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1. Загальш положения 
1.1. Положения про систему внутр1шнього забезпечення якосп осв1тньоУ 

д1яльност1 у Харювському нацюнальному медичному ун1верситет1 (дал1 -
Положения) е нормативним документом, що регламентуе забезпечення якост1 
осв1тньо1 д1яльност1 та якост1 вищоУ осв1ти в Харювському нацюнальному 
медичному ун1верситет1 (дал1 - Ушверситет) 1 розповсюджуеться на вс1х 
учасниюв осв1тнього процесу. 

1.2. Систему забезпечення якост1 осв1тньоУ д1яльност1 в Ушверситет1 
розроблено згщно з принципами: 

- в1дпов1дност1 европейським та нацюнальним стандартам якост1 вищоУ 
освгги; 

- автономп закладу вищоУ осв1ти, який несе вщповщальшсть за 
забезпечення якост1 осв1тньо'Т Д1яльност1 та якост1 вищоТ осв1ти; 

- ЗДШСНеННЯ МОШТОрИНГу ЯК0СТ1 0СВ1ТНЬ01 Д1ЯЛЬНОСТ1; 
- академ1чно1 свободи; 
- академ1чно'1 доброчесност1, толерантное^, р1вност1 та справедливости 
- системного пщходу, який передбачае управлшня яюстю осв1тньоТ 

Д1ЯЛЬНОСТ1 на ВС1Х СТаД1ЯХ ОСВ1ТНБОГО процесу; 
- ПОСТ1ЙНОГО П Щ В И Щ е Н Н Я ЯКОСТ1 ОСВ1ТНЬО'У Д1ЯЛБНОСТ1; 
- залучення здобувач1в освгги, науково-педагопчних иращвниюв, 

роботодавщв та шших защкавлених сторш до процесу забезпечення якост1 
0СВ1ТНБ01 Д1ЯЛБНОСТ1; 

- шщ1ативи та лщерства; 
- в1дкритост1 шформащ'Т на ВС1Х етапах забезпечення якост1 осв1тньоУ 

Д1ЯЛЬНОСТ1. 
1.3. Положения розроблено на шдстав1 таких нормативно-правових 

акпв: 
- Закону УкраУни «Про вищу осв1ту»; 
- Закону УкраУни «Про осв1ту»; 
- Указу Президента Украши вщ 20.03.2008 р. № 244/2008 «Про 

додатков1 заходи щодо пщвищення якост1 осв1ти в УкраУш»; 
- Постанови Кабшету Мшютр1в УкраТни вщ 06.12.2017р. № 947 «Про 

утворення Державно'Г служби якост1 осв1ти УкраУни»; 
- Наказу Мшютерства освгги 1 науки УкраУни вщ 19.02.2015р. №166 

«Деяю питания оприлюднення шформащ'Т про Д1яльнють ВИЗ»; 
СтратепУ розвитку медичноУ осв1ти в УкраТш, схваленоУ 

розпорядженням Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 27 лютого 2019 р. № 95-р; 
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- Наказу Мшютерства охорони здоров'я УкраТни В1Д 22.03.2004р. №148 
«Про заходи щодо реал1заци положень БолонськоТ декларацп в систем1 вищоТ 
медичноТ та фармацевтичноТ осв1ти»; 

- «Стандартов 1 рекомендацш щодо забезпечення якост1 в Европейському 
простор! вищоТ осв1ти», СвропейськоТ асощацп 13 забезпечення якост1 вищо'Т 
освгги; 

- Нацюнального стандарту УкраТни ДСТУ 180 9001:2015 «Системи 
управлшня як1стю»; 

- Статуту ХНМУ; 
Концепцп розвитку Харювського нацюнального медичного 

ушверситету на 2015-2025 роки;. 
- Положения про оргашзащю осв1тнього процесу у Харювському 

нацюнальному медичному ушверситет1; 
- Кодексу академ1чно'Т доброчесност1; 
- Комплексного плану робота ХНМУ та шших нормативно-правових 

докуменпв. 

