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Положения про гаран^в осв1тшх програм у Харювському нацюнальному 
медичному ун!верситет1 (дал1 - Положения) е документом, що визначае 
порядок призначення, статус та оргашзацшш засади д1яльност1, функцй, права 
й обов'язки гарант1в осв1тшх програм у Харювському нацюнальному 
медичному уи1верситет1 (дал1 - ХНМУ). 

1. Загальш положения. 
1.1 Це Положения розроблено вщповщно до: 
- Закону УкраУни «Про осв1ту»; 
- Закону УкраТни «Про вищу осв1ту»; 
- Постанови Кабшету Мшютр1в Украши в!д 30.12.2015 №1187 «Про 

затверджения Лщензшних умов провадження осв1тньоУ д1яльност1» 13 змшами 
(дал1 - Лщензшш умови); 

- Наказу Мшютерства осв1ТИ 1 науки Украши вщ 1 1.07.2019 р. № 977 
«Про затверджения Положения про акредитащю о с в т и х програм, за якими 
здшснюеться шдготовка здобувач1в вищоТ осв1ти»; 

- шших нормативно-правових акт1в у галуз1 вищоУ освп'и; 
- нормативно-правових документе Нацюнального агентства 13 

забезпечення якост] вищоУ осв1ти; 
- Положения про запровадження осв1тн1х програм у Харювському 

нацюнальному медичному ушверситетг 
1.2. Основш термши, що застосовуються в цьому Положении 
автоном1я закладу вищоУ осв]ти - самостшнють, незалежшсть : 

В1ДПОВ1ДаЛЬН1СТЬ закладу ВИЩ01 ОСВ1ТИ у прийнятп р1шень стосовно розвитку 
академ1чних свобод, оргашзащ'У освггнього процесу, наукових дослщжень, 
внутр1шнього управлшня, економ1чно'1 та шшоУ д1яльност1, самостшного добору 
] розстановки кадр1в у межах, встановлених законом; 

акредитащя осв1тньоТ програми - оцшювання освтпюУ программ та/або 
осв1тньоУ Д1яльност! закладу вищоТ осв1ти за шею програмою на предмет 
забезпечення та вдосконалення якоеп вищоУ осв1ти; 

група забезпечення спещальност1 - група педагопчних, науково-
педагопчних та/або наукових пращвниюв, для яких заклад осв1ти е основним 
м1сцем роботи 1 як1 вщповщають за виконання о с в т и х програм за 
спещальнютю на певних р1внях вищоУ та фаховоУ иередвищоУ освгги, 
ГПСЛЯДИПЛОМНОУ ОСВ1ТИ ДЛЯ 0С1б 3 ВИЩОЮ ОСВ1ТОЮ та ОС1б 3 ОСВ1ТНЬО-
квал1фжацшним р1внем молодшого спещалюта, особисто беруть участь в 
осв1тньому процес1 1 вщповщають квал1ф1кац1Йнимс вимогам, визначеним 
Лщензшними умовами. Члени групи забезпечення взаемод1ють з гарантом 
осв1тньоУ програми та проектною групою з питань забезпечення якост1 освгги за 
осв1тньою програмою, в межах своУх повноважень надають допомогу проектнш 
груш та сприяють реал1защУ функщУ гаранта осв1тньоУ програми 13 забезпечення 
якост! осв1ти за осв1тньою програмою; 

осв1тня (осв1тньо-профес1Йна, осв1тньо-наукова) програма (дал1 - ОП) -
единий комплекс освггшх компоненте (навчальних дисциплш, шдив1дуальних 
завдань, практик, контрольних заход1в тощо), спрямованих на досягнення 
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передбачених такою програмою результатов навчання, що дас право на 
отримання визначеноУ осв1тньоУ або осв1тньоУ та професшноУ (професшних) 
квал1ф1кацп (квашфжацш). Осв1тня програма може визначати едину в и межах 
спец1ал1зац]ю або не передбачати спещал1зацп; 

