
Додаток 2 

до наказу по ДНМУ 

від 26.10.2016, № 452 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Лиман - 2016 

 

Введено в дію 

наказом ректора ДНМУ 

від «26» _жовтня_ 2016 року, 

№_452_ 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Вченої ради ДНМУ 

від «12» жовтня_ 2016 року, 

протокол №_2_ 
 



1. Загальні положення 

 

1.1. Дане Положення визначає організаційно-методичну основу діяльності відділу 

управління якістю освітнього процесу (далі Відділ) Донецького національного медичного 

університету і встановлює основні завдання, функції, структуру, права, відповідальність, 

порядок організації діяльності, а також взаємодію (службові зв'язки) з іншими 

структурними підрозділами Університету та іншими сторонніми установами. 

1.2. Мета діяльності відділу - менеджмент якості на основі вимог міжнародного 

стандарту ISO 9001:2008 і міжнародних стандартів ISO серії 9000, внутрішніх і зовнішніх 

нормативних документів ДНМУ щодо освітнього процесу, нормативно-правової 

документації. 

1.3. Відділ є структурним підрозділом Університету. 

1.4. Відділ підпорядкований безпосередньо ректору Університету. 

1.5. Відділ створюється і ліквідується за наказом ректора Університету. 

1.6. Наказом ректора Університету затверджуються всі зміни у складі відділу. 

1.7. Прийом на роботу і звільнення з посади співробітників відділу здійснюється 

ректором Університету за поданням керівника відділу в межах, визначених чинним 

законодавством і трудовим договором. 

1.8. Керівництво відділом здійснює начальник відділу, який призначається на 

посаду і звільняється з посади за наказом ректора Університету. 

1.9. Штатні посади відділу затверджуються наказом ректора Університету. 

1.10. Працівники відділу виконують свої обов'язки відповідно до посадових 

інструкцій і трудових договорів. 

1.11. У своїй діяльності керівник і співробітники відділу керуються такими 

нормативними документами: 

- Міжнародними стандартами серії ISO 9000 (ISO 9001:2008, ISO 19011:2012 та ін.) 

з побудови, функціонування і вдосконалення системи управління якістю в галузі вищої 

освіти і охорони здоров'я; 

- чинним законодавством, у тому числі в галузі освіти і сертифікації; 

- Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України; 

- наказами, розпорядженнями та інструкціями Міністерства охорони здоров'я та 

Міністерства освіти і науки України; 

- наказами ректора Університету; 

- рішеннями Вченої ради Університету; 

- Положенням про організацію навчального процесу у Донецькому національному 

медичному університеті; 

- Колективним договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

- нормативними і технічними документами Університету з охорони праці та 

пожежної безпеки; 

- відповідними посадовими інструкціями співробітників відділу; 

- внутрішніми нормативними документами Університету; 

- внутрішніми нормативними документами відділу управління якістю; 

- Статутом Університету; 

- цим Положенням; 

- іншими нормативними документами. 

 

2. Задачі відділу 

 

2.1. Організаційна та інноваційна діяльність - впровадження, організація, підтримка 

функціонування і вдосконалення системи менеджменту якості (СМЯ) в Університеті, що 

відповідає вимогам міжнародних стандартів якості серії ISO 9000 щодо гарантій 

конкурентоспроможності випускників та їх затребуваності на ринку праці. 



2.2. Наглядова і контролююча діяльність - проведення внутрішніх аудитів в 

підрозділах Університету і постійний моніторинг якості всіх процесів в Університеті. 

2.3. Методологічна діяльність - розробка стандартів і нормативних показників, які 

регламентують якість освітніх процесів і послуг, а також найбільш досконалих методів 

контролю, які передбачають організацію та автоматизацію операцій контролю, створення 

спеціальних засобів і комплексів. 

2.4. Управлінська діяльність - розробка та подання керівництву Університету 

проектів управлінських рішень з питань підвищення якості основних і допоміжних 

процесів Університету, освітнього процесу. 

2.5. Мотиваційна діяльність - розробка заходів по стимулюванню співробітників з 

метою заохочення до роботи в СМЯ Університету. 

2.6. Консалтингова діяльність - консультування професорсько-викладацького 

складу, внутрішніх аудиторів та уповноважених представників СМЯ від структурних 

підрозділів Університету щодо питань менеджменту якості, організація і проведення 

курсів підвищення кваліфікації співробітників Університету в області якості. 

2.7. Дослідницька діяльність - встановлення двосторонніх зворотних зв'язків з 

внутрішніми (абітурієнти, студенти та їх батьки) і зовнішніми (медичні установи, які 

працевлаштовують випускників ДНМУ) споживачами освітніх послуг і аналіз 

працевлаштування випускників ДНМУ. 

2.8. Інформаційна діяльність - інформування керівництва, професорсько-

викладацького складу, громадськості про результати діяльності відділу та досягнень 

Університету в галузі функціонування СМЯ. 

2.9. Міжуніверситетську співпрацю - обмін досвідом з іншими ВНЗ з питань СМЯ, 

що також передбачає можливість проведення консалтингових послуг. Порівняння 

результативності СМЯ Університету з іншими кращими практиками СМЯ, 

впровадженими в інших ВНЗ. 

