
УГОДА
про створення інноваційного освітньо-науково-практичного консорціуму

«Університетська клініка»

м. Київ ___________2019 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка в особі ректора
Губерського Л. В. та Державна наукова установа «Науково-практичний центр

*  •

профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами в особі 
директора Дячука Д. Д., які разом іменуються Учасники, а окремо -  Учасник, 
уклали цей договір в рамках реалізації Меморандуму про створення інноваційного 
освітньо-науково-практичного консорціуму «Університетська клініка» від 
27 серпня 2019 р. між Міністерством освіти і науки України, Державним 
управлінням справами і Національною академією медичних наук України.

1. Загальні положення

1.1 Учасники цієї Угоди створюють інноваційний освігньо-науково-практичний 
консорціум «Університетська клініка» (далі -  Університетська клініка) як 
інноваційну структуру з метою створення інноваційної системи безперервної 
професійної освіти (підготовка кадрів вищої кваліфікації і додаткова професійна 
освіта), реалізації сучасної ефективної корпоративної програми підготовки 
кваліфікованих фахівців охорони здоров'я та реалізації інноваційних проектів на 
основі інтеграції освіт нього, наукового, практичною га інноваційного потенціалу 
учасників.

1.2. Університетська клініка діє без створення юридичної особи на основі цієї 
Угоди та Програми діяльності Університетської клініки, яка затверджується в 
установленому законодавством порядку.

1.3. Учасники Університетської клініки діють на підставі своїх статутів та інших 
договорів, що укладаються як між окремими учасниками, так і між 
Університетською клінікою або окремими учасниками і третіми особами, 
залученими для реалізації проектів, програм тощо.

1.4. Університетська клініка відкрита для приєднання ю неї наукових, освітніх та 
медичних організацій в порядку передбаченому цією Угодою.

1.5. Учасники Угоди дійшли згоди, що Координатором цієї Угоди є ДНУ «НІІЦ
ПКМ» ДУС, що здійснює організаційний та інформаційний супровід діяльності
У н і в ерситетс ь кої кл і н і к и.
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1.6. Загальні умови і принциповҐнапрями співпраці Координатора та Учасників 
для розробки і реалізації конкретних спільних проектів, програм, заходів, що 
відповідають інтересам організацій і цілям створення Університетської клініки, 
визначаються цією Угодою.

1.7. Ця Угода не направлена на обмеження конкуренції та/або інше порушення
антимонопольного законодавства України чи інших нормативно-правових актів 
про захист конкуренції як по відношенню до Учасників цієї Угоди так і по 
відношенню до осіб, які не є учасниками цієї Угоди * .

1.8. При реалізації цієї Угоди Учасники не будуть здійснювати будь-які дії, які 
суперечать вимогам законодавства у сфері запобігання корупції.

2. Пріоритетні напрями діяльності Університетської клініки

2.1. Створення ефективної інноваційної системи безперервної професійної освіти 
шляхом запровадження гнучких освітніх програм, дистанційного навчання, 
максимального використання в навчальному процесі сучасних інформаційних 
технологій відповідно до сучасних тенденцій розвитку світової медичної науки, 
органічного поєднання освіти, науки та медичної практики;

2.2. Забезпечення умов для клінічної підготовки, відповідно навчальних програм, 
студентів та підвищення кваліфікації медичних працівників; реалізація програм 
навчання в інтернатурі, магістратурі, резидентурі; підготовка аспірантів та 
докторантів; створення спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт 
у галузі знань «Охорона здоров'я»;

2.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом 
удосконалення педагогічних навиків або педагогічної майстерності та формування 
компетентностей з використання інноваційних методик у викладанні, у тому числі 
дистанційних технологій;

2.4. Розробка та організація моніторингу ефективності реалізації концептуальної 
моделі взаємодії вищих медичних навчальних закладів, наукових установ, закладів 
охорони здоров’я та інших суб’єктів освітньої, наукової та виробничої сфер в 
умовах освітньо-науково-практичного консорціуму;

