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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УНІВЕРСИТЕТ 

 

Університет заснований у 1930 році як Полтавський інститут інженерів 
сільськогосподарського будівництва і в 1961 році перетворений у Полтавський 
інженерно-будівельний інститут. Постановою Кабінету Міністрів України № 592 
від 29.08.1994 року «Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів» і 
наказом Міністерства освіти України № 270 від 16.09.1994 року на базі інституту 
створений Полтавський технічний університет, який був перейменований у 
Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
постановою Кабінету Міністрів України № 521 від 30.05.1997 року «Про 
присвоєння імен навчальним закладам». 

27 березня 2002 року Указом Президента України № 302/2002 «Про надання 
Полтавському державному технічному університетові імені Юрія Кондратюка 
статусу національного» університету надано статус національного вищого 
навчального закладу і присвоєно найменування: Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка. 

2 серпня 2019 року наказом Міністра освіти і науки України Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка перейменовано 
на Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 
Відбулася не лише зміна назви, а й суті – з потужного закладу вищої освіти 
технічного спрямування університет динамічно трансформувався в 
багатопрофільний європейський університет класичного типу. Сьогодні студенти 
мають змогу вивчати мистецтво, філологію, право, фінанси та економіку, 
опановують технічні спеціальності, займаються спортом, інтелектуально та 
духовно розвиваються. 

За майже 90-річну історію Національний університет «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» (далі – Національний університет  імені 
Юрія Кондратюка або університет) підготував майже 60 тисяч спеціалістів 
інженерно-технічного, економічного, екологічного, архітектурно-мистецького 
профілів для різних галузей економіки України та інших держав. 

Серед випускників Національного університету  імені Юрія Кондратюка 

багато керівників великих підприємств Полтавщини, інших регіонів України й 
країн СНД, державних та політичних діячів, працівників міністерств і відомств. 

У сучасних історичних умовах університет проводить освітню діяльність, 
керуючись Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», національною доктриною розвитку освіти, 
Статутом університету, Положенням про організацію освітнього процесу в 
університеті та іншими нормативно-правовими актами, за навчальними планами 
та програмами, які враховують положення Постанови Кабінету Міністрів України 
від 21 січня 1998 року № 65 «Про ступеневу освіту». Вони є основою для 
виконання таких соціальних функцій університету: 
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− забезпечення потреб у висококваліфікованих кадрах багатогалузевого 
Полтавського регіону та України в цілому; 

− реалізації права людини на освіту, вибір й отримання професії; 
− створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти; 
− формування в молоді загальнолюдських цінностей, виховання їх у дусі 

державного патріотизму; 
− постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм 

організації навчального процесу згідно з вимогами часу; 
− органічне поєднання науки й освіти; проведення фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень; 
− підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, спроможних 

постійно підвищувати рівень навчальної, наукової та виховної роботи; 
− забезпечення соціального захисту студентської молоді та створення умов 

для її духовного й фізичного розвитку, відпочинку, медичного обслуговування; 
− розвиток системи безперервної та дистанційної освіти, розширення 

освітніх послуг післядипломної освіти; 
− постійна увага та реалізація програми перепідготовки й підвищення 

кваліфікації кадрів. 
Підготовка фахівців в університеті здійснюється у 17 галузях знань за 30 

спеціальностями першого (бакалаврського) рівня та 16 галузях знань за 27 
спеціальностями другого (магістерського) рівня. Освітня діяльність провадиться у 
відповідності до витягу з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо 
здійснення освітньої діяльності закладу у сфері вищої освіти. 

Усі спеціальності забезпечені освітньо-професійними (освітньо-науковими) 
програмами (далі – ОПП (ОНП)), навчальними планами та програмами дисциплін. 
За змістом у кожній ОПП (ОНП) визначено професійне призначення та умови 
використання фахівців, основні вимоги у формі переліку знань і умінь, що 
забезпечують продуктивну професійну діяльність. 

Національний університет імені Юрія Кондратюка сьогодні став потужним 
міжнародним авторитетним науковим й інноваційним центром – лідером на ринку 
освітніх послуг, у якому функціонує 4 навчально-наукових інститути, 2 
факультети та 31 кафедра, навчається близько 6 000 студентів, серед них 500 – 

іноземні громадяни, діють 94 освітні програми, успішно впроваджуються сучасні 
тренди і підходи до викладання. освітній процес забезпечують 488 науково-

педагогічних працівників, у тому числі 350 докторів наук і професорів, кандидатів 
наук та 20 лауреатів Державних премій України в галузі науки і техніки, премій 
Президента України для молодих учених. 

У університеті сформувалися і працюють 10 загальновизнаних потужних 
наукових шкіл, які очолюють учені, знані як в Україні, та за її межами. 

Університет активно інтегрується до світового освітнього простору, є 
членом Великої хартії університетів, розширює географію міжнародних 
партнерів, яких нині налічується близько ста. 
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Рік у рік університет розвивається, зазнаючи кількісних і якісних змін. 
Університет є багатопрофільним закладом вищої освіти, структура 

спеціальностей якого відбиває структуру багатогалузевого виробничого 
комплексу Полтавського регіону. Із метою вивчення соціального замовлення на 
професійно підготовлених фахівців регіону постійно проводиться кількісний та 
якісний аналіз забезпеченості фахівцями вищої кваліфікації виробничого 
комплексу. 

На основі науково-обґрунтованих висновків за результатами роботи учених 
університету ректорат приймає рішення про зменшення набору на ті чи інші 
спеціальності, в яких зменшується потреба, і відкриття нових спеціальностей та 
спеціалізацій. 

Ректорат та органи управління університету забезпечують необхідні умови 
для проведення на належному рівні навчального процесу шляхом оптимізації 
змісту навчання, вдосконалення планування навчального навантаження, вчасного 
внесення змін у навчальні програми, оптимального матеріально-технічного й 
науково-методичного забезпечення навчального процесу. 

Велике значення для його подальшого вдосконалення в університеті для 
підготовки потрібних державі фахівців є виконання заходів, спрямованих на 
реалізацію концепції Болонської декларації, виконання указів Президента України 
та завдань Міністерства освіти і науки України. 

В університеті вжито цілу низку організаційних заходів з упровадження як 
новітньої моделі кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

На основі оптимізації структурно-логічних схем підготовки фахівців та 
інтенсифікації викладання навчальних дисциплін активно йде розроблення й 
удосконалення навчальних планів, програм навчальних дисциплін, засобів 
діагностики якості навчання, а також звітної документації з результатами 
оцінювання знань студентів з урахуванням вимог ЕСТS у системі кредитно-

модульного навчання. 
В університеті діє система безперервної підготовки фахівців: до-

університетська підготовка (підготовче відділення, курси, навчальний комплекс), 
післядипломна освіта (надання другої вищої освіти, підвищення кваліфікації), 
професійно-технічна – підготовка кваліфікованих робітників. 

Посилена увага професійно-практичній підготовці магістрів, надання їм 
першого робочого місця відповідно до їх професійного спрямування та 
кваліфікації. 

Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» зменшено тижневе 
аудиторне навчальне навантаження студентів і адекватно збільшено час на їх 
самостійну роботу з одночасним підвищенням її ефективності за рахунок 
удосконалення навчально-методичного, інформаційного забезпечення та 
застосування інноваційних технологій навчання. 

Для цього в університеті здійснено оснащення навчальних підрозділів 
сучасними засобами інформаційних технологій: створено і введено в навчальний 
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процес нові комп’ютерні класи; посилені комп’ютеризація структурних 
підрозділів, оснащення факультетів і кафедр мультимедійною та проекційною 
технікою; забезпечено телекомунікаційними засобами вихід до глобальної 
всесвітньої мережі Інтернет. 

Крім того, отримала подальший розвиток технологія дистанційного 
навчання; активізував роботу відділ дистанційної освіти, що сприяло подальшому 
розвитку автоматизації бібліотечної справи й розширенню інформаційних 
ресурсів електронної бази даних бібліотечного фонду університету, інтегрованих 
у систему дистанційної освіти ЗВО. На кафедрах продовжувалися створюватися 
електронні варіанти друкованої інформації та кафедральні електронні бібліотеки. 

Реквізити Національного університету імені Юрія Кондратюка: 

Поштова адреса:   36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24; 
телефон/факс:   +38 (0532) 56-98-94; 

                                        +38 (0532) 60-87-30 (приймальня); 
сайт:                                www.nupp.edu.ua 

е-mail:    rector@nupp.edu.ua,   kanc@nupp.edu.ua 

код згідно з ЄДРПОУ   02071100 
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Найвище керівництво Національного університету імені Юрія 
Кондратюка: 

 

Посада  Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Телефони  

Ректор Онищенко 

Володимир 

Олександрович 

56-98-94 

60-87-30 

 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної 
роботи, представник керівництва 
з якості 

Коробко                                
Богдан                           
Олегович 

56-29-37 

60-87-46 

Проректор з науково-

педагогічної роботи та 
економічного розвитку  

Філонич  
Олена  
Миколаївна 

60-87-43 

Проректор з наукової та 
міжнародної роботи 

Сівіцька  
Світлана 

Павлівна 

60-87-57 

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи та розвитку 
інфраструктури 

Мартиненко 

Анатолій 

Михайлович 

60-96-70 
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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

  

Настанова щодо якості (далі за текстом – Настанова) регламентує систему 

управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка» (далі за текстом – СУЯ університету), встановлює структуру й 
основні положення СУЯ Університету, визначає процедури та методи досягнення 
відповідного рівня якості надання послуг у галузі освіти і наукової діяльності 
згідно з вимогами чинного законодавства України в галузі освіти та наукової 
діяльності та вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015), і застосовується в 
усіх сферах діяльності університету, з метою направлення й скеровування 

учасників, залучених до постійного поліпшування процесу надання послуг, до 
прийняття рішень. 

Настанова щодо якості враховує: 
– вимоги державних стандартів освіти; 
– вимоги нормативно-правових актів України в галузі освіти; 
– вимоги щодо акредитації вищих навчальних закладів; 
– політику університету в інших сферах. 
Настанова є базовим документом у структурі СУЯ, в якому встановлено 

основні принципи функціонування СУЯ, визначені процеси управління 
освітянською та науково-дослідною діяльністю, забезпечення ресурсами та 
показано їх зв’язок (див. додатки В, Е, И), документально затверджена 
організаційна структура університету (див. додаток Б), розподілені повноваження 
й відповідальність працівників університету в галузі управління якістю. 

Настанова призначена для користування як внутрішніми, так і зовнішніми 
сторонами, зацікавленими в діяльності університету з такою метою: 

– надання інформації про політику університету у сфері якості стосовно 
надання освітянських послуг та послуг з наукової діяльності відповідно до 
статусу вищого навчального закладу; 

– поліпшування функціонування університету виконанням робіт із 
систематизації й упорядкування видів діяльності на підставі принципів концепції 
загального управління якістю; 

– забезпечення належного функціонування СУЯ університету з виконанням 
вимог нормативно-правових актів України в галузі освіти та науки в умовах 
постійних змін зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на діяльність 

вищого навчального закладу і вчасного реагування на ці зміни; 
– демонстрація відповідності СУЯ університету вимогам міжнародних та 

національних  стандартів у галузі управління якістю. 
Для внутрішніх користувачів університету, задіяних у СУЯ, Настанова є 

основним керівним документом СУЯ, а для зовнішніх – доказом та 
демонстрацією спроможності навчального закладу виконувати вимоги нормативні 
та власні, а також вимоги замовників й інших зацікавлених сторін. 
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Настанова щодо якості розповсюджується на діяльність університету як 
закладу вищої освіти, що виконує: 

– підготовку фахівців різних рівнів вищої освіти за денною та заочною 
формами навчання відповідно до вимог Державного та галузевих стандартів 
вищої освіти; 

– підготовку та атестацію наукового й науково-педагогічного персоналу; 
– підвищення кваліфікації персоналу, перепідготовку для надання другої 

вищої освіти, підготовку в галузі професійно-технічної освіти; 
– підготовку до вступу у вищий навчальний заклад; 
– науково-дослідну діяльність; 

– методичну, виховну, організаційну, видавничу, фінансово-господарську, 
виробничо-комерційну роботу; 

– здійснення зовнішніх зв’язків, у т.ч. з міжнародними організаціями в 
галузі освіти та науки. 

 

Система управління якістю Національного університету імені Юрія 
Кондратюка і відповідно Настанова ґрунтуються, на дванадцяти принципах, які 
найвище керівництво університету використовує для підвищення 
результативності й ефективності діяльності університету. 

Принцип 1. Процесний підхід 

Будь-яка діяльність в університеті, що має свої «входи» й «виходи» і 
використовує визначені ресурси, розглядається як процес. Такий підхід дозволяє 
досягати бажаних результатів роботи найбільш ефективно. 

Принцип 2. Розуміння основної сфери діяльності (орієнтація на 
замовника) 

З огляду на те, що результати і стабільність діяльності ЗВО, забезпечення 
конкурентної переваги, насамперед, залежать від замовників, керівництво 
розуміє явні поточні й майбутні потреби замовників, виконує їхні вимоги та 

намагається перевищити їхні очікування. 
Принцип 3. Всебічна оптимізація (системний підхід до управління) 
Розглядаючи будь-яку діяльність як процес і зважаючи на те, що «вихід» 

одного процесу є «входом» для одного або декількох інших процесів, управління 
взаємозалежними процесами університету здійснюється як системою. Такий 
підхід сприяє результативному й ефективному досягненню цілей університету. 

Принцип 4. Стратегічне лідерство (лідерство) 
Керівництво університету є лідером на всіх напрямках діяльності 

університету. Встановлюючи стратегічні цілі, розробляючи політику щодо 
реалізації стратегічних цілей і забезпечуючи їхню єдність на всіх рівнях 
університету, здійснюючи підтримку й управління, керівництво бере на себе 
відповідальність за постійне вдосконалювання процесів навчального закладу, за 
оперативне реагування на зміни в освітянському середовищі. 
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Принцип 5. Підхід на основі фактів (підхід до прийняття рішень на 
основі фактів) 

Усі рішення в університеті приймаються на основі аналізу даних та 

інформації, що дозволяє підвищити результативність й ефективність 
прийнятих рішень. Для цього інформація та життєвий досвід поєднуються з 
аналізуванням, логічним мисленням та науковим підходом. 

Принцип 6. Співпраця з партнерами (взаємовигідні стосунки з 
постачальниками) 

Розуміючи, що університет і наші постачальники є взаємозалежними, 
керівництво університету проводить політику взаємовигідних відносин із 
постачальниками, що підвищує спроможність обох сторін створювати 
цінності. 

Принцип 7. Залучення персоналу 

Співробітники університету на всіх рівнях складають його основу, тому 
керівники створюють і підтримують таке середовище й атмосферу в колективі, 
у якій працівники навчального закладу можуть максимально використовувати 
компетентність, життєвий досвід, фахові вміння та творчі здібності, цілком 
реалізувати свої спроможності для виконання основних завдань університету. 

Принцип 8. Постійне поліпшення 

Постійне поліпшення діяльності університету є незмінною метою кожного 
співробітника університету. 

Принцип 9. Створення цінності для особи, яка навчається 

Керівництво й усі співробітники університету сприяють особі, яка 
навчається, відчувати задоволеність цінністю, що вона отримує.  

Принцип 10. Орієнтованість на соціальну цінність 

Керівництво університету постійно піклується про те, як особи, котрі 
навчаються, та інші зацікавлені сторони ставляться до етики, безпеки та 
збереження довкілля.  

Принцип 11. Швидкодія 

Керівництво університету розуміє, що швидкодія є суттєвою для 
забезпечення сталого розвитку в надзвичайно мінливому освітянському 
середовищі, і робить усе необхідне для його перетворення на сприятливе щодо 
постійного успіху у сфері освіти. 

Принцип 12. Автономність 

Керівництво університету приймає свої власні корисні рішення та діє 

самостійно, не залежачи від стереотипів.  
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Повний перелік чинних нормативно-правових актів, нормативних 
документів та внутрішніх документів наведений у додатку А. 

На документи, перелік яких наведено нижче, зроблено посилання у тексті 
НЯ-Університет: 

Закон України «Про вищу освіту» 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами); 
ДСТУ ISO 9000:2015. «Системи управління якістю. Основні положення та 

словник термінів»;  
ДСТУ ISO 9001:2015. «Система управління якістю. Вимоги»; 
ДСТУ ISO/ТР 10013:2003. «Настанови з розробляння документації системи 

управління якістю»; 

ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем 
управління». 

У разі датованих посилань застосовують лише зазначені видання, а 

недатованих – найновіше видання документа, на який зроблено посилання 
(охоплюючи будь-які зміни до нього). 
 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому документі вжито терміни та визначення понять, які відповідають 
наведеним у Законі України «Про вищу освіту», ДСТУ  ISO 9000, 

ДСТУ ISO 19011, а також таке: 
керівник процесу – особа, яка відповідальна за документування, 

функціонування й моніторинг процесу та наділена необхідними ресурсами, 
повноваженнями та інформацією. 

