусково'Т кафедри) декану факультету (директорам НН1ПО, НН1П1Г);
- за наявност1 позитивного р!шення декана факультету (директорами
ПШПО, НН1П1Г) передае вс1 попередньо зазначеш документи на розгляд
Вчено'Т ради факультету та представляе ОП на засщанш Вчено'Т ради факультету
для отримання рекомендацп до розгляду на Центральнш методичнш комюп
Ун1верситету;
- забезпечуе процес громадського обговорення проекту ОП (спшьно з
деканом факультету);
- представляе проект ОП на засщанш Центрально'Т методично'Т ком1сп
Ун1верситету та надае всю наявну документацию по нш для отримання
рекомендащй щодо ухвалення проекту ОП;
- надае проект ОП для розгляду на засщанш Вчено'Т ради ушверситету та
представляе його там;
- спшьно з деканом факультету (директорами НН1ПО, НН1П1Г) контролюе
процес погодження наказу про затвердження ОП та надае його на пщпис
ректору;
- у раз1 вщхилення проекту ОП на будь - якому з еташв и затвердження та
наявност1 зауважень до не'Т 1 рекомендацгй щодо и удосконалення - забезпечуе
доопрацювання проекту ОП 1 повторне проходження процедур розгляду та
затвердження.
3.3. Функцп гаранта ОП щодо впровадження ОП:
- сшвпраця з кер1вництвом ушверситету та Приймальною комю1ею щодо
формування умов прийому здобувач1в на ОП, врахування в них специфжи
дано'Т ОП;
- координац1я д1яльност1 (спшьно з кер1вництвом ун1верситету та деканами
факультет1в, директорами НН1ПО та НН1П1Г, навчально-методичним вщдшом)
щодо орган1зацп д1яльност1 кафедр для забезпечення осв1тнього процесу за ОП;
- забезпечення сшвпращ з п1дрозд1лами ун1верситету, я и будуть зад1ян1 в
ГПДГОТОВЦ1 фах1вц1в за ОП, щодо формування належних умов осв1тнього
середовища та забезпечення якост! осв1ти за ОП.
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3.4. Функцп гаранта ОП щодо реашзаци ОП, забезпечення якост1
шдготовки здобувач1в вищоУ осв1ти за ОП:
- забезпечуе мошторинг та самоанал1з стану реал1защУ ОП, направлений на
и удосконалення, а також и регулярний перегляд з урахуванням рекомендаций,
огштувань зацжавлених сторш, тенденцш змш на ринку пращ тощо вщповщно
до Положения про запровадження осв1Тшх програм у ХНМУ та шших
пормативних документ1в Ушверситету;
- узагальнюе пропозищУ та формуе рекомендащУ з вдосконалення юнуючоУ
ОП;
- в1дслщковуе зм1ни в нормативних документах у сфер1 вищоУ осв1ти, що
стосуються реал1заци ОП, змши Стандарте вищоУ освпи за в1дпов1дною
спещальшстю та, при необх1дност1, шщиое внесения змш до ОП для
забезпечення и вщпов1дност1 вимогам нормативних документ1в;
- забезпечуе сп1впрацю з стейкхолдерами ОП та проведения р1зного роду
заход1в для них з метою отримання зворотного зв'язку щодо якост1 ОП,
осв1тнього середовища, врахування Ух ш т е р е а в при мон1торингу, самоанал131 та
иерегляд1 ОП;
- забезпечуе зд1Йснення анал1зу стану та тенденц1й розвитку галуз1,
репональних особливостей, м1жнародноУ практики та врахування Ух в ОП;
- сприяе впровадженню шновацшних осв1тшх технолопй, сучасних форм 1
метод!в навчання та контролю шд час реал1защУ ОП;
- забезпечуе координащю змюту за р1зними осв1тн1ми компонентами ОП;