проектна група - визначена наказом кер1вника закладу осв1ти група 
педагогам них, науково-педагопчних та/або наукових пращвниюв, яю 
в1дп0в1дальн1 за започаткування осв1тньоУ д1яльност] за ОП на певному р1вш 
вищоУ осв1ти, фаховоТ передвищо'У осв1ти та у сфер1 шслядипломноУ осв1ти для 
ос1б з вищою осв1тою 1 вщповщають квал1фжащйним вимогам, визначеним 
Лщензшними умовами. До робота проектноУ групи можуть залучатися 
представники ключових стейкхолдер1в; 

яюсть вищоУ осв1ти - В1ДПОВ1ДН1СТЬ умов провадження ОСВГГНЬОУ Д1ЯЛБНОСТ1 

та результате навчання вимогам законодавства та стандартам вищоУ осв1ти, 
професшним та/або м1жнародним стандартам (за наявност1), а також потребам 
заштересованих сторш 1 суспшьства, що забезпечуеться шляхом здшснення 
процедур внутршнього та зовшшнього забезпечення якостт 

2. Призначення гаранта осв1тньоТ програми, оргашзацшш засади 
ЙОГО Д1ЯЛЫЮСТ1. 

2.1. Гарант осв1тньоУ програми - науково-педагопчний пращвник 
университету, який призначаеться наказом ректора як кер1вник проектноУ групи 
з метою оргашзащУ та координац!У д1яльност1 щодо розроблення, впровадження, 
можторингу, перегляду, проведения процедур зовшшнього оцшювання 
(акредитащя) ОП, самоанал1зу ОП та шших необхщних процедур для 
забезпечення якост1 осв1ти за ОП. 

2.2. Гарант ОП призначаеться за поданням декана факультету (директора 
НН1ПО, директора НН1П1Г, завщувача асшрантури, докторантури 1 юпшчно'Г 
ординатури). Попередньо кандидатура гаранта узгоджуеться з завщувачем 
випусково'Г кафедри. Якщо випускових кафедр за одшею ОП кшька. 
кандидатура гаранта мае бути погоджена вс1ма завщувачами випускових 
кафедр. 

Гарантом ОП (кер1вником проектноУ групи) може бути призначена особа, 
яка в1дповщае наступним вимогам: 

- працюе в ХНМУ за основним мюцем робота на посад1 науково-
педагопчного пращвника; 

- мае науковий стушнь за вщповщною або спорщненою до осв1тньоУ 
програми спещальшстю; 

- мае стаж науково-педагопчноУ та/або науковоУ роботи не менш як 
десять роюв для осв1тньо-наукового ступеня доктора фшософи 1 ступеня 
мапстра та п'ять роюв для освггшх ступешв бакалавра 1 молодшого бакалавра; 

- не е гарантом ОП за шшою спещальшстю. 
Гарант ОП не може в поточному навчальному рощ одночасно керувати 

1ншими проектними трупами, за винятком кер1вництва проектними трупами за 
р1зними р1внями вищоУ осв1ти в межах одшеУ спещальносп в Ушверситетг 



4 

2.3. ФункщУ, права та обов'язки гаранта ОП визначаються цим 
положениям, а також шшими нормативними документами ушверситету. 

Гарант осв1тньо1 программ вщповщае за забезпечення якоеп осв1тньоУ 
программ та осв!ТньоУ д1яльност1 щодо и реал1зацп. 

2.4. СвоУ функцн гарант ОП виконуе в межах робочого часу науково-
педагопчного 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 навчально'Г 
та 1НШ01 роботи науково-педагопчних пращвниюв ХНМУ. Виконана робота 
шдтверджуеться р1шенням декана факультету (директора НН1ГЮ, НННПГ, 
завщувача асшрашури, докторантури 1 юишчноУ ординатури). 

Виконання обов'язюв гаранта ОП передбачае нарахування бал1в в 
рейтингу В1ДПОВ1ДНО до Положения про офнювання науково-педагопчноУ 
Д1ЯЛЬНОСТ1 кафедр та структурних шдроздшлв ХНМУ. 

Усп1шне проходження акредитац1У ОП 1 отримання 5-р1чного сертиф1кату 
про акредитащю передбачають застосування заход!в матер1ального заохочення 
для гаранта ОП. 