SWOT - (метод стратегічного планування, що полягає у виявленні факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовища організації і поділі їх на чотири категорії: 
Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities 
(можливості) і Threats (загрози)). 

Бізнес- слід тлумачити в широкому сенсі, маючи на увазі ті види діяльності, 
які є найважливішими для цілей існування організації; це може бути застосовано 
як до державних, так і до приватних комерційних або некомерційним 
організаціям. 

Зацікавлена сторона – особа чи організація, яка може вплинути на рішення 
чи діяльність, піддана впливу чи сприймає себе такою, що піддана впливу рішень 
або діяльності. 

Ризик – вплив невизначеності. 
Примітка 1. Вплив – це відхил, позитивний або негативний, від 

очікуваного. 
Примітка 2. Невизначеність – це стан нестачі навіть часткової інформації 

стосовно розуміння чи знання події, її наслідку чи ймовірності. 
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Примітка 3. Ризик часто характеризують посиланням на можливі події та 
можливі наслідки чи на їх поєднання. 

Примітка 4. Ризик часто подають з погляду поєднання наслідків події 
(охоплюючи зміни в обставинах) і ймовірність її виникнення. 

Задокументована інформація – інформація, яку організація має 
контролювати та підтримувати в актуальному стані, та носій, на кому її 
розміщено. 

 

Основні прийняті скорочення: 
 Національний університет імені Юрія Кондратюка (університет) – 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка»; 

 СУЯ – система управління якістю; 
 ПЯ, ПЯ-Університет – політика у сфері якості; 
 ЦЯ, ЦЯ-Університет – цілі у сфері якості; 
 НЯ, НЯ-Університет – настанова щодо якості; 
 ОП – документований опис процесу(ів); 
 М – методика; 
 П –протокол. 
 

4 СЕРЕДОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ 
КОНДРАТЮКА 

 

4.1 Розуміння Національного університету імені Юрія Кондратюка та 
його середовища 

Університет в рамках аналізу функціонування СУЯ, щорічно визначає 
зовнішні і внутрішні аспекти, що мають відношення до його мети і стратегічного 

напрямку і які впливають на його здатність до досягнення запланованого 
результату(ів) функціонування  СУЯ, а саме: 

– сильні сторони; 
– слабкі сторони; 
– загрози; 
– можливості; 
– умови довкілля, що впливають або можуть вплинути на організацію. 
Університет здійснює щорічний моніторинг та аналіз інформації про ці 

зовнішні і внутрішні аспекти. Результати моніторингу оформляються Протоколом 
«SWOT-аналіз», як додаток до Аналізу СУЯ з боку вищого керівництва. 
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4.2 Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін 

Щорічно, в грудні місяці, при плануванні цілей на наступний рік, 
університет визначає потреби і очікування зацікавлених сторін, з урахуванням їх 
впливу або потенційного впливу на здатність підприємства послідовно поставляти 
продукцію та послуги, що відповідають вимогам споживача і відповідним 
законодавчим та нормативним вимогам. 

Потреби і очікування зацікавлених сторін оформляються Реєстром, при 
цьому визначаються: 

– зацікавлені сторони, які мають відношення до системи управління якістю; 
– відповідні потреби та вимоги цих зацікавлених сторін, що мають 

відношення до системи управління якістю; 
– які з цих потреб і вимог можуть стати обов’язковими для дотримання 

відповідності вимогами. 
В Додатку К визначені типи зацікавлених сторін, які мають відношення до 

СУЯ університету. 

Результати моніторингу й аналізу інформації про ці зацікавлені сторони і 
їхні відповідні вимоги оформляються «Реєстром зацікавлених сторін», як додаток 
до Аналізу СУЯ з боку вищого керівництва.  

4.3 Визначення сфери застосування СУЯ 

Університетом визначена сфера застосування  СУЯ: 

надання послуг у сфері вищої освіти; середньої професійно-технічної 
освіти; освіти інших; надання послуг освітянських допоміжних; надання 
послуг щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у 
сфері природничих і технічних наук, суспільних і гуманітарних наук  

При визначені сфери застосування СУЯ було враховано наступне: 
– зовнішні та внутрішні чинники, зазначені в 4.1; 
– вимоги відповідних зацікавлених сторін, зазначені в 4 2; 
– продукцію та послуги підприємства; 

– її повноваження та здатність контролювати та вливати 

Усі вимоги ISO 9001 застосовані університетом в процесі його діяльності, 
що охоплена СУЯ. Винятком є вимога п.8.5.1 ISO 9001 щодо затвердження та 
періодичного повторного затвердження здатності досягти запланованих 
результатів процесів виготовлення продукції та надання послуг, оскільки кінцеві 
виходи надання послуг та виготовлення продукції підприємства піддаються 
контролю якості готової продукції та послуг.  

4.4 Система менеджменту та її процеси 

Для забезпечення надання послуг, які відповідають вимогам замовника та 
нормативної документації, університетом розроблена, документально оформлена, 
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упроваджена, постійно підтримується в робочому стані і безперервно 
удосконалюється СУЯ. 

Університетом визначені процеси, необхідні для функціювання СУЯ (див. 
додаток В Перелік процесів СУЯ). 

Для всіх процесів СУЯ: 
– визначено необхідні входи цих процесів і очікувані від них виходи; 
– визначено послідовність і взаємодію цих процесів; 
– визначено  та застосовуються критерії та методи (зокрема моніторинг, 

вимірювання та відповідні показники дієвості), потрібні для забезпечування 
результативності функціонування та контролювання цих процесів; 

– визначені ресурси, потрібні для цих процесів, і забезпечується їх 
наявність; 

– призначено осіб з відповідальністю та повноваженнями щодо цих 
процесів; 

– розглянуті ризики та можливості, що їх визначають відповідно до вимог 
п.6.1; 

– оцінуються ці процеси та запроваджуються будь-які зміни, потрібні для 
забезпечування того, щоб ці процеси досягали своїх передбачених результатів; 

– вживаються заходи щодо поліпшування процесів та СУЯ. 
Університет згідно з М 4.2-01 та М 4.2-02: 

– підтримує в актуальному стані задокументовану інформацію, необхідну 
для функціонування процесів СУЯ; 

– зберігає задокументовану інформацію, щоб мати впевненість у тому, що 
процеси виконують так, як заплановано.  

Настанова щодо якості визначає структуру системи управління якістю   
(див. додатки В, Е, И), яка поширюється на університет загалом.  

В університеті визначені процеси, що повинні бути охоплені до початку, під 
час та після надання освітянських та наукових послуг (див. додаток В).  

 

5 ЛІДЕРСТВО 

 

5.1 Лідерство і зобов'язання 

5.1.1 Загальні положення 

Найвище керівництво демонструє своє лідерство та своє зобов'язання щодо 
системи управління якістю, 

– беручи на себе відповідальність за результативність системи управління 
якістю; 
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– забезпечуючи розроблення політики і цілей у сфері якості, а також їх 
узгодженість зі стратегічним напрямком і середовищем організації; 

– забезпечуючи інтегрування вимог системи менеджменту в бізнес-

процеси організації;  
– сприяючи використанню процесного підходу та ризик-орієнтованого 

мислення; 
– забезпечуючи наявність ресурсів, потрібних для системи управління 

якістю; 
– інформуючи персонал про важливість результативного управління 

якістю у відповідності вимогам системи управління якістю; 
– забезпечуючи досягнення системою управління якістю запланованих 

результатів; 
– скеровуючи та заохочуючи персонал з тим, щоб він робив внесок у 

результативність системи управління якістю; 
– сприяючи поліпшуванню; 
– підтримуючи інших відповідних керівник в для демонстрування їхнього 

лідерства в їхніх сферах відповідальності. 
 

5.1.2 Орієнтація на замовника 

Найвище керівництво демонструє своє лідерство та своє зобов'язання щодо 
орієнтації на замовника, забезпечуючи, щоб: 

– вимоги замовника, а також застосовні законодавчі й регламентувальні 
вимоги були визначені, зрозумілі та щоб їх постійно задовольняли; 

– ризики та можливості, які можуть впливати на відповідність послуг, а 
також на здатність підвищувати задоволеність замовника було визначено та 
враховано; 

– завжди підтримували зосередженість на підвищуванні задоволеності 
замовника. 

Особливістю процесу навчання є те, що споживач послуг одночасно є 
постачальником і надає «свою інтелектуальну власність» для залучення її в 
процес навчання: 

–  

–  

Одним із важливих завдань найвищого керівництва університету є 
забезпечення перегляду ставлення співробітників університету до замовника 
послуг. Задоволення вимог і потреб замовника – основне завдання колективу 
університету. Для його розв’язання повинні бути залучені всі структурні 
підрозділи. 

ПОСТАЧАЛЬНИК УНІВЕРСИТЕТ ЗАМОВНИК 
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Найвище керівництво університету забезпечує, щоб потреби замовника 
розумілися і створювалися умови для їх виконання.  

Під час визначення вимог замовників враховуються встановлені 
законодавчі, нормативні та додаткові вимоги, котрі керівництво університету 

вважає необхідними враховувати. Отже, визначається сукупність вимог до 
результатів діяльності університету у сфері якості. 

Можливість виконання вимог замовника розглядається на стадії планування 
навчального процесу і фіксується письмово у вигляді навчального плану з 
дисципліни на весь термін навчання. 

Можливість виконання вимог замовника розглядається на стадії планування 
процесу надання НДР і фіксується письмово у вигляді візи керівника теми в 
проекті договору (контракту). 

Виконання вимог замовника є обов’язковим для відповідних підрозділів і 
лежить в основі критеріїв оцінки ефективності діяльності підрозділів. 

Відповідальність за відповідність наданих послуг вимогам замовника 
несуть особи, визначені у внутрішньому документі СУЯ. 
 

5.2 Політика 

Політика у сфері якості визначається найвищим керівництвом університету 
виходячи із цілей і завдань, сформульованих у перспективному плані розвитку 
Національного університету імені Юрія Кондратюка на період до 2020 року, і 
затверджується ректором. При зміні зовнішніх або внутрішніх умов, що 
впливають на досягнення поставлених цілей, найвище керівництво переглядає 
політику у сфері якості.  

Приймаючи політику у сфері якості, керівництво навчального закладу 

визначило ключові положення, на яких ґрунтується управління якістю в 
університеті:  

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

є закладом вищої освіти, усі аспекти функціонування якого спрямовані на: 
– задоволення потреб та очікувань сторін, зацікавлених в діяльності 

університету за допомогою постійного моніторингу очікувань та вимог зовнішніх 
та внутрішніх споживачів, виконання цих вимог та намагання перевищити їх 
очікування; 

– підтримування та посилення довіри абітурієнтів, студентів, аспірантів, 
батьків, державних органів влади, організацій будь-якої форми власності, 
суспільства до якості освіти, яку надає університет. 

Забезпечення досягнення цілей, завдань та пріоритетних напрямків 
освітянської діяльності університету в галузі постійного поліпшення якості 
підготовки безпосередньо залежить від чіткого розподілу відповідальності та 
повноважень персоналу університету й лідерства керівників усіх рівнів вищого 
навчального закладу; 
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Постійне зростання та досягнення нового рівня якості підготовки кадрів в 
університеті повинно досягатися за рахунок: 

– неодмінного поліпшення професійної підготовки керівного та 
педагогічного персоналу, зростання педагогічної культури та досягнення нових 
компетенцій за рахунок належної мотивації та стимулювання;  

– використання досвіду найкращих вітчизняних та закордонних закладів 
вищої освіти з метою забезпечення потреб у належній професійній підготовці 
слухачів; 

– створення необхідних умов для творчої та продуктивної діяльності 
співробітників та структурних підрозділів; 

– забезпечення виконання вимог, установлених у системі управління якістю 
керівниками та співробітниками та її безперервне вдосконалення; 

– підтримування заходів із розроблення та запровадження нових технологій 
у навчальній діяльності, оцінка їх впливу на якість підготовки кадрів; 

– постійного вдосконалення матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення навчального процесу. 

Керівництво університету націлено на розвиток взаємовигідних відносин із 
будь якими навчальними закладами, з постачальниками навчальних засобів, 
обладнання та послуг, які використовуються університетом для поліпшення 
навчальної діяльності. 

Ми вважаємо, що успіх у питанні постійного зростання рівня послуг у 

галузі освіти може бути досягнутий удосконаленням основних процесів, які 
мають безпосередній вплив на професійну підготовку та за рахунок щільної 
взаємодії всіх підрозділів університету в цій справі. 

Керівництво університету бере на себе зобов’язання стосовно створення 
необхідних умов щодо реалізації політики у сфері якості та закликає всіх 
співробітників керуватися її ключовими положеннями під час здійснення 
діяльності в системі управління якістю. 

Своєчасне доведення до відома кожного співробітника університету 
політики у сфері якості забезпечує єдине й одноманітне розуміння колективом 
цілей і завдань, намічених найвищим керівництвом. Перегляд політики у сфері 
якості здійснюється за необхідності на засіданні вченої ради. Політика у сфері 
якості затверджується ректором університету та видається окремим документом 
під шифром ПЯ-Університет. 

 

6 ПЛАНУВАННЯ 

 

6.1 Дії стосовно ризиків і можливостей 

6.1.1 Під час планування СУЯ університет розглядає чинники, зазначені в 
п.4.1, і вимоги, згадувані в п.4.2, а також визначає ризики та можливості, які 
враховуються, щоб 
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– забезпечити впевненість у тому, що СУЯ може досягти 

запланованого(их) результату(ів); 
– збільшити кількість бажаних ефектів; 
– запобігти небажаним ефектам або зменшити їхню кількість; 
– досягти поліпшення. 
6.1.2 Університет визначає застосовні правові вимоги і інші вимоги, які 

зобов'язується виконувати. 
Найвище керівництво відстежує зміну правових вимог щодо діяльності 

підприємства, використовуючи інформаційно-пошукові системи «Ліга-Закон», 
«Леонорм».  

6.1.3 Університет планує:  

1) виконання дій стосовно його: 

– обов’язкових для дотримання відповідності вимог; 
– ризиків і можливостей , наведених у 6.1.1; 
2) як: 
– інтегрувати та запровадити дії до процесів її СУЯ (див. п.4.4); 

– оцінювати результативність цих дій. 
Дії, що виконуються стосовно ризиків і можливостей, пропорційні їх 

потенційному впливу на відповідність послуг що надаються. 

Примітка 1. Варіанти реагування на ризики можуть охоплювати 
уникнення ризику, прийняття ризику, щоб скористатися можливістю, усунення 
джерела ризику, змінення ймовірності настання чи наслідків, розділення ризику 
чи збереження ризику на основі поінформованого рішення. 

Примітка 2. Можливості можуть зумовити прийняття нових практик, 
запуску виробництва нової продукції, виходу на нові ринки, завоювання нових 
замовників, побудови партнерських стосунків, використання нової технології та 
інших бажаних і дієвих способів, щоб реагувати на потреби організації чи 
замовника. 

Дії стосовно ризиків та можливостей наведені в методиці М 6.1-01 «Дії з 
розгляду ризиків і можливостей». 

 

6.2 Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення 

На основі політики у сфері якості найвище керівництво університету 

визначає його цілі, що лежать в основі результативного виконання поставлених 
задач і формуються на підставі цілей структурних підрозділів. 

Цілі у сфері якості визначаються документально на основі перспективного 
плану розвитку університету на період до 2020 року, результатів досягнення цілей 
за попередній період та інших чинників.  
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Основною метою діяльності університету є підготовка згідно із державним 
замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців за 
програмами та спеціальностями в обсягах, які встановлено чинними ліцензіями та 
сертифікатами про акредитацію, отриманими університетом. 

Освітня діяльність університету базується на розумінні освіти як основи 
інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку 
суспільства й держави. Ґрунтуючись на засадах гуманізму, демократії, 
національної свідомості, взаємоповаги між націями й народами, освітня 
діяльність університету орієнтується на досягнення таких стратегічних цілей: 

− забезпечення потреб особистості у вищій освіті, оволодінні професійними 
знаннями й уміннями, розвитку інтелектуальних, культурних, духовних, 
світоглядних і загальнолюдських якостей; 

− забезпечення потреб підприємств, організацій і установ різних форм 
власності у кваліфікованих конкурентоспроможних кадрах із вищою освітою, 
адаптованих до ринкових умов діяльності; 

− забезпечення розвитку університету, його кадрового потенціалу та 
матеріально-технічної бази, формування позитивного іміджу; 

− розвиток інноваційних концепцій, науково-методичних засад освіти, 
ефективних педагогічних технологій; 

− формування цивілізованого суспільства, забезпечення соціального та 
економічного зростання України й регіонів. 

На основі та за результатами перегляду політики у сфері якості (розділ 5.3) 
щорічно формуються цілі у сфері якості університету на рік, які підписуються 
представником керівництва з якості, затверджуються ректором університету та 
видаються окремим документом під шифром ЦЯ-Університет згідно з ОП 5.4-01. 

