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Цим положениям регламентуеться порядок оргашзацп та д1яльност1 
шдроздшу - Симуляцшного центру Навчально-наукового шституту якост1 
ОСВ1ТИ ХНМУ, координация його роботи та визначення правового положения в 
структур! Ушверситету. 

1. Загальш положения 
1.1. Симуляцшний центр НН1 ЯО ХНМУ (дал1 - Симуляцшний центр) е 

СТруКТурНИМ П1 ДрОЗД1 ЛОМ НаВЧаЛЬНО-НауКОВОГО 1НСТИТуТу ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ, що 
створений на шдстав1 закону Укра'ши «Про вищу осв1ту» та Статуту 
ушверситету, з метою впровадження симуляцшних метод1в навчання в осв1тнш 
процес за сучасними св1Товпмп практиками та забезпечення максимально! 
безиеки пашент1в \ лжар1в при навчанш, вщпрацюванш та виконанш 
швазивних л1кувально-д1агностичних процедур. 

1.2. У сво1Й д!яльност1 Симуляц^йний центр керуеться Конститущею 
Укра'ши, законами Укра'ши, постановами Верховно!' Ради Укра'ши, Указами 1 
розпорядженнями Президента Укра'ши, декретами, постановами 1 
розпорядженнями Каб)нету М1Н1стр1в Укра'ши, нормативно-правовими актами 
М1н1стерства охорони здоров'я Укра'ши та М1н1стерства осв1ти 1 науки Укра'ши, 
Статутом Ун1верситету, наказами ректора, ркпеннями ВченоТ ради ушверситету, 
цим Положениям та шшими чинними нормативно-правовими актами. 

1.3. Симуляцшний центр працюе вщповщно до перспективного та 
поточного плашв роботи, яю затверджуються директором НН1ЯО ХНМУ. 

1.4. Коло повноважень директора та прашвниюв Симуляцшного центру 
визначаеться посадовими шструкшями, цим Положениям. Оргашзацшна 
форма, структура, чисельний та посадовий склад пра1пвник1в Симуляцшного 
центру затверджуеться в установленому порядку та закршлюеться у штатному 
розпиа Ушверситету. 

2. Мета та основш завдання Симуляц1Йного центру 
2.1. Основним завданням Симуляц1Йного центру е оргашзашя та 

забезпечення навчальноТ, навчально-методичноТ роботи з шдготовки здобувач1в 
фахово'1' передвищо'1 та вищоУ медичио!" осв1ти, медичних кадр1в, л1кар1в-
1нтерн1в, науково-педагопчних прашвниюв, п1двищення квал1ф1кац1Т л1кар1в 
протягом IX безперервного профес1Йного розвитку, 1нших прац1вник1в сфери 
охорони здоров'я, парамедик1в, а також категорп немедичних пра!пвник1в, як1 
бажають навчатися, шдяхом впровадження шновацшних осв1ТН1Х технолог1й в 
медичне навчання з метою оволодшня та вщпрацювання практичних навичок 
надання медичноУ допомоги населению та забезпечення максимально! безпеки 
п а ш е ш т 

2.2. Метою Д1яльност1 Симуляцшного центру с шдвишення якост! 
шдготовки здобувач1в фаховоУ передвишо! та вищоУ медичноТ осв1ти, медичних 
кадр1в, Л1кар1в-1нтерн1в, пауково-педагог1чних прац1вник1в, П1двищеиня 
квал1ф1кац1У лжар1в протягом Тх безперервного профес1Йного розвитку, шших 
прац1вник1в сфери охорони здоров'я, парамедиюв, а також категор1Й 
немедичних прашвниюв, як1 бажають навчатися, шляхом в1дпрапювання ними 
практичних навичок надання медичноТ допомоги населению та забезпечення 
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максимально-! безпеки пащент1в 1 медичного персоналу на шдстав1 
використання симуляцшних метод1в навчання ! впровадження шновацшних 
ОСВ1ТН1Х технолопй. 

2.3. Для досягнення поставленоУ мети Симуляцшний центр здшснюе 
таю завдання: 

1) впроваджуе нов1 технологи симуляцшного навчання для забезпечення 
ШНОВаЦШНОГО рОЗВИТКу СИМуЛЯЦШНоУ ОСВ1ТИ Та ПраКТИЧН01 П1ДГОТОВКИ фаХ1ВЦ1В 
для сфери охорони здоров'я ; 

2) забезпечуе 1 контролюе оволодшня практичними навичками, 
пов'язаними 13 безпосередшм контактом з пащентами, швазивними та з 
нешвазивними втручаннями, що можуть призвести до виникнення небезпеки 
для здоров'я пащент1в, медичними пращвниками, лжарями-штернами та 
молодшими сиешалютами з медичною осв1тою шляхом використання 
технолопй симуляцшного навчання; 

