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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Факультет – основний організаційний і навчально-науковий структурний 

підрозділ університету, що об’єднує відповідні кафедри і лабораторії та інші підрозділи, 

що відносяться до галузей, напрямів, спеціальностей та спеціалізацій за якими ведеться 

підготовка фахівців. 

Факультет створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора 

університету на підставі рішення Вченої ради університету. 

1.2. Факультет має власні штампи, фірмові бланки та інші атрибути. 

1.3. Організація навчального процесу в Інституті базується на законах України “Про 

вищу освіту” від 01.07.2014 №1556-ХІІ, Указі Президента України від 16.06.95 №451/95 

“Про Положення про національний заклад (установу) України”, постановах Кабінету 

Міністрів України від 05.09.96 №1074 “Про затвердження Положення про державний 

вищий заклад освіти”, від 12.02.96 №200 “Про ліцензування, атестацію та акредитацію 

навчальних закладів”, від 20.01.98 №65 “Про затвердження Положення про освітньо-

кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, наказах Міністерства освіти України від 02.06.93 

за №161 “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах”, від 06.06.96 №191/153 “Про затвердження Положення про академічні 

відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти”, від 15.07.96 №245 “Про 

затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих закладів освіти”, від 07.08.02  №450 “Про затвердження норм часу для планування і 

обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів”, інших нормативних документах, що стосуються вищої освіти. 

1.4 Керівництво факультетом здійснює декан, який призначається ректором з 

урахуванням рішення Вченої Ради інституту та рішення конкурсної комісії університету з 

числа найбільш досвідчених науково-педагогічних працівників у порядку, визначеному 

Статутом університету. 

1.5. Положення про Факультет затверджується ректором університету. Зміни до 

Положення вносяться, за необхідністю, деканом Факультету після розгляду на засіданні 

Вченої Ради Факультету (інституту), затверджуються в установленому порядку. У аркуші 

внесення змін робиться запис про зміну відповідного пункту Положення, дату зміни, що 

засвідчується підписом декана факультету. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

2.1. Метою створення Факультету є концентрація науково-педагогічних та 

наукових працівників спорідненого професійного та наукового спрямування, а також 

матеріально-технічних, науково-методичних та фінансових ресурсів для ефективного 

виконання освітніх, наукових та інших завдань вищої школи, спрямованих на реалізацію 

змісту освіти на певних освітньо-кваліфікаційних рівнях підготовки фахівців. 

2.2. Основними завданнями факультету є: 

– підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів), кандидатів та докторів наук для України та зарубіжних країн; 

– організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових 

досліджень; 

– перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів у відповідних галузях знань;  

– планування та розробка відповідних складових освітньо-кваліфікаційних 

характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців; 
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– планування та розробка навчальних та робочих навчальних планів підготовки 

фахівців; 

– написання та видання підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та 

іншої літератури у відповідності до профілю діяльності факультету; 

– організація та проведення виховної роботи та культурно-просвітницької 

діяльності; 

– господарська діяльність у відповідності до чинного законодавства та Статуту 

університету; 

– інша діяльність, що пов’язана з виконанням завдань факультету, закріплених 

Статутом університету. 

3. КЕРІВНИЦТВО 

3.1 Керівництво факультетом здійснює декан, який обирається на цю посаду за 

конкурсом строком на сім років з числа найбільш досвідчених та авторитетних докторів 

наук, професорів (кандидатів наук, доцентів) за профілем діяльності факультету є 

заступником директора Аерокосмічного інституту за посадою. 

3.2 Декан Факультету призначається на посаду в порядку, визначеному Статутом 

університету, з числа найбільш досвідчених та авторитетних докторів (кандидатів) наук, 

професорів, доцентів за профілем діяльності Факультету. 

Декан факультету здійснює керівництво на принципах єдиноначальності у взаємодії 

з трудовим колективом. 

3.3 Декан факультету виконує свої завдання та обов’язки згідно з посадовою 

інструкцією. 

