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Цим положениям регламентуеться порядок оргашзацп та д1яльносп 
шдроздшу - НавчальноТ лабораторп мошторингу та систем управлшня яюстю 
осв1ти Навчально-наукового шституту якост1 освгги ХНМУ, координащя його 
роботи та визначення правового положения в структур: ушверситету. 

1.3агальш положения 

1. Навчальна лаборатор1я мошторингу та систем управлшня яюстю освгги 
(дали - НЛМ СУ ЯО) е структурним шдроздшом Навчально-наукового 
шституту якост1 освгги ХНМУ (дал1 - НН1 ЯО) Харювського нащонального 
медичного ушверситету (дал1 - ХНМУ) та шдпорядкована безпосередньо 
директору НН1 ЯО. 

Повне найменування англшською мовою: ТЬе Т г а т т § ЬаЬога1огу 1Ъг 
Мош1опп§ апс! (^иаН^у Ейисаиоп Мапа§етеп1 8уз1;ет (ТЬМ0ЕМ8) оГ КИагЫу 
Ка11опа1 Мес11са1 ип1уегз11;у 

2. У сво1Й д1яльност1 НЛМ СУ ЯО керуеться Законами УкраТни «Про 
осв1ту», «Про вишу осв1ту» та 1ншими законодавчими та нормативними актами, 
наказами МОН 1 МОЗ УкраТни стосовно вищо'Г та вищо'1 медично'Т осв1ти, 
нормативними документами Нац1онального агентства \з забезпечення якост1 
вищоТ осв1ти, Статутом ун1верситету, наказами ректора, ршеннями ВченоТ 
ради, цим Положениям та шшими чинними нормативно-правовими актами. 

3. НЛМ СУ ЯО працюе вцщовщно до плашв (довгострокових, р1чних та 
комплексного плану роботи), що затверджуються директором НН1 ЯО ХНМУ. 

4. Повноваження зав1дувача та прац1вник1в НЛМ СУ ЯО визначаються 
посадовими шструкщями та цим Положениям. Оргашзацшна форма, структура 
НЛМ СУ ЯО затверджуються в установленому порядку та закршлюеться у 
штатному розпис1 ХНМУ. 

2.Мета, основн1 завдання та функцн НЛМ СУ ЯО 

2.1. Метою д1яльност1 НЛМ СУ ЯО е централ1защя та впровадження нових 
ТеХНОЛОПЙ 1 МеТОДИК МОН1ТОрИНГу ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ в ХНМУ. 

2.2. Основними завдаинями НЛМ СУ ЯО е: 
2.2.1. Розробка та оргашзащя впровадження мониторингу якосп вищоТ 

медично'Т осв1ТИ. 
2.2.2. Оргашзащя та проведения систематичного мошторингу якост1 

осв1тньо'Т д!яльност1 здобувач1в вищоТ осв1ти ХНМУ та формування на Ц1Й 
основ1 рекомендац!Й щодо покращення ус1х складових навчального процесу. 

2.2.3. Розробка та запровадження заход1в з оргашзацп багатор1внево'Т, 
пост1Йно д1Ючо'Т системи п1дготовки до складання л1ценз1йно-1нтегрованого 
1спиту, проведения анал1зу 1снуючоТ системи пщготовки студент1в до складання 
1нтегрованих тестових юпит1в р1вня «Крок-1», «Крок-2», 1спиту з англшсько'Т 
мови профес1Йного спрямування. 

2.2.4. Оргашзащя 1 забезпечення проведения ректорського контролю знань 
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здобувачгв осв1ти з метою внутршньо'Г перев1рки стану шдготовки до 
проходження атестацп та складання единого державного квал1фпсацшного 
1спиту (дал1 - СДК1) 1 отримання шформацп про яюсть оргашзацн навчального 
процесу на кафедрах, визначення р1вня якост] викладання навчальних 
ДИСЦИПЛШ. 

2.2.5. Анашз результат1в ректорського контролю знань здобувач1в осв1ти з 
метою складання анал!тичних 1 статистичних з в т в щодо шдвищення р1вня 
оргашзацн та контролю якост1 тестування. 

2.2.6. Вдосконалення практики проведения системного мошторингу знань 
здобувач1в ушверситету на основ1 банку тестових завдань СДК1 «Крок-1», 
«Крок-2», 1спиту з англ1йськоТ мови професшного спрямування. 

2.2.7. Анал1з 1 узагальнення стану осв1тньо1 д1яльност1 та висв1тлення 
результат1в роботи ХНМУ в наукових виданнях, участь в семшарах, 
конференциях, присвячених монгторингу якост1 осв1ти, навчанню здобувач1в 
медичних вищих навчальних заклад1в практичним навичкам. 

2.2.8. Сприяння пост1Йному п1двищенню системи управл1ння якост1 вищо'1 
осв1ти, впровадженню 1нновац1Йних педагопчних метод1в та технолопй. 

2.2.9. Вдосконалення та розвиток системи внутр1шнього забезпечення 
якост1 осв1тньо1 д1яльност1 в ХНМУ, спрямовано'Г на п1двищення якост1 надання 
ОСВ1ТН1Х послуг Та практично'1 П1ДГОТОВКИ ЗДОбувач1в ВИЩ01 ОСВ1ТИ. 

2.2.10. Впровадження нових технолопй та пщход1в до оргашзацн 
навчального процесу для забезпечення якост1 пщготовки фах1вц!в. 