2.5. Розробка нормативно-правових актів щодо удосконалення регуляторних 
механізмів взаємодії вищих навчальних закладів, наукових установ, закладів 
охорони здоров’я, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Охорона 
здоров'я» та інших суб’єктів освітньої, наукової га виробничої сфер;
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2.6. Здійснення спільної наукової та науково-технічної діяльності, реалізація 
програм та грантів із залученням міжнародних експертів, створення і 
впровадження конкурентоспроможних медичних та освітніх технологій, розвиток 
міждисциплінарних наукових напрямів;

2.7. Забезпечення проведення розробок, експертних оцінок, апробацій та
впроваджень нових медичних технологій, матеріалів, лікарських засобів, у тому 
числі на договірних засадах, інноваційних форм організації та управління 
медичного обслуговування; “ *

2.8. Створення єдиних інформаційних баз даних ресурсного забезпечення 
навчального та наукового процесів, у тому числі формування взаємопов’язаних 
інформаційних баз даних (освітніх програм, навчальних модулів, оціночних 
засобів тощо), розробка та впровадження технологій дистанційної освіти, як 
основи інформаційної кооперації учасників;

2.9. Формування єдиного освітнього простору для розвитку і вдосконалення 
системи безперервної медичної освіти для підготовки висококваліфікованих 
медичних кадрів;

2.10. Впровадження медичних інформаційних систем та технологій телемедицини, 
сприяння формуванню інформаційної інфраструктури у єдиному медичному 
просторі як на рівнях закладу охорони здоров'я, гак і на рівні території;

2.11. Організація і участь у проведенні наукових форумів: конгресів, з’їздів, 
науково-практичних конференцій тощо;

2.12. Виховання медичних працівників на засадах загальнолюдських цінностей, 
професійної етики, морально-етичної і правової культури (колегіальність, 
коректність, обов’язковість, гуманність, дотримання лікарської таємниці тощо);

2.13. Організація і проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання 
населення та формування здорового способу життя.

2.14. Зміцнення престижу медичної освіти та медичних працівників України;

2.15. Розвиток нових освітніх технологій, створення оптимальних умов 
формування і розвитку професіонально-комунікативних мереж для активізації 
інтелектуального та професійного потенціалу викладацького співтовариства в 
охороні здоров'я;

2.16. Сприяння залученню ресурсів для розвитку системи підготовки та 
перепідготовки кадрів в галузі, включаючи міжнародні програми і проекти;
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2.17. Співпраця із зацікавленими вітчизняними та зарубіжними партнерами.

3. Права та обов’язки Учасників

3.1. Учасники мають право на:

- отримання інформації про діяльність Університетської клініки;

- участь в органах управління Університетської клініки;

- внесення пропозицій щодо заходів спрямованих* на -Досягнення цілей 
Університетської клініки;

- підтримку та захист своїх прав та інтересів з боку Університетської клініки, 
отримання консультативної допомоги;

- здійснення інших прав, що пов’язані із участю в Університетській клініці.

3.2. Учасники зобов'язані:

- брати участь у діяльності Університетської клініки та заходах, які проводить 
Університетська клініка;

- виконувати рішення Ради Університетської клініки;

- надавати необхідну інформацію для діяльності Університетської клініки за 
запитами Ради або Координатора;

- не розголошувати конфіденціальну інформацію про діяльність Університетської 
клініки та її учасників, а також не надавати третім особам інформацію, яка 
отримана від Університетської клініки.

3.3. Координатор:

- координує діяльність з розробки та реалізації програм розвитку Університетської 
клініки;

- організує взаємодію між Учасниками та іншими освітніми, науковими та 
медичними організаціями, органами державної влади та місцевого 
самоврядування;

- розробляє та подає на затвердження Ради Університетської клініки Положення 
про Університетську клініку;

- здійснює організаційний та інформаційний супровід діяльності Університетської 
клініки;
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- інформує Раду Університетської1 клініки про хід реалізації Програми діяльності 
Університетської клініки та інших її проектів;

- представляє у Міністерство освіти і науки України, Державне управління 
справами та Національну академію медичних наук України інформацію про 
реалізацію Програми діяльності Університетської клініки;

- представляє інтереси Університетської клініки в органах державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємствах, установах та .організаціях;

- здійснює інші види діяльності, які необхідні для виконання своїх функцій без 
довіреності.