Посадова інструкція узгоджується з директором інституту та затверджується 

проректором з навчальної роботи університету. 

3.4. Декан факультету у своїй діяльності керується законодавством про працю, про 

вищу освіту, наказами та розпорядженнями ректора університету, представника вищого 

керівництва з якості, проректора з навчально-педагогічної роботи, директора інституту, 

Статутом університету, посадовою інструкцією, документацією системи менеджменту 

якості НАУ, іншими нормативними документами. 

3.5 Декан факультету службову діяльність здійснює на підставі затверджених планів. 

3.6 Управління діяльністю на факультеті здійснюється згідно з службової 

підпорядкованості, положень посадових інструкцій співробітників шляхом визначення 

дій, що спрямовані на забезпечення результативності та ефективності функціонування 

факультету та СМЯ університету в цілому. 

Структурна схема управління діяльністю факультету наведена в Додатку 1. 

 

4. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

4.1 Факультет в особі декана несе особисту відповідальність за факультет в цілому, 

за рівень організації та проведення процесів навчально-виховної, навчально-методичної, 

наукової роботи, за створення здорової, творчої обстановки в колективі факультету, 

підвищення кваліфікації співробітників факультету, дотримання штатної та фінансової 

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, 

ефективне та раціональне використання закріплених за факультетом обладнання, майна і 

приміщень та їх збереження. 

4.2 Відповідальність кожного працівника індивідуальна в залежності від обов'язків, 

покладених на нього для виконання завдань та функцій факультету в системі 

менеджменту якості. 

4.3 Відповідальність декана факультету та його заступників, завідувачів кафедрами, 

науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, співробітників 
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науково-дослідної частини, докторантів та аспірантів визначається чинним 

законодавством, правилами внутрішнього розпорядку університету та їх посадовими 

інструкціями. 

4.4 Співробітники факультету мають право ініціювати перед керівництвом 

універсистету (інституту, факультету) заходи щодо покращення рівня надання освітніх 

послуг. 

4.5 Співробітники факультету мають право вимогати перед відповідними службами 

НАУ забезпечення необхідних умов для проведення навчального процесу та наукової 

діяльності. 

4.6 Факультет має право ініціювати перед керівництвом універсистету (інституту) 

заохочення його працівників за якісну та сумлінну працю. 

4.7 Факультет уповноважений видавати студентські квитки, залікові книжки, вести 

облік успішності, зберігати екзаменаційні і залікові відомості, видавати довідки з місця 

навчання, врегульовувати організаційну діяльність розпорядженнями. 

 

5. СТРУКТУРА. ШТАТНИЙ РОЗПИС ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

5.1 Факультет має відповідну організаційну структуру для виконання покладених на 

нього основних завдань і реалізацію процесів СМЯ. 

При визначенні структури, кількісного та якісного складу факультету також 

враховують встановлене університетом співвідношення “науково-педагогічний працівник 

– кількість студентів”, обсяг і характер навчального навантаження, які визначаються 

навчальними планами підготовки фахівців, а також характер та обсяг наукової роботи. 

5.2 До складу факультету входять: деканат, кафедри, підрозділи зі студентського 

самоврядування, науково-дослідні лабораторії.  

5.3 За факультетом закріплюються майно та приміщення (комп’ютерні класи, 

навчально-методичні кабінети, навчальні лабораторії й обладнання), які забезпечують 

навчальний процес, науково-дослідні лабораторії (проблемні, галузеві тощо) та наукові 

групи, які забезпечують наукові дослідження за профілем кафедри. Закріплені за 

факультетом майно та приміщення є складовою частиною власності університету. Вони не 

можуть бути вилучені або передані іншим підрозділам без дозволу проректора 

університету з науково-педагогічної роботи. 

5.4 Схема організаційної структури факультету наведена в Додатку 2. 

5.5 Деканат 

5.5.1 До складу деканату входять: декан, заступники декана, провідний фахівець 

деканату, диспетчер. 