При визначенні, погодженні та моніторингу цілей, представник керівництва 
з якості забезпечує, що б цілі: 

– бути узгоджені з політикою у сфері якості, 
– бути вимірними; 
– враховували застосовні вимоги; 
– мали відношення до відповідності продукції та послуг і підвищення 

задоволеності споживача; 
– бути предметом моніторингу; 
– бути доведені до відома; 
– оновлюватися в міру необхідності. 
Цілі в сфері якості, після узгодження, в термін до 25 грудня, 

затверджуються ректором університету, і доводяться до відома керівників 
процесів і безпосередніх виконавців. 

 

6.3 Планування змін 
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Якщо університет визначає потребу в змінах до СУЯ, зміни реалізуються у 
запланований спосіб (див. п.4.4). 

Університет розглядає:  

– призначеність змін та їхні можливі наслідки; 
– цілісність системи управління якістю; 

– наявність ресурсів; 
– розподіл або перерозподіл обов'язків і повноважень. 
Етапи процесу планування СУЯ, відповідальність та повноваження 

стосовно планування СУЯ визначено в ОП 5.4-01. 

При плануванні й впровадженні змін у СУЯ найвище керівництво повинно 
врахувати взаємозв’язок процесів для забезпечення цілісності системи. 

 

7 ПІДТРИМАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

 

7.1 Ресурси 

7.1.1 Загальні положення 

Університет визначає ресурси, необхідні для розроблення, 
запроваджування, підтримування та постійного поліпшування СУЯ, та забезпечує 

їх наявність. 
Університет розглядає: 
– спроможності та обмеження щодо наявних внутрішніх ресурсів, 
– те, що потрібно отримати від зовнішніх постачальників. 
Для нормального функціонування СУЯ і здійснення своєї діяльності, 

університет своєчасно забезпечується наступними ресурсами: 
– людськими; 

– інформаційними; 
– матеріальними; 
– енергетичними; 
– фінансовими. 
Для ефективного використання ресурсів на підприємстві створені 

відповідна інфраструктура і робоче середовище. 
Вище керівництво планує забезпечення підприємства всіма видами 

ресурсів, а також здійснює управління їх придбанням, накопиченням, розподілом 
і використанням. 

Планування забезпечення ресурсами здійснюється на етапі планування 
процесів СУЯ і іншої діяльності університету. При цьому в обов'язковому 
порядку враховуються рішення, прийняті вищим керівництвом на підставі 
аналізів СУЯ. 
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7.1.2 Людські ресурси 

Університет визначає працівників, необхідних для результативного 
запровадження СУЯ, а також для функціонування та контролювання своїх 
процесів, та забезпечує їх наявність. 

На підприємстві до персоналу, який залучається до виконання робіт, що 
впливають на якість послуг, що надаються, пред'являються вимоги за наступними 
показниками: 

– спеціальна освіта (ЗВО, технікум, коледж, ПТУ тощо); 
– компетентність (спеціальні знання); 
– професійна підготовка; 
– кваліфікація; 
– досвід робіт за фахом.  
Порядок організації і проведення відбору, підготовки й мотивації персоналу 

університету для забезпечення кваліфікованого виконання робіт визначені в 

описах процесів ОП 6.1-01, ОП 6.2-01, ОП 6.2-02. 

Формування й управління людськими ресурсами здійснюється, виходячи з 
заздалегідь визначених цілей, функцій і процесів. 

Для кожного співробітника визначений рівень компетенції виходячи з 
покладених на нього обов’язків, установлені критерії оцінки ефективності його 
діяльності (штатний розклад, положення про підрозділи, посадові інструкції, що 
відповідають нормативним документам). 

Необхідний рівень компетентності персоналу, робота якого впливає на 
якість послуг, що надаються, визначений у посадових інструкціях. 

Необхідний рівень компетентності персоналу, котрий залучається до 
діяльності в межах СУЯ, регламентується чинними нормативно-правовими 
актами, які встановлюють вимоги до рівня кадрового забезпечення діяльності 
вищих навчальних закладів. 

Відповідність рівня компетентності кожного співробітника установленим 
вимогам визначається за допомогою процедури самоатестації викладацького 
персоналу, здійснення оцінки співробітника його безпосереднім керівником, 
оцінки співробітника атестаційною комісією, оцінки співробітника з боку 
замовника. 

Заходи з адміністрування персоналу університету, необхідність у навчанні, 
підвищенні кваліфікації персоналу, види і порядок навчання визначені в описах 
процесів ОП 6.1-01, ОП 6.2-01, ОП 6.2-02. 

Оцінка результативності навчання й інших заходів щодо підвищення 
кваліфікації здійснюється за допомогою рейтингу співробітників університету. 
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В особових справах співробітників ведуться записи про одержання освіти, 
наукових ступенів, додаткового навчання, інша інформація, що підтверджує 
рівень їх компетенції й кваліфікації. 

У зв’язку зі специфікою виміру і моніторингу продукту, що здійснюється 
науково-педагогічним складом університету, до співробітників цієї категорії 
застосовуються додаткові вимоги при прийомі на роботу і при підвищенні 
кваліфікації. 

 

 

 

7.1.3 Інфраструктура 

В університеті підтримується інфраструктура, необхідна для відповідності 
явним і передбачуваним вимогам замовників до послуг, які надаються, і 
досягнення цілей організації у сфері якості. 

Інфраструктура включає: 
– адміністративні приміщення, навчальні аудиторії, лабораторії; 
– науково-технічна бібліотека, патентно-ліцензійний фонд; 
– устаткування для забезпечення навчального та наукового процесів; 
– навчальні та наукові полігони, майстерні й лабораторії; 
– комп’ютерна й оргтехніка з відповідним програмним забезпеченням; 
– засоби внутрішнього й зовнішнього зв’язку. 
Належний стан приміщень підтримується шляхом проведення поточних і 

капітальних ремонтів, що можуть виконуватися як власними силами університету, 
так і з залученням інших організацій. 

Устаткування для навчального та наукового процесів підлягає періодичним 
перевіркам, випробуванням, ремонтам, модернізації з метою одержання 
достовірних даних та ефективності його застосування. 

Університет забезпечений службовим автотранспортом. Весь автотранспорт 
періодично проходить технічний огляд і технічне обслуговування відповідно до 
чинних вимог. 

Для оперативного обміну інформацією всі основні підрозділи університету 
телефонізовані, включені до локальної комп’ютерної мережі і до мережі Інтернет. 

Заходи з керування інфраструктурою встановлені в документованому описі 
процесів ОП 6.1-01. 

 

7.1.4 Середовище для функціонування процесів 

Для забезпечення результативної роботи співробітників університету і 
досягнення цілей у сфері якості керівництво управляє робочим середовищем 
шляхом створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі за 
допомогою: 
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– розподілу повноважень і відповідальності; 
– застосування методів організації роботи, мотивації персоналу, які 

виключають чинники незацікавленості в розвитку й удосконаленні діяльності; 
– оснащення робочих місць необхідним обладнанням, оргтехнікою, 

програмним забезпеченням, виконанням вимог з охорони праці і санітарно-

гігієнічних норм. 
 

7.1.5 Ресурси для моніторингу та вимірювання 

Університет визначає ресурси, потрібні для забезпечення вірогідних і 
надійних результатів, якщо моніторинг або вимірювання використовують для 
перевірення відповідності продукції та послуг вимогам, та забезпечує їх 
наявність. 

Університет забезпечує, щоб надані ресурси: 
– були придатними для конкретного виду здійснюваних робіт з моніторингу 

та вимірювання, 
– були в належному стані для гарантування їхньої постійної придатності 

для їхньої призначеності. 
Університет зберігає відповідну задокументовану інформацію, яка 

доводить, що ресурси для моніторингу та вимірювання відповідають його 

призначеності. 
Моніторинг і вимірювання процесів надання послуг використовуються при 

щоденному управлінні операціями, для оцінки процесів (зокрема в процесі 
внутрішнього аудиту), для отримання даних, які можуть бути використані для 
поліпшення СУЯ. 

Інформація, яку одержують в результаті застосування методик моніторингу, 
дозволяє оцінювати відповідність діяльності встановленим цілям підприємства. 

Вимірювальне і випробувальне устаткування підприємства 

використовується таким чином, який забезпечує упевненість в тому, що 
вимірювання і випробування проводяться з відомою похибкою, що не перевищує 

встановлених норм. 
Процедури контролю засобів моніторингу та вимірювального устаткування 

регламентовані вимогами діючих Законів України. 

Класифікація засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) проводиться в 
документах по їх обліку і обслуговуванню (переліках ЗВТ, що знаходяться в 
експлуатації і підлягають повірці та ін.). 

Перевірка устаткування проводиться через певні проміжки часу, згідно 
затвердженим перелікам ЗВТ.  

Специфіка процесу моніторингу і вимірів продукту навчальної діяльності 
передбачає використання людських ресурсів без застосування спеціального 
устаткування. 
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В університеті визначені процеси вхідного, проміжного й остаточного 
моніторингу та виміру продукту, що гарантують відповідність продукту 
встановленим вимогам. 

 

7.1.6 Знання підприємства 

Університет визначає знання, необхідні для функціонування його процесів і 
досягнення відповідності продукції та послуг. 

Знання підприємства підтримуються в актуалізованому стані та є 
доступними в потрібному обсязі. Щоб реагувати на змінення потреб і тенденцій, 
університет враховує свої поточні знання та визначає, як набувати будь-які 
необхідні додаткові знання чи отримати доступ до них і потрібного оновлення. 

Керівництвом підприємства визначені знання (розділ «Повинен знати» в 
посадовій інструкції, програма стажування (навчання), програми атестацій), 
необхідні для виконання процесів та досягнення відповідності продукції та 
послуг. 

Забезпечення підтримки цих знань здійснюється: 
– створенням внутрішнього інформаційного фонду НД; 
– плануванням навчання; 
– визначення наставників виробничого навчання; 
– визначення дублерів за ключовими посадами. 

Примітка: Для задоволення вимог підприємства керівництвом може 
створюватись список кадрового резерву керівних посад. 

Фахівці, службовці та робітники при прийомі на роботу, переведенні на 
іншу посаду та зміні професії проходять стажування та, при необхідності, 
навчання. 

Підготовка керівників для управлінської діяльності проводиться шляхом 
набуття практичних навичок при тимчасовому заміщенні посади та підвищенню 
кваліфікації . 

Керівником процесу управлінням персоналу: 

1) постійно розглядаються мінливі тенденції з управління знаннями, а саме: 
– враховуються існуючі знання; 
– визначаються процеси по отриманню доступу до необхідних додаткових 

знань; 
– переглядаються внутрішні стандарти та технології, які містять 

інформацію по інтелектуальній власності та накопиченому досвіду; 
2) визначаються джерела отримання необхідних знань, зокрема таких як:  
– внутрішні джерела (наприклад, досвід помилок та успішних проектів, 

засвоєння задокументованих знань та досвіду, а також досвіду провідних 
експертів організацій); 



11

 

Національний університет 
«Полтавська політехніка  

імені Юрія Кондратюка» 

Настанова щодо якості 
НЯ-Університет 

Ред. 2 від    01.01.2021 

Зміна № 1 

Стор. 27 

 

– зовнішні джерела (наприклад, стандарти, наукове співтовариство, 
конференції, отримання знань від споживачів або виконавців). 

Примітка: Необхідність в навчанні персоналу визначається керівниками 
підрозділів постійно та при аналізі контракту на підставі оцінки необхідних 
рівнів кваліфікації для виконання поточної та прогнозованої діяльності та їх 
порівняння з вже наявною компетентністю працівників. 

Заявки на навчання персоналу направляються керівництву університету 

керівниками структурних підрозділів при виникненні потреби в навчанні в 
процесі виробництва, а також при розгляді можливих недоліків роботи. 

 

7.2 Компетентність 

Університет: 

1) визначає необхідну компетентність осіб, які під його контролем 
виконують роботу, що впливає на дієвість і результативність СУЯ; 

2) забезпечує впевненість у тому, що компетентність цих осіб ґрунтується 
на належній освіті, професійній підготовленості чи досвіді; 

3) там, де необхідно, вживає заходів для набуття необхідної компетентності 
та оцінює результативність ужитих заходів; 

4) зберігає належну задокументовану інформацію як доказ компетентності. 
Примітка. Застосовні заходи можуть охоплювати, наприклад, проведення 

навчання, наставництво чи переведення персоналу на нові посади, чи прийняття 
компетентних осіб на роботу, чи укладання з ними контрактів. 

 

7.3 Обізнаність 

Університет забезпечує, щоб особи, які виконують роботу під його 

контролем, були обізнаними з: 
1) політикою у сфері якості; 
2) відповідними цілями у сфері якості;  
3) своїм внеском у результативність СУЯ, зокрема з зиском від поліпшення 

показників діяльності; 
4) наслідками невиконання вимог СУЯ. 
 

7.4 Інформування 

Університет визначає потреби щодо внутрішнього та зовнішнього 
інформування, доречні для СУЯ, зокрема: 

1) про що інформувати; 
2) коли інформувати; 
3) кого інформувати; 
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4) як інформувати; 
5) хто має інформувати. 
Вище керівництво університету постійно інформує персонал підприємства з 

питань політики, цілей в сфері якості, завдань і програм, вимог замовників і 
суспільства, ефективності СУЯ. 

Внутрішній інформаційний зв'язок здійснюється шляхом проведення 
загальних і технічних нарад, а також з використанням засобів комунікації. 

Відповідальність за отримання інформації щодо СУЯ від зовнішніх сторін 
(замовники, органи влади і ін.) несе представник керівництва з якості. 

Процеси внутрішнього інформування включають: 
– інформування, що проводиться в структурних підрозділах; 

– використання дощок оголошень і інших засобів інформації; 
– визнання і заохочення працівників за досягнення в роботі; 
– огляди пропозицій і інформації працівників університету. 

Відповідальність за інформування, що проводиться в підрозділах, несуть 
керівники даних підрозділів. 

В університеті також використовуються дошки оголошень, а також 
електронні засоби інформування співробітників в рамках системи управління 
якістю. 

Інформація від зовнішніх зацікавлених сторін приймається відповідальним 
за функціонування СУЯ, або секретарем.  

Процедура інформування зацікавлених сторін щодо СУЯ університету 

передбачає розміщення на web-сайті інформації щодо політики в сфері якості, а 
також дій, що виконуються університетом у сфері управління якістю. Дана 
інформація збирається відповідальним за функціонування СУЯ і передається 
співробітнику підприємства, відповідальному за ведення web-сайту підприємства. 
Інформація оновлюється при перегляді політики підприємства і/або при 
ухваленні нових завдань. Дана інформація не повинна містити того, що є 
комерційною таємницею. 

Оперативне управління процесами керівництва вищого рівня здійснюється 
за допомогою нарад, на яких відбувається обмін інформацією між учасниками 
процесів і приймаються рішення. Ця інформація стає джерелом для реалізації 
поточних завдань та вдосконалення процесів СУЯ. 

Для прийняття результативних рішень з різноманітних питань діяльності 
університету при керівниках вищої і середньої ланки існують ради (вчена рада 
університету, вчені ради інститутів (факультетів), що являють собою дорадчі, 
колегіальні, робочі органи прийняття колективних рішень. Повноваження і 
порядок функціонування рад визначені відповідними положеннями. Схема 
взаємозв’язку процесів наведена у додатку И. 
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Внутрішні зв’язки між процесами і рівнями управління описуються за 
допомогою М та ОП, які разом з Настановою дають повний опис СУЯ. 

Оперативна інформація для управління відбивається у протоколах засідань 
та рішеннях дорадчих, колегіальних, робочих органів та наказах ректора. 

Діяльність з інформування персоналу охоплює такі процедури: 
– спілкування керівників структурних підрозділів з персоналом на робочих 

місцях; 
– проведення нарад, навчання в структурних підрозділах; 
– використання наочної агітації, засобів масової інформації, мережі 

Інтернет; 
– використання внутрішньої електронної мережі та розсилок електронною 

поштою; 
– розміщення керівних документів у системі «Реєстр документів». 
Управління внутрішньою інформацією здійснюється у відповідності до    

ОП 5.4-01. 

 

 

7.5 Задокументована інформація 

7.5.1 Загальні положення 

Університет розробляє та управляє своєю задокументованою інформацією 
щодо СУЯ, яка охоплює: 

1) задокументовану інформацію, яку потребує ISO 9001; 
2) задокументовану інформацію, яку університет вважає необхідною для 

результативності СУЯ. 
 

7.5.2 Створювання та актуалізування 

Під час створювання та актуалізування задокументованої інформації 
університет забезпечує: 

– належні ідентифікацію та опис (назва, дата, автор, номер для посилання); 
– належний формат (мова, версія програмного засобу, графічні 

зображення) і носії (паперовий, електронний); 
– належні аналізування та схвалення з погляду придатності та 

адекватності. 
 

7.5.3 Контроль задокументованої інформації 
Вся створена в університеті задокументована інформація контролюється 

для забезпечення: 
– її наявності та придатності до використання, де і коли вона потрібна, 
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– її адекватної захищеності (наприклад, від утрати конфіденційності, 
неналежного використання чи втрати цілісності). 

