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1 Загальна частина
1.1. НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ
УКРАЇНИ заснований на державній формі власності у 1948 році згідно з Постановою
Міністерства чорної металургії СССР ( № 32-18, від 21.02.48р.), підпорядкований Постановою
Кабінету Міністрів України (№ 526 від 29.05.97р.) та Наказом Міністерства освіти України
(№ 218 від 20.06.97р.) Національній металургійній академії України (НМетАУ), є її
структурним підрозділом без права юридичної особи і має назву "Нікопольський технікум
Національної металургійної академії України "(скорочено НТ НМетАУ).
1.2. НТ НМетАУ є навчальним закладом І рівня акредитації, який здійснює підготовку
фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста
відповідно до ліцензованих напрямків підготовки фахівців.
НТ НМетАУ здійснює також освітню діяльність по наданню студентам технікуму повної
загальної середньої освіти в обсязі, передбаченому ліцензією на ведення цієї діяльності.
НТ НМетАУ може вести підготовку та перепідготовку робочих професій згідно одержаної
ліцензії.
1.3. НТ НМетАУ здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства України,
рішень Уряду, нормативних актів Міністерства освіти і науки молоді та спорту України,
рішень Національної металургійної академії України та цього Положення.
1.4. Дане Положення розроблене відповідно до Статуту НМетАУ і є документом, що
регламентує діяльність НТ НМетАУ.
1.5. З метою ефективного управління навчальною, виховною та господарською роботою
Національна металургійна академія України делегує НТ НМетАУ права фінансовогосподарської діяльності. Для здійснення цих функцій НТ НМетАУ має свій розрахунковий
рахунок, печатку з найменуванням" Нікопольський технікум Національної металургійної
академії України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України" з зображенням
Державного Герба України;
1.6. НМетАУ залишає за собою право контролю всіх напрямків діяльності технікуму.
1.7. Управління діяльністю НТ НМетАУ здійснює його директор, який призначається у
порядку, встановленому статутом вищого навчального закладу НМетАУ на основі контракту,
укладеного з ректором НМетАУ відповідно до чинного законодавства.
1.8. НТ НМетАУ розташований за адресою:
53210, місто Нікополь,
Дніпропетровська область,
пр. Трубників, 18, Телефон 2-50-89. факс 2 -50 -91.
Сайт http://www.nmt.org.ua
1.9. Головними завданнями НМетАУ є:
• впровадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову,
культурну, методичну діяльність, основними принципами якої є гуманізм та демократизм,
свобода і відповідальність, законність, пріоритетність загальнолюдських цінностей,
органічний зв'язок з національною історією;
• задоволення потреб держави у висококваліфікованих фахівцях для металургійного та
машинобудівного виробництв та інших галузей промислової діяльності;
• забезпечення поступовості та розвиваючого характеру навчання, гармонічного
поєднання варіативності та індивідуалізації змісту та форм освіти;
• забезпечення умов для оволодіння знаннями про людину, природу і суспільство;
• формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання громадянської позиції,
патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою
долю, долю суспільства, держави і людства; виховання морально, психічно і фізично
здорового покоління, свідомих громадян Української Держави;
• забезпечення набуття студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної
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діяльності;
• атестація педагогічних кадрів;
• підготовка до вступу в НТ НМетАУ випускників шкіл та інших навчальних закладів,
інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;
• організація та проведення в тісному зв'язку з навчально виховним процесом
пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт як основи
підготовки майбутніх фахівців та науково-технічного й культурного розвитку держави;
• взаємодія з іншими закладами освіти на регіональному, національному та
міжнародному рівнях, здійснення зовнішніх зв'язків.
1.10. НТ НМетАУ здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного
законодавства України, Статуту НМетАУ та цього Положення.
1.11. НТ НМетАУ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах
належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
1.12. Структурні підрозділи НТ НМетАУ створюються відповідно до законодавства
та головних завдань діяльності НМетАУ і функціонують згідно Положенням, які
затверджуються директором НТ НМетАУ .