2. Основн1 завдання внутр1шньоТ системи забезпечення якост! освггньоТ 
Д1ЯЛБНОСТ1 

2.1. Система внутр1шнього забезпечення якост1 осв1тньоУ д1яльност1 в 
Ун1верситет1 передбачае зд1Йснення таких завдань: 

- здшснення як1сно'Т осв1тньо'Т Д1ЯЛЬНОСТ1, яка забезпечуе здобуття 
особами вищо'Т осв1ти в1дпов1дного ступеня за обраними ними 
спещальностями; 

- удосконалення контролю за осв1тшм процесом та як1стю шдготовки 
фах1вц1в на вс1х етапах та р1внях навчання; 

- визначення та унормування основних процедур та процес1в осв1тньо'Т 
д1яльност1, принцип1в та процедур забезпечення якост1 осв1ти; 

- здшснення мошторингу та пер1одичного перегляду осв1тшх програм; 
забезпечення врахування вимог стейкхолдер1в (здобувач1в, 

роботодавц1в, орган1в влади, академ1чно'Т сп1льноти та 1н.) та тенденцш й 
особливостей ринку прац1, галуз1, репону, при орган1зацп та реал1зацп 
п1дготовки здобувач1в вищо'Т осв1ти за осв1тн1ми програмами, пщготовка за 
якими зд1йснюеться в ун1верситет1; 

- забезпечення оргашчного поеднання у осв1тн1й д1яльност1 осв1тньо'Т, 
науково'Т та 1нновац1ЙноТ складових; 

- сприяння постшному П1двищенню якост1 навчально-методичного 
забезпечення осв1тнього процесу, його оновленню, впровадженню 
1нновац1Йних педагог1чних метод1в та технолог1й; 
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- здшснення науковоТ д1яльност1 шляхом проведения наукових 
дослщжень, шдготовки наукових кадр1в 1 використання отриманих 
результатов в освггньому процесц 

- забезпечення перюдичного ощнювання д1яльност1 кафедр та 
пщроздшв ушверситету, науково-педагопчних пращвниюв, здобувач1в 
осв1ти та оприлюднення результате таких ощнювань. Подальший розвиток 
системи ощнювання результате д1яльност1 в Ушверситет1; 

- систематичне застосування визначених та оприлюднених правил та 
процедур щодо вс1х сфер та еташв осв1тнього процесу та осв1тньоТ 
Д1ЯЛЬНОСТ1; 

- забезпечення шдвищення квал1ф1кацп педагопчних та науково-
педагопчних кадр1в, застосування справедливих та прозорих процедур 
набору, просування 1 професшного розвитку викладацького складу; 

- достатне фшансування навчальноТ 1 викладацькоТ д1яльност1 та 
забезпечення наявност1 адекватних 1 загальнодоступних навчальних ресурав 
для оргашзацп осв1тнього процесу за вс1ма осв1тшми програмами в 
Ун1верситет1; 

- зб1р, анашз та використання необхщноТ шформацп для ощнки якост1 
осв1ти в Ун1верситет1 та забезпечення прийняття ефективних управлшських 
ршень з цих питань; 

- забезпечення дотримання академ1чноТ доброчесност1 та розвиток 
культури академ1чно1 доброчесност1 в Ушверситет1; 

- формування умов до ефективного використання та подальшого 
розвитку шформацшних систем для управлшня осв1тшм процесом; 

- встановлення м1жнародних зв'язюв та провадження м1жнародноТ 
д1яльност1 в галуз1 осв1ти та науки; 

- забезпечення публ1чност1 шформацп про Д1яльшсть Ушверситету, 
0СВ1ТН1 програми, ступеш вищоТ освгги та квал1ф1кацп; 

- подальший розвиток та посилення системи внутр1шнього забезпечення 
якост1 осв1ти в Ушверситет1 (пол1тика, нормативне та оргашзацшне 
забезпечення). 