4. Структура Університетської клініки га управління нею

4.1. До складу Університетської клініки входять: Рада Університетської клініки, 
секретаріат Ради, постійно діючі Комісії повноваження та функції яких 
регулюються Положеннями про Університетську клініку, положеннями про 
постійно діючі Комісії, структурні підрозділи Учасників (кафедри, наукові відділи, 
клінічні підрозділи тощо).

4.2. До складу Ради входять представники Міністерства освіти і науки України, 
Державного управління справами, Національної академії медичних наук України 
(за згодою), директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, ректор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, а також представники інших організацій- 
учасників, що приєдналися до Університетської клініки.

Функції Ради:

-розглядає питання організації спільної діяльності Учасників;

- затверджує короткострокові, середньострокові і довгострокові плани 
діяльності Університетської клініки;

- заслуховує проекти спільних програм, розробок, досліджень, інших заходів, 
в яких є зацікавленість Координатора та Учасників, рекомендує їх для реалізації на 
підставі окремо укладених договорів, заслуховує звіти про їх виконання;

- схвалює Програму розвитку Університетської клініки;

- приймає рішення про приєднання до Університетської клініки нових 
Учасників;

- затверджує Положення про Університетську клініку та постійно діючі 
Комісії;

*•
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- контролює виконання планів діяльності Університетської клініки.

4.3. Раду очолює голова, який обирається з числа членів Ради терміном на п’ять 
років простою більшістю голосів членів Ради шляхом таємного голосування.

Основні функції голови Ради:

- представляє інтереси Університетської клініки у органах державної влади та 
місцевого самоврядування, установах, організаціях та підприємствах та підписує 
від її імені договори та інші документи направлені на ре"істізацію*цієї Угоди;

- скликає Раду і головує на його засіданнях;

- організовує роботу Ради;

- визначає дату і тематику засідань Ради і керує ними;

- підписує від імені Учасників додаткові угоди про приєднання нових 
учасників до цієї Угоди:

- підписує протоколи засідань Ради, а також листи, звернення, інші 
документи Університетської клініки, що оформляються відповідно до рішень 
Ради.

4.4. До секретаріату Ради входять Секретар Ради, який призначається Головою 
Ради та секретарі постійно діючих Комісій, які забезпечують роботу Ради.

4.5. Оперативне управління Університетською клінікою здійснюють профільні 
Комісії, керівництво якими здійснюють голови комісій призначені головою Ради:

4.5.1. Комісія з координації освітньої діяльності та моніторингу якості освіти, яка 
формує кафедри Університетської клініки, координує навчальні плани за 
програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії та 
забезпечує:

- реалізацію академічної мобільності учасників освітнього процесу на основі 
інтеграції ресурсів кластера та спільних освітніх програм підготовки кадрів вищої 
кваліфікації:

- проведення спільних заходів з обміну досвідом вдосконалення освітньої 
діяльності;

- створення ефективної інноваційної системи безперервної медичної освіти, 
розробку та реалізацію програм додаткового професійного навчання за програмам 
стажування, майстер-класів, стимуляційних циклів та модулів;
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- можливість використання матеріально-технічних та інформаційно-освітніх 
ресурсів Учасників для подальшого нарощування інноваційних технологій і 
ресурсів в рамках освітнього процесу;

- інтеграцію найкращих педагогічних практик та результатів науково- 
інноваційної діяльності Університетської клініки у процес підготовки 
висококваліфікованих кадрів для надання якісної медичної допомоги, розробка та 
впровадження в практику нових видів високотехнологічної медичної допомоги, у 
тому числі при невідкладних станах та інноваційних ((юрм організації медичного 
обслуговування населення;

- планування та моніторинг освітньої діяльності, формування електронного 
портфоліо;

- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Учасників з 
метою вдосконалення педагогічних навичок і формування компетенцій з 
використання інноваційних методик у викладанні, в тому числі дистанційних 
технологій.

Здійснює інші функції, передбачені положенням про неї.