2.2.11. ГПдведення пщсумк1в, анал1з роботи по впровадженню шновацшних 
розробок в освгтньо-виховний процес. 

2.2.12. Зб1р статистично"1 1нформацп про яюсть освггньоГ д1яльност1 в 
ХНМУ, у тому числ1 вивчення незалежних ун1верситетських рейтинпв та 
державно!' статистики. 

2.2.13. Координащя роботи щодо вдосконалення системи внутр1шнього 
рейтингу та оцшювання науково-педагопчно'Г д1яльност1 кафедр. 

2.2.14. Оргашзащя та координащя шдвищення профес1ЙноГ педагопчно'1 
квал1ф1кацп науково-педагопчних та педагопчних прац1вник1в ХНМУ. 

2.2.15. Координащя д1яльност1 13 дотримання та розвитку культури 
академ1чно'1 доброчесноеп в ХНМУ. 

2.2.16. Здшснення перев1рки на наявн1сть текстових запозичень у 
навчально-методичних матер1алах (п1дручниках, пос1бниках, рекомендащях, 
вказ1вках та 1нших документах). 

2.2.17. Оргашзащя мошторингу о с в т п х програм. ^ 
2.2.18. Оргашзацшна та консультативна шдтримка та участь в перегляд1 

ОСВ1ТН1Х програм. 
2.2.19. Оргашзацшна шдтримка пщготовки та проведения акредитацш ОП. 
2.2.20. Забезпечення роботи щодо внесения та шдтримки в актуальному 

сташ шформацп про види д1яльност1 ун1верситету в Сдин1й державнгй 
електроннш баз1 з питань осв1ти (дшп - СДЕБО), в1дпов1дно до модул1в та 
РОЗД1Л1В бази. 

2.2.21. Акумулювання шформацп щодо акредитацп, мон1торингу та 
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перегляду освггшх програм. 
2.2.22. Участь у шдготовщ статистичних та шших звгав, матер1ал1в до 

ЗВ1ТНИХ доповщей ректора 1 проректора з науково-педагопчноГ роботи, 
анаштичних довщок щодо навчально-методичноУ роботи ХНМУ. 

2.2.23. Забезпечення та координация роботи Лвтоматизовано1 системи 
управлшня (дал1 -АСУ). 

2.2.24. Виконання шших доручень директора НШ ЯО ХНМУ. 
2.2.25. Дотримання правил внутршнього розпорядку ХНМУ. 

З.Права НЛМ СУ ЯО 

3 метою забезпечення виконання своУх завдань та обов'язюв, НЛМ СУ ЯО 
надаеться право: 

3.1. Планувати та здшснювати свою Д1яльшсть вщповщно до основних 
завдань, визначених цим Положениям. 

3 . 2 . ПрОВОДИТИ МОШТОрИНГ ЯКОСТ1 0СВ1ТНЬ01 Д1ЯЛЬНОСТ1 в ХНМУ. 
3.3. Одержувати в межах свое!" компетенщУ для здшснення мошторингу 

системи упраВЛ1ННЯ ЯКОСТ1 0СВ1Т1ТНЬ01 Д1ЯЛЬНОСТ1 у П1ДрОЗД1Л1В ушверситету, 
кафедр та деканат1в, актуальну шформащю з питань, що стосуються Тх 
Д1ЯЛЬНОСТ1. 

3.4. Подавати запити до 1нших структурних п1дрозд1Л1в 1 отримувати 
документа, матер1али, 1нформац1ю, необх1дн1 для роботи НЛМ СУ ЯО. 

3.5. Зв1тувати кер1вництву НН1 ЯО про стан справ у робот1 шдроздшу. 
3.6. Надавати кер1вництву НН1 ЯО сво'1 пропозицп щодо пол1пшення 

роботи НЛМ СУ ЯО. 
3.7. Користуватися централ1зованим матергально-техшчним забезпеченням 

ун1верситету. 
3.8. Користуватись системами зв'язку 1 комун1кацш ХНМУ. 
3.9.1нпи права, передбачен1 законодавством. 

4.0бов'язки НЛМ СУ ЯО 

Основними обов'язками сп1вроб1тник1в НЛМ СУ ЯО е забезпечення: 
4.1. Вчасного, яюсного 1 повного виконання визначених цим Положениям 

завдань 1 функцш. 
4.2. Суворого дотримання вимог чинного законодавства, державних 

стандарт1в та шших нормативно-правових акт1в, що стосуються оргашзацп 
навчального процесу та його науково-методичного, шформацшного та 
матер1ально-техн1чного забезпечення. 

4.3. Збершання в установлений нормативними вимогами термш 
документ1в, що стосуеться роботи НЛМ СУ ЯО. 

4.4. Вдосконалення оргашзацп роботи НЛМ СУ ЯО. 
4.5. Дотримання правил внутргшнього трудового розпорядку ХНМУ. 
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5.Реоргашзащя та лжвщащя 

5.1. Реоргашзащя та лшввдащя НЛМ СУ ЯО здшснюеться наказом ректора 
ушверситету в порядку, встановленому чинним законодавством Украши, 
Статутом ушверситету. 

б.Прикшцев! положения 

6.1. ВС1 зм1ни та доповнення до даного Положения вносяться шляхом 
видання наказу ректора ушверситету про внесения змш та доповнень або про 
шдготовку новоГ редакц11 Положения. 

6.2. 3 моменту затвердження ново'1 редакцн Положения, попередне втрачае 
ЧИНН1СТБ. 

г 



Прошито та пронумеровано 5 (п'ять ) арк. 