1.12.1 Структурними підрозділами НТ НМетАУ є:
відділення інженерної механіки та машинобудування
металургійне відділення
електротехнічне відділення
обліково-економічне та заочне відділення
предметно – циклові комісії
методичний відділ
навчальний відділ
відділ практики
виховний відділ
бібліотека
бухгалтерія
кабінети та лабораторії;
виробничо-навчальні майстерні;
музеї технікуму;
підготовчі курси
АГЧ
відділ кадрів
інші підрозділи
Відділення - структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох
спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення створюється
рішенням директора, якщо на ньому навчається не менш як 150 студентів.
Циклова комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить
виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних
дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням директора за умови, якщо до її складу
входить не менш як три педагогічних працівники.
Бібліотеку очолює завідувач, який призначається на посаду керівником вищого
навчального закладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.12.2 Підрозділи технікуму функціонують відповідно до окремих положень,
які розроблені НТ НМетАУ відповідно до діючого законодавства. При умові надання
платних освітянських послуг, директор технікуму призначає керівника курсів, визначає
напрями їх основної діяльності та умови використання матеріально-технічної бази технікуму.
1.12.3 Структурні підрозділи підпорядковуються безпосередньо директору НТ
НМетАУ і призначається наказом директора. Прийняття на роботу та звільнення з роботи
заступників директора, керівників структурних підрозділів та їх заступників здійснюється
наказом директора НТ НМетАУ згідно чинного законодавства.
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2. Права та обов'язки НТ НМетАУ
2.1. НТ НМетАУ для здійснення поставлених перед ним завдань має право:
• визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних
програм, установлених для вищих навчальних закладів освіти відповідних рівнів акредитації;
• готувати фахівців за замовленням підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, громадських організацій та за договорами з громадянами відповідно
регіональних потреб;
• створювати у встановленому законодавством порядку групи, а також інші структурні
підрозділи;
• здійснювати організаційно-методичну діяльність по забезпеченню навчального
процесу, розробляти навчальні плани, навчальні програми, здійснювати підготовку і видання
навчально-методичної літератури;
• здійснювати заходи для забезпечення проведення державної атестації студентів;
• корегувати навчальні плани з напрямків підготовки НТ НМетАУ у варіативній частині
з метою відповідності підготовки фахівців до регіональних потреб та затверджувати їх у
встановленому порядку;
• розробляти та затверджувати навчальні програми дисциплін з метою оперативного
відображення досягнень науково-технічного прогресу в конкретній області знань, потреб
підприємств відповідних галузей майбутньої роботи випускників;
• видавати документ про освіту державного зразка відповідно до ліцензії.;
• вносити пропозиції щодо відкриття нових напрямів підготовки і спеціальностей;
• отримувати кошти й матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні
засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і
благодійних фондів;
• здійснювати реконструкцію та ремонт основних фондів;
• користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих
навчальних закладів;
• визначати форми та систему оплати праці, а також вибирати напрямки використання
коштів на оплату праці відповідно до трудового внеску колективу і кожного працівника;
• встановлювати за рахунок і в межах фонду оплати праці надбавки за високі
досягнення у праці, особистий внесок у підвищення якості проведених заходів, виконаних
робіт, доплати за суміщення зон обслуговування або збільшення обсягу виконаних робіт, а
також за виконання поруч з основною роботою обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
• купувати за рахунок власних коштів необхідне обладнання та інші матеріальні
ресурси у підприємств будь якої форми власності відповідно чинного законодавства
(Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);
• користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом
України;
• розробляти і приймати Положення, Правила внутрішнього трудового розпорядку;
• розпоряджатися власними коштами та матеріальними цінностями, в т. ч. направляти
їх на соціальну допомогу працівникам, студентам ;
• брати участь у діяльності міжнародних організацій;
• надавати додаткові освітні послуги, що передбачені чинним законодавством.
