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1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до законодавства України, 

Статуту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

(далі – Університет) та є документом, який регламентує діяльність Навчально-

наукового інституту автоматики та електротехніки (далі – Інститут). 

1.2. Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки є 

основним структурним підрозділом Університету і підпорядкований 

безпосередньо ректору Університету. 

1.3. Діяльність Інституту спрямована на якісну підготовку і проведення 

освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики в 

напрямах відповідних галузей знань. 

1.4. Інститут створено рішеннями Вченої ради Університету, які введені 

в дію наказами ректора Університету від «23» вересня 2015 р. №1750к та від "21" 

березня 2003 р. №159-к, шляхом реорганізації факультету електрообладнання 

суден. 

Створення Інституту, його реорганізація та ліквідація відбуваються на 

підставі рішення Вченої ради Університету згідно з наказом ректора 

Університету. 

1.5. Інститут на рівні структурної одиниці Університету реалізовує 

функцію організації та управління підготовкою здобувачів вищої освіти за всіма 

рівнями вищої освіти.  

1.6. Інститут забезпечує підготовку фахівців за усіма основними 

формами здобуття вищої освіти  

1.7. Інститут здійснює діяльність в умовах централізації функцій 

управління та обслуговування. 

1.8. Об’єктами управління Інституту є процеси: 

- організації навчальної, навчально-методичної, виховної та науково-

дослідної роботи кафедр, безпосередньо підпорядкованих Інституту; 

- координації діяльності інших кафедр, які забезпечують виконання 

навчальних планів з напрямів підготовки бакалаврів та спеціальностей 
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за магістерськими програмами, програмами підготовки докторів 

філософії. 

- налагодження та розвитку міжнародного співробітництва; 

- сприяння створенню необхідних соціально-побутових умов для 

здобувачів вищої освіти. 

1.9. Інститут керується у своїй  діяльності Конституцією України, 

Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативними документами, 

наказами і розпорядженнями ректора Університету, ухвалами Вченої ради 

Університету і вченої ради Інституту, Статутом Університету, Колективним 

договором між адміністрацією та трудовим колективом Університету, 

Правилами внутрішнього розпорядку Університету, а також цим Положенням.  

1.10. Інститут має печатку зі своїм найменуванням, бланки, штампи, свій 

логотип та інші символи. 

1.11. Діяльність Інституту здійснюється на основі річного плану роботи, 

затвердженого ректором Університету. 

1.12. Діяльність Інституту за навчальний рік оцінюють відповідно до 

чинних організаційно-нормативних документів. 

1.13. За Інститутом закріплені приміщення, обладнання та майно згідно з 

інвентаризаційною відомістю, яку складають щорічно. 

 

2. Основа мета та завдання Інституту 

2.1. Основною метою діяльності Інституту є забезпечення необхідних 

умов для отримання здобувачами бакалаврського та магістерського рівнів вищої 

освіти, якісної підготовки наукових спеціалістів вищої кваліфікації (докторів 

філософії, докторів наук) в науково-технічній сфері у галузі автоматики, 

електротехніки, електромеханіки, робототехнічних комплексів і 

комп’ютеризованих систем, яка ґрунтується на сучасному рівні знань та 

наукових досліджень, а також виховання фахівців, які спроможні успішно 

працювати в конкурентному середовищі в Україні та за її межами. 
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2.2. Основними завданнями Інституту є:  

- Організація і координація навчальної роботи, контроль за її 

виконанням;  

- удосконалення науково-методичного забезпечення  освітнього 

процесу, контроль за роботою підпорядкованих Інституту кафедр; 

- організація наукових досліджень, контроль за ними та підготовка 

науково-педагогічних кадрів на підпорядкованих Інституту 

кафедрах; 

- координація організаційної,  культурно-масової і виховної роботи, 

дозвілля та побуту студентів, стипендіального забезпечення 

студентів відповідно до чинних положень. 

- організація і розвиток міжнародного співробітництва та партнерства. 

 

3. Організаційна структура Інституту 

   3.1. Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки 

складається з таких структурних підрозділів: 

       - кафедра автоматики; 

       - кафедра імпульсних процесів і технологій;  

       - кафедра комп'ютеризованих систем управління; 

       - кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки;  

       - кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів;  

       - кафедра програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікації;   

       - кафедра суднових електроенергетичних систем;. 

       - кабінети, лабораторії та інші структурні підрозділи, які беруть участь у 

підготовці фахівців та проведенні наукових досліджень; 

        - дирекція Інституту. 