2.10. Партнерська діяльність з ВНЗ та освітніми організаціями (вітчизняними, 

міжнародними) щодо вдосконалення процесу впровадження міжнародних стандартів 

якості в Університеті. 

 

3. Функції відділу 

 

3.1. Розробка плану заходів щодо створення та впровадження СМЯ в Університеті 

відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 9000. 

3.2. Розробка організаційної структури та базових документів у сфері якості 

відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000 (обов'язкове нормативне та 

методологічне забезпечення СМЯ в Університеті). 

3.3. Визначення та контроль процедур і опису робочих процесів Університету. 

3.4. Навчання професорсько-викладацького складу, уповноважених представників 

якості від структурних підрозділів з питань менеджменту якості у сфері освітньої 

діяльності та підготовка внутрішніх аудиторів з числа співробітників Університету. 

3.5. Надання необхідної допомоги керівникам структурних підрозділів щодо 

приведення в порядок робочих процесів, визначення параметрів і характеристик якості, 

методів їх вимірювання та збору інформації на етапах реалізації політики Університету в 

області якості. 

3.6. Робота по координації діяльності факультетів, кафедр та професорсько-

викладацького складу, який передбачає моніторинг якості освітніх послуг і прийняття 

управлінських рішень щодо вдосконалення системи менеджменту якості. 

3.7. Здійснення внутрішніх аудитів системи якості Університету (навчальної, 

навчально-методичної, виховної діяльності факультетів і кафедр Університету. 



3.8. Розробка рекомендацій щодо створення документації СМЯ у структурних 

підрозділах Університету. Підтримка ефективного функціонування та управління СМЯ 

Університету. 

3.9. Забезпечення проведення зовнішніх аудитів СМЯ: 

- здійснення вибору організації сертифікації, підготовка і оформлення заяв на 

проведення зовнішнього сертифікаційного аудиту (СА) і сертифікації; 

- підготовка документації для СА; 

- здійснення супроводу процедури СА, сертифікації та ресертифікації. 

3.10. Розробка планів по підвищенню якості, які передбачають систему 

коригувальних і застережливих дій з підтримки СМЯ Університету - збереження і 

підвищення якості робочих процесів в Університеті. 

3.11. Співпраця зі службами якості інших університетів, яка допускає обмін 

досвідом роботи, участь у науково-методичних і практичних конференціях з проблем 

якості освіти, у перспективі - надання консалтингових послуг з можливими спонсорами і 

партнерами щодо впровадження міжнародних стандартів якості в Університеті 

(міжнародні організації, які надають гранти, закордонні ВНЗ та ін.). 

 

4. Права відділу 

 

Відділ має право: 

4.1. Проводити організаційні та управлінські заходи щодо впровадження, 

підтримки та вдосконалення СМЯ в Університеті. 

4.2. Здійснювати перевірку діяльності підрозділів з питань, які входять до 

компетенції відділу. Вносити на розгляд керівництва Університету пропозицій щодо 

вдосконалення діяльності відділу. 

4.3. Вимагати від структурних підрозділів університету інформацію (матеріали) з 

питань, що належать до компетенції відділу. 

4.4. Створювати експертні робочі групи для розробки документації системи якості, 

проведення внутрішнього аудиту в межах своєї компетенції. 

4.5. Брати участь в обговоренні питань і бути ознайомленими з проектами рішень 

керівництва Університету, що стосуються діяльності відділу. 

4.6. Співпрацювати з підрозділами СМЯ вітчизняних і зарубіжних ВНЗ і 

міжнародними організаціями. 

4.7. Брати участь у вітчизняних і міжнародних конференціях, у з'їздах з проблем 

якості освіти, які проводяться в умовах зростаючої конкуренції і глобалізації, з метою 

європейської інтеграції та обміну досвідом та інноваційними технологіями в галузі освіти. 

4.8. Вносити пропозиції щодо заохочення працівників відділу, які сумлінно 

виконують свою роботу і застосувань стягнень до порушників внутрішньої трудової 

дисципліни. 

 

5. Відповідальність 

 

5.1. На керівника відділу покладається відповідальність за сучасне і якісне 

виконання співробітниками своїх обов'язків, доручень керівництва, надання достовірної 

інформації про роботу відділу. 

5.2. Відповідальність співробітників відділу встановлюється посадовими 

інструкціями. 

 

6. Взаємовідносини відділу з іншими підрозділами Університету 

 

6.1. Відділ управління якістю співпрацює з іншими структурними підрозділами 

Університету, координуючи роботу по створенню, підтримці, матеріально-технічного, 



програмного, юридичного забезпечення, з питань внутрішніх аудитів та вдосконалення 

СМЯ Університету. 

 
 

Начальник відділу 

управління якістю           ___________        _________       ___________ 

                                                 (ФИО)                 (Подпись)          (Дата) 

 

Начальник  

юридичного відділу         ___________           __________      ___________ 

                                               (ФИО)                        (Подпись)        (Дата) 

 

Начальник 

відділу кадрів                   ___________           ___________       __________ 

                         (ФИО)                     (Подпись)           (Дата) 

 
 