• готувати до вступу в НТ НМетАУ випускників шкіл та інших навчальних закладів,
інформувати абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;
• організувати та проводити в тісному зв'язку з навчальним процесом
фундаментальних, пошукових, прикладних
наукових
досліджень
і
дослідноконструкторських робіт як основи підготовки майбутніх фахівців та науково-технічного й
культурного розвитку держави;
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2.2. НТ НМетАУ зобов'язаний:
• дотримуватися вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", " та інших
вимог покладених на нього Статутом НМетАУ та даним Положенням, Правил внутрішнього
трудового розпорядку, виконання наказів і розпоряджень ректора НМетАУ;
• дотримуватись державних стандартів вищої освіти щодо підготовки фахівців
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;
• розробляти та затверджувати навчальні плани та графіки навчального процесу з
ліцензованих напрямів підготовки;
• забезпечувати на належному рівні організацію навчального процесу згідно
нормативних документів МОН молоді та спорту України та надання інформаційних послуг;
• забезпечувати навчально виховний процес документальним супроводженням згідно
вимог МОН молоді та спорту України;
• здійснювати методичну діяльність по забезпеченню навчального процесу, розробляти
навчальні програми, здійснювати підготовку і видання навчально-методичної літератури та
матеріалів;
• забезпечувати організаційно-методичну підготовку та проведення державної
атестації;
• забезпечувати підготовку та видавати документи про освіту державного зразка;
• надавати звітні документи до МОН молоді та спорту України, НМетАУ, ОДА;
• дотримуватися фінансової дисципліни, цільового використання коштів, правил
ведення обліку і звітності;
• створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу
студентів, слухачів та високопродуктивної праці співробітників, забезпечувати дотримання
законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального
страхування, протипожежної безпеки;
• виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
• здійснювати оперативний бухгалтерський та статистичний облік згідно з чинним
законодавством, якісно складати звітність та своєчасно подавати її відповідним податковим
органам, органам державних цільових фондів, статистичним органам, МОН молоді та спорту
України, НМетАУ;
• здійснювати виховну роботу, враховуючи сучасний стан суспільно-політичного
життя;
• своєчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно з чинним законодавством;
• здійснювати реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів,
забезпечувати як найшвидше введення в дію придбаного обладнання;
• здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню
основних напрямків роботи;
• виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки.
НТ НМетАУ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому
майна згідно з чинним законодавством.
НТ НМетАУ несе відповідальність перед суспільством і державою за:
• дотримання вимог законодавства України;
• дотримання державних стандартів якості освіти;
• забезпечення безпечних і нешкідливих умов здійснення освітньої діяльності;
• дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, наукової,
виробничої діяльності, з приватними особами, у тому числі і за міжнародними угодами;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження майна;
• соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
Документи про освіту, які видані випускникам НТ НМетАУ у відповідності до діючого
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законодавства
України
визначаються Державою і дійсні на всій території України.
Втручання органів державного управління в навчальну, наукову, господарську
та іншу діяльність НТ НМетАУ можливе лише у випадках, передбачених
законодавством України.
2.3. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу.
2.3.1 Права та обов'язки педагогічних, та осіб, що навчаються в НТ НМетАУ
визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.
Перелік осіб, які належать до учасників навчально-виховного процесу, визначається Законами
України "Про освіту" та "Про вищу освіту".
Учасниками навчально-виховного процесу в НТ НМетАУ є:
педагогічні працівники; особи, які навчаються в НТ НМетАУ (студенти, слухачі),
категорійні спеціалісти, лаборанти, методисти та інші працівники НТ НМетАУ.
2.3.2 Особи, які навчаються в НТ НМетАУ мають право на:
• вибір форм навчання;
• здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня у відповідності до Державних
стандартів освіти;
• за дозволом директора відвідувати будь-які заняття, що проводяться в НТ НМетАУ
за умов виконання графіку навчального процесу, який визначається індивідуальним
навчальним планом;
• відвідування поза розкладом інших занять за згодою викладачів, що їх проводять;
• на перерву у навчанні (за станом здоров'я, та поновлення відповідно до чинного
законодавства;
• на переведення до іншого навчального закладу, з одного напряму підготовки на
інший в межах однієї галузі знань, з однієї спеціальності на іншу в межах одного напряму
підготовки;
• користування інфраструктурою НТ НМетАУ;
• безкоштовне користування бібліотечними та інформаційними фондами, послугами
навчальних, медичних та інших підрозділів НМетАУ;
• безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
• участь у науково-дослідній роботі, конференціях, конкурсах, виставках,
представлення своїх наукових робіт для публікацій;
• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного
процесу, науково-дослідної роботи;
• моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у
науково-дослідній та громадській роботі;
• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
• обрання до органів самоврядування в НТ НМетАУ;
• канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
• отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
• на трудову діяльність в поза навчальний час за умови якісного виконання вимог
навчального плану та графіку навчального процесу;
• участь у об'єднаннях громадян;
• додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи у зв'язку з навчанням
для осіб, які поєднують роботу і навчання;
• інші права, гарантовані Конституцією України та чинним законодавством.