3.2. Штатні одиниці Інституту та його підрозділів визначаються згідно з 

нормативами планово-фінансовим відділом Університету. Рішення щодо 

введення та виведення штатних одиниць приймає ректор Університету за 
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поданням директора Інституту. Штатні одиниці Інституту щорічно 

переглядаються та затверджуються згідно з чинним законодавством. 

           3.3.Рішення про внесення змін до структури Інституту, які пов’язані зі 

створенням або ліквідацією кафедр та інших підрозділів Інституту, зміною 

профілю підготовки фахівців, ухвалюються Вченою радою Університету за 

поданням директора Інституту за згодою Конференції трудового колективу 

Інституту і затверджуються наказом ректора Університету . 

4. Управління Інститутом 

4.1. Директор Інституту  

4.1.1. Керівництво Інститутом здійснює директор.  

4.1.2. Директор Інституту повинен мати науковий ступінь та/або вчене 

(почесне) звання, як правило, відповідно до профілю Інституту. 

4.1.3. Директор Інституту може делегувати частину своїх повноважень 

своїм заступникам, помічникам, відповідальним за напрями робіт.  

4.1.4. Повноваження директора Інституту визначаються цим Положенням.  

4.1.5. Директор Інституту здійснює свої повноваження на постійній основі.  

4.1.6. Одна і та сама особа не може бути директором Інституту більш як 10 

років, крім випадків, передбачених Законом України «Про вищу освіту». 

4.1.7. Директор Інституту щороку звітує про результати роботи Інституту  

на Зборах трудового колективу Інституту. 

4.1.8. Директор Інституту зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про 

свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету (на сторінці Інституту).  

4.1.9. Ректор Університету за згодою більшості від повного складу органу 

громадського самоврядування  (Збори трудового колективу) Інституту 

призначає директора Інституту на строк до п'яти років та укладає з ним 

контракт.  Інші питання щодо порядку призначення директора Інституту 

визначаються положенням про Порядок проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t190392?ed=2019_12_18&an=221
https://ips.ligazakon.net/document/view/t192745?ed=2019_06_06&an=1437
https://ips.ligazakon.net/document/view/t192745?ed=2019_06_06&an=1437
https://ips.ligazakon.net/document/view/t192745?ed=2019_06_06&an=1437
https://ips.ligazakon.net/document/view/t192745?ed=2019_06_06&an=1437
https://ips.ligazakon.net/document/view/t192745?ed=2019_06_06&an=1438
https://ips.ligazakon.net/document/view/t192745?ed=2019_06_06&an=1438
https://ips.ligazakon.net/document/view/t192745?ed=2019_06_06&an=1438
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У разі припинення контракту з директором Інституту ректор Університету 

може призначити виконуючого обов’язки директора Інституту на строк до 

проведення виборів директора Інституту, але не більш як на шість місяців. 

4.1.10. Директор Інституту може бути звільнений з посади ректором 

Університету за поданням Вченої ради Університету або Конференції трудового 

колективу Інституту з підстав, визначених законодавством про працю, за 

порушення Статуту Університету, умов контракту. Пропозиція про звільнення 

директора Інституту вноситься на Конференцію трудового колективу Інституту 

не менше як половиною голосів загального складу вченої ради Інституту. 

Пропозиція про звільнення директора Інституту приймається не менш як двома 

третинами голосів загального складу Конференції трудового колективу 

Інституту.  

4.1.11. Директор Інституту в межах своїх повноважень:  

− здійснює загальне керівництво навчальною, методичною, науковою, 

міжнародною, організаційною роботою в Інституті;  

− видає розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу Інституту і можуть бути скасовані ректором 

Університету, якщо вони суперечать законодавству України, Статуту 

Університету чи завдають шкоди інтересам Університету;  

− забезпечує організацію роботи зі створення освітніх програм та 

навчальних планів, а також здійснює контроль за їх виконанням;  

− забезпечує організацію та координує роботу з акредитації освітніх 

програм та ліцензування спеціальностей Інституту;  

− затверджує розклад навчальних занять студентів Інституту за 

погодженням зі Студентською радою Інституту;  

− видає розпорядження щодо встановлення індивідуальних графіків 

навчання студентів Інституту; 

− подає пропозиції (за погодженням зі Студентською радою Інституту) 

щодо відрахування з Університету здобувачів вищої освіти Інституту з підстав, 

передбачених законодавством;  
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− подає пропозиції (за погодженням зі Студентською радою Інституту)  

щодо переведення студентів Інституту, які навчаються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб на навчання за рахунок видатків державного 

бюджету, та студентів, які навчаються за рахунок видатків державного бюджету 

– на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;  

− забезпечує своєчасну та якісну підготовку інформації для виготовлення 

документів про освіту та внесення її до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти;  