Щоб контролювати задокументовану інформацію, університет виконує 
наступні дій, якщо застосовано: 

– розподіл, доступ, пошук і використання; 
– збереження, зокрема збереження її розбірливості; 
– контроль змін (наприклад, контроль версії); 
– зберігання та вилучання. 
Задокументовану інформацію зовнішнього походження, яку організація 

вважає необхідною для планування та функціонування СУЯ, ідентифікується у 
належний спосіб і контролюється. 

Задокументовану інформацію, яку зберігають як доказ відповідності, 
захищають від ненавмисного змінення. 

Процес управління задокументованою інформацією описаний в М 4.2-01 та      
М 4.2-02. Перелік документації СУЯ наведено в додатку Д. 

 

 

8 НАДАННЯ ОСВІТЯНСЬКОЇ ПОСЛУГИ  
 

8.1 Оперативне планування та контроль 

Планування оперативної діяльності процесів, що впливають на якість 
послуг здійснюється відповідно до перспективного плану розвитку університету 

на період до 2020 року. 
Планування надання послуг освітньої та наукової діяльності узгоджено з 

вимогами всіх процесів системи управління якістю, визначених моделлю СУЯ 
університету (додаток Е). 

Процеси планування освітньої та наукової діяльності університету 

проходять необхідну перевірку, затвердження, моніторинг, інспектування, 
актуалізацію відповідно до методик процесів, визначених у системі. 

 

Планування процесу прийому абітурієнтів 

Планування прийому абітурієнтів здійснюється на підставі: 
– ліцензій університету на освітню діяльність, виданих Міністерством 

освіти і науки України, що визначають спеціальності, з яких здійснюється 
підготовка, обсяги набору і форми підготовки; 

– Закону України «Про вищу освіту»; 
– Правил прийому до Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» у поточному році. 
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* Процес планування прийому абітурієнтів визначений в описі процесів         
ОП 7.2-01. 

* При плануванні прийому абітурієнтів установлюються форми протоколів 

якості, що необхідні для надання доказів того, що цей процес відповідає 
встановленим вимогам. 

 

Планування і розроблення процесу наукової діяльності 
Планування наукової діяльності здійснюється на підставі: 
– ліцензій університету на наукову діяльність, виданих відповідними 

міністерствами та відомствами України; 
– Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність». 
Процес планування наукової діяльності визначений в описах процесів            

ОП 7.1-01, ОП 7.5-04. 
Планування наукової діяльності здійснюється на підставі заявок замовників, 

перспективних планів наукових досліджень, державних планів науково-дослідних 
робіт. Результатом планування є тематичні плани науково-дослідних робіт з 
держбюджетної, кафедральної та господарсько-договірної тематики.  

Відповідальність за розроблення і контроль науково-дослідних робіт несе 
науково-дослідницька частина університету. 

Процес планування наукових досліджень визначений в описах процесів   
ОП 7.1-01, ОП 7.5-04. 

При плануванні наукового процесу встановлюються форми протоколів 

якості, котрі необхідні для надання доказів того, що процес відповідає 
встановленим вимогам. 
 

Планування навчально-виховного процесу 

Планування навчально-виховного процесу здійснюється на підставі 
освітньо-професійної програми. Результатом планування є навчальний план за 
спеціальністю підготовки на весь період навчання на кожний набір і робочі 
навчальні плани на один навчальний рік по кожній формі навчання окремо. 

Відповідальність за роботу з актуалізованими освітньо-професійними 
програмами, затвердженими МОН України, несе Департамент організації 
навчального процесу, акредитації та ліцензування університету. 

Процес планування навчально-виховного процесу визначений в описах 
процесів ОП 7.5-01, ОП 7.3-01, ОП 7.5-03. 

При плануванні навчального процесу встановлюються форми протоколів 

якості, що необхідні для надання доказів того, що процес навчання відповідає 
встановленим вимогам. 

 

Планування процесу забезпечення ресурсами 
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Планування процесу забезпечення ресурсами для освітньої діяльності 
здійснюється на підставі навчальних планів, що затверджуються проректором із 
навчальної роботи, відповідно до опису процесів ОП 6.1-01. 

Планування процесу забезпечення ресурсами для наукової діяльності 
здійснюється на підставі тематичних планів науково-дослідних робіт, що 
затверджуються ректором, відповідно до опису процесів ОП 6.1-01. 

Під час планування надання відповідних послуг університет визначає: 
– цілі у сфері якості та вимоги щодо послуги, надання якої планується; 
– потреби в розробленні процесів та відповідних документованих методик 

та інших документів; 
– забезпечення ресурсів, специфічних для послуги, яка планується; 
– необхідні процеси перевірки, затвердження, моніторингу, вимірювання, 

інспектування та випробування, які є специфічними для цієї послуги; 
– протоколи (записи), необхідні для надання доказів того, що процес 

задовольняє встановленим вимогам. 
При плануванні надання нової послуги чітко формулюються вхідні та вихідні 

дані планування. 
 

8.2 Процеси, пов’язані з особою, що навчається 

8.2.1 Інформаційний зв’язок з особами, які навчаються 

З метою одержання інформації про задоволення вимог замовника в 
університеті здійснюється зворотний зв’язок із замовниками. При цьому 
розглядаються інформація про послугу, запити щодо наданих послуг, претензії 
замовників до якості продукту. 

Вся інформація від замовників, що стосується задоволеності або 
незадоволеності явних і передбачуваних потреб, використовується в подальшій 
роботі з замовниками і при оцінці діяльності університету. 

Оцінка задоволеності виконується методами, передбаченими у 
документованому описі процесів ОП 8.2-01. 

Реагування на скарги та рекламації замовників повинно здійснюватись 
згідно з М 8.3-01. 

 

8.2.2 Визначання вимог щодо освітянської послуги 

Вимоги до освітянської послуги полягають у тому, щоб були задоволені 
наукові, професійні та суспільні очікування. 

Вимоги щодо продукту освітньої діяльності  
Надання послуг освітньої діяльності здійснюється на підставі вимог: 
– обговорених споживачем (відповідно до фаху, зазначеного у вступній 

заяві абітурієнта); 
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– установлених чинними законодавчими і нормативно-правовими 
документами; 

– очікуваних вимог споживачів послуг, отриманих при дослідженні й 
аналізуванні ринку послуг, анкет тощо;  

– передбачуваних вимог замовника або споживача. 
Вимоги, оговорені замовником, враховуються на стадії розроблення проекту 

навчального плану, що готується директоратом інституту (деканатом факультету). 

Очікувані вимоги споживачів також враховуються на стадії розроблення 

проекту навчального плану. 
Управління процесами визначення вимог замовників та їх критичного 

аналізування здійснюється відповідно до опису процесів ОП 7.3-01. 

Вимоги щодо продукту наукової діяльності 
Надання послуг наукової діяльності здійснюється на підставі вимог: 
– обговорених споживачем у технічному завданні на науково-дослідну 

роботу; 
– установлених чинними законодавчими і нормативно-правовими 

документами; 
– отриманих при дослідженні й аналізі ринку послуг, анкет тощо; 
– передбачуваних вимог замовника або споживача. 
Вимоги, обговорені замовником, враховуються на стадії розроблення 

календарного плану виконання роботи, який готується керівником науково-

дослідної теми. 
Управління процесами визначення вимог замовників послуг у галузі 

наукової діяльності здійснюється відповідно до опису процесів ОП 7.1-01. 

8.2.3 Аналізування вимог до продукту навчальної діяльності  
Критичне аналізування вимог до продукту навчальної діяльності 

проводиться до розроблення проекту навчального плану, а до продукту наукової 
діяльності – до розроблення проекту календарного плану. Критичне аналізування 

спрямоване на забезпечення однозначності розуміння й оцінки можливості 
виконання вимог споживачів. У своїй роботі університет керується вимогами, 
встановленими чинними законодавчими і нормативно-правовими документами. 

Зміни вимог споживачів до продукту навчальної діяльності аналізуються і 
враховуються шляхом внесення змін або доповнень у проекти навчального плану 
та в іншу навчальну документацію. 

Зміни вимог споживачів до продукту наукової діяльності аналізуються і 
враховуються шляхом внесення змін або доповнень у договірну документацію 
шляхом складання додаткової угоди. 

Таке критичне аналізування гарантує, що вимоги до наданих послуг 
визначені, зрозумілі та можуть бути виконані. 

Критичне аналізування вимог замовників здійснюється відповідно до опису 
процесів ОП 7.3-01. 
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Результати критичного аналізування і наступних дій оформляються 
документально у вигляді протоколів якості. 

 

8.2.4 Зміни до вимог щодо до продукту навчальної діяльності  
Якщо вимоги до продукції та послуг змінено, університет забезпечує 

внесення змін до відповідної задокументованої інформації та ознайомлює 
персонал із зміненими вимогами шляхом внутрішнього інформування, як 
зазначено у п.7.4 НЯ. 

 

8.3 Проектування та розроблення 

8.3.1 Загальні положення 

Університет розробив, запровадив та підтримує належний процес 
проектування та розроблення для забезпечення подальшого надання послуг. 

 

 

8.3.2 Планування робіт із проектування та розробляння 

У зв’язку зі специфікою створення продукту під процесом проектування 
освітньої діяльності розуміються процес розроблення змісту навчального процесу 
й методів його реалізації, а під процесом проектування наукової діяльності – 

процес розроблення технічного завдання та календарного плану науково-

дослідної роботи й методів їх реалізації.  
Оцінювання потреб у навчанні охоплюють досягнення особи, яка 

навчається, та результативність системи. Результати оцінювання відображаються 
у звіті. В ньому визначається: 

– як навчання може допомогти особі, яка навчається, стати компетентною; 
– як можуть бути задоволені нові вимоги; 
– які конкретні критерії результативності навчання є прийнятними; 
– які набувані навички та вміння відповідають вимогам навчальної 

програми. 
 

8.3.3 Вхідні дані проектування та розроблення 

Вхідними даними при плануванні і розроблянні проекту освітньої  
діяльності є: 

– освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма; 
– навчальний план за фахом для відповідного рівня підготовки (молодший 

бакалавр, бакалавр, магістр); 
– робочий навчальний план на навчальний рік. 
Вхідними даними при плануванні і розроблянні проекту наукової  

діяльності є: 
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– вимоги замовника; 
– вимоги чинного законодавства України та нормативно-технічної 

документації. 
Щодо вхідних даних в університеті ведуться відповідні протоколи. 

 

8.3.4 Засоби контролю проектування та розроблення 

Університет застосовує засоби оперативного контролю до процесу 
проектування та розроблення, щоб забезпечити: 

1) визначення результатів, що їх досягатимуть; 
2) аналізування, щоб оцінювати здатність результатів проектування та 

розроблення задовольняти вимоги; 
3) виконання робіт з перевірення для гарантування того, що вихідні дані 

проектування та розроблення задовольняють вхідні вимоги; 
4) виконання робіт із затвердження для гарантування того, що готова 

продукція та послуги задовольняють вимоги щодо встановленого застосування чи 
передбаченого використання; 

5) виконання будь-яких необхідних дій стосовно проблем, визначених під 
час аналізування чи виконання робіт з перевірення та затвердження; 

6) зберігання задокументованої інформації стосовно цих робіт. 
Примітка. Аналізування, перевірення та затвердження 

проектування/проекту та розроблення/розробки мають різні цілі. Їх може бути 
проведена окремо чи за будь-якого поєднання в спосіб, придатний для продукції 
та послуг організації. 

 

 

8.3.5 Вихідні дані проектування та розроблення 

Вихідними даними процесу проектування і розробляння освітньої 
діяльності є: 

– освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма; 
– навчальний план; 

– програма навчальної дисципліни; 

– робоча програма навчальної дисципліни; 

– конспект лекцій, методичні вказівки до семінарських, практичних  і 
лабораторних занять 

Вихідними даними процесу проектування і розробляння наукової  
діяльності є: 

– календарний план виконання науково-дослідної роботи; 
– технічне завдання. 
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Щодо вихідних даних в університеті ведуться відповідні протоколи. 

 

8.3.6 Зміни в проекті та розробці 
Швидкий розвиток знань в освітянському середовищі веде до періодичного 

критичного аналізування навчальних програм і планів та їх перегляду за 
результатами критичного аналізування. Ці зміни визначаються, документуються, 
санкціонуються і повідомляються.  

Перегляд будь-якого предмета охоплює оцінювання його впливу на всю 
навчальну програму і засвідчується відповідними протоколами. Зміни до 
проектування та розробляння реєструються. 

 

8.4 Контроль надаваних із зовні процесів, продукції та послуг 

8.4.1 Загальні положення 

Планування обсягів продукції, що закуповується, здійснюється відповідно 
до навчальних програм і планів діяльності Університет. 

Вибір постачальників проводиться на підставі їх спроможності надати 
продукт, що відповідає встановленим вимогам до закупівель. 

Закупівлі продукції здійснюються відповідно до опису процесів ОП 5.4-01. 

До початку процесу закупівель заявник визначає дані щодо продукції, яка 

закуповується, що можуть включати: 
– найменування заявленої продукції; 
– потребу кількості продукції; 
– вимоги до цієї продукції; 
– документи, що підтверджують якість продукції. 
Підставою для планування процесу закупівлі є заявка. 
Інформація, надана в заявці, доводиться до відома постачальника і 

погоджується з ним до підписання договору на закупівлю 

 

 

8.4.2 Вид та обсяг контролю 

Уся закуплена продукція підлягає вхідному контролю на відповідність 
установленим вимогам. Порядок проведення вхідного контролю визначений в 

описі процесів ОП 8.2-01. 

В університеті ведуться протоколи результатів оцінювання постачальників 
та дій, виконаних щодо них. 

 

8.4.3 Інформація для зовнішніх постачальників 

Університет забезпечує адекватність вимог перш ніж доводити їх до відома 
зовнішнього постачальника. 
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Організація доводить до відома зовнішніх постачальників свої вимоги 
щодо: 

– процесів, продукції та послуг, які постачатимуть; 
– схвалення: продукції та послуг; методів, процесів та устатковання; 

випуску продукції та послуг; 
– компетентності, зокрема будь-якої необхідної кваліфікації персоналу; 
– взаємодій зовнішніх постачальників з організацією; 
– контролю та моніторингу дієвості зовнішніх постачальників, що 

застосовуватиме організація; 
– робіт з перевірення та затвердження, які організація чи її замовник має 

намір здійснювати на території зовнішніх постачальників 

 

8.5 Надання освітянської послуги 

8.5.1 Контроль надання освітянської послуги 

Найвище керівництво разом з науково-педагогічними працівниками 

визначили всі питання і теми предметної галузі, якої навчатимуть, прийняті 
методи навчання.  

В університеті забезпечується контролювання процесів. Здібності, знання, 
навички та здатність нових осіб, які навчаються, оцінюються для забезпечення 
проведення навчання на належному рівні та за належного темпу. Для цього в 
університеті розроблені та ведуться протоколи для визначення наданого 
фактичного навчання. 

Контроль процесу надання освітянської послуг представлений в ОП 7.5-01. 

 

8.5.2 Ідентифікація та простежуваність 

Університет здійснює ідентифікацію студентів та наукової продукції на всіх 
визначальних етапах процесів життєвого циклу. 

Ідентифікація і присвоєння відповідного статусу студентам здійснюється у 
формі наказу ректора по університету і записом у студентському квитку 
замовника та видачі дипломів про освіту відповідних рівнів (бакалавр, магістр). 

Записи про ідентифікацію і присвоєння статусу є незмінними, управління 
ними здійснюється відповідно до вимог до протоколів якості. 

Також університет здійснює ідентифікацію продукту наукової діяльності на 
визначених етапах наукового процесу. 

Ідентифікація і присвоєння відповідного статусу здійснюється у формі 
рішення науково-технічної ради університету та затвердження звіту з науково-

дослідної роботи. 

 

8.5.3 Власність замовників або зовнішніх постачальників 



11

 

Національний університет 
«Полтавська політехніка  

імені Юрія Кондратюка» 

Настанова щодо якості 
НЯ-Університет 

Ред. 2 від    01.01.2021 

Зміна № 1 

Стор. 38 

 

Специфіка навчального та наукового процесу припускає використання 
інтелектуальної власності замовника для перетворення її в готовий продукт. 

Університет гарантує забезпечення турботливого ставлення до власності 
замовника, включаючи створення необхідних умов інфраструктури і робочого 
середовища відповідно до п.п. 6.3, 6.4 Настанови. Університет забезпечує 
перевірку, ідентифікацію та збереження власності замовника. 

У випадку, якщо рівень знань і умінь студента на певному етапі в результаті 
контролю визнано невідповідним установленим вимогам, то замовник 
виключається з подальшого процесу навчання на підставі відповідних протоколів 
якості. 

Якщо характер науково-дослідної роботи передбачає передачу замовником 
університету його власності, то застосовуються усі необхідні заходи задля 
збереження цієї власності. 

Контролювання власності замовника регламентує ОП 6.1-01. 

 

8.5.4 Збереження 

Заходи щодо збереження продукції наведено в ОП 6.1-01. 