2.3.3 Особи, які навчаються в НТ НМетАУ зобов'язані:
• дотримуватись чинного законодавства, моральних та етичних норм поведінки;
• виконувати Положення про НТ НМетАУ та Правила внутрішнього трудового
розпорядку НТ НМетАУ;
• своєчасно виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
• систематично і глибоко оволодівати науково-теоретичними знаннями, уміннями,
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практичними
навичками,
професійною майстерністю та підвищувати особистий
загальнокультурний рівень;
• відвідувати заняття та займатися самостійною роботою в межах, передбачених
навчальним планом і навчальними програмами дисциплін;
• своєчасно інформувати у разі неможливості з поважних причин відвідувати
заняття;
• у встановлені строки складати (перескладати) контрольні роботи, заліки, іспити
тощо;
• підтримувати належний порядок в навчальних корпусах НТ НМетАУ,
аудиторіях, лабораторіях, та місцях загального користування;
• бережливо ставитися до майна НТ НМетАУ.
2.3.4 За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього трудового
розпорядку особи, які навчаються в НТ НМетАУ, можуть отримати дисциплінарне стягнення
або бути відрахованими з НТ НМетАУ.
•
•
•
•
•

2.3.5 Особи, які навчаються в НТ НМетАУ, можуть бути відрахованими:
за власним бажанням;
за невиконання навчального плану;
за порушення умов контракту;
у зв'язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;
за станом здоров'я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії;

2.3.6 Права і обов'язки науково-педагогічних працівників НТ НМетАУ визначаються
відповідно до Законів України "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність",
"Про вищу освіту" та іншими нормативними актами про наукову та науково-технічну
діяльність у вищих навчальних закладах України.
2.3.7 Педагогічні працівники НТ НМетАУ мають право на:
• захист професійної честі та гідності;
• вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів
і програм;
• проведення науково-дослідної роботи;
• участь у громадському самоврядуванні;
• участь у об'єднаннях громадян;
• створення первинної профспілкової організації НТ НМетАУ з відповідними
структурними підрозділами;
• участь в обговоренні і вирішення питань навчальної, методичної, наукової і
виробничої діяльності НТ НМетАУ;
• обрання до керівних органів громадського самоврядування НТ НМетАУ;
• оплату праці відповідно до свого професійного рівня та особистого внеску в
діяльність НТ НМетАУ;
• виплату у разі втрати роботи компенсації відповідно до чинного законодавства;
• користування
інформаційною,
навчально-науковою
та
соціальною
інфраструктурою НТ НМетАУ; створення належних умов праці, побуту, відпочинку та
медичного обслуговування;
• педагогічні працівники мають і інші права, передбачені Конституцією України,
Законами України "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу
освіту", трудовим законодавством, Колективним договором тощо.