− здійснює контроль за якістю роботи науково-педагогічних, наукових та 

інших працівників Інституту;  

− визначає посадові обов’язки співробітників Інституту та подає їх на 

затвердження ректору;  

− забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку 

учасниками освітнього процесу Інституту;  

− сприяє організації науково-методичного співробітництва кафедр та 

інших підрозділів Інституту з іншими закладами освіти, підприємствами та 

організаціями з метою вдосконалення змісту, технології та форм практичної 

підготовки студентів;  

− забезпечує організацію науково-дослідної роботи в Інституті та 

обговорення результатів наукових досліджень співробітників, студентів, 

аспірантів і докторантів Інституту;  

− забезпечує організацію міжнародного співробітництва Інституту;  

− сприяє участі співробітників та здобувачів освіти Інституту в програмах 

академічної мобільності;  

− забезпечує професійний і лідерський розвиток учасників освітнього 

процесу Інституту;  

− подає пропозиції щодо встановлення доплат, надбавок, премій, 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Інституту 

відповідно до законодавства України, Колективного договору та інших 

нормативних документів Університету та нагородження співробітників;  
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− подає пропозиції щодо заохочення здобувачів вищої освіти;  

− подає пропозиції ректору Університету щодо застосування 

дисциплінарних стягнень до працівників та здобувачів вищої освіти Інституту у 

порядку, передбаченому законодавством України;  

− вводить у дію рішення вченої ради Інституту;  

− забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю Інституту;  

− усебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів 

студентського самоврядування, організацій профспілок працівників і студентів, 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які 

діють в Інституті;  

− приймає рішення щодо утворення на громадських засадах дорадчих 

(дорадчо-консультативних) органів Інституту;  

− забезпечує збереження та раціональне використання майна, закріпленого 

за Інститутом;  

− забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про діяльність Інституту. 

4.2. Вчена рада Інституту 

4.2.1. Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління, який 

утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом 

ректора Університету. 

4.2.2. Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь 

та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.  

4.2.3. Секретар вченої ради Інституту обирається відкритим голосуванням 

за поданням голови вченої ради Інституту на строк діяльності вченої ради 

Інституту.  

4.2.4. До складу вченої ради Інституту входять  за посадами директор 

Інституту;  заступники (помічники) директора Інституту; завідувачі кафедр; 

голова профспілкової організації Інституту; вчений секретар; голова органу 
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студентського самоврядування Інституту; а також за квотами виборні 

представники науково-педагогічних працівників і співробітників Інституту; 

виборні представники здобувачів вищої освіти Інституту.  

4.2.5. Не менш як 75 відсотків складу вченої ради Інституту повинні 

становити наукові, науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – 

виборні представники з числа здобувачів вищої освіти.  

4.2.6. Виборні представники з числа працівників і співробітників (для яких 

робота в Інституті є основним місцем роботи) обираються Зборами трудового 

колективу Інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони 

працюють, а виборні представники з числа здобувачів вищої освіти обираються 

здобувачами шляхом прямих таємних виборів у порядку, передбаченому 

Положенням про студентське самоврядування.  

4.2.7. Вибори до складу вченої ради Інституту починаються за 30 

календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради 

Інституту.  

4.2.8. Членство у вченій раді Інституту достроково припиняється у разі:  

− звільнення (переведення) з роботи в Інституту або відрахування з числа 

студентів, аспірантів, докторантів;  

− звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає 

членство у вченій раді Інституту;  

− відкликання виборного представника в порядку, передбаченому цим 

Положенням; 

 − подання членом вченої ради Інституту письмової заяви на ім’я 

директора Інституту про вихід зі складу вченої ради Інституту.  

4.2.9. У разі дострокового припинення членства у вченій раді Інституту 

виборними представниками, обрання нових здійснюється згідно з п. 4.2.6 цього 

Положення.  

4.2.10. Зміни у складі вченої ради Інституту затверджуються наказом 

ректора Університету.  