- бере участь в анал131 та координащУ розроблення й оновлення навчальнометодичного забезпечення за ОП (спшьно з Центральною та фаховими
методичними ком1С1ями ун1верситету, деканами факультет1в (директорами
НН1ПО, НН1П1Г), зав1дувачами кафедр та НН1ЯО);
- бере участь в щор1чн1Й розробщ робочого навчального плану за ОП, що
зд1йснюеться навчально-методичним в1дд1лом;
- взаемод1е з НН1ЯО, Центральною та фаховими методичними ком1С1ями
щодо забезпечення якост1 провадження осв1тньоУ д1яльност1 за ОП;
- сшвпрацюе з кафедрами та пщроздшами ХНМУ для забезпечення умов
для розвитку студентськоУ науки за ОП та впровадженню сучасних наукових
розробок в ОСВ1ТН1Й процес за ОП;
- СПШЬНО 3 В1ДПОВ1ДНИМИ П1ДрОЗД1ЛаМИ Ун1верситету ЗД1ЙСНЮС контроль та
вдосконалення практичноУ пщготовки студенев, як! навчаються за ОП, бере
участь у визначенш баз практик;
визначае
перспективи
реал1защУ
академШноУ
моб1льност1
та
штернацюнал1защУ
здобувач1в
вищоУ осв1ти та
науково-педагопчних
пращвник1в, зад1яних до реал1зац1У ОП;
- збирае, анагнзуе та враховуе шформащю щодо кар'ерного шляху
випускниюв, ЯК1 здобували осв1ту за ОП та використовуе Ухнш досвщ П1Д час
перегляду ОП;
- сприяе поширенню та популяризац11 принцип1в корпоративно! етики та
академ1чно'У доброчесност!;
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- сшльно з деканами факультетов (директорами НН1ПО, ННПНГ),
зав1дувачами кафедр, ННШО здшснюе контроль за реашзащею ОП науковопедагопчними пращвниками та кафедрами Ушверситету;
- сшльно з деканами факультете (директорами НН1ПО, НН1П1Г), вщдшом
кадр! в, НН1ЯО здшснюе мошторинг кадрового забезпечення освггньоУ
програми, в1дпов1дност1 науково-педагопчних пращвниюв, яю зад1яш в
реал1зацп ОП, квал1ф1кацшним вимогам, що необхщш для викладання
дисциплш ОП та розробляе вщповщш рекомендацн з усунення виявлених
недолшв;
- сшвпрацюе з деканами факультету (директорами НН1ПО, НН1П1Г) щодо
шдтримання в актуальному сташ групи забезпечення до ОП, внесения змш до ТУ
складу за необх1дност1 та своечасне вщображення таких змш в СДЕБО;
- забезпечуе сшльно з адмшютратором СДЕБО, завщувачами в1дпов1дних
кафедр та структурних пщроздшв актуальн!сть 1нформац1У в СДЕБО, на
офщшному веб-сайт1 Ун1верситету, сторшщ кафедри щодо ОП;
- сшльно з деканами факультет1в (директорами НН1ПО, НН1П1Г)
контролюе дотримання Л1ценз1йних умов провадження осв1тньоУ д1яльност1
щодо
кадрового,
навчально-методичного,
матер1ально-техн1чного,
1нформац1йного забезпечення ОП;
- розробляе пропозищУ та приймае участь в розробщ та впровадженш
заход1в щодо покращення осв1тнього середовища в Ушверсите'п;
- розробляе план заход1в щодо усунення зауважень та врахування
рекомендац1Й, отриманих пщ час процедури зовншшього 0ц1нювання якост)
ОП (акредитащУ);
- координуе роботу щодо забезпечення реал1защУ заход1в з усунення
зауважень та врахування рекомендацш, отриманих шд час процедури
зовн1шнього оцшювання якост1 ОП (акредитац1У), врахування Ух при перегляд!
ОП.
3.5. ФункщУ гаранта ОП щодо акредитац11 ОП:
Акредитащя ОП зд1йснюеться в1дпов1дно до д1ючоУ нормативной бази.