2.3.8 Педагогічні працівники НТ НМетАУ зобов'язані:
• постійно підвищувати професійний фаховий рівень, педагогічну майстерність та
наукову кваліфікацію;
• проходити раз на п'ять років атестацію;
• забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання
дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;
• дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які
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навчаються в НТ НМетАУ, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі
українського патріотизму і поваги до Конституції України;
• додержуватися законів Украіни, Статуту НМетАУ, Положення про НТ НМетАУ та
Правил внутрішнього трудового розпорядку НТ НМетАУ ;
• забезпечувати необхідні умови для засвоєння студентами навчальних програм на
рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу педагогічної освіти, сприяти
всебічному творчому розвиткові здібностей осіб, які навчаються в НТ НМетАУ ;
• особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі
та соціокультурних цінностей;
• виховувати у осіб, які навчаються в НТ НМетАУ, повагу до батьків, жінок, старших
за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей
України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурної
спадщини та природного екологічного середовища країни;
• захищати осіб, які навчаються в НТ НМетАУ від будь-яких форм фізичного або
психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим
звичкам;
• сумлінно виконувати свої функціональні обов'язки, бути прикладом для осіб, які
навчаються в НТ НМетАУ у дотриманні Правил внутрішнього трудового розпорядку та
трудової дисципліни;
• сприяти збереженню майна НТ НМетАУ .
2.3.9 Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом законів про
працю України.
Залучення педагогічних працівників НТ НМетАУ до роботи, не обумовленої
трудовим договором, може здійснюватися лише у випадках, передбачених чинним
законодавством.
2.3.10 Керівництво НТ НМетАУ гарантує педагогічним працівникам та іншим
категоріям працівників:
• правовий, соціальний, професійний захист;
• встановлення посадових окладів та заохочень, передбачених законодавством
України;
• встановлення доплат і надбавок до посадових окладів, премій та інших видів
матеріального заохочення відповідно до чинного законодавства, Положення про
НТ НМетАУ, колективного договору тощо;
2.3.11 За досягнення високих результатів у роботі педагогічні працівники та
співробітники НТ НМетАУ у встановленому порядку можуть бути представлені до
присвоєння почесних звань, відзначення преміями, грамотами, іншими видами морального і
матеріального заохочення.
2.3.12 Права і обов'язки керівників структурних підрозділів НТ НМетАУ
визначаються директором НТ НМетАУ відповідно до функціональних обов'язків та
посадових інструкцій.
2.3.13 Права
та
обов'язки
навчально-допоміжного
та
адміністративнообслуговуючого персоналу визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку НТ
НМетАУ та посадовими інструкціями, що затверджуються директором.
2.3.14 Педагогічні
працівники
проходять
перепідготовку
і
підвищують
свою кваліфікацію у таких формах:
• аспірантура,
• навчання в інститутах (на факультетах) перепідготовки та підвищення
кваліфікації;
• стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах,
підприємствах і організаціях.
2.4. Педагогічним працівникам та особам, що навчаються можуть бути надані
додаткові права та обов'язки.
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2.5.

Організація

навчально- виховного процесу:

2.5.1 Навчально-виховний процес забезпечує можливість:
• здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науковоприродничій і технічній сферах;
• інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи,
що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.
2.5.2 Навчання у НТ НМетАУ здійснюється за денною (очною), заочною, формами.
Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньопрофесійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.
2.5.3 Навчальний процес у НТ НМетАУ здійснюється у формі навчальних занять
(лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації), самостійної
роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. НТ НМетАУ можуть бути встановлені
інші види навчальних занять. Державна атестація випускників включає державні екзамени та
кваліфікаційні (дипломні) роботи (проекти).
2.5.4 Прийом осіб на навчання до НТ НМетАУ здійснюється на конкурсній основі
відповідно до їх здібностей, якій забезпечує дотримання прав громадян у галузі освіти.
2.5.5 Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями особи зараховуються у
випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами.
2.5.6 Прийом на навчання до НТ НМетАУ для підготовки фахівців усіх освітньокваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому на навчання до НТ НМетАУ
Правила прийому на навчання до НТ НМетАУ затверджуються ректором академії за
погодженням із МОН молоді та спорту України.
2.5.7 Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які
навчаються в НТ НМетАУ, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3. Порядок утворення, діяльності та повноваження органів управління
НТ НМетАУ. Права та обов'язки керівника
•
•
•

3.1. Управління діяльністю НТ НМетАУ здійснюється на основі принципів:
автономії та самоврядування;
поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

3.2. Автономія та самоврядування НТ НМетАУ реалізується відповідно до
законодавства і передбачає права згідно Закону України "Про вищу освіту".