4.2.11. Вчена рада Інституту:  
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− визначає стратегії та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової 

та інноваційної діяльності Інституту;  

− затверджує річний план роботи Інституту (за напрямами);  

− ухвалює рішення з питань освітнього процесу в Інституті;  

− ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності Інституту;  

− приймає рішення щодо якості виконання наукових тем кафедр Інституту;  

− розглядає освітні програми і навчальні плани для подання їх на 

затвердження Вченою радою Університету;  

− розглядає та схвалює звіти директора Інституту, заступників 

(помічників) директора Інституту, завідувачів кафедр Інституту;  

− надає рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, 

старшого дослідника (старшого наукового співробітника) Вченою радою 

Університету;  

− вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо змін у структурі 

Інституту, утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів;  

− рекомендує навчальні (навчально-методичні), наукові видання для 

внесення до Тематичного плану підготовки та випуску навчально-методичної та 

наукової літератури;  

− рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову 

літературу у порядку, передбаченому відповідним Положенням;  

− подає пропозиції щодо кандидатур для вступу в аспірантуру та 

докторантуру;  

− затверджує індивідуальні навчальні плани аспірантів;  

− оцінює звіти аспірантів і докторантів за результатами навчального року 

(відповідно до рішень випускових кафедр), що є підставою для переведення на 

наступний рік навчання;  

− ухвалює рішення щодо надання академічної відпустки за сімейними 

обставинами аспірантам, докторантам;  
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− розглядає освітні програми і навчальні плани спеціальностей з 

подальшим поданням для затвердження на Вченій раді Університету;  

− рекомендує до затвердження теми наукових досліджень аспірантів та 

докторантів (за поданням випускових кафедр) з подальшим поданням для 

розгляду на Вченій раді Університету;  

− приймає інші рішення щодо діяльності аспірантури та докторантури 

відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук в Університеті;  

− ухвалює план профорієнтаційної роботи кафедр та Інституту в цілому;  

− рекомендує кандидатури для одержання іменних стипендій, премій, 

нагород різного рівня на розгляд Вченої ради Університету;  

− рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах 

різних рівнів;  

− рекомендує кандидатури для обрання на посади викладача (асистента), 

старшого викладача, доцента, професора ,  завідувачів кафедр, які входять до 

складу Інституту;  

− оцінює науково-педагогічну (наукову) діяльність структурних 

підрозділів Інституту;  

− має право вносити подання про відкликання з посади директора 

Інституту з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, цим 

Положенням та контрактом, яке розглядається Зборами трудового колективу 

Інституту;  

− розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Інституту, що не 

суперечать Статуту Університету та Положенню про Вчену раду Університету.  

 4.2.12. Рішення Вченої ради Інституту  вводяться у дію розпорядженнями 

директора Інституту, в яких визначаються термін, форми реалізації рішень, 

відповідальні особи, форми контролю, звітність. Рішення Вченої ради 

Інституту, що носять рекомендаційний характер, розглядаються та 

затверджуються рішенням Вченої ради Університету та вводяться в дію 

наказами ректора Університету .  
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4.3. Дирекція 

4.3.1. Дирекція є постійно діючим колегіальним робочим органом 

Інституту, який забезпечує вирішення поточних питань діяльності Інституту та 

вироблення рішень, спрямованих на удосконалення роботи Інституту.  

4.3.2. До складу дирекції входять: директор Інституту, заступники 

(помічники) директора Інституту, відповідальні особи за напрямами робіт, 

керівники структурних підрозділів (завідувачі кафедр) Інституту, голова 

Студентської ради Інституту. До складу дирекції можуть входити інші 

працівники і співробітники Інституту, а також представники здобувачів вищої 

освіти.  

Персональний склад дирекції Інституту затверджується розпорядженням 

директора Інституту. Дирекцію очолює директор Інституту.  

4.3.3. Дирекція у межах повноважень:  

− оперативно розглядає питання щодо організації освітньої, наукової, 

методичної, соціально-гуманітарної, міжнародної та іншої діяльності Інституту;  

− забезпечує виконання законодавства України, положень Статуту 

Університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету, цього 

Положення, наказів і розпоряджень ректора Університету, розпоряджень 

директора Інституту, рішень Вченої ради Університету та ректорату 

Університету, а також інших нормативних документів Університету усіма 

працівниками і співробітниками та здобувачами вищої освіти Інституту;  

− координує діяльність структурних підрозділів Інституту;  

− заслуховує інформацію та контролює роботу заступників (помічників) 

директора, відповідальних осіб за напрямами робіт, керівників структурних 

підрозділів (завідувачів кафедр) Інституту з поточних питань, пов’язаних з 

організацією освітньої, наукової, методичної, соціально-гуманітарної, 

міжнародної та іншої діяльності структурних підрозділів та Інституту;  

− розглядає підсумки моніторингу якості успішності здобувачів освіти;  

− розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Інституту.  
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4.3.4. Засідання дирекції проводяться не рідше двох разів на місяць. Для 

вирішення невідкладних питань з ініціативи директора може бути скликане 

позачергове засідання дирекції.  

4.3.5. Секретар засідання дирекції веде протокол, в якому фіксуються 

рішення дирекції. Секретар забезпечує облік та збереження протоколів засідань 

дирекції.  