2.5. Змша гаранта ОП може бути здшснена в будь-який час реал1зац1У ОП, 
и розробки, перегляду, акредитацй'. 

2.6. За необх1дност1 та за поданням гаранта ОП для здшснення техшчноУ 
роботи та допомоги в робот1 з документами може призначатися секретар / 
секретар1ат проектноУ групи. Секретар проектноУ групи призначаеться наказом 
ректора ушверситету та постшно працюе з гарантом ОП та проектною групою в 
межах Ух завдань та функц1Й. 

2.7. Для виконання своУх функц1й гарант осв1тньоУ програми, за 
необх1дност1, може використовувати матер1ально-техшчну базу НН1 ЯО 
ХНМУ. 

3. Функцп гаранта осв1тньо'| програми. 
3. ]. Функцн гаранта ОП щодо розробки ОП: 
- координащя роботи проектноУ групи при розробленш новоУ ОП 

в]дпов1дно до Положения про запровадження осв1тшх програм в ХНМУ; 
- забезпечення оргашзац11, координац1У та своечасного 1 повного 

виконання вс1х етап1в розроблення новоУ ОП, визначених в частит 2 
Положения про запровадження осв1тшх програм в ХНМУ, а також залучення та 
сгивпрацю з ус1ма стейкхолдерами та пщроздшами на вщповщних етапах цього 
процесу. Зокрема: 

На 1 еташ - формування проектноУ групи та призначення гаранта 
освггньоУ програми: 

- взаемод1я з кер1вництвом, випускаючими кафедрами, потенцшними 
членами проектноУ групи, щодо узгодження ТУ складу, плану роботи та 
розумшня основних завдань 1 Ц1лей; 

- вивчення оргашзацшних та нормативних засад д1яльност! гаранта ОП га 
проектноУ групи, розробки, затвердження, реал1зац1У та перегляду ОП, 
забезпечення и якост!. 
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На II еташ - анал1з актуальное^ ОП та ощнювання достатносп наявних 
ресурав: 

- оргашзащя, за участю декашв факультете (директор1в НН1ПО, НН1П1Г, 
завщувача астрантури, докторантури 1 кшшчно'У ординатури), сшвпращ та 
консультацш з защкавленими сторонами (здобувачами вищоУ осв1ти, 
випускниками ХНМУ, роботодавцями, науковою сшльнотою, професюналами 
тощо) щодо актуальности, змюту, очжувань В1Д 011, вимог до майбутшх 
випускниюв тощо; 

- оргашзащя консультацш з вщповщними структурними шдроздшами 
ХНМУ щодо наявноеп достатшх ресурс1в (кадрових, матер1ально-техшчних, 
оргашзацшних тощо) для реал1защУ 0Г1 та проведения попередньо'У загальноТ 
ощнки достатноеп наявних ресурав й визначення потреби залучення зовшшшх 
ресурсов; 

- оргашзашя проведения анал1зу ринку осв1тшх послуг 1 можливост! 
позицюнування на ньому ОП, анал13 ринку пращ, на який ор1ентована нова ОГК 
можливостей майбутнього працевлаштування для потенцшних випускник1в; 

- проведения обговорення отриманих даних та формулювання висновюв. 
На III еташ - визначення профшю ОП: 
- оргашзащя роботи проектноУ групп з формування профшю 0Г1 у 

в)дпов1дност1 до вимог, наведених в пункт1 2.4 Положения про запроваджения 
ОСВ1ТН1Х програм в ХНМУ та нормативно-правових документе у сфер1 вищоУ 
ОСВ1ТИ. 