3) здшснюе шдвищення квал1ф1кащУ лжар1в, науково-иедагопчних 
прац1вник1в та сприяе Тх безперервному професшному розвитку, а також шших 
пращвниюв сфери охорони здоров'я, парамедиюв та шших немедичних 
прашвниюв, як! бажають навчатися, зокрема щодо набуття сучасних 
теоретичних знань 1 практичних навичок, засвоення принцишв командноТ 
роботи, в1дпрацювання дпочих протоколов 1 стандарте надання домедичноТ та 
медичноТ допомоги населению та забезпечення максимально'1 безпеки пащетпв; 

4) сприяе формуванню, оволодшню, оцшюванню та шдтримш на 
належному р1вш професшних навичок роботи з сучасним високотехнолопчним 
лжувально-д1агностичним 1 лабораторним обладнанням у медичних 
пращвниюв та шших пращвниюв сфери охорони здоров'я залежно в1д фаху з 
використанням симуляцшного обладнання, медичних манекешв, бюлопчних 1 
В1ртуальних моделей, сучасного програмного забезпечення, комп'ютерного 
моделювання та шновацшних осв1тшх технолопй; 

5) бере участь в наукових достижениях, апробацп нов1Тшх лжувально-
д1агностичних методик, медичного обладнання та матер1ал1в, розробщ 
навчально-методичноУ Л1тератури; 

6) оргашзовуе роботу по впровадженню системи забезпечення якост1 
осв1тньоТ д1яльност1 шляхом приведения и у вщповщшсть до вимог 
м1жнародного стандарту 180 9001:2015; 

7) приймае участь- в оргажзацп та здшсненш (у сшвпраш з шшими 
структурними шдроздшами университету) подготовки здобувач1В фаховоУ 
передвищо'У та вищоТ осв1ти, лп<ар1в-штершв на вс1Х с формах навчання, що 
проводяться в Ушверситетц 

8) сшвпрацюе з шшими структурними шдроздшами Ушвеситету та 
центрами симуляцшного медичного навчання в УкраУш та за ТУ межами щодо 
впровадження шновацшних о с в т п х технологий в навчальний процес на основ1 
вивчення 1 адаптащУ передового М1Жнародного досвщу. 

3. Напрямки д1яльност1 Симуляцтного центру 
Основш напрямки д1яльност! Симуляцшного центру: 



4 

3.1. Участь у розробщ та вдосконаленш шновацшних метод1в засвоення 
теоретичних знань та оволодшня гтрактичними навичками, Тх штеграцп у 
ОСВ1ТН1Й процес Ушверситету. 

3.2. Реал1зац1я программ заход1в 1 поетапного плану впровадження 
симуляцшного навчання в Ушверситет! 

3.3. Розробка 1 формування навчальних модул 1 в (програм, сценарпв) з 
використанням сучасних техшчних засоб1в (медичш тренажери та фантоми, 
симуляцшне обладнання р1зного ступеню складност1, манекени-1м1татори, 
ШТуЧН! 1 бюЛОПЧШ аНЭТОМ1ЧШ МОДеЛ1, В1ртуаЛЬН1 симулятори, комп'ютерш 
модел! та тощо) для практичноТ пщготовки медичних кадр1В, Л1кар1в-штершв 1 
молодших спещал1ст1в з медичною осв1Тою, лжар1в, шших пращвниюв сфери 
охорони здоров'я, парамёдиюв, немедичних пращвниюв, яю бажають 
навчатися, на шслядипломному р1вш. 

3.4. Оргашзащя теоретичноТ та практичноТ пщготовки науково-
педагопчних прашвниюв щодо використання симуляцшного обладнання в 
медичному навчанш (методики викладання, правила використання, гпдходи до 
ощнювання). 

3.5. Оргашзащя та здшснення методичного 1 техшчного забезпечення 
практичних занять з використанням симуляцшних технолопй 1 шновацшних 
метод1в навчання в шслядипломнш медичнш о с в т . 

3.6. Оргашзацшний, методичний 1 техшчний супровщ оцшки р1вня 
професшно'Т пщготовки (практичних навиюв 1 вмшь) та атестацп медичних 
кадр1в, Л1кар1в-1нтерн1в, науково-педагопчних пращвниюв, здобувач1в фахово'Т 
передвищо'Т та вищоТ осв1ти, асшрант1в тощо. 

3.7. Анал1з р1вня практичноТ пщготовки здобувач1в вищо'Т осв1ТИ, 
Л1кар1в-1нтерн1в, слухач1в цикл1в тематичного удосконалення Ушверситету та 
шших медичних лжувальних 1 навчальних заклад1в (за згодою) та надання 
пропозицш щодо вдосконалення навчального пронесу. 