 

 

8.5.5 Діяльність, після постачання 

Університет, згідно договірних умов, виконує роботи після постачання 
продукції та послуг (гарантійний та післягарантійний сервіс). 

Визначаючи обсяг необхідної діяльності після постачання, організація 
розглядає: 

1) законодавчі та регламентувальні вимоги; 
2) можливі небажані наслідки, пов'язані з її послугами, 
3) характер, використання та передбачений строк служби її продукції та 

тривалість надання послуг, 
4) вимоги замовників; 
5) зворотний зв’язок із замовниками. 
 

8.5.6 Контроль змін 

Університет аналізує та контролює зміни у наданні послуг у ступінь, 
потрібний для забезпечення постійної відповідності вимогам. 

Університет зберігає задокументовану інформацію, що описує результати 
аналізування змін, особу, яка санкціонує зміну, а також будь-які необхідні дії за 
результатами аналізування. 

 

8.6 Випуск продукції та послуг 
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Моніторинг і вимірювання послуг проводиться з метою підтвердження її 
відповідності встановленим вимогам. Моніторинг і вимірювання здійснюється на 
відповідних етапах процесу навчання та процесу науково-дослідних робіт. 

Виміри знань й умінь студентів здійснюються систематично відповідно до 
робочої програми з навчальної дисципліни безпосередніми виконавцями. 
Результати вимірів заносяться в протоколи якості, що підписуються 
вповноваженими особами. 

Виміри параметрів та характеристик результатів наукових досліджень 
здійснюються систематично відповідно до технічного завдання та (або) програми 
експериментальних досліджень безпосередніми виконавцями. Результати вимірів 
заносяться в протоколи якості, що підписуються вповноваженими особами. 

У випадку виявлення невідповідностей проводяться дії щодо їх усунення. 

Заходи з вимірювання на визначених стадіях надання освітянських послуг 

наведено в описі процесів ОП 8.2-01. 

Моніторинг і вимірювання продукту освітньої діяльності здійснюються 
безпосередньо науково-педагогічним складом університету без застосування 

спеціального устаткування (п. 6.2.2 НЯ-Університет). 

Готовий продукт науково-дослідних робіт перевіряється начальником 
науково-дослідної частини з візуванням акта здачі-приймання НДР. Моніторинг і 
виміри продукту науково-дослідних робіт здійснюються безпосередньо їх 
виконавцями. 

 

8.7 Контроль невідповідних виходів 

При виявленні невідповідності в процесі здійснення контролю якості знань і 
умінь студентів (за всіма формами контролю) та наукових послуг проводяться 
необхідні дії щодо усунення виявленої невідповідності відповідно до методики  
М 8.3-01. 

Перелік протоколів щодо невідповідностей та подальші дії наведено в 
методиці М 8.3-01. 

Після проведення коригувальних дій, рівень знань і умінь перевіряється для 
демонстрації відповідності встановленим вимогам. 

Відповідність критеріям оцінки оформлюється документально, із 
зазначенням відповідальних осіб. 

Якщо невідповідність у процесі наукових послуг виявляється під час 
остаточного контролю, то начальником науково-дослідної частини здійснюється 
відповідний запис у картці. 

Подальші дії здійснюються відповідно до опису процесів ОП 8.5-01. 

Після проведення коригувальних дій, результати роботи знов перевіряються 
для демонстрації відповідності установленим вимогам. 

Критерії оцінки результатів науково-дослідних робіт визначаються в 
технічному завданні та у відповідних нормативних актах. Відповідність продукту 
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критеріям оцінки оформляється документально у формі акта здачі-приймання 
роботи, з указівкою відповідальних осіб. 

 

9 ОЦІНЮВАННЯ ДІЄВОСТІ 

 

9.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання 

9.1.1 Загальні положення 

В університеті застосовуються відповідні методи для моніторингу та, там, 
де це необхідно, для вимірювань процесів СУЯ. 

Всі ці методи спрямовані на забезпечення здатності процесів досягати 
запланованих результатів. Процеси описані в документованих процедурах СУЯ. 

Моніторинг та вимірювання процесів використовують при щоденному 
управлінні операціями, для оцінки процесів (в тому числі в процесі внутрішнього 
аудиту), для отримання даних, які можуть бути використані для поліпшення СУЯ. 

Статистичні методи на підприємстві застосовуються для вирішенню 
наступних завдання: 

1) встановлення ступеню задоволеності вимог замовників; 
2) вдосконалення навчальних процесів; 
3) оцінювання дієвості і результативності СУЯ 

4) вдосконалення методів управління. 
У разі недосягнення запланованих результатів процесів проводяться 

коригування та коригувальні дії для забезпечення відповідності продукції та 
послуг (М 8.5-01). 

Керівники процесів зберігають відповідну документовану інформацію в 
якості свідчень результатів моніторингу, вимірювання, аналізу та оцінювання . 

Щорічно, підчас підведення підсумків та формування вхідних даних для 
аналізу СУЯ з боку керівництва оцінюються досягнуті результати в сфері якості 
та результативності СУЯ. 

Університет визначає: 
1) що потрібно піддавати моніторингу та вимірюванню; 
2) методи моніторингу, вимірювання, аналізування та оцінювання, потрібні 

для забезпечення вірогідних результатів; 
3) коли треба провадити моніторинг і вимірювання; 
4) коли треба аналізувати та оцінювати результати моніторингу та 

вимірювання. 
Університет оцінює дієвість і результативність СУЯ. Організація 

зберігати відповідну задокументовану інформацію (М 4.2-02) як доказ 
отриманих результатів. 
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9.1.2 Задоволеність замовника 

Методи оцінювання задоволеності замовників наведено в описі процесів        
ОП 8.2-01. 

Для оцінки того, наскільки виконані вимоги споживачів, в організації 
здійснюється збір і аналіз інформації про ступінь задоволеності споживача. 

При визначенні задоволення замовників використовується анкетування 
замовників та споживачів наукової продукції та інші активні та пасивні методи. 

При визначенні задоволеності замовників здійснюється  оцінювання різних 
груп: 

– анкетування студентів; 
– анкетування молодих спеціалістів – випускників університету; 
– анкетування керівників організацій-споживачів випускників університету; 
– участь у конкурсах, виставках, олімпіадах тощо. 
Інформація про задоволення споживачів є основною для планування 

вдосконалення, а також реалізації коригувальних і запобіжних дій. 
 

9.1.3 Аналізування та оцінювання 

Критерії результативності процесів, методи моніторингу і вимірювання 
процесів системи управління якістю визначені й описані у відповідних внутрішніх 
документах СУЯ з періодичністю згідно з документованим описом процесів 
ОП 8.2-01. 

Керівники процесів у межах своєї відповідальності та повноважень, 
визначених внутрішніми документами СУЯ, оцінюють результативність процесів 
СУЯ шляхом складання протоколів моніторингу процесів і планують для 
виконання коригувальні дії, спрямовані на їх удосконалення.  

Результати моніторингу документуються й підлягають аналізуванню згідно 
з документованим описом процесів ОП 8.2-01. 

 

9.2 Внутрішній аудит 

Результативність системи управління якості визначається за допомогою 
внутрішніх аудитів. Періодичність і порядок проведення внутрішніх аудитів 
встановлені в описі процесів ОП 8.2-01. 

В університеті внутрішні аудити системи управління якістю плануються з 
урахуванням: 

− ступеня впливу процесів і підрозділів, що перевіряються, на якість 
кінцевого продукту (послуги); 

− результатів попередніх аудитів. 
Вибір аудиторів провадиться таким чином, щоб забезпечити об’єктивність і 

достовірність отриманих у результаті аудита даних. 
Порядок планування і проведення аудитів визначені у методиці М 8.2-01. 
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Результати аудитів документуються у вигляді звіту, де відображується 
інформація про стан функціонування елементів системи управління якістю, а 
також про усі виявлені невідповідності. 

Відповідальність за планування, організацію і відповідність внутрішніх 
аудитів вимогам стандарту покладена на представника керівництва з якості. 

 

9.3 Аналізування системи управління 

9.3.1 Загальні положення 

Аналізування функціонування СУЯ з боку найвищого керівництва лежить в 
основі управління університету і розроблення політики й цілей у сфері якості, а 
при досягненні намічених цілей – їхнього перегляду й актуалізації. 

Аналізування з боку керівництва відображається в протоколах. Вихідні 
дані критичного аналізування мають на меті забезпечення даних для 
стратегічного планування, сприяння поліпшування дієвості системи управління 
якістю. 

 

9.3.2 Вхідні дані аналізування системи управління 

Аналізування СУЯ планується та провадиться ректором університету з 
урахуванням: 

1) статусу дій за результатами попередніх аналізувань СУЯ; 
2) змін у зовнішніх і внутрішніх чинниках, доречних для СУЯ; 
3) інформації про дієвість і результативність СУЯ, охоплюючи тенденції 

стосовно: 
− результати досягнення цілей у сфері якості та діяльності з поліпшення; 
− виконання дій за результатами попереднього критичного аналізування з 

боку керівництва; 
− результати аудитів (внутрішніх та зовнішніх); 
− результати оцінювання задоволеності замовників і зацікавлених сторін; 
− результати вимірювань та моніторингу процесів і послуг; 
− причини появи невідповідностей та відхилень, стан коригувальних дій; 
− дані про необхідність удосконалення процесів СУЯ; 
− заплановані зміни, що можуть вплинути на СУЯ. 
− достатності ресурсів; 
4) результативності дій, виконаних щодо ризиків і можливостей (див. 

п.6.1), 

5) можливостей для поліпшення. 
В якості вхідних даних використовуються також результати збирання та 

аналізування даних, представлені у вигляді звітів за напрямками діяльності, які  
визначені в описі процесів ОП 5.4-01. 
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Порядок збору і надання вхідних даних для критичного аналізування та 
процес аналізування системи управління якістю з боку найвищого керівництва 
університету визначені в описі процесів ОП 5.4-01. 

 

9.3.3 Вихідні дані аналізування системи управління 

Вихідні дані аналізу включають рішення щодо: 
− поліпшування СУЯ та її процесів; 
− удосконалення організаційної структури; 
− удосконалення процесу надання послуг; 
− забезпечення потреб у ресурсах тощо. 

Усі результати критичного аналізування документуються в протоколі 
критичного аналізування СУЯ відповідно до опису процесів ОП 5.4-01. 

 

10 ПОЛІПШУВАННЯ 

 

10.1 Загальні положення 

З метою зростання рівня задоволеності замовників в університеті 
здійснюються заходи стосовно постійного поліпшування системи управління 
якістю. 

Дії щодо поліпшування в СУЯ університету охоплюють: 
−  аналізування та оцінювання наявного стану для визначення сфер 

поліпшування; 
−  установлення цілей поліпшування; 

−  пошук можливих рішень для досягнення цілей;  
−  оцінювання цих рішень і вибирання одного з них;  
−  впроваджування обраного рішення; 
−  вимірювання, перевіряння, аналізування та оцінювання результатів 

впроваджування;  
− оформлення змін. 
Поліпшування в системі управління якістю університету забезпечується 

запровадженням коригувальних та запобіжних дій згідно з методиками СУЯ М 
8.5-01 та М 8.5-02. 

Отриманню інформації щодо напрямків поліпшування сприяє передбачений 
вимогами ОП 8.2-01 протокол з надання пропозиції щодо поліпшування. 

 

10.2 Невідповідність і коригувальні дії 
У разі виникнення невідповідності, зокрема пов'язаної зі скаргами, 

університет виконує діє згідно методик М 8.3-01 та М 8.5-01, а саме: 
1) відреагує на невідповідність та, залежно від обставин: 
− виконує дії щодо її контролювання та коригування; 
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− приймати рішення щодо наслідків; 
2) оцінює потребу в діях щодо усунення причин невідповідності з тим, щоб 

вона не виникала повторно чи в іншому місці: 
− аналізуючи невідповідність; 
− визначає причини невідповідності; 
3) визначає наявність подібних невідповідностей або потенційну 

можливість їх виникнення; 
4) виконує будь-які потрібні дії; 
5) аналізує результативність будь-якої виконаної коригувальної дії; 
6) за потреби, оновлює інформацію про ризики та можливості, визначені 

під час планування;  
7) за потреби, вносить зміни до СУЯ. 
Університет зберігає задокументовану інформацію (М 4.2-02) як доказ: 
− характеру невідповідностей та будь яких подальших виконаних дій; 
− результатів будь-якої коригувальної дії. 
 

10.3 Постійне поліпшування 

Університет постійно поліпшує придатність, адекватність і 
результативність СУЯ. 

Університет розглядає результати аналізування та оцінювання, а також 
вихідні дані аналізування СУЯ, щоб визначити, чи є потреби або можливості, що 
потребують свого розгляду як складники постійного поліпшування. 
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ДОДАТОК А 

ПЕРЕЛІК ЧИННИХ ДОКУМЕНТІВ  

А 01 ПЕРЕЛІК ЧИННИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

№ Назва документу 

1.  Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами) 
2.  Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (зі змінами) 
3.  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV (зі змінами) 
4.  Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (зі змінами) 
5.  Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (зі змінами) 
6.  Класифікатор професій. ДК 003:2010. Чинний від 01.11.2010 

7.  Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи ЄКТС 
(EСTS) 2009 

8.  Довідник користувача ЄКТС 2015 

9.  Стандарти вищої освіти 

 ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ 

10.  Система управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2015, IDT). 
ДСТУ ISO 9001:2015 

11.  Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 
9000:2015, IDT). ДСТУ ISO 9000:2015 

12.  Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ISO/TR 
10013:2001, ЮТ). ДСТУ ISO/TR 10013:2003. Чинний від 01.07.2004 

13.  Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) 
екологічного управління. ДСТУ ISO 19011:2012 

14.  Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 
документів. ДСТУ 4163-2003. Чинний від 01.09.2003 

15.  Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту 
нормативних документів. ДСТУ 1.5:2003. Чинний від 01.07.2003 

16.  Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила 
виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення. 
ДСТУ 3973-2000. Чинний від 01.07.2001 

17.  Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення. ДСТУ 3008-95. Чинний від 01.01.1996 
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№ Назва документу 

 ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

18.  Про державний гімн України.  
Закон України від 06.03.2003 № 602-ІV  

19.  Про освіту  

Закон України від 05.05.2017 № 2145-ХІІІ (зі змінами) 
20.  Про вищу освіту.  

Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами) 
21.  Про фізичну культуру і спорт.  

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII (зі змінами) 
22.  Про інформацію.  

Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII (зі змінами) 
23.  Про науково-технічну інформацію.  

Закон України від 25.06.1993 № 3322-XII (зі змінами) 
24.  Про захист персональних даних.  

Закон України від 01.06.2010 № 2297 (зі змінами) 
25.  Про наукову і науково-технічну діяльність.  

Закон України від 26.07.2015 № 848-VIII (зі змінами) 
26.  Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. 

Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI (зі змінами) 
27.  Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. 

Закон України від 11.07.2001 № 2623-ІІІ (зі змінами) 
28.  Про метрологію та метрологічну діяльність. 

Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII (зі змінами) 
29.  Про технічні регламенти та оцінку відповідності. 

Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII (зі змінами) 
30.  Про акредитацію органів з оцінки відповідності. 

Закон України від 17.05.2001 № 2407-III (зі змінами) 
31.  Про стандартизацію. 

Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII (зі змінами) 
32.  Про публічні закупівлі. 