На IV еташ - визначення осв1тнього змюту ОП, розроблення навчального 
плану та програм з дисцишпн: 

- складання перел1ку освггшх компоненте ОП; 
- обрання осв1тн1х технологш 1 розроблення навчального плану спшьно з 

деканом факультету або його заступником, (директором НН1П0 або його 
заступником, директором НН1П1Г або його заступником, завщувачем 
асшрантури, докторантури } юишчноУ ординатури), начальником навчально-
методичного вщдшу, завщувачами та провщними фах1вцями випускових 
кафедр; 

- координащя процесу затвердження навчального плану у сшвпращ з 
навчально-методичним вщдшом; 

- координащя розроблення та затвердження програм навчальних 
дисциплш, забезпечення залучення стейкхолдер1в та врахування Ух штереав 
при змютовому наповненш осв1тшх компоненте ОП, попередження 
дублювання в окремих навчальних дисЩтлшах, врахування 
М1ЖДИСЦИПЛ1НарНИХ зв'язюв тощо; 

- координащя розробки кафедрами матер1ал1в навчально-методичного 
забезпечення дисциплш, Ух пошформованост1 про змют ОП та залученють до 
викладання за нею. 

На V еташ - розроблення системи ощнювання якост1 освиньоУ программ/; 
метою УУ удосконалення: 

- детальне ознайомлення з внутр1шньою системою забезпечення якосп 
осв]ти та формування розумшня и реал1защУ за даною ОП. 
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На VI еташ - обговорення ОН: 
- розм!щення проекту ОП у вщповщному роздш сайту ХНМУ га 

розм1щення там актуальних ведомостей про гаранта ОП 1 його/УУ контакт1в, а 
гакож електронноУ скриньки для пропозицш, зауважень щодо осв1тньоУ 
програми; 

- оргашзащя оперативного розгляду та опрацювання матер1ал1в, що 
надходять в процес1 обговорення ОП, розгляд Ух на заседаниях проектноУ групп 
з прийняттям ведповедного обгрунтованого р]шення про Ух врахування чи не 
врахування. 

3.2. Функци гаранта ОП щодо затверджения новоУ ОП: 
- в ход1 роботи проектноУ групи формуе остаточний вариант ОП, надае 

навчально-методичному веддшу всю необхщну шформацпо та сшвпрацюе з 
ним щодо педготовки навчального плану за ОП, а також готуе шформацпо щодо 
стану формуваиня змютовного наповнення ОП; 

- формуе позитивне ршюння про затверджения ОП на заседанш проектноУ 
групи; 

- передае це р1шення з матер1алами по ОП до розгляду на заседанш 
випусковоУ кафедри/кафедр, представляе розроблену ОП; 

- передае матер1али за ОП (у раз] наявносп позитивного решения 
випусковоУ кафедри) декану факультету (директорам НН1ПО, НН1П1Г, 
зав1дувачу асп1рантури, докторантури 1 кл1Н1чноУ ординатури); 

- за наявносп позитивного р1шення декана факультету (директор!в 
НН1ПО, НН1П1Г) передае вс1 попередньо зазначен1 документи на розгляд 
ВченоУ ради факультету/1 нституту та представляе ОП на зас1данн1 ВченоУ ради 
факультету/шституту для отримання рекомендац11 до розгляду на Центральнш 
методичн)й ком1С]УХНМУ; 

- забезпечуе процес громадського обговорення проекту ОП (сшльно з 
деканом факультету); 

- представляе проект ОП на засщанш ЦентральноУ методичноУ комюп 
ХНМУ та надае всю наявну документацию по н1й для отримання рекомендац1Й 
щодо ухвалення проекту ОП; 

- надае проект ОП для розгляду на засщанш ВченоУ ради ушверситету га 
представляе його там; 

- сшльно з деканом факультету (директорами НН1ПО, ПНИ 111 \ 
зав1дувачем асп1рантури, докторантури 1 кл1н1чноУ ординатури) забезпечуе 
процес погодження наказу про затверджения ОП та надае його на шдпис 
ректору; ' 

- у раз1 в1дхилення проекту ОП на будь - якому з еташ в и затверджения та 
наявност1 зауважень до неУ 1 рекомендацш щодо и удосконалення - забезпечуе 
доопрацювання проекту ОП 1 повторне проходження процедур розгляду та 
затверджения. 