4.3.6. За необхідності рішення дирекції вводяться в дію розпорядженнями 

директора Інституту.  

4.3.7. Відповідальність за виконання рішень дирекції покладається на 

заступників (помічників) дирекції, відповідальних осіб за напрямами робіт, а 

також на осіб, визначених у рішеннях дирекції. 

4.3.8. Постійно діючим виконавчим органом дирекції Інституту є деканат. 

 

5. Органи громадського самоврядування 

5.1. Збори трудового колективу Інституту 

5.1.1. Органом громадського самоврядування Інституту є Збори трудового 

колективу Інституту (Збори), які включають виборних представників з числа 

учасників освітнього процесу Інституту: осіб, які навчають, і осіб, які 

навчаються, у Інституті. 

5.1.2. На Збори повинні бути представлені всі категорії працівників 

Інституту та виборні представники з числа осіб, які здобувають вищу освіту в 

Інституті. Загальна чисельність Зборів затверджується з урахуванням, того що 

наукові та науково-педагогічні працівники Інституту повинні становить не менш 

як 75 відсотків складу Зборів  і не менш як 15 відсотків – виборні представники з 

числа здобувачів освіти Інституту, які обираються студентами шляхом прямих 

таємних виборів. Делегати з числа працівників інших підрозділів обираються 

згідно встановлених вченою радою Інституту квот. 

5.1.3. Строк повноважень делегатів Зборів становить один рік. 

Повноваження делегата Зборів достроково припиняється у разі його звільнення 

(переведення) з роботи в Інституті або відрахування  з числа студентів. 
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5.1.4. Збори трудового колективу Інституту 

- оцінюють діяльність директора Інституту шляхом таємного голосування; 

- затверджують річний звіт про діяльність Інституту; 

- надають згоду ректору Університету щодо призначення на посаду 

директора Інституту у порядку, передбаченому Положенням про конкурс на 

заміщення вакантних посад; 

- подають ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади 

директора Інституту з підстав, передбачених законодавством України, Статутом 

Університету, укладеним контрактом з директором; 

- обирають виборних представників до вченої ради Інституту; 

- обирають виборних представників до Вченої ради Університету; 

- обирають делегатів до складу Конференції трудового колективу 

Університету; 

- розглядають інші питання діяльності Інституту. 

5.1.5. Збори скликається не рідше одного разу на рік. Збори скликаються 

директором Інституту або на підставі рішення вченої ради Інституту чи на 

вимогу не менш як третини делегатів Зборів шляхом зібрання підписів. 

5.1.6. Перше засідання Зборів трудового колективу новоутвореного 

Інституту проводяться за ініціативою директора Інституту, який призначений до 

проведення виборів директора Інституту або за ініціативою ректора 

Університету. 

5.1.7. Засідання Зборів є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш 

двох третин загального складу обраних делегатів. Рішення Зборів вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу 

обраних делегатів, якщо інше не передбачено Статутом або іншими 

положеннями Університету. 

5.1.8. Рішення Зборів фіксуються в протоколі та за необхідності вводяться 

в дію розпорядженнями директора Інституту. Секретар вченої ради Інституту 

веде протокол засідання Зборів. Директор Інституту забезпечує облік та 

збереження протоколів Зборів. 
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5.2. Студентське самоврядування Інституту 

5.2.1. Студентське самоврядування, яке діє в Інституті, є невід’ємною 

частиною громадського самоврядування Інституту та Університету. 

5.2.2. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав і інтересів студентів, а 

також брати участь в управлінні Інституту та Університетом в цілому. 

5.2.3. Студентське самоврядування здійснюється студентами 

безпосередньо і через органи студентського самоврядування. 

5.2.4. Порядок формування органів студентського самоврядування 

Інституту, їх права та обов’язки, строк повноважень, а також порядок обрання 

виборних представників студентів Інституту до складу органів управління 

Інституту та Університету визначається відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», Статуту Університету, затверджується положенням про 

студентське самоврядування Університету.  

5.3. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених Інституту 

5.3.1. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених (далі – наукове товариство) є частиною системи громадського 

самоврядування Інституту. 

5.3.2. У роботі наукового товариства беруть участь особи віком до 35 років 

(для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють у Інституті. 

5.3.3. Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які 

навчаються або працюють в Інституті, зокрема щодо питань наукової діяльності, 

підтримки наукоємних ідей, інновації та обміну знаннями. 

5.3.4. Порядок формування органів наукового товариства Інституту, їх 

права та обов’язки, строк повноважень, а також порядок обрання виборних 

представників студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту  до 

складу органів управління Інституту та Університету визначається відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та затверджується 
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Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Університету. 