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами)  
33.  Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 
Закон України від 28.02.1991 № 796-XII (зі змінами) 

34.  Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. 
Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII (зі змінами) 

35.  Про підвищення престижності шахтарської праці. 
Закон України від 02.09.2008 № 345-VI (зі змінами) 

36.  Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. 
Закон України від 21.03.1991 № 875-XII (зі змінами) 
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№ Назва документу 

37.  Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 
Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI (зі змінами) 

38.  Про зайнятість населення. 
Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI (зі змінами) 

39.  Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 
Закон України від 15.05.2003 № 755-ІV (зі змінами) 

 УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

40.  Національна доктрина розвитку освіти. 
Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 

41.  Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і 
чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах. 
Указ Президента України від 19.05.1999 № 524 

42.  Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх 
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного 
виховання молоді. 
Указ Президента України від 21.02.2002 № 157 

43.  Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України 
із суміжними прикордонними областями Російської Федерації. 
Указ Президента України від 25.03.1994 № 112/94 

44.  Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України 
із суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-

територіальними одиницями Республіки Молдова. 
Указ Президента України від 03.06.1994 № 271/94 

45.  Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та 
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. 
Указ Президента України від 23.01.1996 № 77/96 

 ПОСТАНОВИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

46.  Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 № 896 

47.  Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 752 (зі змінами) 
48.  Положення Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 № 65 (зі змінами) 
49.  Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 (зі змінами) 
50.  Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 (зі змінами) 
51.  Положення Про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах. 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.2001 № 978 (зі змінами) 
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№ Назва документу 

52.  Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Постанова КМ України від 05.04.1994 № 226 (зі змінами) 

53.  Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та 
гірничорятувальників. Постанова КМ України від 09.01.2008 № 6 (зі 
змінами) 

54.  Положення Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 (зі змінами) 

55.  Нормативи чисельності студентів (курсантів) денної форми навчання на 
одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних 
закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності для освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 (зі змінами) 

56.  Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 656 (зі змінами) 

57.  Порядок присудження наукових ступенів. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 (зі змінами) 
58.  Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 684 

59.  Про навчання іноземних громадян в Україні. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 136 (зі змінами) 

60.  Деякі питання стипендіального забезпечення. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 

61.  Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
органах виконавчої влади. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 

62.  Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, 
зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 
носіїв інформації, що містять службову інформацію. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 

63.  Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 

64.  Про заходи щодо поліпшення міжнародної науково-технічної діяльності. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 № 34 

65.  Концепція розвитку системи підвищення кваліфікації працівників. 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2006 № 158 
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 НАКАЗИ МІНІСТА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

66.  Про постанову Кабінету Міністрів України № 329 «Питання державної 
реєстрації ВНЗ». 
Наказ МОН України від 18.05.2006 № 381 

67.  Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. 
Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 

68.  Положення Про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної 
експертизи. 
Наказ МОН України від 14.01.2002 № 16 

69.  Про встановлення нормативів витрат, пов’язаних з проведенням 
акредитації. 
Наказ МОН України від 04.06.2002 № 321 

70.  Критерії акредитації спеціальностей ВНЗ. 
Рішення ДАК від 24.02.2004 протокол № 49 

71.  Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти. Наказ МОН України від 10.01.2017 № 25 

72.  Умови прийому слухачів на підготовчі відділення при вищих навчальних 
закладах. 
Наказ Міністерства освіти України від 22.09.1993 № 353 (зі змінами) 

73.  Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України. 
Щорічні накази МОН України  

74.  Положення Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України. 
Наказ Міністра освіти України від 08.04.1993 № 93 (зі змінами) 

75.  Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської 
кредитно-трансферної системи. 
Наказ МОН України від 16.10.2009 № 943 

76.  Положення Про організацію фізичного виховання і масового спорту у 
вищих навчальних закладах. Наказ МОН України від 11.01.2006 № 4 

77.  Положення Про академічні відпустки та повторне навчання у вищих 
закладах освіти. 
Наказ Міністерства освіти України й Міністерства охорони здоров’я 
України від 6.06.1996 № 191/153 

78.  Положення Про порядок переведення, відрахування та поновлення 
студентів вищих закладів освіти. 
Наказ Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245 
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79.  Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та 
осіб без громадянства. 

Наказ МОН України від 01.11.2013 № 1541 (зі змінами) 
80.  Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 

основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів  
Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 

81.  Положення Про дистанційне навчання. 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 (зі 
змінами) 

82.  Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 
установ. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 

83.  Положення Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у 
вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації. 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 № 422 

84.  Положення Про міжвідомчу раду з питань удосконалення розвитку 
міжнародної науково-технічної діяльності. 
Наказ Міністерства освіти і науки України 

85.  Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і 
розробок. Щорічні накази МОН України 

86.  Про результати конкурсного відбору проектів наукових досліджень і 
розробок. Щорічні накази МОН України 

87.  Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. 
Наказ МОН України від 14.09.2011 № 1059 

88.  Положення Про проведення конкурсного відбору Міносвіти України 
наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними 
закладами ІІІ- ІV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства 
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 
Наказ МОН України від 01.06.2006 № 423 

89.  Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. 
Наказ МОН України від 27.10.2008 № 977 

90.  Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та 
обліку їх карток. 
Наказ МОН від 10.12.2003 № 811 (зі змінами) 

91.  Щорічні накази МОН України щодо планування наукових заходів на рік 
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92.  Щорічні накази МОН України щодо підсумків наукової та науково-

технічної діяльності за рік 

93.  Щорічні накази МОН України про проведення Всеукраїнських 
студентських олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей 

94.  Щорічні накази МОН України про проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 

95.  Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.  
(Положення Про спеціалізовану вчену раду). 
Наказ МОНМС України 14.09.2011 № 1059 

96.  Міжнародні угоди про співпрацю в галузі освіти з державами: 
Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Естонія, Єгипет, 
Ізраїль, Ірак, Іран, Іспанія, Канада, Киргизія, Литва, Молдова, Німеччина, 
Польща, Росія, Румунія, Туркменістан, Чехія, Франція 

97.  Велика хартія університетів 

 НАКАЗИ ІНШИХ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ 

98.  Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на 
нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень 
рухомого майна. 

Наказ Мінюсту України від 14.12.2012 № 1844/5 

99.  Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання 
документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях. 
Наказ Мінюсту України від 18.063.2015 № 1000/5 

100 Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного 
гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової 
безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та 
уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого 
об'єкта). 
Наказ МНС України від 11.08.2011 № 826 

101 Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів 
про охорону праці, що діють на підприємстві. 
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці  
від 21.12.1993 № 132 

102 НПАОП 0.00-4.36-87. Про порядок безплатної видачі молока або інших 
рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на 
роботах з шкідливими умовами праці. 
Постанова Держкомпраці СРСР від 16.12.1987 № 731/П-13 
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103 НПАОП 0.00-7.03-94. Методика проведення державної експертизи 
(перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, 
технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів 
виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. 
Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.09.1994 № 95 

104 НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення Про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці. 
Наказ Державного комітету  України з нагляду за охороною праці 
від 26.01.2005 № 15 

105 НПАОП 0.00-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментом та 
пристроями. 
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.2001 № 252 

106 Типове положення Про службу охорони праці. 
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці 
від 15.11.2004 № 255 

107 Типове положення Про комісію з питань охорони праці підприємства. 
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55 

108 Типове положення Про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці. 
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 56 

109 Положення Про розробку інструкцій з охорони праці. 
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Комітет по 
нагляду за охороною праці від 29.01.1998 № 9 

110 Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-

обчислювальних машин  
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65 

111 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 
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А 02 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 

№ Назва документу 

1.  Свідоцтво про державну реєстрацію закладу освіти 

2.  Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності - 
юридичної особи 

3.  Довідка про внесення ЗВО до Державного реєстру ЗВО України 

4.  Довідка про включення освіти до Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України 

5.  Акти на земельні ділянки 

6.  Проектна документація та паспорти будівель 

7.  Паспорти навчальних аудиторій 

8.  Паспорт санітарно-технічного стану приміщень та інших об’єктів, які 
використовуються під час проведення освітньої діяльності 

9.  Акт оцінки протипожежного стану 

10.  Висновок щодо обстеження навчальної бази з питань охорони праці 
11.  Статут Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» 

12.  Відомості на право здійснення освітньої діяльності 
13.  Сертифікати про акредитацію спеціальності/освітньої програми 

14.  Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми 

15.  Концепція освітньої діяльності університету, схвалена вченою радою 
університету 29.11.2002 (протокол № 3) 

16.  Концепція виховної діяльності колективу університету 

17.  Інформаційні пакети за напрямами підготовки фахівців на факультетах 

18.  Особові справи працівників університету 

19.  Картки обліку П-2 

20.  Особові справи абітурієнтів 

21.  Особові справи студентів 

22.  Контракти з абітурієнтами, зарахованими на навчання за рахунок фізичних 
(юридичних) осіб 

23.  Контракти з бакалаврами, зарахованими на навчання у магістратурі за 
рахунок фізичних (юридичних) осіб 

24.  Контракти з іноземними громадянами, зарахованими на навчання в 

університеті 
25.  Угоди про навчання з аспірантами (докторантами) 
26.  Номенклатура справ університету 

27.  Реєстраційні картки НДР і ДКР (ДРК) 
28.  Договори підряду (контракти) із виконавцями НДР 

29.  Облікові картки НДР і ДКР (ДРК) 
30.  Інформаційні картки НДР і ДКР (ДРК) 
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31.  Патенти на винаходи 

32.  Свідоцтва про раціоналізаторські пропозиції 
33.  Дипломи переможців олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів 

підготовки та спеціальностей (за І-е, ІІ-е та ІІІ-є місце) 
34.  Дипломи переможців конкурсу студентських наукових робіт (за І-е, ІІ-е та 

ІІІ-є місце) 
35.  Фахові видання 

 СТАНДАРТИ 

36.  Стандарт ПолтНТУ СОУ.80.0-02071100.О.001:2007 (СтПолтНТУ 
О.001:2007) «Правила розроблення, оформлення, введення в дію та вимоги 
до змісту стандартів ПолтНТУ» 

37.  Стандарт ПолтНТУ СОУ.80.0-02071100.О.002:2008 (СтПолтНТУ 
О.002:2008) «Положення про факультет Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка» 

38.  Стандарт ПолтНТУ СОУ.80.0-02071100.О.003:2008 (СтПолтНТУ 
О.003:2008) «Положення про кафедру Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка» 

39.  Стандарт ПолтНТУ СОУ.80.0-02071100.О.004:2008 (СтПолтНТУ 
О.004:2008) «Регламент Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка» 

 НАКАЗИ 

40.  Наказ про затвердження Положення про приймальну комісію університету 

41.  Наказ про формування приймальної комісії університету 

42.  Наказ про затвердження Правил прийому до університету у поточному році 
43.  Наказ про організацію і проведення набору студентів в університеті 
44.  Наказ про зарахування абітурієнтів на навчання за рахунок державного 

замовлення 

45.  Наказ про зарахування абітурієнтів на навчання за рахунок фізичних 
(юридичних) осіб 

46.  Наказ про зарахування бакалаврів на навчання у магістратурі за рахунок 
державного замовлення 

47.  Наказ про зарахування бакалаврів на навчання у магістратурі за рахунок 
фізичних (юридичних) осіб 

48.  Наказ про зарахування іноземних громадян на навчання в університеті 
49.  Наказ про призначення старост та кураторів академічних груп 

50.  Наказ про закріплення дисциплін за кафедрами 

51.  Наказ про закріплення НМБ за кафедрами 

52.  Наказ про організацію і проведення модульного контролю знань студентів 

53.  Наказ про організацію і проведення підсумкового контролю знань студентів 

54.  Наказ про результати навчання в семестрі (про результати підсумкового 
контролю) 
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55.  Наказ про переведення студентів на наступний курс навчання (видається 
після закінчення парного семестру) 

56.  Наказ про створення екзаменаційної комісії 
57.  Наказ про проведення атестації в університеті (підсумкової) 
58.  Наказ про допуск студентів до атестації (підсумкової) 
59.  Наказ про студентське самоврядування 

60.  Наказ про приймальну комісію в аспірантуру 

61.  Наказ про зарахування до аспірантури 

62.  Наказ про призначення наукових керівників аспірантам 

63.  Наказ про призначення стипендій аспірантам 

64.  Наказ про прийняття НПП на роботу  
65.  Наказ про планування й облік роботи науково-педагогічних працівників 

університету 

66.  Наказ про організацію і проведення конкурсів та рейтингів НПП 

67.  Наказ про присвоєння вчених звань НПП 

68.  Накази про закріплення елементів інфраструктури 

69.  Наказ про створення кадрової комісії університету 

70.  Накази про прийом громадян на роботу в університеті 
71.  Накази про звільнення працівників з роботи в університеті 
72.  Накази про заохочення працівників університету 

73.  Накази про накладення стягнень на працівників університету 

74.  Наказ про затвердження проектів, які будуть включені до тематичного 
плану НДР, що фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету 

75.  Наказ про створення й підготовку комітету з конкурсних торгів 
університету 

 ПОЛОЖЕННЯ 

76.  Положення про вчену раду Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, ухвалене вченою радою університету 
27.11.2009 (протокол № 4) та затверджене наказом по університету від 
03.12.2009 № 283 

77.  Положення про ректорат Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, ухвалене вченою радою університету 
27.11.2009 (протокол № 4) та затверджене наказом по університету від 
03.12.2009 № 283 

78.  Положення про науково-технічну раду Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка, ухвалене вченою радою 
університету 27.11.2009 (протокол № 4) та затверджене наказом по 
університету від 03.12.2009 № 283 
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79.  Положення про архітектурно-будівельну раду Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка, ухвалене вченою радою 
університету 27.11.2009 (протокол № 4) та затверджене наказом по 
університету від 03.12.2009 № 283 

80.  Положення про раду з якості підготовки кадрів з вищою освітою 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка, ухвалене науково-методичною радою університету 21.04.2011 
(протокол № 1) та затверджене наказом по університету від 07.06.2011       
№ 168 (зі змінами) 

81.  Положення про організацію освітнього процесу у Національному 
університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

82.  Положення про порядок обрання й прийняття на роботу науково-

педагогічних працівників університету 

83.  Положення про кадрову комісію університету 

84.  Положення про відділ кадрової та правової роботи університету 

85.  Посадові обов’язки працівників університету 

86.  Положення про приймальну комісію університету 

87.  Положення про науково-дослідницьку частину університету  

88.  Положення про відділ технічних засобів навчання 

89.  Положення про центр доуніверситетської підготовки університету 

90.  Положення про підготовчі курси центру доуніверситетської підготовки 

університету 

91.  Положення про юридичну службу університету 

92.  Положення про департамент організації навчального процесу, акредитації 
та ліцензування 

93.  Положення про автотранспортний відділ університету 

94.  Положення про відділ маркетингу університету 

95.  Положення про відділ аспірантури університету 

96.  Положення про студентське містечко університету 

97.  Положення про службу охорони університету 

98.  Положення про поліграфцентр університету 

99.  Положення про спортивно-оздоровчий табір університету 

100 Положення про навчально-виробничий центр інфокомунікацій університету 

101 Положення про відділ охорони праці університету 

102 Положення про відділ працевлаштування студентів і випускників  
університету 

103 Положення про психологічну службу університету 

104 Положення про спортивний клуб університету 

105 Положення про консультативну раду університету 

106 Положення про призначення, перегляд та зняття надбавок до посадових 
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107 Положення про відділ сертифікації та метрології університету 

108 Положення про сектор по зв’язкам з виробництвом в університеті  
109 Положення про відділ аналізу та контролю господарської діяльності 

університету 

110 Положення про господарчий відділ університету 

111 Положення про відділ адміністративно-господарської роботи університету 

112 Положення про службу головного енергетика університету 

113 Положення про службу головного механіка університету 

114 Положення про групу ремонтно-експлуатаційного обслуговування 
університету 

115 Положення про відділ матеріально-технічного постачання університету 

116 Положення про експлуатаційно-технічний відділ університету 

117 Положення про навчально-виробничу майстерню університету  

118 Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітніх 
та наукових роботах у Національному університеті «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка» 

119 Положення про порядок реалізації права студентів університету на 
академічну мобільність  

120 Положення про екзаменаційну комісію університету 

121 Положення про семестровий контроль у Національному університеті 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

122 Положення про навчально-науковий інститут архітектури та будівництва 
університету 

123 Положення про освітні програми у Національному університеті 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

124 Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних 
працівників, кафедр та інститутів (факультетів) університету 

125 Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальної освіті 

126 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії (в аспірантурі) та доктора наук (в докторантурі) Національного 
університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

127 Положення про атестацію наукових і науково-педагогічних працівників у 
Університеті 

128 Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних 
працівників, кафедр і факультетів університету 

129 Положення Про організацію цивільного захисту робітників, службовців, 
студентів на території університету від надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру 
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130 Положення про організацію інструктажів із безпеки життєдіяльності 
студентів університету 

131 Положення Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і студентів 
університету  

132 Положення Про порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій університету 

133 Положення про організацію виконання робіт підвищеної небезпеки, на які 
необхідно видавати наряди-допуски 

134 Положення Про комітет з конкурсних торгів у Університеті 
 ПРАВИЛА, ІНСТУКЦІЇ, РЕКОМЕНДАЦІЇ 

135 Правила прийому до Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» у поточному році 
136 Інструкція з діловодства в університеті  
137 Інструкція про порядок організації та здійснення контролю за виконанням 

документів в університеті  
 ПЛАНИ, ПРОГРАМИ, ГРАФІКИ 

138 Перспективний план розвитку університету до 2020 року 

139 Індивідуальні навчальні плани студентів 

140 Індивідуальні плани роботи викладачів 

141 План профорієнтаційної роботи інституту (факультету) 

142 План профорієнтаційної роботи кафедри 

143 План профорієнтаційної роботи центру доуніверситетської підготовки 

144 Навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів 

145 Робочі навчальні плани  

146 Програми навчальних дисциплін 

147 Робочі програми навчальних дисциплін 

148 Навчально-методичне забезпечення дисципліни: 
- матеріали лекцій; 
- плани семінарських, практичних занять; 
- тематика контрольних, курсових, розрахунково-графічних робіт і 
проектів; 
- методичні вказівки виконання контрольних, курсових, розрахунково-

графічних робіт і проектів; 
- програми навчальної, виробничої та інших видів практик; 
- документація з дипломного проектування; 
- дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів; 
- пакет контрольних завдань; 
- критерії оцінювання знань студентів 
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№ Назва документу 

151 Графік курсового проектування 

152 Графік дипломного проектування 

153 Розклади занять 

154 План роботи зі сприяння працевлаштуванню випускників університету 

155 Збірник нормативно-правових і методичних документів із виховної роботи, 
т. 1, т. 2 