3.8. Розробка методичних та шформацшних матер1ал1в щодо 
використання симуляцшного обладнання та шновацшних навчальних метод1в у 
шслядипломнш медичнш о с в т та безперервному професшному розвитку 
медичних кадр1в. 

3.9. Пошук партнер1в, встановлення 1 пщтримка сшвроб1тництва з 
центрами (шститутами) симуляцшного медичного навчання в УкраТш та за и 
межами, участь в наукових форумах, з'Тздах, конгресах, конференшях, майстер-
класах, виставках та шших заходах М1Жнародного, м1ждержавного, 
нацюнального та мюцевого р1вня з метою залучення найкращого досвщу 
медично'Т осв1ти, впровадження його в навчальний процес, проведения спшьних 
наукових дослщжень, презенташя та популяризащя д1яльност1 Симуляцшного 
центру 1 Ушверситету. 

3.10. Оргашзащя та проведения навчальних семшар1в, майстер-ютаав, 
науково-практичних конференцш для здобувач1В фахово'Т передвищо'Т та вищоТ 
ОСВ1ТИ, Л1Кар1В-1НТер1ПВ, Л1Кар1В, ШШИХ ПраЦ1ВНИК1В сфери охорони здоров'я, 
парамедиюв, немедичних прашвниюв яю бажають навчатися, науковщв та 
науково-педагопчних пращвниюв медичних навчальних заклад1в з 
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використанням сучасних високотехнолопчних засоб1в (медичш тренажери та 
фантоми, симуляцшне обладнання р1зного ступеню складносп, манекени-
1М1ТаторИ, ШТуЧН1 1 6ЮЛОГ1ЧН1 анаТОМ1ЧШ МОДеЛ1, В1ртуаЛЬН1 симулятори, 
комп'ютерш модел1 тощо). 

3.11. 1нш1 завдання що не заборонеш законодавством. 
3.12. Виконання, за дорученням ректора, проректора, директора ННТ ЯО 

ХНМУ, шших функцш. 

4. П о р я д о к Д1ЯЛЫШСТ1 СимуЛЯЦ1ЙНОГО ц е н т р у 
4.1. Режим роботи Симуляцшного центру визначаеться розкладом 

занять, що затверджуеться ректором ушверситету. 
4.2. Навчання в Симуляцшному центр1 здшснюють прашвники, яю 

мають вищу медичну та/або вищу техшчну 1 гумаштарну осв1ту, науково-
педагопчш прац1вники проф1льних кафедр Ун1верситету, яю були в1Д1бран1 та 
пройшли курс навчання з використання симуляц1Йного обладнання, запрошеш 
фах1вц1 з 1нших заклад1в осв1ти, наукових заклад1в та заклад1в охорони 
здоров'я. 

4.3. Складання, ведения та збершання документац11 Симулягцйного 
центру зд1Йснюеться в1дпов1дно до номенклатури справ Навчально-наукового 
1НСТИТуту ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ Х Н М У . 

4.4. Симуляцшний центр взаемод1е з ус1ма структурними гпдрозд1лами 
Ун1верситету, а також з шшими установами, в межах забезпечення виконання 
покладених на нього завдань. 

4.5. Координацию Д1яльност1 Симуляцшного центру здшснюе директор 
Навчально-наукового шституту якост1 осв1ти ХНМУ. 

5. Кер1ВНИЦТВ0 Д1ЯЛЬН1СТЮ Си1У|уЛЯЦ1ЙН0Г0 центру 
5.1. Безпосередне кер1вництво роботою Симуляцшного центру здшснюе 

директор Симуляцшного центру, який призначаеться на посаду та звшьняеться 
з неТ наказом ректора Ун1верситету за поданням проректора з науково-
педагопчно'Т роботи та директора НН1ЯО в установленому чинним 
законодавством порядку. 

5.2. Директор Симуляцшного центру: 
5.2.1. здшснюе кер1вництво роботою Симуляц1Йного центру, забезпечуе 

рацюнальний доб1р кадр!в; 
5.2.2. створюе належн1 умови для орган1зац1'Т навчального процесу 

Симуляцшного центру; < 
5.2.3. вирппуе питания Д1Яльност1 Симуляц1Йного центру в1дпов1дно до 

даного Положения, посадових шструкцш в межах повноважень, делегованих 
ректором Университету; 

5.2.4. забезпечуе виконання поточних 1 перспективиих план1в роботи 
Симуляцшного центру; 

5.2.5. готуе проекта наказов з питань д1яльност1 Симулягпйного центру 1 
подае IX на затвердження в установленому порядку; 
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5.2.6. погоджуе на прийняття на посади та звшьнення з посади 
пращвниюв Симуляцшного центру; 

5.2.7. розподшяе обов'язки М1Ж пращвниками Симуляцшного центру. 
5.2.8. надае подання щодо заохочення та дисциплшарного стягнення до 

пращвниюв Симуляцшного центру в установленому порядку; 
5.2.9. забезпечуе виконання плашв робота Симуляцшного центру; 
5.2.10. зв1туе перед директором Навчально-наукового шституту якост! 