5.5.2 Кількістний склад деканату визначається обсягом контингенту студентів, що 

навчаються на факультеті. 

5.5.3 За поданням декана факультету наказом ректора переважно з числа науково-

педагогічних працівників, що мають вчений ступінь або звання, призначаються два 

заступники декана. 

Заступники декана виконують функціональні обов’язкі за напрямами роботи – 

виховна робота, організаційно-навчальна робота, навчально-методична робота. 

5.5.4 Основні функції співробітників деканату реалізуються в аспектах організації, 

планування, перевірки (контролю), керування, коригування, постійного покращення 

результативності процесів СМЯ, згідно з основними завданнями, покладеними на 

факультет (розділ 2 цього Положення). 

Опис дій співробітників деканату щодо виконання завдань та реалізації процесів 

СМЯ на рівні факультету наведено в Додатку 2. 
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5.5.5 У своїй діяльності деканат користується цим Положенням, посадовими 

інструкціями співробітників деканату. 

5.6 Кафедра факультету 

5.6.1 Кафедра є базовим структурним підрозділом університету (інституту, 

факультету), що проводить навчально-виховну і навчально-методичну роботу за 

напрямками, спеціальностями, спеціалізаціями та навчальними дисциплінами і здійснює 

наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певними напрямами 

відповідно до мети, головних завдань та Політики у сфері якості освітньої діяльності 

НАУ. 

5.6.2 У своїй діяльності кафедра керується Положенням про кафедру затвердженим в 

установленому порядку. 

 

5.8 Підрозділи студентського самоврядування 

5.8.1 До складу підрозділів зі студентського самоврядування належать студенський 

декан, студенська рада факультету. 

5.8.2 У своєї діяльності студенський декан та студенська рада факультету керуються 

типовим Положенням. 

5.8.3 Опис дій підрозділів студентськокго самоврядування щодо виконання завдань 

та реалізації процесів СМЯ на рівні факультету наведено в Додатку 2. 

6. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

6.1 Факультет взаємодіє з іншими інститутами (факультетами) – з питань виявлення 

та реалізації міждисциплінарних логічних зв’язків, обміну досвіду, спільних наукових 

досліджень, проведення спільних виховних та культурно-масових заходів зі студентами. 

6.2 З проректорами за напрямками діяльності – з питань планування та організації 

навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи, участі викладачів кафедр в 

проведенні всіх заходів зі студентами, що проводяться факультетом та інститутом. 

6.3 З навчальним відділом, навчально-методичним відділом, відділом технічних 

засобів навчання, відділом гуманітарного розвитку та соціальних комунікацій, науково-

дослідною частиною, відділом докторантури та аспірантури, адміністративно-

господарською частиною, науково-технічною бібліотекою, планово-фінансовим відділом, 

централізованою бухгалтерією, факультетом по роботі з іноземними студентами, 

кафедрою з військової підготовки НАУ, відділом кадрів та документозабезпечення, 

відділом з міжнародних зв’язків, відділом маркетингу та технічного розвитку та іншими 

службами – з питань виконання покладених на колектив Аерокосмічного інституту 

функцій.  

7. ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ 

ФАКУЛЬТЕТОМ 

7.1 Для реалізації покладених на факультет основних завдань на факультеті 

реалізується ряд процесів, які відносяться до трьох основних груп процесів СМЯ НАУ – 

процеси менеджменту, процеси вищої освіти та забезпечувальні процеси, які сприяють 

ефективному функціонуванню СМЯ НАУ. 

7.2 Факультетом виконуються наступні процеси вищої освіти: 

– навчально-виховний процес; 

– навчально-методична діяльність; 

– проектування та розробка (щодо навчального процесу); 

– наукова діяльність. 