3.3. ФункщУ гаранта ОП щодо впровадження ОП: 
- сшвпраця з кер1вництвом ун1верситету та Приймальною ком)аею щодо 

формування умов ирийому здобувач1в на ОП, врахування в них специфжи 
даноУ ОП; 
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- координащя д1яльност1 (спшьно з кер!вництвом ушверситету та 
деканами факультете, директорами Н Н Ш О та Н Н 1 Ш Г , навчально-методичним 
вщдшом, завщувачем асшрантури, докторантури 1 юишчноУ ординатури) щодо 
оргашзащУ д1яльност1 кафедр для забезпечення осв1тнього процесу за ОП; 

- забезпечення сшвпращ з пщроздшами ушверситету, яю будуть зад1яж в 
пщготовщ фах1вц1в за ОП, щодо формування належних умов освпнього 
еередовища та забезпечення якост1 осв1ти за ОП. 

3.4. Функци гаранта ОП щодо реашзащУ ОП, забезпечення якосп 
пщготовки здобувач1в вищоУ осв1ти за ОП: 

- забезпечуе мошторинг та еамоанал1з стану реал1зацп ОП, направлений 
на п удосконалення, а також и регулярний перегляд з урахуванням 
рекомендацш, опитувань защкавлених сторш, тенденций змш на ринку праЩ 
тощо вщповщно до Положения про запровадження ОСВ1ТН1Х програм у ХНМУ 
та шших нормативних документе Ун1верситету; 

- узагальнюе пропозищУ та формуе рекомендащ'Г з удосконалення 
1СнуючоУ ОП; 

- в)дсл!дковуе зм1ни в нормативних документах у сфер1 вищоУ осв1ти, що 
стосуються реал1защУ ОП, зм1ни Стандарт1в вищоУ осв1ти за вщпов1Дною 
спец1альн1стю та, при необх1дност1, 1Н1Ц1юе внесения зм1н до ОП для 
забезпечення и в1дпов1дност1 вимогам нормативних документ1в; 

- забезпечуе сп1впрацю з стейкхолдерами ОП та проведения разного роду 
заход1в для них з метою отримання зворотного зв'язку щодо якост! 011, 
освЛтнього еередовища, врахування Ух штерес1в при мон1торингу, самоанал131 та 
перегляд1 ОП; 

- забезпечуе зд1йснення анал1зу стану та тенденц1Й розвитку гапузи 
рег1ональних особливостей, м1жнародноУ практики та врахування Ух в ОП; 

- сприяе впровадженню шноващйних осв1тн1х технолопй, сучасних форм 
1 метод1в навчання та контролю пщ час реагпзащУ 0Г1; 

- забезпечуе координац1ю зм1сту за р1зними осв1тн1ми компонентами ОП; 
- бере участь в анал131 та координащУ розроблення й оновлення 

навчально-методичного забезпечення за ОП (сп1льно з Центральною та 
фаховими методичними к о м ь я м и ун1верситету, деканами факультетов 
(директорами НН1ПО, НН1П1Г та ННШО, завщувачем асшрантури, 
докторантури 1 кл1н1чно)' ординатури), завщувачами кафедр; 

- бере участь в щор1чшй розробц! робочого навчального плану за ОП, 
оильно з навчально-методичним в1дд1лом; 

- взаемод1е з ННШО, Центральною та фаховими методичними ком1с1ями 
щодо забезпечення якост1 провадження освггньоУ 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 з в1дпов1дними пщрозд»лами ХНМУ здшснюе контроль та 
вдосконалення практичноУ п1дготовки студент1в, яю навчаються за ОП, бере 
участь у визначенш баз практик; 
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визначае перспективи реалхзацп академ!чноУ мобшьност! та 
1нтернац1онал1зац11' здобувач1в вищоУ осв1ти та науково-педагопчних 
пращвниюв, зад1яних до реал1зацдУ ОП; 

- збирае, анашзуе та враховуе шформацио щодо кар'ерного шляху 
випускниюв, як1 здобували осв!ту за ОП та використовуе Ухнш досвщ шд час 
перегляду ОП; 

- сприяе поширенню та популяризащУ принцишв корпоративно! етики та 
академ1чноУ доброчесност1; 