 

6. Функції Інституту за напрямами діяльності 

6.1.Функції Інституту з навчальної роботи: 

6.1.1. Організація та здійснення освітнього процесу на усіх формах 

навчання, за видами навчальних занять з дисциплін (наук) кафедр відповідно до 

освітніх програм, затверджених навчальних планів і графіків навчального 

процесу.  

6.1.2. Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів 

вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу. 

6.1.3. Участь у формуванні розкладів навчальних занять та сесій, контроль 

за якістю їх проведення. 

6.1.4. Затвердження індивідуальних навчальних планів та графіків 

навчального процесу здобувачів вищої освіти. 

6.1.5. Організація проведення та загальне керівництво ознайомлювальною, 

виробничою, навчальною та іншими видами практик і наукових стажувань. 

6.1.5. Контроль за виконанням навчальних планів і програм підготовки 

здобувачів освіти. 

6.1.6. Організація обліку успішності та відвідування навчальних занять 

здобувачами освіти. 

6.1.7. Аналіз результатів успішності та вживання заходів для підвищення 

якості навчання здобувачів освіти . 

6.1.8. Удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу. 

6.1.9. Внесення пропозицій ректору Університету про переведення 

студентів на наступний курс, відрахування або поновлення; пропозицій про 

надання академічних відпусток. 

6.1.10. Внесення пропозицій ректору Університету щодо допуску 

студентів до підсумкової атестації.   
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6.1.11. Внесення пропозицій ректору Університету щодо складу 

Атестаційних комісій  за спеціальностями, освітніми програмами. 

6.1.12. Організація проведення підсумкової атестації осіб, які здобувають 

певний ступінь вищої освіти, забезпечення умов для ефективної роботи 

Атестаційної комісії   

6.1.13. Організація вивчення регіонального ринку праці,  освітніх послуг за 

освітніми програмами Інституту та розроблення пропозицій щодо оптимізації 

ступеневих освітніх програм. 

6.1.14. Участь в організації та проведенні вступної кампанії за освітніми 

рівнями  за освітніми програмами Інституту. 

6.1.15. Впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

6.2.Функції Інституту з методичної роботи: 

6.2.1. Організація розроблення переліку компетенцій для підготовки 

здобувачів освіти Інституту за спеціальностями (освітніми програмами)  і 

освітніми рівнями вищої освіти.  

6.2.2. Організація розроблення на підставі переліку компетенцій 

структурно-логічних схем, навчальних і робочих навчальних планів за 

спеціальностями (освітніми програмами) певних освітніх рівнів вищої освіти. 

6.2.3. Організація розроблення, узгодження освітніх програм,  робочих 

навчальних планів з дисциплін, закріплених за кафедрами Інституту. 

6.2.4. Організація розроблення навчальних і робочих програм навчальних 

дисциплін кафедр, наскрізних програм та програм практик. 

6.2.5. Організація розроблення кафедрами Інституту перспективних і 

поточних планів за освітніми програмами Інституту. 

6.2.6. Удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень 

науки, техніки, технології та організації операційної діяльності. 

6.2.7. Забезпечення впровадження прогресивних методів, новітніх 

методик, сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання.  
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6.2.8. Контроль за виданням підручників, навчальних посібників, 

методичних розробок, рекомендацій, вказівок, а також іншої навчальної 

літератури. 

6.2.9. Організація розроблення та застосування засобів діагностики змісту і 

якості навчання (тестові завдання, завдання для модульних контрольних робіт, 

екзаменаційні білети тощо) та систем оцінювання рівня знань. 

6.2.10. Планування заходів щодо підвищення педагогічної майстерності 

науково-педагогічних працівників та контроль за ними. 

6.3. Функції Інституту з наукової та інноваційної роботи: 

6.3.1. Організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів 

філософії, докторів наук). 

6.3.2. Розгляд пропозицій кафедр щодо кандидатів для вступу до 

аспірантури та докторантури. 

6.3.3. Організація попереднього атестування аспірантів, докторантів. 

6.3.4. Обговорення та подання кандидатів для отримання вчених і 

почесних звань. 

6.3.5. Організація та створення умов для проведення науково-дослідних 

робіт (НДР) за профілями кафедр Інституту на основі бюджетного, 

господарсько-договірного та грантового фінансування. Упровадження 

результатів НДР у практичну діяльність та в освітній навчальний процес. 

6.3.6. Висування матеріалів робіт на Державну премію України в галузі 

науки і техніки. 

6.3.7. Організація, проведення та участь у наукових семінарах, 

конференціях, виставках. 