/ 
3. Функцп внутр1шньо1 системи забезпечення якост1 освггньоТ 

Д1ЯЛВНОСТ1 
Функщями системи внутр1шнього забезпечення якост1 осв1тньоТ 

д1яльност1 в Ун1верситет1 е: 
3.1. Координащя дш вс1х суб'ект1в освггньо1 д1яльност1 Ушверситету. 
3.2. Розробка, подготовка до затвердження, затвердження, мошторинг та 

перюдичний перегляд осв1тшх програм. 
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3.3. Запровадження та шдтримка студентоцентрованого пщходу в 
ОСВ1ТШЙ Д1ЯЛБНОСТ1. 

3.4. Регулярный перегляд та вдосконалення зм1сту та перелжу осв1тшх 
компоненпв, навчально-методичного забезпечення осв1тнього процесу. 

3.5. Розробка, впровадження та удосконалення документованих 
процедур, що регламентують окрем1 процеси та процедури внутршньо'Т 
системи забезпечення якост1 освгги. 

3.6. Забезпечення шдвищення квашфжацп педагопчних, наукових 1 
науково-педагопчних пращвниюв. 

3.7. Забезпечення якост1 викладацького складу ушверситету, академ1чно'Т 
та професшно'Т в1дпов1дност1 науково-педагопчних пращвниюв Ух 
професшним обов'язкам. 

3.8. Впровадження шновацшних технолопй та методик викладання. 
3.9. Забезпечення академ1чно'Т доброчесност1 та просування культури 

академ1чно'Т доброчесность 
3.10. Регулярний зб1р та анал13 шформацп стосовно якост1 осв1ти й 

використання и для прийняття вщповщних управлшських р1шень: 
- суб'ективно'Т: шформащя вщ стейкхолдер1в (здобувач1в осв1ти, 

викладач1в, роботодавщв, випускниюв 1 ш.) щодо ОСВ1ТН1Х програм, навчання 
1 викладання, наукових дослщжень, управлшських процес1в та шших 
аспекпв забезпечення якост1 осв1ти; 

- об'ективно'Т: проведения ректорських контрол1в знань, зб1р 1 анашз 
результате навчання (поточних, шдсумкових, СДК1, КРОКи). 

3.11. Оприлюднення шформащ'Т з р1зних аспекпв мошторингу якост1 
осв1ти, внутр1шня та зовшшня комушкащя 31 стейкхолдерами, забезпечення 
доступност1 для академ1чно'Т спшьноти та стейкхолдер1в важливоТ шформацп 
про Д1яльн1сть Ушверситету та яюсть осв1ти. 

3.12. Забезпечення публ1чност1 шформацп про осв1тш програми, ступеш 
вищо'Т осв1ти та квал1ф1кацп, осв1тню та наукову д1яльшсть Ушверситету. 

3.13. Забезпечення наявност1 необхщних ресурс1в для оргашзацп 
•г 

ОСВГГНЬОГО процесу. 
3.14. Здшснення регулярного оцшювання д1яльност1 кафедр, гпдроздшв, 

науково-педагопчних 1 педагопчних пращвниюв, здобувач1в вищо'Т осв1ти. 
3.15. Постшний мошторинг сучасних тенденцш розвитку галуз1, 

репональних потреб 1 особливостей, наукових досягнень та тенденцш 
розвитку осв1тньо'Т д1яльност1, потреб ринку пращ, контроль та мошторинг 
ЯК0СТ1 ОСВ1ТИ ЗЭДЛЯ ПОСТШНОГО оновлення ОСВ1ТН1Х програм, 'Тх компоненпв, 
зм1сту, метод1в та технологш навчання 1 постшного зростання якоси осв1ти в 
Ушверситетг 
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3.16. Подальший розвиток та широке використання шформацшних 
систем в освггньому процеа для шдвищення ефективност1 управлшня ним. 