Функц11 гаранта ОП при шдготовщ та проходженш процедури акредитац1У
ОП:
- проводить попередню перев1рку документац11 за ОП та розм1щення
необхщних документ1в у в1дпов1дних розд1лах сайту ХНМУ;
- здшснюе попередню п1дготовку матер1ал1в для заповнення В1домостей
про самоощнювання ОП;
- оргашзуе взаемод1ю з НН1 ЯО з питань проведения опитування
здобувач1в осв1ти щодо р1вня Ух задоволеност1 за даною ОП;
- оргашзуе сшвпрацю з групою акредитащУ та лщензування та В1ДД1ЛОМ
кадр1в з питань попередньоУ перев1рки повноти та достов1рност1 даних щодо
ОП в СДЕБО;
- отримуе своечасну, достов1рну та повну шформащю в1д п1дрозд1л1в
Ун1верситету для п1дгоговки Вщомостей про самооц!нювання ОП та анал!зу
якост! осв1ти за ОП;
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- оргашзуе проходження внутршньоУ перев1рки на плапат попереднього
вар1анту Вщомостей про самооцшювання ОП;
- взаемод1е з групою лщензування та акредитащУ НН1 ЯО щодо планування
та шдготовки до акредитащУ;
- контролюе дотримання графжу та процедур акредитацшноУ експертизи;
- здшснюе яюсне та своечасне заповнення Вщомостей про самооцшювання
в 1иформацшнш систем! Нащонального агентства 13 забезпечення якост1 вищо1
осв1ти в1дпов1дно до графжу;
- забезпечуе оприлюднення на сайт1 Ушверситету Вщомостей про
самооцшювання ОП не шзшше, шж за 5 робочих дшв 13 дня подання до
11ащонального агентства 13 забезпечення якост1 вищоУ осв1ти;
- комун1куе з представниками Нац1онального агентства 13 забезпечення
якост1 вищоУ осв1ти щодо П1дготовки программ виУзноУ акредитац1ЙноУ
експертизи, узгодження тако'У програми з кер1вництвом ушверситету,
розм'пцення затвердженоУ профами на сайт1 Ун1верситету;
- узгоджуе склад фокус-груп для зустр1чей 13 експертами, бере участь у
визначених зустр1чах, здшснюе супров1д робота експертноУ групи до
шдготовки зв1ту про проведения акредитац1йноУ експертизи;
- орган1зуе сп1льно з деканами факультете (директорами НН1ПО, НН1П1Г)
ч1тке дотримання програми зустр1чей представниками ушверситету;
- отримуе зв1т (самост1йний контроль в каб1нет1 гаранта ОП в
1нформацшнш систем! Нащонального агентства 13 забезпечення якост1 вищоУ
осв1ти) та зд1Йснюе вчасну пщготовку 1 подання вмотивованих зауважень до
зв1ту (протягом 3-х дн1в). Забезпечуе розм1щення зв1ту на сайт] Ун1верситету;
- самостшно контролюе в каб1нет1 гаранта ОП в 1нформацШнш систем!
Нащонального агентства 13 забезпечення якост! вищоУ осв1ти опубл1кування
висновку ГалузевоУ експертноУ ради (дал1 - ГЕР) та своечасно (протягом 3-х
дшв) надае в1дповщ1 на зауваження;
- за необх1дност1 бере участь та надае своУ В1ДПОВ1Д1 на зас1данн1 ГЕР;
- самостшно вщстежуе 1нформац1ю щодо дата проведения засщання
Пац1онального агентства 13 забезпечення якост1 вищоУ освгги. Бере участь в
цьому засщанш та, за необх1дност1, аргументовано представляе позицио
Ун1верситету щодо отриманих зауважень та якост1 осв1ти за даною ОП.
Здшснюе мошторинг стану прийняття р1шення про акредитац1ю ОП;
- комушкуе з кер!вництвом та шдроздшами Ун1верситету на вс1х етапах
гид готовки та проходження процедури акредитащУ.

4. Права гаранта ОП.