7.3 Факультет бере участь у наступних процесах вищої освіти, процесах 

менеджменту та забезпечувальних процесах: 
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– процеси, пов’язані зі споживачами; 

– доуніверситетська підготовка; 

– відбір абітурієнтів; 

– процес працевлаштування випускників; 

– внутрішні аудити (в підрозділах НАУ); 

– управління персоналом; 

– управління інфраструктурою; 

– управління виробничим середовищем; 

– управління інформаційними ресурсами бібліотеки. 

7.4 Факультет виконує наступні обов’язкові процеси менеджменту (в рамках СМЯ): 

– управління документацією; 

– управління протоколами; 

– управління невідповідною продукцією (освітньою послугою); 

– коригувальні дії; 

– запобіжні дії; 

– моніторінг та вимірювання процесів СМЯ. 

7.5 Для забезпечення ефективності СМЯ, з точки зору системного підходу, процеси 

що наведені в п.п. 3.2 та 3.3, а також процеси управління документацією, управління 

протоколами (п.3.4) розглядаються в аспектах – організації, планування, виконання, 

перевірки (контролю), керування, коригування, постійного покращення, які покладені на 

організаційні елементи (посадових осіб) факультету. Опис дій щодо виконання процесів 

які реалізує факультет наведено в Додатку 1. 

8. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

8.1 Результативність роботи факультету визначається на рівні всього факультету та 

на рівні кожного його співробітника. 

8.2 Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання планових 

завдань, покладених на факультет або на кожного його співробітника. 

8.3 Критерієм результативності виконання процесів є умови, при яких кількісна 

оцінка результативності не менша планового рівня, що визначається згідно з СМЯ НАУ 

ДП 7.5.1 – 01 – 2008. “Управління процесами”. 

8.4 Окремий плановий пункт завдання вважається виконаним, якщо термін 

виконання та якість результату відповідає встановленим вимогам. 

8.5 При виявленні невідповідностей щодо виконання процесів проводяться 

коригувальні та запобіжні дій. 

8.6 Оцінку результативності процесів (підпроцесів) виконує відповідальний з якості 

факультету. На основі цих оцінок формується оцінка результативності факультету, яка 

передається відповідальному за процес (відповідно до матриці відповідальності) для 

формування інтегральної оцінки СМЯ університету. 

9. ФІНАНСУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ 

9.1. Фінансування факультету здійснюється за рахунок: 

– державного бюджету через виділену факультету частки загальноуніверситетських 

бюджетних асигнувань; 

– позабюджетних коштів, отриманих від госпрозрахункової діяльності факультету; 

– позабюджетних коштів, отриманих від студентів, що навчаються на контрактних 

умовах; 

Відповідальним за використання коштів на субрахунку факультету є декан. 
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9.3. Для здійснення освітянської та іншої діяльності за факультетом закріплюються 

певні приміщення, обладнання, інвентар та інше державне майно, що знаходиться на 

балансі університету. 

10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ 

10.1 Міжнародна діяльність Факультету здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України та Статуту університету. 

10.2 Факультет аналізує і прогнозує світовий рівень навчальних проектів та програм, 

розвиток наукових досліджень та дослідно-конструкторських розробок за профілем своєї 

діяльності. 

10.3 Факультет за дорученням ректора (директора інституту) встановлює навчально-

методичні, науково-технічні та інші зв’язки з навчальними закладами, підприємствами, 

організаціями та установами зарубіжних країн, проводить відповідно до укладених угод та 

договорів науково-дослідні, дослідно-конструкторські, консультаційні, рекламні та інші 

роботи. 

 

11. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФАКУЛЬТЕТУ 

11.1 Факультет є структурним підрозділом університету Аерокосмічного інституту і 

уповноважений видавати студентські квитки, залікові книжки, вести облік успішності, 

зберігати екзаменаційно-залікові відомості, видавати довідки з місця навчання, 

врегульовувати організаційну діяльність розпорядженнями. 

11.2 Факультет має право на використання штампа «Національний авіаційний 

університет. Механіко-енергетичний факультет», штампа «Денна форма навчання». 
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Додаток 1.  