6.3.8. Створення умов для залучення студентів до наукової роботи. 

6.3.9. Керівництво студентами, які беруть участь у: виконанні НДР, 

студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах. 

6.3.10. Обговорення та організація участі студентів у Всеукраїнських 

конкурсах студентських НДР. 
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6.4. Функції Інституту з організаційної роботи: 

6.4.1. Розроблення пропозицій щодо оптимізації структури Інституту в 

цілому та його структурних підрозділів. 

6.4.2. Організація комплектування штатів науково-педагогічних 

працівників, наукового і навчально-допоміжного персоналу із залученням до цієї 

роботи завідувачів кафедр і керівників громадських організацій. 

6.4.3. Участь у комплектуванні і підготовці керівних кадрів підрозділів 

Інституту.  

6.4.4. Координація роботи відповідних кафедр щодо підготовки фахівців 

вищої кваліфікації за спеціальностями, докторів філософії і докторів наук для 

України та іноземних країн відповідно до затверджених в установленому 

порядку планом набору, міждержавних договорів та індивідуальних контрактів. 

6.4.5. Організація роботи стипендіальної комісії Інституту. 

6.4.6. Підготовка пропозицій щодо матеріального стимулювання 

успішного навчання і зразкової поведінки студентів та їх соціального 

забезпечення. 

6.4.7. Контроль за стажуванням та підвищенням кваліфікації науково-

педагогічних працівників кафедр Інституту. 

6.4.8. Проведення організаційної та індивідуальної роботи з науково-

педагогічними працівниками, студентами, аспірантами, докторантами Інституту, 

спрямованої на їх активну участь у навчальному процесі, розвиток професійної 

культури, дотримання етичних норм, правил внутрішнього розпорядку 

Університету, забезпечення атмосфери вимогливості, доброзичливості та 

взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами і студентами 

Інституту. 

6.4.9. Встановлення творчих зав’язків з закладами вищої освіти, 

галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, 

іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності, зокрема 

з іноземними. 
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6.4.10. Організація заходів щодо профорієнтації та залучення осіб на 

навчання за освітніми програмами, за якими Інститут готує фахівців. 

6.4.11. Сприяння працевлаштуванню випускників та організація роботи 

кафедр щодо забезпечення творчих зав’язків з випускниками Інституту. 

6.4.12. Організація підготовки ліцензійних та акредитаційних справ  

освітніх програм Інституту. 

6.4.13. Організація і супроводження сторінки Інституту на веб-сайті?? 

Університету. 

6.4.14. Висвітлення результатів діяльності Інституту на інформаційних 

стендах і в засобах масової інформації. 

6.4.15. Планування та організація патріотично-виховної і культурно-

масової роботи серед студентів і співробітників Інституту, участі їх у 

спортивних та загально університетських заходах. 

6.4.16. Координація громадської діяльності здобувачів вищої освіти та 

співробітників Інституту. 

6.4.17. Організація контролю, обліку і звітності з виховної роботи. 

6.5.Функції Інституту з міжнародної діяльності: 

6.5.1. Здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах 

наданих повноважень на підставі угод, укладених Університетом. 

6.5.2. Розроблення та реалізація комплексу заходів щодо інтеграції в 

міжнародний освітній та науковий простір. 

6.5.3. Вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем 

кафедр Інституту та використання його в навчальному процесі. 

6.5.4. Забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти  і 

науково-педагогічних працівників згідно з договорами співробітництва з 

інститутами університетів – партнерів. 

6.5.5. Участь у виконанні міжнародних освітніх проєктів, програм. 

6.5.6. Організація, учать у міжнародних конференціях, семінарах, 

конкурсах, виставках. 
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6.5.7. Організація та контроль за розвитком міжнародного співробітництва 

кафедр Інституту. 

 

7. Права Інституту 

Права Інституту реалізуються через права його директора. Директор 

Інституту має право: 

7.1. Видавати розпорядження щодо діяльності Інституту, які є 

обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу Інституту і 

можуть бути скасовані ректором Університету, якщо вони суперечать 

законодавству, Статуту Університету чи завдають шкоди інтересам 

Університету. 

7.2. Вносити пропозиції ректору, Вченій раді Університету, науково-

методичній раді Університету щодо вдосконалення навчальних планів і програм, 

освітнього і науково-дослідних процесів. 

7.3. Здійснювати контроль за всіма видами навчальних занять, екзаменів, 

заліків тощо, які проводяться в Інституті. 

7.4. Затверджувати індивідуальні строки складання екзаменів і заліків 

для окремих студентів. 

7.5. Створювати і затверджувати екзаменаційні комісії та графіки. 