156 План виховної роботи в університеті на навчальний рік 

157 План заходів із виховної роботи університету на семестр 

158 План виховної роботи в інституті (на факультеті) 
159 План культурно-виховної роботи науково-технічної бібліотеки на рік 

160 План виховної роботи центру культури і студентської творчості  
161 План роботи навчально-методичної комісії інституту (факультету) 

162 План роботи методичних семінарів кафедри 

163 План роботи науково-технічної бібліотеки 

164 План роботи центру інфокомунікацій 

165 План-календар основних заходів університету на тиждень (місяць, семестр, 
рік) 

166 План видання методичної літератури в університеті 
167 План видання методичної літератури на кафедрі 
168 Перспективний план підготовки науково-педагогічних кадрів на 5 років 

169 Перспективний план підвищення кваліфікації НПП кафедри 

170 Перспективний план підвищення кваліфікації НПП інституту (факультету) 

171 Перспективний план підвищення кваліфікації НПП університету 

172 План підвищення кваліфікації НПП кафедри на рік  
173 Індивідуальні плани і програми стажування НПП 

174 План відвідувань та взаємовідвідувань занять на кафедрі 
175 План роботи відділу технічних засобів навчання на рік 

176 План роботи адміністративно-господарчої частини на рік 

177 План проведення заходів із цивільної оборони 

178 План роботи штабу цивільної оборони на рік 

179 План роботи відділу охорони праці на рік 

180 Програми навчання з охорони праці 
181 План роботи науково-технічної ради університету на рік 

182 План роботи науково-дослідницької частини університету на рік 

183 Розрахункові показники наукової діяльності та підготовки науково-

педагогічних кадрів на рік 

184 Тематичні плани НДР, що фінансуються за рахунок коштів Державного 
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бюджету 

185 Технічні завдання на виконання робіт, що включені до тематичного плану 

186 Тематичний план договірних НДР кафедри 
 

№ Назва документу 

187 Тематичний план договірних НДР інституту (факультету) 

188 Тематичний план договірних НДР університету 

189 Кошторис витрат НДЧ на рік 

190 План наукової роботи університету на рік 

191 Перспективний план розвитку інституту (коледжу, факультету) 
університету 

192 План роботи інституту (коледжу, факультету) на рік 

193 Перспективний план розвитку кафедри  
194 План роботи кафедри на рік 

195 Плани роботи науково-студентських товариств університету на рік 

196 Плани роботи студентських наукових гуртків кафедр на рік 

197 План роботи ради молодих учених університету на рік 

198 Програми проведення наукових конференцій 

199 Збірники матеріалів наукових конференцій 

200 План щодо встановлення цілей у сфері якості в університеті та моніторингу 
їх досягнення на рік (документ «Цілі у сфері якості на рік») 

201 План видавничої діяльності університету на рік 

202 План державних закупівель в університеті на рік 

 ЗВІТИ, ПРОТОКОЛИ, ВІДОМОСТІ, ЖУРНАЛИ 

203 Звіт про роботу екзаменаційної комісії 
204 Звіти студентів про проведені виробничі практики 

205 Звіт про проведення виробничої практики на підприємстві 
206 Звіти про працевлаштування випускників інституту (факультетів) 

207 Звіт про працевлаштування випускників університету 

208 Звіти про виконання планів виховної роботи 

209 Звіт про роботу науково-технічної бібліотеки 

210 Звіти органів студентського самоврядування про виконані заходи 

211 Звіти про проведені заходи щодо інформаційного забезпечення навчального 
процесу 

212 Звіт про підвищення кваліфікації НПП кафедри 

213 Індивідуальні звіти НПП про проведене стажування, затверджені на 
засіданні кафедри 

214 Звіт про роботу центру інфокомунікацій за рік 

215 Звіт про роботу відділу технічних засобів навчання за рік 

216 Звіт про роботу адміністративно-господарчої частини за рік 

217 Статистична звітність за формою №7-ТНВ «Звіт про травматизм на 
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виробництві та його матеріальні наслідки» 

218 Звіт про виконання планів заходів з цивільної оборони 

219 Акти, накази, розпорядження з техніки безпеки та промислової санітарії 
220 Матеріали аудиту охорони праці 
221 Акти експертної комісії 
№ Назва документу 

222 Заключний звіт про виконання НДР 

223 Анотований звіт про виконання НДР 

224 Акт приймання-здавання виконаних робіт (НДР) 
225 Кошторис витрат за договором (НДР) 
226 Акт виконання робіт виконавцями (НДР) 
227 Звіт про виконання договору (НДР) 
228 Статистичний звіт за формою № 1-наука «Звіт про виконання наукових та 

науково-технічних робіт» (квартальний) 
229 Статистичний звіт за формою № 3-наука «Звіт про виконання наукових та 

науково-технічних робіт» (річний) 
230 Звіти про роботу кафедр за рік 

231 Звіти про роботу інститутів (факультетів) за рік 

232 Звіт про наукову роботу університету за рік 

233 Звіт про використані замовлення на іноземних студентів 

234 Звіти про програми діяльності та сумісні проекти та програми (міжнародна 
діяльність) 

235 Список науковців університету, залучених до міжнародної співпраці 
236 Звіт про видавничу діяльність в університеті за рік 

237 Квартальні звіти щодо закупівель 

238 Звіт за процедурою торгів 

239 Звіт за процедурою закупівлі 
240 Протоколи приймальної комісії щодо прийому на навчання бакалаврів 

241 Протоколи приймальної комісії щодо прийому на навчання магістрів 

242 Протоколи приймальної комісії щодо прийому на навчання іноземців 

243 Протоколи приймальної комісії щодо прийому в аспірантуру 

244 Протоколи вхідного анкетування студентів 

245 Протоколи періодичного анкетування студентів 

246 Протоколи вихідного анкетування студентів 

247 Протоколи екзаменаційної комісії 
248 Протоколи засідань вченої ради 

249 Протоколи засідань спеціалізованих вчених рад 

250 Протоколи засідань науково-технічної ради 

251 Протоколи засідань навчально-методичних комісій інститутів (факультетів) 

252 Протоколи засідань методичних семінарів кафедр 

253 Протоколи приймання кандидатських іспитів 
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254 Протоколи засідань архітектурно-будівельної ради університету  

255 Протоколи перевірки знань із питань охорони праці посадових осіб 
університету 

256 Протоколи вимірювання кліматичних параметрів 

257 Протоколи засідань кадрової комісії 
258 Акти контролю трудової дисципліни 
№ Назва документу 

259 Протокол засідання конкурсної комісії університету про відбір 
представників університету для участі в ІІ-у турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт  

260 Протоколи засідань ради молодих учених університету 

261 Протоколи засідань наукових семінарів кафедр 

262 Протоколи засідання комітету з конкурсних торгів 

263 Протоколи розкриття пропозицій з конкурсних торгів 

264 Протоколи оцінки пропозицій з конкурсних торгів 

265 Відомості результатів модульного контролю за навчальними групами 

266 Відомості результатів ректорського контролю за навчальними групами 

267 Відомості результатів міжсесійного контролю за навчальними групами 

268 Відомості результатів підсумкового контролю за навчальними групами 
(екзаменаційні відомості) 

269 Журнали обліку навчальних занять з абітурієнтами, котрі навчаються на 
курсах в університеті 

270 Журнали обліку навчальних занять в академічних групах (у старост груп) 
271 Журнали обліку навчальних занять в академічних групах (у викладачів) 
272 Журнали обліку навчальних занять з аспірантами (докторантами) 
273 Журнали обліку навчальних занять із безпеки життєдіяльності 
274 Журнали реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності 
275 Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці 
276 Анкети оцінювання задоволеності замовника 

277 Протокол моніторингу процесу 
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Відділ програмування та 
супроводження 

програмного  
забезпечення 

Відділ 
телекомунікаційних 

мереж та 
адміністрування 

Поліграфцентр 

Сервісний центр 

Відділ забезпечення 
електронного 

документообігу та захисту 
інформації 

Відділ забезпечення 
навчального процесу та 

інформаційної підтримки 

Науково-дослідна 

лабораторія охорони 
праці і навколишнього 

середовища 

 

Відділ комплектування 
та наукової обробки 

Відділ обслуговування і 
зберігання фондів 

Гуртожиток №1 

Гуртожиток №2 

Гуртожиток №3 
Гуртожиток №4 

Гуртожиток №5 

Національний університет  
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Навчально-науковий 
інститут фінансів, 

економіки та 
менеджменту 

1. Кафедра фінансів,  
банківського бізнесу та 
оподаткування 

2. Кафедра публічного 
управління, 
адміністрування та права 

3. Кафедра економіки 
підприємництва та 
маркетингу. 

4. Кафедра економічної 
теорії та економічної 
кібернетики  
5. Кафедра менеджменту 
та логістики. 

6. Кафедра міжнародних 

економічних відносин  та 
туризму 

 

1. Кафедра 
комп'ютерних та 
інформаційних 
технологій і систем. 
2. Кафедра вищої  та 
прикладної 
математики. 

3. Кафедра будівельних 
машин і обладнання 

4. . Кафедра 
автоматики, 

електроніки та 
телекомунікацій. 

Навчально-науковий 
інститут інформаційних 

технологій і механотроніки

1. Кафедра фізичної 
культури та спорту.  

2. Кафедра фізичної терапії 
та ерготерапії. 
3. . Кафедра фізичного 
виховання. 

4. Кафедра психології та 
педагогіки. 

 

Факультет фізичної 
культури та спорту.  

 

1. Кафедра 
германської філології 
та перекладу  
2. Кафедра загального 
мовознавства та 
іноземних мов  

3. Кафедра 
українознавства, 
культури та 
документознавства. 

4.  Кафедра 
образотворчого 
мистецтва. 
 

Навчально-науковий 
інститут нафти і газу  

1. Кафедра 
нафтогазової інженерії 
та технологій. 

2. Кафедра хімії та 
фізики. 
3. Кафедра прикладної 
екології та 
природокористування. 
4. Кафедра 
теплогазопостачання, 
вентиляції та 
теплоенергетики. 

Навчально-науковий 
інститут архітектурі 

будівництва та  

землеустрою 

1. Кафедра 
автомобільних доріг, 
геодезії, землеустрою та 
сільських будівель. 

2. Кафедра будівництва 

та цивільної інженерії. 
3.Кафедра архітектури 
будівель та 
містобудування  
4. Кафедра будівельних  
конструкцій  

Кафедра 
військової 
підготовки 

Гуманітарний  
факультет 

 

Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя 
Національного університету імені Юрія Кондратюка 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності та 
економіки, фінансування 

Відділ кадрів 

Апарат управління 

Департамент правової та 
кадрової роботи 

Інформаційно-аналітичний відділ 

Психологічна служба 

Архів 

Сектор реклами 

Відділ документообігу і 
контролю 

Спортивно-оздоровчий табір 

Студентське містечко 

Сектор документознавства 

Автотранспортний відділ 

Господарчий відділ 

Центр культури і студентської творчості 

Відділ адміністративно-господарської 
роботи 

Відділ медіа комунікацій  
та рекламної діяльності 

Відділ міжнародних 
зв'язків 

Відділ 
маркетингу 

Експлуатаційно-технічний відділ 

Навчально-виробничий центр 
інфокомунікацій 

Центр управління АСУ 

Відділ технічних засобів навчання 

Науково-дослідницька частина 

Відділ матеріально-технічного постачання 

Відділ охорони праці 

Відділ сертифікації і метрології 

Сектор контролю 

Служба головного 
енергетика 

Відділ електротехнічного забезпечення 

Служба головного механіка 

Група теплосилового обладнання 

Група сантехнічного обладнання 

Група телекомунікаційних мереж 

Група ремонтно-експлуатаційного обслуговування 

Сектор по роботі з 
грантоутворюючими 

організаціями 

Договірний відділ 

Юридична служба 

 

Сектор міжнародного 
співробітництва 

ДОДАТОК Б 

Б 01 ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНА СХЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» 

Сектор «Прес -центр» 

Медіа-центр 

Полтавський фаховий коледж нафти і газу  
Національного університету імені Юрія Кондратюка 

Департамент 
безпеки 

університету 

 

Відділ «Деканат по роботі 
з іноземними студентами» 

Служба охорони 
університету 

Департамент організації 
навчального процесу, 

акредитаці та 
ліцензування  

Навчально-науковий 
центр по роботі зі 

студентами та 
обдарованою молоддю 

Відділ  організації та контролю  навчального процесу 
 

Відділ  ліцензування та акредитації 

Сектор планування та кадрового забезпечення навчального процесу 

Сектор організації дистанційної освіти 

Підготовче відділення 

Відділ по роботі з учнями-членами МАН 

 

Сектор по роботі з іноземними 
громадянами 

Навчально-виробнича майстерня 

Столярна майстерня 

 

Науково-технічна бібліотека 

 

Секретаріат 
вченої ради 

Аспирантура 

 

Відділ інформаційних 
технологій та 
комп'ютерного 
забезпечення 
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Б 02 ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНА СХЕМА МИРГОРОДСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» 

Завідувач  
бібліотекою, 
бібліотекар 

 

Збори труд. 
колективу 

Педагогічна 
рада 

Методична 
рада 

Адмін. рада 

Студентська 
рада 

Приймальна 
комісія 

 

Діловод 

Ц
иклові комісії 

Директор 

коледжу 

Заступник директора з 
навчальної роботи 

Заступник директора з 
виховної роботи 

Завідувач навчально-

виробничої практики 

Заступник директора з 
адміністративно-

господарської роботи 

Практичний 

психолог 

Керівники груп 

 

Вихователь 
Завідувач НВМ 

Підсобний  
робітник Старші 

лаборанти 

Завідувачі 
лабораторій 

Завідувачі 
кабінетів 

Завідувач  
гуртожитку 

Старший інспектор з 
кадрів, інспектор з 

кадрів (з обсл. 
студентів) 

Завідувач 
гуманітарного 

відділення 

Завідувач  
НМК 

Методист 

Головний бухгалтер 

(фінансова служба) 

Юрисконсульт 

Екологічних 
дисциплін 

 

Діловодство 

Черговий по 
гуртожитку, 

каштелян 

Зав. 
господарством 

Технологічних 
дисциплін 

Математичних, 
прородно-наукових 

дисциплін 

Загальноосвітніх 
гуманітарних та 

соціально-економічних 
дисциплін 

Фінансово-

економічних 
дисциплін 

Керівник 
фізичного 
виховання 

Оператори 
котельні 

Прибиральниці 
служб. 

приміщень 

Прибиральниці 
служб. 

приміщень 

Профком 

коледжу 

Колегіальні органи 

Інші прац. 
господарського 

підрозділу 

Адміністратор бази 
даних 

Фахівець з 
проф. 