Схема організаційної структури факультету 

 

Декан

Кафедра

 Механіки
Кафедра 

Машинознавства
Кафедра 

Теоретичної фізики

Кафедра 

Авіаційних двигунів

Кафедра 

Автоматизації та 

енергоменеджменту
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Додаток 2.  

 

Схема управління факультетом 

Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

Декан

Заступник декана з 

навчально методичної 

роботи

Заступник декана з 

роботи зі студентами

Відповідальний з 

якості факультету

Наставники 

академічних груп

Командири 

академічних груп

Студенти 

академічних груп

Керівники підрозділів 

студентського 

самоврядування

Завідувачі кафедр

Провідний 

Фахівець

факультету

Заступник декана з роботи зі 

студентами заочної форми 

навчання

Відповідальний з 

якості кафедр
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Додаток 3.  

Опис дій в рамках процесів системи менеджменту якості,  

що реалізуються на факультеті 
 

Д.1 Організація навчально-виховного процесу 

Факультет проводить навчально-виховну і навчально-методичну роботу за 

напрямами, спеціальностями, спеціалізаціями і навчальними дисциплінами за участю 

кафедр, які входять до складу факультету, відповідно до мети та головних завдань 

Політики в сфері якості освітньої діяльності НАУ. 

Д.1.1 Навчально-виховний процес забезпечує можливість: 

– здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-

природничій і технічній сферах; 

– інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, 

що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості. 

Д.1.2 Навчання на кафедрах факультету здійснюється за такими формами: 

– денна; 

– заочна; 

– післядипломна освіта. 

Д.1.3 Організація навчального процесу на кафедрах факультету здійснюється за 

формами: 

– навчальні заняття за видами (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, 

індивідуальні заняття, консультації); 

– самостійна робота; 

– практична підготовка; 

– контрольні заходи. 

Д.1.4 Опис дій в рамках навчально-виховного процесу наведено в Положенні про 

організацію навчального процесу в НАУ за кредитно-модульною системою (СМЯ НАУ П 

ОНП 03.02 - 01– 2004) та в Положенні про відділ гуманітарного розвитку та соціальних 

комунікацій (СМЯ НАУ П 24 - 01– 2011). 

Д.2 Процес ”Методична діяльність” включає комплекс робіт з розробки та 

вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу. До методичного 

забезпечення відносяться – підручники, навчальні посібники, коспекти лекцій, методичні 

рекомендації для виконання лабораторних робіт, курсових проектів, робіт тощо. 

Д.3 Процес ”Проектування та розробка” (щодо навчального процесу) включає 

комплекс робіт з розробки ОПП, ОКХ, навчальних та робочих планів спеціальностей, 

навчальних та робочих програм з дисциплін. 

Опис дій в рамках процесу ”Проектування та розробка” наведено в Положенні про 

навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02 - 01 – 2008)  

Д.4 Процес ”Наукова діяльність” включає комплекс науково-дослідних робіт в 

рамках проведення держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних та інших наукових 

досліджень за напрямами наукової діяльності кафедри факультету. 

Опис дій кафедри факультету в рамках процесу ”Наукова діяльність” наведено в 

Положенні про науково-дослідну частину НАУ (СМЯ НАУ П 25 - 01 – 2008). 

Д.5 ”Процеси, пов’язані зі споживачами” включають комплекс робіт з встановлення 

зв’язків з роботодавцями, батьками абітуріентів, МОНУ, укладення договорів про 

співпрацю зі споживачами, з’ясування їх вимог для реалізації одного з основних 

принципів стандартів ISO серії 9000, який сприяє забезпеченню ефективності та 

результативності СМЯ в університеті. 

Опис дій факультету в рамках процесу ”Процеси, пов’язані зі споживачами” 

наведено в Положенні про навчальний відділ (СМЯ НАУ П 03.01 - 01 – 2008)  
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Д.6 Процес ”Доуніверситетська підготовка” в частині, що стосується факультету, 

пов’язаний з проведенням професійної оріентації випускників середніх навчальних 

закладів, участь у розробці та розповсюдженні інформаційних матеріалів серед молоді. 