- сшльно з деканами факультете (директорами НШПО, НН1П1Г, НН1ЯО, 
завщувачем асшрантури, докторантури 1 юпшчно'У ординатури) та завщувачами 
кафедр, здшснюе контроль за реагпзащею ОГ1 науково-педагопчними 
прац1вниками та кафедрами ХНМУ; 

- спшьно з деканами факультете (директорами НН1ПО, НН1П1Г, НН1ЯО, 
зав1дувачем асшрантури, докторантури 1 кл1н1чноУ ординатури) та вщдшом 
кадр)в, зд1Йснюе мон1торинг кадрового забезпечення осв!тньоУ програми, 
в1дпов1дност1 науково-педагопчних прац1вник1в, яю зад1ян1 в реал1защУ 011, 
квал1ф1ка1пйним вимогам, що необхщн1 для викладання дисципл1н ОП та 
розробляе вщповщш рекомендацй'з усунення виявлених недолшв; 

- сп1впрацюе з деканами факультету (директорами НН1П0, НН1П1Г, 
зав1дувачем асшрантури, докторантури 1 кл1И1чноУ ординатури) щодо 
шдтримання в актуальному стан1 групи забезпечення ОП, внесения змш до и 
складу за необх1дност1 та своечасне в1дображення таких зм1н в СДЕБО; 

- забезпечуе спшьно з адмш1стратором СДЕБО, зав1дувачами вщповщних 
кафедр та структурних шдроздшв актуальн1сть шформащУ в СДЕБО, на 
оф!ц]иному веб-сайт1 ХНМУ, стор1нщ кафедри щодо ОП; 

- сп1льно з деканами факультете (директорами НН1П0, 1IIИ ГШ . 
зав1дувачем асп1рантури, докторантури 1 кл1н1чноУ ординатури) контролюе 
дотримання Лщензшних умов провадження осв1тньоУ д1яльност1 щодо 
кадрового, навчально-методичного, матер1ально-техн'1чного, 1нформац1йного 
забезпечення ОП; 

- розробляе пропозицп та приймае участь в розробц] та впроваджешп 
заходив щодо покращення осв1тнього середовища в ХНМУ; 

- розробляе план заход1в щодо усунення зауважень та врахування 
рекомендащй, отриманих п1д час процедури зовн1шнього оц1нювання якостп 
ОП (акредитац11); 

- координуе роботу щодо забезпечення реап1зац1У заход1в з усунення 
зауважень та врахування рекомендащй, отриманих шд час процедури 
зовшшнього оц1нювання якост1 ОП (акредитац1У), врахування Ух при перегляд! 
ОП. 

3.5. Функцн гаранта ОП щодо акредитац'п ОП: 
Акредитащя ОП зд^йснюеться вщповщно до Д110401 нормативно')' бази. 
ФункщУ гаранта ОП при плдготовц! та проходженн! процедури 

акредитац1У ОП: 
- проводить попередню перев1рку документацГУ за ОП та розм1щення 

необх!дних документ!в у в!дпов!дних розд1лах сайту ХНМУ; 
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- здшснюе попередню шдготовку матер1ал1в для заповнення Вщомостей 
про самоощнювання ОП; 

- оргашзуе взаемод1ю з НН1 ЯО з питань проведения опитування 
здобувачгв осв1ти щодо р!вня IX задоволеностг за даною 011; 

- оргашзуе сшвпрацю з групою акредитащУ та лщензування та вщдшом 
кадров з питань попередньоУ перев1рки повноти та достов1рносп даних щодо 
ОП в СДЕБО; 

- отримуе своечасну, достов1рну та повну шформащю вщ пщроздшв 
ХНМУ для шдготовки Вщомостей про самоощнювання ОП та анал1зу якост! 
осв1ти за ОП; 

- оргашзуе проходження внутр1шньоТ перев1рки на плапат попереднього 
вар1анту Вщомостей про самоощнювання ОП; 

- взаемод1е з групою лщензування та акредитащУ НН1 ЯО щодо 
планування та шдготовки до акредитацп; 