орієнтації 
студентів 

Начальник штабу 
ЦО 

Інженер з охорони 
праці 

Завідувач 
технічного 

відділення 

Теплотехнічних 
дисциплін 

Художніх 

дисциплін 

 

Викладачі  Секретарі 
навчальної 
частини та 
відділень 
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Б 03 ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНА СХЕМА ПОЛТАВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НАФТИ І ГАЗУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» 

Перший заступник - заступник 
директора з навчальної роботи 

Заступник директора  
з виховної роботи 

Заступник директора з 
адміністративно-господарчої роботи 

Головний бухгалтер Помічник директора з кадрової 
роботи 

Інспектор з кадрів 

Інспектор з кадрів 
військового обліку 

Інженер з охорони праці 

Вихователь гуртожитку 

Практичний психолог 

Сестра медична 

Економіст 

Провідний  
спеціаліст - бухгалтер 

Заступник головного 
бухгалтера 

Бібліотекарі 

Адміністратор  
бази даних 

Завідувач складу 

Завідувач господарства 

Завідувач гуртожитку 

Провідний інженер з 
ремонту 

Чергові 

Прибиральники 

Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту 

будинків 

Завідувач 
канцелярії 

Секретар 

Заступник директора  
з науково-методичної роботи 

Завідувач навчально-методичної 
лабораторії 

Диспетчер 

Секретар 
навчальної частини 

Завідувач відділення 
підготовки робітничих кадрів 

Методист 

Секретар 

Завідувач механічного відділення 

Завідувач бурового відділення 

Завідувач експлуатаційного відділення 

Завідувач лабораторії 
ІОТ 

Завідувач лабораторії 
ІКТ  і ТЗН 

Фахівець з цивільної оборони 

Завідувач бібліотеки 

Викладачі 

Голови циклових комісій 

Директор 
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ДОДАТОК В 

В 01 ПЕРЕЛІК ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ПІДГОТОВКИ КАДРІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УНІВЕРСИТЕТІ 

№ з/п Напрями й процеси Відповідальні 
1 2 3 

І Формування контингенту студентів Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії 

1  Професійно-орієнтаційна робота з випускниками 
загальноосвітніх закладів та коледжів, бакалаврами 

2  Розроблення документів щодо прийому абітурієнтів та 
студентів 

3  Організація прийому документів 

4  Організація та проведення вступних іспитів 

5  Проведення  конкурсу та зарахування 

ІІ Надання освітянської послуги (освітній процес) Начальник відділу 
організації та 
контролю 
навчального процесу 

6  Розроблення організаційно-методичної документації 
(навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін 
тощо) 

7  Провадження освітнього процесу 

8  Здійснення контролю знань студентів 

9  Проведення Державної атестації  
ІІІ Сприяння працевлаштуванню випускників Начальник відділу 

організації та 
контролю 
навчального процесу 

10  Планування роботи зі сприяння працевлаштуванню 
випускників 

11  Виконання робіт зі сприяння працевлаштуванню випускників 

ІV Виховна робота Проректор з наукової 
та  міжнародної 
роботи  

12  Планування заходів виховної роботи 

13  Реалізація заходів виховної роботи 

14  Діяльність студентського самоврядування 

V Методичне забезпечення навчального процесу Начальник відділу 
ліцензування та 
акредитації 

15  Розроблення та перегляд ОПП (ОНП) підготовки фахівців 

16  Ліцензування освітньої діяльності (нових спеціальностей) 
17  Проведення акредитаційної експертизи 

18  Визначення й аналізування вимог до послуг 

19  Методичне забезпечення навчального процесу 

20  Інформаційне забезпечення навчального процесу 

21  Видання навчально-методичної літератури 

VІ Підготовка науково-педагогічних кадрів Проректор з наукової 
та  міжнародної 
роботи 

22  Організація та проведення вступних іспитів 

23  Підготовка науково-педагогічних кадрів 

24  Захист дисертацій 
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№ з/п Напрями й процеси Відповідальні 
1 2 3 

VІІ Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу Начальник відділу 
організації та 
контролю 
навчального процесу 

25  Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів 

26  Управління науково-педагогічними кадрами 

VІІІ Керування ресурсами та збереження продукції Проректор з науково-

педагогічної роботи 
та розвитку 
інфраструктури  

27  Управління інфраструктурою 

28  Управління виробничим середовищем 

29  Управління персоналом 

30  Власність замовника та збереження продукції 
ІХ Науково-дослідницька робота Проректор з наукової 

та  міжнародної 
роботи 

31  Планування НДДКР 

32  Управління виконанням бюджетних і договірних НДДКР 

33  Організація наукових заходів 

34  Публікація результатів НДДКР 

Х Міжнародне співробітництво Проректор з наукової 
та  міжнародної 
роботи 

35  Міжнародне співробітництво в галузі освіти 

36  Міжнародне співробітництво в науковій галузі 
ХІ Відповідальність керівництва Проректор з науково-

педагогічної та 
навчальної роботи  

37  Планування системи управління якістю 

38  Управління внутрішнім інформуванням 

39  Забезпечення визначення відповідальності та розподілу 
повноважень 

40  Критичне аналізування СУЯ з боку керівництва 

41  Видавнича діяльність 

42  Закупівля 

ХІІ Процеси вимірювання, аналізування, поліпшування Проректор з науково-

педагогічної та 
навчальної роботи  

43  Моніторинг задоволеності замовника 

44  Моніторинг та вимірювання процесів 

45  Моніторинг послуг/продукції 
46  Аналізування даних 

47  Внутрішній аудит 

48  Контроль невідповідної послуги/продукції 
49  Коригувальні дії 
50  Аналіз ризиків і можливостей 

51  Контроль документів 

52  Контроль протоколів 
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ДОДАТОК Д 

Д 01 ПЕРЕЛІК ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СУЯ університету 

 
№ Назва документа Шифр або № 

 Обов’язкові згідно зі стандартом  

1. Настанова щодо якості НЯ-Університет 

2. Політика у сфері якості ПЯ-Університет 

3. Цілі у сфері якості ЦЯ-Університет 

4. Методика «Контроль документів» М 4.2-01 

5. Методика «Контроль протоколів» М 4.2-02 

6. Методика «Дії з розгляду ризиків і можливостей» М 6.1-01 

7. Методика «Внутрішній аудит» М 8.2-01 

8. Методика «Контроль невідповідної продукції/послуги» М 8.3-01 

9. Методика «Коригувальні дії» М 8.5-01 

 Описи процесів СУЯ  

10. Опис процесів «Формування контингенту студентів» ОП 7.2-01 

11. Опис процесів «Надання освітянської послуги (навчальна 
робота)» 

ОП 7.5-01 

12. Опис процесів «Сприяння працевлаштуванню випускників» ОП 7.5-02 

13. Опис процесів «Виховна робота» ОП 7.5-03 

14. Опис процесів «Методичне забезпечення навчального 
процесу» 

ОП 7.3-01 

15. Опис процесів «Підготовка науково-педагогічних кадрів» ОП 6.2-01 

16. Опис процесів «Кадрове забезпечення навчально-виховного 
процесу» 

ОП 6.2-02 

17. Опис процесів «Керування ресурсами та збереження 
продукції» 

ОП 6.1-01 

18. Опис процесів «Науково-дослідницька робота» ОП 7.1-01 

19. Опис процесів «Міжнародне співробітництво» ОП 7.5-04 

20. Опис процесів «Відповідальність керівництва» ОП 5.4-01 

21. Опис процесів «Процеси вимірювання, аналізування, 
поліпшування» 

ОП 8.2-01 
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ДОДАТОК Е 

Е 01 МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Відповідальність керівництва 

Проректор з науково-педагогічної 
та навчальної роботи – 

представник керівництва з 
якості 

12 Процеси вимірювання, 
аналізування, поліпшення 

Проректор з науково-педагогічної 
та навчальної роботи – 

представник керівництва з якості 

4 Виховна робота 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

та розвитку інфраструктури 

 

 

2 Надання освітянської послуги (навчальна 
робота) 

Начальник відділу організації та контролю 
навчального процесу (ОКНП) 

9 Науково-дослідницька 
робота 

Проректор з наукової та 
міжнародної  роботи 

 

1 Формування 
контингенту 

студентів 

Відповідальний 
секретар ПК 

3 Сприяння 
працевлаштуванню 

випускників 

Начальник відділу 
ОКНП 

5 Методичне забезпечення 
навчального процесу 

Начальник відділу 
акредитації та 

ліцензування 

 

 

8 Керування ресурсами 
Проректор з науково-

педагогічної роботи та 
розвитку інфраструктури 

 

7 Кадрове 
забезпечення НВП 

Начальник відділу ОКНП 

 

А 

Б 

В 

Г 

Д  

10 Міжнародне співробітництво 

Проректор з наукової та 
міжнародної  роботи 

 

6 Підготовка науково-

педагогічних кадрів 

Проректор з наукової та 
міжнародної  роботи 
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ДОДАТОК Ж 

Ж 01 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИМОГ СТАНДАРТУ ДСТУ ISO 9001, 

НАСТАНОВИ ЩОДО ЯКОСТІ ТА МЕТОДИК І ДОКУМЕНТОВАНИХ 
ОПИСІВ ПРОЦЕСІВ 

 

№ 

про-

цесу 

Шифр та назва внутрішнього документу СУЯ 

(назви процесів СУЯ) 

Пункти ДСТУ ISO 9001, 

настанови щодо якості, які 
відображено у 

внутрішньому документі 
СУЯ 

1 2 3 

 ОП 7.2-01 

Опис процесів «Формування контингенту 
студентів» 

п.п. 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 

1  Професійно-орієнтаційна робота з випускниками 
загальноосвітніх закладів та коледжів, бакалаврами 

7.5, 8.1, 8.2, 8.4 

2  Розроблення документів щодо прийому абітурієнтів та 
студентів 

4.2, 7.1, 7.2, 7.4 

3  Організація прийому документів 8.5 

4  Організація та проведення вступних іспитів 4.2, 7.1, 7.2, 7.4 

5  Проведення конкурсу та зарахування 4.2, 7.1, 7.2, 7.4 

 ОП 7.5-01 

Опис процесів «Надання освітянської послуги 
(освітній процес)» 

п.п. 8.1, 8.3, 8.5, 9.1 

6  Розроблення організаційно-методичної документації 
(навчальні плани, робочі програми навчальних 
дисциплін тощо) 

8.1, 8.3 

7  Провадження освітнього процесу 8.3, 8.5 

8  Здійснення контролю знань студентів 8.1, 8.5, 9.1 

9  Проведення атестації  8.1, 8.5, 9.2 

 ОП 7.5-02 

Опис процесів «Сприяння 
працевлаштуванню випускників» 

п.п. 7.5, 8.1, 8.5 

10  Планування роботи зі сприяння працевлаштуванню 
випускників 

7.5, 8.1 

11  Виконання робіт зі сприяння працевлаштуванню 
випускників 

8.5 

 ОП 7.5-03 

Опис процесів «Виховна робота» 

п.п. 7.5, 8.1, 8.5 

12  Планування заходів виховної роботи 7.5, 8.1 

13  Реалізація заходів виховної роботи 8.5 

14  Діяльність студентського самоврядування 7.5, 8.1 
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1 2 3 

 ОП 7.3-01 

Опис процесів «Методичне забезпечення 
навчального процесу» 

п.п. 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 

15  Розроблення та перегляд ОПП (ОНП) підготовки фахівців 8.1, 8.3 

16  Ліцензування освітньої діяльності (нових спеціальностей) 8.1 

17  Проведення акредитаційної експертизи 8.1 

18  Визначення й аналізування вимог до послуг 8.2 

19  Методичне забезпечення навчального процесу 7.5, 8.1, 8.3 

20  Інформаційне забезпечення навчального процесу 7.5, 8.1 

21  Видання навчально-методичної літератури 7.5 

 ОП 6.2-01 

Опис процесів «Підготовка науково-

педагогічних кадрів» 

п.п. 7.5, 7.1, 8.1, 8.4, 8.5 

22  Організація та проведення вступних іспитів 7.5, 8.1, 8.2, 8.4 

23  Підготовка науково-педагогічних кадрів 7.5, 8.1, 8.5 

24  Захист дисертацій 7.5, 8.1, 8.5 

 ОП 6.2-02 

Опис процесів «Кадрове забезпечення 
навчально-виховного процесу» 

п.п. 7.5, 7.1, 8.1 

25  Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів 7.5, 7.1, 8.1 

26  Управління науково-педагогічними кадрами 7.5, 7.1, 8.1 

 ОП 6.1-01 

Опис процесів «Керування ресурсами та 
збереження продукції» 

розділ 7,  

п.п. 8.1, 8.5 

27  Управління інфраструктурою 7.1 

28  Управління виробничим середовищем 7.1 

29  Управління персоналом 7.1, 8.1 

30  Власність замовника та збереження продукції 8.5 

 ОП 7.1-02 

Опис процесів «Науково-дослідницька робота» 

п.п. 7.5, 8.1, 8.3, 8.5 

31  Планування НДДКР 8.1 

32  Управління виконанням бюджетних і договірних НДДКР 8.3, 8.5 

33  Організація наукових заходів 8.5, 8.1 

34  Публікація результатів НДДКР 8.3 

 ОП 7.5-04 

Опис процесів «Міжнародне співробітництво» 

п.п. 4.4, 8.5, 6, 8.1, 8.2, 

8.3, 8.5, 9.1 

35  Міжнародне співробітництво в галузі освіти 8.5, 8.1, 8.5 

36  Міжнародне співробітництво в науковій галузі 4.4, 6.2, 8.2, 8.3, 9.1 
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 ОП 5.4-01 

Опис процесів «Відповідальність керівництва» 

п.п. 6.2, 5.1, 9.3, 8.4, 8.5 

37  Планування системи управління якістю 5.1 

38  Управління внутрішнім інформуванням 5.1 

39  Забезпечення визначення відповідальності та розподілу 
повноважень 

5.1 

40  Критичне аналізування СУЯ з боку керівництва 9.2 

41  Видавнича діяльність 8.5 

42  Закупівля 8.4 

 ОП 8.2-01 

Опис процесів «Процеси вимірювання, 
аналізування, поліпшування» 

п.п. 9.1, 9.1.3, 8.6, 10.2 

43  Моніторинг задоволеності замовника 9.1 

44  Моніторинг та вимірювання процесів 9.1 

45  Моніторинг послуг/продукції 8.6 

46  Аналізування даних 9.1 

 М 8.2-01 

Методика «Внутрішній аудит» 

9.2 

47  Внутрішній аудит 9.2 

 М 8.3-01 

Методика «Контроль невідповідної 
продукції/послуги» 

8.7 

48  Контроль невідповідної послуги/продукції 8.7 

 М 8.5-01 

Методика «Коригувальні дії» 

10.2 

49  Коригувальні дії 10.2 

 М 6.1-01 

Методика «Дії з розгляду ризиків та 
можливостей» 

6.1 

50  Аналіз ризиків і можливостей 6.1 

 М 4.2-01 

Методика «Контроль документів» 

7.5 

51  Контроль документів 7.5 

 М 4.2-02 

Методика «Контроль протоколів» 

7.5 

 

52  Контроль протоколів 7.5 
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ДОДАТОК И 
И 01 СХЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОЦЕСІВ СУЯ Університету 

5

Проведення 
конкурсу та 
зарахування

13

Реалізація заходів виховної 
роботи

12

Планування заходів 
виховної роботи

14

Діяльність 
студентського 

самоврядування

16

Ліцензування 
освітньої діяльності

17

Проведення 
акредитаційної 

експертизи

15

Розробле (ОНП)

6

Розроблення орг.-
метод. документації

8

Здійснення 
контролю знань 

студентів

11

Виконання робіт з 
працевлаштування

3

Організація прийому 
документів

4

Організація та 
проведення 

вступних іспитів

18

Визначення й 
аналізування вимог 

до послуг

7

Проведення освітнього процесу
9

Проведення 
Державної атестації 10

Планування 
працевлаштування

21

Видання навчально-

методичної літератури

19

Методичне 
забезпечення НП

20

Інформаційне 
забезпечення НП

24

Захист дисертацій

23

Підготовка науково-педагогічних 
кадрів

22

Організація та 
проведення 

вступних іспитів

31

Планування НДДКР 25

Підвищення 
кваліфікації НПК

27

Управління 
інфраструктурою

28

Управління 
виробничим 

середовищем

34

Публікація 
результатів НДДКР

26

Управління науково-

педагогічними 
кадрами

29

Управління 
персоналом

30

Власність замовника 
та збереження 

продукції

40

Критичне 
аналізування СУЯ

37

Планування СУЯ

39

Визначення 
відповідальності

41

Видавнича 
діяльність

42

Закупівля 

38

Управління 
внутрішнім 

інформуванням

47

Внутрішній аудит

48

Контроль 
невідповідної 

продукції/послуги

49

Коригувальні дії

50

Аналіз ризиків і 
можливостей

51

Контроль 
документів

52

Контроль протоколів

43

Моніторинг 
задоволеності 

замовника

44

Моніторинг та 
вимірювання 

процесів

45

Моніторинг послуг/
продукції

46

Аналізування даних

35

Міжнародне співробітництво в 
галузі освіти

32

Управління виконанням 
НДДКР

36

Міжнародне співробітництво в 
науковій галузі

33

Організація наукових заходів

11. Відповідальність керівництва

1. Формування контингенту студентів 4. Виховна робота

3. Сприяння 
працевлаштуванн
ю випускників

2. Надання освітянської послуги (навчальна робота)

5. Методичне забезпечення навчального 
процесу

8. Керування ресурсами та збереження продукції7. Кадрове забезпечення 
НВП10. Міжнародне співробітництво9. Науково-дослідницька 

робота

12. Процеси вимірювання, аналізування, поліпшення

6. Підготовка науково-педагогічних кадрів

41

41

43-

52
43-

52

Випускники 
загально-

освітніх 
закладів та 
коледжів, 
бакалаври

Замовники 
(споживачі)

Кандидати 
в аспіранти

Замовники 
(споживачі)

Замовники 
(споживачі)

Замовники 
(споживачі)

2

Розроблення 
документів щодо 

прийому

1

Профорієнтаційна 
робота

Іноземні 
держави, 
організації
, 
громадяни

21, 34

41
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ДОДАТОК К  

К 01 Зацікавлені сторони, які мають відношення до СУЯ Університету 

Ідентифікована 
зацікавлена сторона 

Вимоги зацікавленої  
сторони 

ЗАМОВНИКИ 

Абітурієнти, студенти Умови навчання 

Батьки абітурієнтів, 
студентів 

Фінансові та інші умови навчання  (безпека, терміни, 
вартість тощо) 

Роботодавці Забезпечення належного рівня професійної 
підготовки 

Держава через 

Міністерство освіти і 
науки України 

Виконання державного замовлення, виконання вимог 
до надання освітянських та наукових послуг і вимог 
законодавчих та нормативно-правових актів. 
Виконання критеріїв акредитації  

ІНШІ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ 

Суспільство (громада)  Формування свідомого та відповідального члена 
суспільства 

Персонал університету Умови праці та робоче середовище, професійна 
самореалізація, соціальні питання 

Організації-партнери  Умови співробітництва 
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

Номер 

зміни 

Дата введення 
зміни 

Пункт, таблиця, рисунок, 

сторінка (зазначається за 
необхідності) 

Характер зміни 

(нова редакція, анулювати, 
доповнити) 
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