Опис дій факультету в рамках процесу ” Доуніверситетська підготовка” наведено в 

Положенні про Інститут доуніверситетської підготовки (СМЯ НАУ П 17 - 01– 2008). 

Д.7 Процес ”Відбір абітурієнтів” в частині, що стосується факультету, пов’язаний з 

проведенням робіт в приймальній комісії НАУ. 

Опис дій факультету в рамках процесу ”Відбір абітурієнтів” наведено в Положенні 

про Приймальну комісію НАУ (СМЯ НАУ П 02.03 – 01 – 2008). 

Д.8 ”Процес працевлаштування випускників” включає комплекс робіт зі створення 

та використання інформаційної бази даних щодо працевлаштування випускників на 

підприємствах галузей стосовно напрямів підготовки фахівців кафедрою, надання 

консультаційної допомоги випускникам. 

Опис дій факультету в рамках процесу ”Процес працевлаштування випускників” в 

Положенні про навчально-методичне Управління (СМЯ НАУ П НМУ – 2008) та в 

Положенні про навчальний відділ (СМЯ НАУ П 03.02 – 01 – 2008). 

Д.9 Процес ”Внутрішні аудити (в підрозділах НАУ)” в частині, що стосується 

факультету, пов’язаний з участю внутрішніх аудиторів, які є в складі факультету, а також 

провідних фахівців факультету в складі груп з проведення внутрішніх аудитів СМЯ в 

підрозділах НАУ. 

Опис дій факультету в рамках процесу ”Внутрішні аудити” наведено в 

Документованій процедурі ”Внутрішні аудити” (СМЯ НАУ ДП 8.2.2.  – 01 – 2008). 

Д.10 Процес ”Управління персоналом” включає комплекс робіт з підвищення 

кваліфікації працівників факультету, організації та контрою навчання докторантів, 

аспірантів, здобувачів, стажистів, звільненням, прийомом на роботу, вивченням, 

узагальненням та розповсюдженням досвіду роботи кращих науково-педагогічних 

працівників, наданням допомоги початкуючим науково-педагогічним працівникам в 

опануванні педагогічною майстерністю. 

Опис дій факультету в рамках процесу ”Управління персоналом” наведено в 

Положенні про відділ кадрів та документозабезпечення (СМЯ НАУ П 01 – 01 – 2011). 

Д.11 Процес ”Управління інфраструктурою” в частині, що стосується факультету, 

повязаний з обгрунтуванням пропозицій щодо забезпечення факультету аудиторним та 

лабораторним фондами, забезпечення факультету обладнанням та технічними засобами 

навчання, в тому числі комп’ютерами для впровадження сучасних технологій навчання, 

плануванням та реалізацією заходів щодо ефективного використання та зберігання 

аудиторного фонду та обладнання. 

Опис дій факультету в рамках процесу ”Управління інфраструктурою” наведено в 

Положеннях про: Господарський відділ (СМЯ НАУ П 06.13 – 01 – 2008), відділ 

маркетингу та технічного розвитку (СМЯ НАУ П 28 – 01 – 2011), експлуатаційно-

технічний відділ (СМЯ НАУ П 06.09 – 01  – 2008) та науково-дослідний інститут 

”Інтегрованих телекомунікаційних технологій” (СМЯ НАУ П 26 – 01 – 2008). 

Д.12 Процес ”Управління виробничим середовищем”, що стосується факультету, 

пов’язаний з участю в заходах щодо забезпечення сприятливих умов проведення 

навчального процесу у виробничому середовищі, роботи навчально-допоміжного 

персоналу в аудиторіях та виробничих приміщеннях. 

Опис дій факультету в рамках процесу ”Управління виробничим середовищем” 

наведено в Положенні про відділ охорони праці та навколишнього середовища (СМЯ 

НАУ П 06.05 – 01 – 2008). 