- контролюе дотримання граф!ку та процедур акредитащйноУ експертизи; 
зд1йснюе як1сне та своечаене заповнення В1домостей про 

самоощнювання в 1нформащйнш систем! Нац1онального агентства в 
забезпечення якост1 вищоУ осв1ти в1дпов1дно до граф1ку; 

забезпечуе оприлюднення на сайт1 ХНМУ В1домостей про 
самоощнювання ОП не шзшше, шж за 5 робочих дн1в гз дня подання до 
Нац10нального агентства 13 забезпечення якост1 вищоУ осв1ти; 

- комун1куе з представниками Нащонального агентства 13 забезпечення 
якост! вищоУ осв1ти щодо п1дготовки програми виУзноУ акредитац1ЙноУ 
експертизи, узгодження такоУ програми з кер1вництвом ун1верситету. 
розм1щення затвердженоУ програми на сайт1 ХНМУ; 

- узгоджуе склад фокус-груп для зустр1чей 13 експертами, бере участь у 
визначених зустр1чах, зд1йснюе супров1д роботи експертноУ групи до 
пIдготовки звггу про проведения акредитац1ЙноУ експертизи; 

- оргашзуе спшьно з деканами факультет! в (директорами ННШО, 
НН1П1Г, зав1дувачем асшрантури, докторантури 1 КЛ1Н1ЧН01 ординатури) ч!тке 
дотримання профами зустр1чей представниками ХНМУ; 

- отримуе ЗВ1Т (самост1Йний контроль в кабшет1 гаранта ОП в 
1нформащйнш систем! Нац1онального агентства 13 забезпечення якост) вищоУ 
осв1ти) та здшснюе вчасну шдготовку 1 подання вмотивованих зауважень до 
зв!ту (протягом 3-х дн!в). Забезпечуе розм1щення зв1ту на сайт1 ХНМУ; 

- самостшно контролюе в каб1нет1 гаранта ОП в 1нформацшнш систем! 
Нац1онального агентства 13 забезпечення якост! вищоУ осв1ти опубл1кування 
висновку ГалузевоУ експертноУ ради (дал1 - ГЕР) та своечасно (протягом 3-х 
дшв) надае вщповщ! на зауваження; 

- за необх1дност1 бере участь та надае своУ в1диов'|Д1 на зас1данн! ГЕР; 
- самостшно вщстежуе 1нформац1ю щодо дати проведения засщання 

Нац1онального агентства 13 забезпечення якост1 вищоУ осв!ти. Бере участь в 
цьому засщанш та, за необхщностг аргументовано представляе позищю ХНМУ 
щодо отриманих зауважень та якост1 осв1ти за даною ОП. Здшснюе мошториш 
стану прийняття р1шення про акредитац!Ю ОП; 



10 

- комунжуе з кер1вництвом та педрозд!лами ХНМУ на вах етапах 
тдготовки та проходження процедури акредитащ'У. 

4. Права гаранта ОП. 
Для реагизацп своУх функцш гарант ОП мае право: 
- взаемод1яти з кафедрами та структурними шдроздшами ХНМУ, 

науково-педагопчними пращвниками на вс1х етапах розробки, впровадження, 
реал1зац11, мошторингу, самоанал1зу, перегляду та акредитащ'У ОП; 

- запитувати шформащю щодо педготовки здобувач1в осв1ти за ОП, якост! 
осв1ти, осв1тнього процесу та осв!тнього середовища у в а х кафедр та 
П 1ДрОЗД1Л 1 В ХНМУ В1ДПОВ1ДНО ДО напрям1в Ух Д1ЯЛЬНОСТ1; 

- оргашзовувати взаемоддю 13 стейкхолдерами для врахування Ух штерест 
при розробщ, самоанал131 та перегляд1 ОП; 

- координувати процес перегляду навчального плану за ОП; 
- координувати процес навчально-методичного забезпечення за ОП, 

запитувати шформащю та здшснювати аналлз навчально-методичного 
забезпечення, надавати рекомендац1У щодо його удосконалення; 

