
Реєстр процесів і видів діяльності   
в рамках системи менеджменту якості ДонНУЕТ 

 

 

№ 

 

 

Назва процесу або 

діяльності 

 

№ 

 

 

Назва процесу 

(виду діяльності) 

 

Відповідальні за процес 

Відповідність 

Настанові з 

якості 

I Діяльність 

керівництва  

Адміністративні 

процеси 

1.1. 

 

Розробка стратегії, 

політики і цілей в сфері 

якості  

 

Ректор,  

проректори, 

відповідальні за напрями  

розвитку 

5.1 

5.3 

5.4 

5.4.1 

1.2. 

 

Планування і розвиток 

СМЯ 

 

Ректор,  

проректори, 

відповідальні за напрями  

розвитку 

5.4.2 

1.3. Розподіл 

відповідальності і 

повноважень  

Ректор,  

проректори, 

керівники підрозділів 

5.5 

1.4.  Інформування Ректор 5.1 

5.5 

1.5. Аналіз діяльності з боку 

вищого керівництва (в 

т.ч. СМЯ)  

Ректор, 

проректори, керівники 

підрозділів 

5.1 

5.6 

1.6. Фінансування і контроль Ректор, 

начальник планово-

фінансового відділу 

6 

5.1 

II Основні  

процеси   

2.1. Освітній процес   

2.1.1. Маркетинг Ректор,  

перший проректор 

5.2 

7.2.1 

2.1.2. Проектування та   

розробка освітніх 

програм 

Перший проректор, 

керівник відділу 

інноваційних освітніх 

технологій, керівник 

відділу наукової роботи 

7.3 

2.1.3. Професійна орієнтація 

(довузівська  підготовка) 

Перший проректор, 

відділ зв’язків  з 

громадськістю, провідний 

фахівець з 

профорієнтації, відділ 

довузівської підготовки 

7.5.1 

2.1.4. Формування контингенту 

студентів 

Перший  

проректор, секретар 

приймальної комісії 

7.5.1 

2.1.5. Реалізація освітніх 

програм 

Перший проректор, 

завідувачі випускових 

кафедр 

7.5 

2.1.6. Сприяння у 

працевлаштуванні 

Перший проректор, 

відділ по роботі зі 

студентами, провідний 

фахівець з практики та 

працевлаштування 

7.5.1 

2.1.7. Підготовка кадрів вищої 

кваліфікації 

Перший проректор, 

завідувач відділу 

аспірантури та 

докторантури, науковий 

керівник 

7.5 

2.2. Науково-дослідний процес  7.5 

2.2.1. Маркетинг Перший проректор, 

відповідальний 

виконавець / керівник 

7.5 

2.2.2. Договірна діяльність Завідувач науково-

дослідної частини, 

відповідальний 

7.5 



виконавець / керівник 

2.2.3. НДДКР Відповідальний 

виконавець / керівник 

7.5 

III Процеси 

забезпечення 

3.1. Управління персоналом Перший проректор, 

начальник відділу кадрів,  

керівник відділу 

інноваційних освітніх 

технологій 

6.2 

3.2. Діловодство Завідувач канцелярією та 

архівом 

6.3 

3.3. Редакційно-видавнича 

діяльність 

Перший проректор, 

завідувач відділу 

інноваційних освітніх 

технологій, редактор 

6.3 

7.2.3 

3.4. Інформаційне та 

бібліотечне 

обслуговування 

Директор бібліотеки 6.3 

3.5.  Міжнародна діяльність Проректор з міжнародних 

зв’язків та розвитку 

7.5 

3.6. Управління майном Проректор з міжнародних 

зв’язків та розвитку, 

завідувач господарського 

відділу, завгосп 

6.3 

3.7. Виховна робота Перший проректор, 

відділ по роботі зі 

студентами,  

соціальний працівник 

7.5 

3.8. Фінансово-економічна 

діяльність 

Проректор з міжнародних 

зв’язків та розвитку, 

планово-фінансовий 

відділ, гол.  бухгалтер, 

фахівець з договірної 

роботи 

6.3 

7.4 

3.9. Забезпечення безпеки Перший проректор, 

інженер відділу охорони 

праці, начальник штабу 

цивільної оборони 

6.4 

3.10. Комунікаційні процеси Проректор з міжнародних 

зв’язків та розвитку, 

керівник відділу зв'язків з 

громадськістю 

6.3 

7.2.3 

3.11. Інформатизація Проректор з міжнародних 

зв’язків та розвитку, 

керівник відділу 

інформаційно-

організаційної роботи 

7.2.3 

7.4 

3.12. Соціальне забезпечення Проректор з міжнародних 

зв’язків та розвитку 

6.2 

IV Вимірювання, 

оцінка та 

поліпшення  

4.1. Моніторинг, 

вимірювання та аналіз 

процесів 

 

Ректор, проректори, 

керівники структурних 

підрозділів 

8.2 

4.2. Внутрішні аудити 

Корегувальні та 

запобіжні дії 

Ректор, проректори, 

керівники структурних 

підрозділів 

8.2.2 

 

8.5 

4.3. Управління 

невідповідною 

продукцією 

Ректор, проректори, 

керівники структурних 

підрозділів 

8.3 

4.4. Поліпшення процесів Ректор, проректори, 

керівники структурних 

підрозділів 

8.5 

          