3.17. Комушкащя з акредитащйними органами Мшютерства осв1ти 1 
науки УкраУни, Мшютерства охорони здоров1 я УкраТни та Нацюнальним 
агентством 13 забезпечення якост1 вищо'1 осв1ти, м1жнародними оргашзашями 
в сфер1 забезпечення якост1 освгги. 

3.18. Виконання шдроздшами, сшвробггниками та здобувачами вищоУ 
осв1ТИ вимог зовшшшх та внутр1шн1х нормативних документ1в щодо 
зд1йснення осв1тньоУ Д1ЯЛЬНОСТ1 та забезпечення якост1 осв1ти в Ун1верситет1 
в межах своУх функц1ональних обов'язк1в та повноважень. 

4. Структурш п1дрозд1ли та посадов! особи, як1 залучен1 до 
В Н у т р 1 Ш Н Ь 0 1 системи забезпечення ЯКОСТ! 0СВ1ТНЬ01 Д1ЯЛЬН0СТ1 

4.1. Забезпечення якост1 осв1тньо1 д1яльност1 в межах виконання 
функщональних обов'язюв покладаеться на: 

4.1.1. Ректора Ушверситету; 
4.1.2. Проректор1в з науково'1 та науково-педагопчно'1 роботи; 
4.1.3. Вчену раду Ушверситету; 
4.1.4. Навчально-науковий шститут якост1 осв1ти; 
4.1.5. Навчально-науковий 1нститут шслядипломноТ осв1ти ХНМУ, 

Навчально-науковий 1нститут з шдготовки 1ноземних громадян ХНМУ; 
4.1.6. Навчально-методичний вщдш; 
4.1.7. В1ддш м1Жнародних зв'язк1в; 
4.1.8. Гарант1в осв1тн1х програм; 
4.1.9. Член1в проектних груп та труп забезпечення; 
4.1.10. Факультета, декашв; 
4.1.11. Вчеш ради факультете (1нститут1в); 
4.1.12. Кафедри, Ух зав1дувач1в та вщпов1дальних за як1сть осв1ти; 
4.1.13. Центральну методичну ком1С1Ю та фахов1 методичн1 ком1Сп; 
4.1.14. Науково-педагопчних прац1вник1в; 

г 

4.1.15. Студентське самоврядування; 
4.1.16. Наукове товариство студенев, асшрант1в, докторант1в 1 молодих 

учених ХНМУ; 
4.1.17. Пщроздши ун1верситету, зад1яш в орган1зац11 осв1тньоУ д1яльност1 

та формуванш 1 розвитку осв1тнього середовища та шше. 
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5. Забезпечення та вдосконалення якост1 осв1тньоТ д1яльност1 
5.1. Забезпечення якост1 осв1тньо'Т д1яльност1 здшснюеться в 

Ушверситет1 шляхом забезпечення якост1 управлшських та осв1тшх процес1в, 
з урахуванням якосп пщготовки студент1в, зокрема: 

- ЯЮСТЬ ОСВ1ТН1Х ПРОГРАМ та IX ОСВ1ТН1Х компоненте; 
- яюсть викладання; 
- яюсть оргашзацшного, методичного та матер1ально-техшчного 

забезпечення осв1тнього процесу; 
- яюсть навчання здобувач1в вищо'Т осв1ти; 
- ВЩИОВЩНЮТЬ ВИИуСКНИЮВ ВИМОГаМ стандарт1в вищо'Т ОСВ1ТИ щодо 

набутих компетентностей; 
- мошторинг якост1 осв1ти, оприлюднення його результате та 

використання для розробки управлшських р1шень щодо подальшого 
вдосконалення якост1 осв1ти; 

- вдосконалення та розвиток системи внутр1шнього забезпечення якост1 
ОСВ1ТНЬО'Т Д1ЯЛЬНОСТ1. 

5.2. Забезпечення та вдосконалення якост1 осв1тньо'Т д1яльност1 
реал1зуеться через активну залучешсть, вщиовщальшсть, ш1щатившсть, 
взаемну вимоглив1сть, здатшсть приймати необхщш р1шення на вс1х р1внях 
управлшня Ушверситету (лщерство) вс1х суб'екпв внутргшньоТ системи 
забезпечення якост1 освгги, визначених в п. 4 даного Положения. 