7.6. Здійснювати в установленому порядку трансфер кредитів при 

переведенні чи поновленні студентів з  інших закладів вищої освіти на основі 

академічної довідки. 

7.7. Організовувати та проводити наради з питань роботи  Інституту та 

його структурних підрозділів. 

7.8. Подавати згідно чинних нормативних документів, зокрема Статуту 

Університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету та Колективного 

договору, клопотання щодо заохочення науково-педагогічних працівників, 

студентів, співробітників, або застосування заходів дисциплінарного або 

громадського впливу. 
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7.9. Вимагати від усіх студентів, науково-педагогічних працівників і 

співробітників виконання Правил внутрішнього розпорядку Університету, 

посадових інструкцій, трудового договору. 

7.10. Брати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління 

Університету, де обговорюють і вирішують питання діяльності Інституту. 

7.11. Клопотати до адміністрації Університету щодо сприяння реалізації 

програми інноваційного розвитку Інституту, щодо модернізації навчально-

лабораторного та наукового обладнання, оснащення кафедр, аудиторій, 

лабораторій сучасними технічними засобами навчання та комп’ютерною 

технікою. 

7.12. Представляти інтереси Університету в міжнародних організаціях, 

державних установах та у вітчизняних підприємствах і організаціях в межах 

наданих компетенцій.  

 

8. Відповідальність Інституту 

8.1. Реалізується через відповідальність працівників дирекції: директора 

Інституту, заступників (помічників) директора Інституту, відповідальних за 

напрями робіт, завідувачів кафедр та інших працівників дирекції. При цьому 

відповідальність кожного працівника індивідуальна і залежить від покладених 

на нього посадових обов’язків і визначена його посадовою інструкцією та 

Правилами внутрішнього розпорядку Університету.  

8.2. Директор Інституту несе персональну відповідальність за: 

- роботу Інституту в цілому; 

- стан навчальної, виховної і науково-дослідної роботи в колективі 

Інституту; 

- стан трудової  дисципліни; 

- комплектування і підготовку керівних і науково-педагогічних кадрів; 

- якість підготовки випускників Інституту та сприяння їх 

працевлаштуванню; 

- виконання своїх обов’язків і використання наданих прав; 
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- порядок на закріплених за Інститутом територіях, аудиторіях та 

навчальних кабінетах. 

 

9. Взаємовідносини з іншими підрозділами Університету 

9.1. Виконуючи свої функції, Інститут взаємодіє: 

- з підпорядкованими Інституту кафедрами – з питань організації всіх 

напрямків діяльності та контролю за ними; 

- з іншими кафедрами Університету – з питань забезпечення їх науково-

педагогічними працівниками освітнього процесу в Інституті; 

- з іншими навчально-науковими інститутами і факультетами – з питань 

вивчення досвіду роботи, обміну досвідом, здійснення 

міжінститутських наукових досліджень, спільних виховних, культурно-

масових та інших заходів; 

- з центром автоматизації управління Університетом – з питань 

автоматизації документообігу, процесу, його інформаційно-аналітичної 

підтримки та звітності, моніторингу успішності студентів, оновлення 

інформаційних сайтів Інституту та Університету; 

- з навчальним відділом, навчально-методичним відділом, 

адміністративно-господарськими підрозділами, бібліотекою та іншими 

службами у зв’язку з виконанням покладених на Інститут функцій; 

-  з відділом аспірантури та докторантури з питань підготовки аспірантів, 

докторантів. 

9.2. Інститут взаємодіє та регулює свої відносини з іншими підрозділами 

Університету згідно з організаційно-розпорядчими, нормативними документами 

ректорату та Статутом Університету. 

9.3. У взаємовідносинах із вказаними підрозділами директорат Інституту 

одержує та надає інформацію, передбачену регламентом роботи Інституту та 

графіком виконання постійних доручень. 
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10.  Порядок затвердження та внесення змін  

до Положення про Інститут 

10.1. Положення про Інститут розглядає та затверджує Вчена рада 

Університету, Положення про Інститут вводять у дію наказом ректора 

Університету. 

10.2. Зміни та доповнення до Положення про Інститут розглядає і 

затверджує Вчена рада Університету. Зміни та доповнення до Положення про 

Інститут вводять у дію наказом ректора Університету. 

 

УЗГОДЖЕНО 

Проректор з НПР    _________________ Сергій СЛОБОДЯН 

Начальний відділу кадрів  __________________Анатолій ЗУБАРЕВ 

Заступник головного бухгалтера     _______________________Лілія ЧОРНА 

Юрисконсульт    _____________________ Юлія БОНДАР 
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