Д.13 Процес ”Уравління інформаційними ресурсами бібліотеки” в частині, що 

стосується факультету, пов’язаний з формуванням пропозицій для науково-технічної 
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бібліотеки НАУ, переліку навчально-методичних видань, що видаються в Україні та 

інших країнах, для придбання та забезпечення навчального процесу з дисциплін 

факультету, відслідковуванням забезпеченності навчального процесу навчально-

методичними виданнями згідно з картами забезпеченості навчальних дисциплін. 

Опис дій факультету в рамках процесу ”Уравління інформаційними ресурсами 

бібліотеки” наведено в Положеннях про науково-технічну бібліотеку (СМЯ НАУ П 06.45 

– 01 – 2008), навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02 – 01 – 2008), видавничий 

відділ  гуманітарного розвитку та соціальних комунікацій (СМЯ НАУ П 24 – 01 – 2011), 

(СМЯ НАУ П 06.40 – 01 – 2011). 

Д.14 Процес ”Управління документацією” на факультеті виконується згідно з 

Документованою процедурою СМЯ НАУ ДП 4.2.3  - 02 – 2010 ”Управління 

документацією”. 

Перелік документів, що підлягають управлінню на факультеті, наведено в Додатку 2 

та відповідає загальному переліку документів СМЯ НАУ РД ”Реєстр документів”. Вид 

документів наведено в СМЯ НАУ ФД ”Форми документів”. 

Д.15 Процес ”Управління протоколами” на факультеті виконується згідно з 

Документованою процедурою СМЯ НАУ ДП 4.2.4 – 01 – 2008 ”Управління протоколами”. 

Перелік протоколів, що підлягають управлінню на факультеті, наведено в Додатку 2 

та відповідає загальному переліку документів СМЯ НАУ РД ”Реєстр документів”. Вид 

документів наведено в СМЯ НАУ ФД ”Форми документів”. 

Д.16 Процес ”Управління невідповідною продукцією (освітньою послугою)” на 

факультеті виконується згідно з Документованою процедурою СМЯ НАУ ДП 8.3 – 01 – 

2008 ”Управління невідповідною продукцією”. 

Д.17 Процес ”Коригувальні дії” на факультеті виконується  згідно з 

Документованою процедурою СМЯ НАУ ДП 8.5.2 – 01 – 2008 ”Коригувальні дії”. 

Д.18 Процес ”Запобіжні дії” на факультеті виконується згідно з Документованою 

процедурою СМЯ НАУ ДП 8.5.3 – 01 – 2008 ”Запобіжні дії”. 

Д.19 Процес ”Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ” в частині, що стосується 

факультету, пов’язаний з розробкою, застосуванням та вдосконаленням методів, 

технологій і нормативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання 

освітніх послуг. 

Опис дій факультету в рамках процесу ”Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ” 

наведено в розділі 8.2.3 Настанови з якості (СМЯ НАУ НЯ – 01 – 2008). 

Д.20 Опис дій (або посилання) в рамках процесів вказаних в п.п.2.1.2, 2.1.3, наведено 

в Документованій процедурі “Управління процесами” (СМЯ НАУ ДП 7.5.1. – 01  – 2008). 

Д.21 Всі процеси, що наведені в п.п. 2.1.1.–2.1.3, виконуються відповідно до 

Положень за единою схемою, що включає визначення входів, виходів, керувальних 

впливів (нормативних посилань) та ресурсів, необхідних для виконання процесів. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди 

передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Система менеджменту якості 

ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО  МЕХАНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ 

П 07.01– 02 – 2015 

стор. 16 з 18 

 

(Ф 03.02  02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 

 

 № пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомле

ння 

Примітки 
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(Ф 03.02  03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа /сторінки (пункт) Підпис 

особи, яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни зміненого заміненого нового анульованого 
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(Ф 03.02  04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 № пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 