5.3. Реагпзащя Навчально-науковим шститутом якост1 осв1ти ХНМУ 
оргашзацшних, координуючих та сервюних завдань та функцш 13 
забезпечення якост1 осв1ти, у вщповщност1 до Положения про Навчально-
НауКОВИЙ ШСТИТуТ ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ ХНМУ. 

6. 1нформацШне забезпечення якоет1 освггньоУ д1яльност1 
6.1. Ушверситет мае офщшний веб-сайт, на якому розм1щена основна 

шформащя про його Д1ЯЛЬН1СТЬ, внутр1шн1 документи, що пов'язаш 3 

оргашзащею осв1тнього процесу. 
6.2. Пщвищення якосп освпнього процесу забезпечуеться шляхом 

використання Автоматизовано'Т системи управлшня, яка включае до себе 
р1зн1 модул1 за напрямами робота в ушверситеть 

6.3. Для посилення шформацшного забезпечення якосп освпньоТ 
д1яльност1 та ведения освпньоТ д1яльност1 в зм1шаному та дистанцшному 
формат! диверсифжовано застосовуються шформацшш ресурси (зокрема, 
платформа дистанцшного навчання ХНМУ в МоосИе, О 8ш1 (в т.ч., Ооо§1е 
Мее1, Мюговой Теагпз). Використання шформацшних технологш в освпнш 
д1яльност1 постшно удосконалюеться та розвиваеться. 
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6.4. Науковою б1блютекою використовуються спещал1зоваш програмш 
продукта для автоматизацп ТТ Д1яльност1 (розм1щення навчально-методичних 
та наукових матер1ашв, репозитарш, бази даних теспв, обслуговування 
вщдшених користувач1в тощо): 

- ПЗ АБ1С 1РБ1С64 (Наукова б1блютека); 
- ПЗ ]оош1а (сайт НауковоТ б1блютеки); 
- ПЗ Э8расе (Репозитарш ХНМУ); 
- 118МЬЕ-Кх (програма тест1в з шдготовки до 118МЬЕ/1РОМ - за 

передплатою). 

7. Ощнювання здобувач1в вищоУ осв1ти, науково-педагоНчних 
пращвниюв Ушверситету 

7.1. Ощнювання результате д1яльност1 науково-педагопчних 
пращвниюв та колектив1в зд1Йснюеться за рейтинговою системою 
ощнювання науково'Т, навчальноТ, навчально-методично'Т роботи та 1н. 
В1ДПОВ1ДНО до Положения про оц1нювання науково-педагопчно'Т д1яльност1 
кафедр та структурних шдроздшв Харк1вського нац10нального медичного 
ун1верситету. 

7.2. Даш для ощнювання е вщкритими та вносяться до штерактивних баз 
«Рейтинг-онлайн Харювського нащонального медичного ушверситету» та 
«Наука-онлайн Харювського нащонального медичного ушверситету». 

7.3. Оприлюднення результате здшснюеться кафедрами у форм1 зв1ту за 
шдсумками оц1нювання науково-педагопчно'Т д1яльност1 кафедр та 
структурних П1 дрозд 1Л1В 1 раз на р1к по зак1нченн1 навчального року. 

7.4. Ощнювання усшшност1 здобувач1в осв1ти Ун1верситету проводиться 
В1ДПОВ1ДНО ДО 1нСТруКЦП 3 ОЦ1НЮВаННЯ навчальноТ Д1ЯЛЬНОСТ1 при 
Свропейськхй кредитно-трансферн1й систем! оргашзацп навчального процесу 
у ХНМУ та Положения про оргашзащю осв1тнього процесу в ХНМУ. 
Система ощнювання знань здобувач1в вищо'Т осв1ти включае таю види 
контролю: вх1дний, поточний, ректорський контроль, п1дсумковий та 
атестац1Ю. 