4.5.2. Комісія з координації науково-дослідної діяльності та медичної практики, 
яка забезпечує:

- формування і реалізацію Учасниками спільних інноваційних науково- 
дослідних програм і проектів, наукових заходів (семінарів, конференцій, вебінарів, 
мастер-класів, круглих столів і т.п.); публікацій, які відображають результати 
спільних наукових досліджень у наукових виданнях рекомендованих Переліком 
ДАК України та наукових виданнях інших держав, які входять до Організації 
економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, у тому 
числі \¥еЬ оі'Зсіепсе. Зсориз;

- розвиток молодіжної та студентської науки, організації інноваційного 
конкурсу між учасниками консорціуму та відбір проектів для участі у 
міжнародних грантах; співпраця із Малою Академію наук;

- оформлення спільних заявок на об’єкти інтелектуальної власності, 
впровадження результатів інтелектуальної діяльності у практику охорони 
здоров’я;

- впровадження та удосконалення медичної інформаційної системі, 
технологій телемедицини, розбудова інформаційної інфраструктури єдиного 
медичного простору як на рівні закладу охорони здоров'я, так і на рівні території.

*■
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Здійснює інші функції, передбачені положенням про неї.

4.5.3. Комісія з координації міжнародного співробітництва, яка забезпечує:

- реалізацію спільних наукових досліджень, програм і грантів із залученням 
міжнародних експертів, спільна організація і проведення міжнародних форумів, 
конференцій, майстер-класів;

- укладання договорів про співпрацю від імені Університетської клініки із 
зарубіжними партнерами;

- участь Учасників в міжнародних науково-освітніх заходах (форумах, 
конгресах, конференціях і т.п.).

Здійснює інші функції, передбачені положенням про неї.

4.6. Структурні підрозділи Учасників (кафедри, наукові відділи, клінічні 
підрозділи тощо) проводять освітню, наукову, лікувальну діяльність, їх 
методичний супровід за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою 
групою спеціальностей в рамках реалізації цієї Угоди.

5. Вклади Учасників, джерела фінансування та фінансові взаємовідносини між
Учасниками

Вкладами Учасників в спільну діяльність в рамках Університетської клініки 
можуть бути:

5.1. Матеріально-технічні ресурси Учасників, в тому числі комп'ютерне 
обладнання, фонди бібліотечних комплексів, інформаційні бази даних і мережі 
передачі даних з дотриманням вимог чинного законодавства;

5.2. Навчально-методичні матеріали та результати інтелектуальної діяльності, що 
застосовуються в освітній, науковій діяльності та медичні практиці;

5.3. Професійні знання, вміння, навички науково-педагогічних та інших 
працівників, які залучаються для реалізації цієї Угоди;

5.4. Ділова репутація, ділові зв'язки, досвід в освітній, науковій, інноваційній 
діяльності та медичній практиці.

5.5. Джерелами фінансового забезпечення діяльност і Учасників можуть бути:

- кошти, надані міжнародними організаціями в рамках проектів і програм 
технічної допомоги та співробітництва;

- інші джерела відповідно до чинного законодавства.
- ,
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5.6. Фінансові взаємовідносини7 між Учасниками регулюються додатковими 
угодами в рамках зобов’язань з реалізації програм підготовки кваліфікованих 
фахівців охорони здоров'я, підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників, реалізації програм науково-технічної діяльності.

6. Членство в Університетській клініці

6.1. Приєднання нових Учасників до Університетської клініки здійснюється 
шляхом підписання договорів про приєднання до цієї Угоди після прийняття 
рішення Радою.

6.2. Вихід Учасника(ів) з Університетської клініки відбувається шляхом 
підписання договору про припинення членства в Університетській клініці.

7. Припинення дії Угоди

7.1. Дія Угоди припиняється за рішенням її учасників, яке затверджується 
рішенням Ради та погоджується Міністерством освіти і науки України, Державним 
управлінням справами і Національною академією медичних наук України.

8. Заключні положення

8.1. Ця Угода укладається на не визначений строк та набирає чинності з дати її 
підписання Учасниками.

8.2. Внесення змін і доповнень до цієї Угоди здійснюється за згодою Учасників 
шляхом оформлення додаткових угод, які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

8.3. Спори та розбіжності вирішуються Учасниками шляхом взаємних переговорів 
та консультацій.
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