3.3. Безпосереднє управління діяльністю НТ НМетАУ здійснює його керівник –
директор.
3.4. Кандидат на посаду НТ НМетАУ повинен бути громадянином України, вільно
володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної
роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж п'ять років.
3.5. Конкурс на заміщення посади НТ НМетАУ оголошується НМетАУ кожні п'ять
років. НМетАУ приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника, які відповідають
вимогам цього Закону, і вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського
самоврядування для голосування.
3.6. Вищий орган громадського самоврядування НТ НМетАУ за результатами
голосування може рекомендувати власнику на посаду керівника НТ НМетАУ кандидатури
претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час голосування, або двох
претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен член
виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Ректор НМетАУ зобов'язаний
призначити на умовах контракту одну з рекомендованих кандидатур.
3.7. Керівник НТ НМетАУ може бути звільнений з посади на підставах, визначених
трудовим законодавством, а також за порушення статуту НМетАУ та умов контракту.
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3.8. Директор НТ НМетАУ діє в межах наданих йому повноважень, які
делегує йому ректор НМетАУ:
• самостійно в межах чинного законодавства вирішує всі питання діяльності НТ
НМетАУ
за винятком тих, що законодавством та Статутом НМетАУ віднесені до
компетенції Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших органів
управління;
• у межах своїх повноважень видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові
для всіх підрозділів та працівників НТ НМетАУ;
• організовує планування, здійснення та контроль за усіма напрямами освітньої
діяльності, визначеними для НТ НМетАУ;
• бере участь від імені НТ НМетАУ у роботі Вченої ради, ректорату, приймальної
комісії НМетАУ;
• розробляє стратегію діяльності та програму розвитку НТ НМетАУ і організовує
оперативне управління діяльністю;
• здійснює організаційну підготовку та забезпечує діяльність Педагогічної ради;
• організовує підготовку та затвердження навчальних планів, програм, графіків
навчального процесу НТ НМетАУ ;
• вносить пропозиції щодо формування складу державних екзаменаційних комісій та
організовує їх роботу згідно вимог нормативних документів;
• контролює формування розкладу навчальних занять;
• контролює виконання навчальних планів і програм;
• формує плани підготовки та випуску навчально-методичної літератури;
• подає пропозиції ректору щодо відкриття або закриття напрямів, спеціальностей і
спеціалізації підготовки фахівців НТ НМетАУ;
• щорічно звітує про свою діяльність перед зборами колективу НТ НМетАУ;
• забезпечує підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками згідно
законодавства;
• розробляє структуру НТ НМетАУ, штатний розпис та подає на затвердження в
НМетАУ, МОН молоді та спорту України;
• отримує ліцензії, сертифікати, дипломи, додатки до дипломів, договори, акти,
довідки, будь-які інші документи для НТ НМетАУ;
• забезпечує надання інформації до НМетАУ, МОН молоді та спорту України;
• представляє НТ НМетАУ у державних та інших органах, відповідає за результати
діяльності перед НМетАУ та Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України;
• є розпорядником майна і коштів НТ НМетАУ ;
• виконує кошторис та штатний розклад НТ НМетАУ та його підрозділів;
•
укладає угоди, договори й контракти всіх видів;
•
контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни усіма підрозділами НТ
НМетАУ ;
• приймає рішення стосовно призначення, зняття доплат, премій, згідно відповідних
положень Колективного договору;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
• забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
• визначає функціональні обов'язки працівників;
• формує контингент осіб, які навчаються в НТ НМетАУ ;
• рекомендує до відрахування та поновлення на навчання осіб, які навчаються в НТ
НМетАУ ;
• здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та
культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів, організовує
побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників НТ
НМетАУ ;
• разом з профкомами співробітників, викладачів та студентів НТ НМетАУ подає на
затвердження Вищого колегіального органу громадського самоврядування Правила
внутрішнього трудового розпорядку і після затвердження підписує його;
• застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до
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дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством;
• вирішує інші питання, які додатково делеговані йому ректором, або поширюються на
НТ НМетАУ нормативними та іншими актами, якщо з вказаних актів, Положення про НТ
НМетАУ та Статуту НМетАУ.