7.5. Форми проведения та критерп ощнювання контрол1В визначаються у 
осв1тн1й програм1 та програм1 навчальноТ дисципл1ни. 

7.6. Рейтингове ощнювання усшшност1 здобувач1в вищо'Т осв1ти 
зд1Йснюеться за результатами останнього семестрового контролю за кожним 
факультетом, курсом 1 за кожною спещальшстю (напрямом шдготовки) на 
шдстав1 набраних здобувачами вищо'Т осв1ти за результатами останнього 
семестрового контролю рейтингових бал1в в!дпов1дно до Положения про 
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стипещцальне забезпечення студентов, юпшчних ординатор1в, асшранпв та 
докторант1в Харювського нащонального медичного ушверситету. 

7.7. Ощнювання здобувач1в вищоУ осв1ти, науково-педагопчних 
пращвниюв та пщроздЫв Ушверситету спрямовано на виявлення кращих 
практик, мотивацно професшного зростання та розвитку, шдтримку науковоУ 
та шновацшноУ д1яльност1, розвиток педагопчноУ майстерност1, публ1чне 
визнання досягнень пщроздшв, науково-педагопчних пращвниюв та 
здобувач!в осв1ти в сфер1 осв1тньоУ, науковоУ, оргашзацшноУ та виховноУ 
Д1ЯЛБНОСТ1. 

7.8. Система ощнювання здобувач1в вищоУ осв1ти, науково-педагопчних 
пращвниюв та пщроздшв Ушверситету постшно розвиваеться та 
удосконалюеться з урахуванням розвитку та сучасних тенденцш сфери вищоУ 
осв1ти та науки, штерепв стейкхолдер1в. 

8. Забезпечення пщвищення квалЁфжапн педагопчних, науково-
педагопчних ПраЦ1ВНИК1В 

8.1. Шдвищення квал1ф1кащУ е необхщною умовою усшшноУ 
професшноУ Д1яльност1 педагопчних, науково-педагопчних пращвниюв та 
забезпечення якост1 осв1ти в Ушверситетг Наявшсть шдвищення 
КВАЛ1Ф1КАЦ11, ЙОГО НАПРЯМ ТА ВЩПОВЩНЮТЬ ПрофеСШНШ Д1ЯЛЬНОСТ1 

враховуються пщ час обрання за конкурсом на посаду науково-педагопчного 
пращвника, продовження трудових вщносин, а також розподш навчального 
навантаження. 

8.2. Педагопчш та науково-педагопчш пращвники Ушверситету не 
рщше одного разу на 5 роюв пщвищують свою квал1ф1кащю в ХНМУ та 
1нших закладах вищоУ осв1ти, вщповщних наукових, осв1тньо-наукових 
установах та оргашзащях як в УкраУш, так 1 за и межами. Обсяг шдвищення 
квал1ф1кащУ за останш 5 роюв не може бути меншим шж шпсть кредит1в 
е К Т С ( 1 8 0 год.). 

8.3. Умови оргашзаци пщвищення квашфжащ'У педагопчних та науково-
педагопчних пращвниюв Ушверситету, визнання Ух результате 
визначаються в Положенш про пщвищення квал1ф1кащУ науково-
педагопчних та педагопчних пращвниюв Харювського нащонального 
медичного ушверситету. 

8.4. В Ун1верситет1 1снуе власна система пщвищення квал1ф1кащУ 
педагопчних та науково-педагопчних пращвниюв, яка реашзуеться на основ1 
Програми та Плану шдвищення педагопчноУ квал1ф1кащУ науково-
педагопчних й педагопчних пращвниюв та забезпечення Ухнього 
безперервного професшного розвитку на календарний рж. 
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8.5. Система шдвищення квал1фжацп включае до себе цикли 
шдвищення педагопчно'Т квал1фжацп (в межах наявно'Т лщензп МОН 
Укра'Тни), внутр1шньоун1верситетську систему шдвищення квал1фжацп 
(зокрема - цикли «Школа молодого викладача», «Школа досвщченого 
лектора» та шин), здобуття другоТ вищоТ осв1ти, а також проведения 
конференцш, семшар1в, майстер-клас1в тощо. 