- надавати запити до НН1 >10 ХНМУ щодо проведения анкетування, 
опитування здобувач1в осв1ти за ОП, зд1Йснення контролю знань за основними 
дисципл1нами; 

- вносити кер1вництву ушверситету обгрунтован1 пропозиц1У щодо 
формуваиня та змши кадрового складу прац1вник1в, як1 забезпечують осв]тн1Й 
процес з дисциплш загальноУ та профес1йноУ п1дготовки навчального плану ОП: 

- вносити кер1вництву ушверситету пропозишУ щодо затверджения, 
перегляду або оновлення ОП та навчального плану для вщповщного р1вня 
вищоУ осв1ти та спец1альност1; 

- оперативно отримувати в1д будь-якого структурного шдроздшу 
1нформац1ю стосовно реал1зац1У ОП та заповнення В1домостей про 
самооц]нювання осв1тньоУ програми при и самоанал131 та акредитащУ; 

- брати участь у заседаниях екзаменац1Йних комю1Й з атестащУ здобувач1в 
вищоУ осв1ти, як1 навчаються за в1дповедною ОП; 

- бути присутшм та висловлювати свою думку на заседаниях робочих 
груп, випускових кафедр, вчених рад факультет1в (шститут1в), ВченоУ ради 
ХНМУ, на яких розглядаються питания, що стосуються або можуть вплинути 
на реал1зац1Ю ОП. 

5. Обов'язки гаранта ОП. 
В межах виконання своУх функщй гарант ОП зобов'язаний: 
- здшснювати оргашзащю та координацпо д1яльност1 проектноУ групи для 

виконання ВС1Х ГУ завдань та функц1Й, визначених в Положенш про 
запровадження осв1тн1х програм в ХНМУ та в цьому Положенш; 

- забезпечувати взаемод1ю та координацпо з кафедрами та педроздшами, 
що задцяш в педготовц1 здобувач1в вищоУ осв1ти за ОП, задля отримання 
оперативно! 1нформащУ щодо стану та проблем педготовки здобувач1в, Ух 
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оргашзацшного, методичного, шформацшного, матер1ально-техшчного 
забезпечення тощо та забезпечення якоет! пщготовки за ОП; 

- здшснювати оргашзацшш та координацшш функцп щодо забезпечення 
осв1тньоТ профами необхщними шформацшними, матер1ально-техшчними 
ресурсами, методичними, шформацшними матер1алами тощо; 

- здшснювати заходи з координацп роботи кафедр у шдготовщ здобувач1в 
освети за ОП, уникнення дублювання матер1алу, непорозумшь тощо; 

- забезпечувати регулярний мошторинг, самоанал13 та перегляд ОП з 
залученням до цих процес1в представник1в вс)х стейкхолдер1в та врахуванням 
Ух думки; 

- сприяти реал1зац11 процедур забезпечення якост1 ОГ1, вчасно реагувати 
на можлив! проблеми або рекомендащУ та зауваження, надаш стейкхолдерами 
або отриман1 в результат! процедур внутр1шнього та зовн]шнього забезпечення 
якост] осв1ти та орган1зовувати заходи з удосконалення ОП та пщвитцення 
якост1 осв1ти за нею; 

- забезпечувати заходи з пщготовки та проходження процедур и 
зовшшнього забезпечення якост1 - акредиташУ ОП; 

- дотримуватися норм етичноУ поведшки, академ1чноУ доброчесност! та 
запоб1гання виникненню конфл1ктних ситуацш на ус1х етапах реал1зац1У ОГ1 та 
зд1йснювати заходи щодо забезпечення дотримання цих норм ус!ма учасниками 
ОСВ1ТНЬОГО процесу. 

6. Прик]нцев1 положения. 
6.1. Вс1 зм1ни та доповнення до даного Положения вносяться шляхом 

видання наказу ректора ушверситету про внесения змш та доповнень або про 
подготовку новоУ редакщУ Положения. 

6.2. 3 моменту затвердження в установленому порядку новоУ редакц|У 
цього Положения, попередне втрачае чинн1сть. 



Прошито та пронумеровано 11 (одинадцять) арк. 