осв1ти ХНМУ. 

6. Права Симуляцшного центру 
3 метою забезпечення виконання своТх завдань Симуляцшному центру 

надаеться право: 
6.1. планувати та здшснювати свою д1яльшсть вщповщно до основних 

завдань, визначених цим Положениям; 
6.2. подавати запита до шших структурних шдроздшв 1 отримувати 

документа, матер1али, шформащю, необхщш для робота Симуляцшного 
центру; 

6.3. одержувати в установленому порядку вщ структурних п1дрозд1л1в 
Ун1верситету 1нформац1Ю, необхщну для виконання покладених на 
Симуляцшний центр завдань; 

6.4. з метою реал1зацп покладених на Симуляц1йний центр завдань 
залучати до робота Симуляцшного центру прашвниюв шших структурних 
шдроздшв, у тому числ! кафедр Ун1верситету в установленому порядку; 

6.5. брати участь в парадах, конференшях, шших заходах навчально-
1нформац1Йного та оргашзацшного характеру Ун1верситету стосовно питань, 
що належать до компетенцп Симуляьпйного центру; 

6.6. подавати на розгляд ректору Университету пропозицп щодо 
вдосконалення робота Симуляцшного центру та оргашзацп осв1тнього процесу 
у Ун1верситет1; 

6.7. брати участь у навчально-методичьпй та науковш робот1, що 
виконуеться Ун1верситетом; 

6.8. шип права, передбачеш чинним законодавством. 

7. Вщповщалыпсть Симуляц^йного центру 
7.1. Симуляцшний центр несе вщповщальшсть за: 
7.1.1. яюсть 1 своечасн1сть виконання завдань 1 функц1й, покладених на 

Симуляцшний центр, а також за повну реалгзащю прав, наданих 
Симуляцшному центру; 

7.1.2. дотримання вимог чинного законодавства та локальних 
нормативних акт1в при зд1йсненн1 завдань, покладених на нього; 

7.1.3. дотримання державних стандарте осв1ти; 
7.1.4. забезпечення безпечних умов проведения осв^тньоТ д1яльностц 
7.1.5. достов1рн1Сть та повноту шформацп, що подаеться до кер1вництва 

Ушверситету; 
7.1.6. збереження державного майна. 
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7.2. Директор Симуляцшного центру несе персональну вщповщальшсть 
за: 

7.2.1. дотримання вимог чинного законодавства в процесп кер1вництва 
роботи Симуляцшного центру; 

7.2.2. своечасне виконання наказ1В 1 розпоряджень ректора Ушверситету; 
7.2.3. надання своечасноУ та достов1рноУ шформащУ про роботу 

Симуляцшного центру; 
7.2.4. виконання покладених на Симуляцшний центр завдань, та за 

результата д1яльност1 Симуляцшного центру; 
7.2.5. Дотримання пращвниками Симуляцшного центру чинного 

законодавства УкраУни, статуту Ушверситету, правил внутр1шнього 
розпорядку, вимог посадових шструкцш та цього Положения. 

7.3. Персональна вщповщальшсть шших пращвниюв Симуляцшного 
центру встановлюеться вщповщними посадовими шструкщями. 

7.4. Пращвники Симуляцшного центру несуть вщповщальшсть за 
розголошення у будь-який споаб персональних даних, яю Ум було доварено або 
яю стали Ум В1ДОМ1 у зв'язку з виконанням ирофес1Йних обов'язк1в, в межах, 
визначених чинним законодавством. 

8. Реоргашзащя та лжв1дац1я гпдрозд1лу 
8.1. Реоргашзащя та лжвщащя Симуляцойного центру здшснюеться за 

наказом ректора университету, в порядку, встановленому чинним 
законодавством УкраУни. 

9. Прикжцев! положения 
9.1. Вс1 зм1ни та доповнення до даного Положения вносяться шляхом 

видання наказу ректора ушверситету про внесения змш та доповнень або 
затвердження новоУ редакц1У Положения про Симуляц1йний центр Навчально-
НауКОВОГО 1ИСТИТуту ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ ХНМУ . 

9.2. 3 моменту затвердження в установленому порядку новоУ редакцй' 
Положения про Симуляц1йний центр Навчально-наукового шституту якост1 
осв1ти ХНМУ, попередне втрачае чиншсть. 

у 

% 



Прошито та пронумеровано 7 (с1м) арк. 