9. Забезпечення публ1Чност1шформацп про Ушверснтет, освггш 
програми, ступеш вищоТ осв1ти та квал1ф1кацп 

9.1. Публ1чн1сть шформацп про д1яльшсть Ушверситету забезпечуеться 
шляхом: 

- розм1щення шформацп, яка шдлягае обов'язковому оприлюдненню 
в1дпов1дно до вимог Закону Укра'Тни «Про вищу осв1ту», на офщшному веб-
сайт! Ун1верситету; 

- розм1щення 1нформащ'Т та документ1в, пов'язаних з орган1зац1ею 
осв1тнього процесу на офщшному веб-сайт1 Ун1верситету; 

- постшного вдосконалення оф1Ц1Йного веб-сайту Ун1верситету 
(ушфшащя, збшьшення кшькост1 1нформащйних стор1нок, забезпечення 
пошуково'Т 1ндексацп та оновлення шформацп', тощо). 

9.2. 1нформац1я, що оприлюднюеться на офщшному сайт1 Ун1верситету, 
систематично оновлюеться. 

10. Забезпечення ефектнвноУ системи дотримання а к а д е м 1 ч н о 1 

доброчесност1 та розвиток культури академ1чно'1 доброчесност1 
10.1. Ефективнють системи дотримання академ1чноТ доброчесност1 та 

розвиток культури академ1чноТ доброчесност1 забезпечуеться шляхом: 
- розвитку та удосконалення нормативного забезпечення дотримання 

академ1чно'Т доброчесност1 в Ушверситетц 
- оновлення та шдтримання в актуальному стан1 стор1нки «Академ1чна 

доброчесн1сть» на оф1цшному сайт1 Ушверситету; 
•г 

- ознайомлення учасник1в академ1чного процесу з Кодексом академ1чноТ 
доброчесност1 ХНМУ та Тх зобов'язаннями щодо його дотримання зокрема -
шляхом включения основних положень Кодексу до трудових договор1в 
пращвниюв Ушверситету, а також до договор1в (контракте) м1ж 
Ушверситетом та здобувачами вищо'Т осв1ти; 

- проведения регулярних ОСВ1ТН1Х заход1в для здобувач1в вищоТ осв1ти та 
викладач1в з питань академ1чно'Т доброчесност1, в тому числ1 1 
сертифжованих курс!в; 
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- перев1рка текстовых документе, дисертацшних роб1т, з в т в за науково-
досл1дними роботами, наукових публ1кацш, матер1ал1в наукових форум1в, 
навчально'Т л1тератури, навчально-методичних видань та засоб1в навчання на 
наявшсть текстових запозичень за допомогою техшчних можливостей 
програми «ИшсЬеск». 

10.2. Розробка та впровадження заход1в 13 сприяння формування 
культури академ1чно'1 доброчесност1 д1ючою в Ушверситет1 групою сприяння 
академ1чн1Й доброчесность 

10.3. Розгляд скарг та конфл1кпв з питань академ1чно'Т доброчесносп 
Ком1С1ею з академ1чно'Т доброчесност1, етики та управлшня конфлштами 
ХНМУ у в1дпов1дност1 з Д1ючими нормативними документами. 

11. Прикшцев! положения 
11.1. Вс1 зм1ни та доповнення до даного положения вносяться шляхом 

видання наказу ректора университету про внесения змш та доповнень або про 
затвердження ново'Т редакци положения. 

11.2. 3 моменту затвердження в установленому порядку новоТ редакцп 
Положения про систему внутршнього забезпечення якост1 осв1тньо1 
д1яльност1 Харювського национального медичного ушверситету, попередне 
втрачае чиннють. 

** 



Прошито та пронумеровано 11 (одинадцять) арк. 