Для реал1защУ своУх функщй гарант ОП мае право:
- взаемод1яти з кафедрами та структурними шдроздшами Ушверситету,
науково-педагопчними пращвниками на вс1х етапах розробки, впровадження,
реалтзащУ, мон1торингу, самоанал1зу, перегляду та акредитащУ ОП;
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- запитувати шформащю щодо пщготовки здобувашв освии за ОП, якосп
осв1ти, освггнього процесу та осв1тнього середовища у в а х кафедр та
ш д р о з д ш в Ушверситету вщповщно до напрям1в Тх д1Яльност1;
- оргашзовувати взаемод1Ю 13 стейкхолдерами для врахування Тх штерес1в
при розробщ, самоанал131 та перегляд1 ОП;
- координувати процес перегляду навчального плану за ОП;
- координувати процес навчально-методичного забезпечення за ОП,
запитувати шформащю та здшснювати анал1з
навчально-методичного
забезпечення, надавати рекомендацп щодо його удосконалення;
- надавати запити до НН1 ЯО ХНМУ щодо проведения анкетування,
опитування здобувач1в осв1ти за ОП, здшснення контролю знань за основними
дисциплшами;
- вносити кер1вництву ушверситету обгрунтоваш пропозицп' щодо
(|>ормування та змши кадрового складу пращвииюв, яю забезпечують освггнш
процес з дисциплш загально'Т та професшно'Т пщготовки навчального плану ОП;
- вносити кер1вництву ушверситету пропозицп щодо затвердження,
перегляду або оновлення ОП та навчального плану для вщповщного р1вня
вищо'Т осв1ти та спец1алвиост1;
- оперативно отримувати вщ будь-якого структурного п1дрозд1лу
шформащю стосовно реал1зацп ОП та заповнення Вщомостей
про
самооц1нювання осв1тньо'Т програми при ТТ самоанал131 та акредитацп;
- брати участь у засщаннях екзаменащйних КОМ1С1Й з атестацп здобувач1в
вищо'Т осв1ти, як1 навчаються за вщповщною ОП;
- бути при сути 1м та висловлювати свою думку на заседаниях робочих груп,
випускових кафедр, вчених рад факультет1в (1нститут1в), Вчено'Т ради ХНМУ,
на яких розглядаються питания, що стосуються або можуть вплинути на
реал1защю ОП.
5. Обов'язки гаранта ОП.
В межах виконання сво'Тх функцш гарант ОП зобов'язаний:
- здшснювати оргашзацио та координащю д1яльност! проектно'Т групи для
виконання вс1х и завдань та функц1й, визначених в Положенн1 про
запровадження о с в и ш х програм в ХНМУ та в цвому Положенш;
- забезпечувати взаемодпо та коордииац1Ю з кафедрами та пщроздшами,
що зад1ян1 в п1дготовц1 здобувач1в вищо'Т осв1ти за ОП, задля отримання
оперативио'Т 1нформац1Т щодо стану та проблем пщготовки здобувач1в, Тх
орган1зац1Йного,
методичного,
шформацшного,
матер1ально-техн1чного
забезпечення тощо та забезпечення якост1 п1дготовки за ОП;
- здшснювати оргашзащйш та координацшш функц1'Т щодо забезпечення
осв1тньо'Т програми необхщними 1нформацшними, матер1ально-техн1чними
ресурсами, методичними, шформацшними матер1алами тощо;
- здшснювати заходи з координацп роботи кафедр у пщготовщ здобувач^в
осв1ти за ОП, уникнеиня дублювання матер1алу, непорозумшь тощо;
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- забезпечувати регулярний мошторипг, самоанагпз та перегляд ОП з
чалученням до цих процес1в представииюв пах стейкхолдер1в та врахуванням
Ух думки;
- еприяти реал1защУ процедур забезпечення якост1 ОП, вчаено реагувати на
можлив1 проблеми або рекомендащУ та зауваження, надаш етейкхолдерами або
отримаш в результат! процедур внутр1шнього та зовшшнього забезпечення
якоет! осв1ти та оргашзовувати заходи з удоеконалення ОП та шдвищення
я кост1 осв1ти за нею;
- забезпечувати заходи з шдготовки та проходження процедури
зовшшнього забезпечення якост1 - акредитащУ ОП;
- дотримуватиея норм етичноУ повед1нки, академ1чноУ доброчееноет1 та
чапобшання виникненню конфл1ктних ситуац1й на ус1х етапах реал1зац11 ОП та
чд|йснювати заходи щодо забезпечення дотримання цих норм ус1ма учаениками
осв1тнього процесу.
6. Прикшцев! положения.
6.1. Вс1 зм1ни та доповнення до даного Положения вносяться шляхом
нидання наказу ректора ушверситету про внесения змш та доповнень або про
шдготовку ново'У редакц11 Положения.
6.2. 3 моменту затвердження в установленому порядку новоУ редакц1У цього
11оложення, попередне втрачае чинн1сть.