3.9. Директор НТ НМетАУ відповідає за впровадження освітньої діяльності, за
результати фінансово-господарської діяльності. Директор НТ НМетАУ
зобов'язаний
забезпечити:
• проведення навчально-виховного процесу на рівні держаних стандартів якості освіти,
підготовку спеціалістів відповідного рівня кваліфікації;
• виконання договірних зобов'язань по підготовці спеціалістів для потреб господарства;
• високоефективне і стійке фінансово-економічне господарське становище, навчальної,
виробничої та комерційної діяльності;
• проведення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників і спеціалістів, їх
економічного, правового і професійного навчання безпосередньо в НТ НМетАУ (або за
договорами в інших закладах);
• захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю;
• дотримання чинного законодавства, активне використання засобів щодо
удосконалення управляння, зміцнення договірної трудової дисципліни;
• в своєчасні розрахунки установами, організаціями, банками,
постачальниками та іншими організаціями;
• виконання програм соціального розвитку колективу;
• виконання державних освітніх програм;
• виконання екологічної програми;
• своєчасне подання встановленої статистичної звітності про діяльність НТ НМетАУ .
Директор делегує частину своїх повноважень заступникам та керівникам структурних
підрозділів.
3.10. Директор вирішує питання преміювання працівників за згодою профспілкового
комітету на підставі відповідних положень Колективного договору.
3.11. Призначення на посаду директора НТ НМетАУ здійснюється у відповідності до
Закону України "Про вищу освіту".
3.12. Педагогічна рада НТ НМетАУ є колегіальним органом управління, який
розглядає найважливіші питання діяльності та розвитку НТ НМетАУ. Педагогічну раду
очолює її голова - директор.
До компетенції Педагогічної ради вищого навчального закладу належать:
розробка і подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування
проекту положення НТ НМетАУ а також змін і доповнень до нього;
за поданням директора ухвалення рішень щодо створення та припинення структурних
підрозділів;
за поданням директора погодження кандидатури щодо призначення та звільнення з
посади заступників керівника, завідувачів (начальників) відділень, головного бухгалтера та
завідувача бібліотеки;
ухвалення навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін;
ухвалення рішень з питань організації навчального процесу;
оцінювання навчально-педагогічної діяльності структурних підрозділів.
Педагогічна рада розглядає й інші питання діяльності НТ НМетАУ.
3.13. До складу Педагогічної ради НТ НМетАУ входять за посадами заступники
директора, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови циклових комісій, педагогічні
працівники, головний бухгалтер, керівники органів студентського самоврядування. При
цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити педагогічні
працівники НТ НМетАУ і не менш як 10 відсотків – виборні представники осіб, які
навчаються.
Рішення Педагогічної ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями
керівника вищого навчального закладу.
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3.14. У НТ НМетАУ діють робочі та дорадчі органи.
3.15 Для вирішення поточних питань діяльності НТ НМетАУ створюються робочі
органи – адміністративна рада , приймальна комісія.
Адміністративна рада
обговорює найважливіші питання навчально виховної,
господарської діяльності, які винесено на його обговорення директором.
До складу адміністративної ради входять: директор (голова), заступники директора з
навчальної роботи, заступники директора, керівники підрозділів, голова профспілкового
комітету, голова навчально-методичної ради, юрисконсульт та інші посадові особи, визначені
директором.
Приймальна комісія забезпечує підготовку та проведення прийому студентів на
навчання в НТ НМетАУ. Головою приймальної комісії є директор, якій утворює необхідний
для організації роботи з прийому апарат з числа співробітників НТ НМетАУ.
3.16 Дорадчі органи НТ НМетАУ утворюються з метою розробки рекомендацій за
окремими напрямами діяльності:
навчально-методична рада;
ради з комп'ютеіризації;
ради з виховної роботи, тощо.
Навчально-методичну раду очолює директор або його заступник. До складу Навчальнометодичної ради входять заступники керівника, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки,
педагогічні працівники та уповноважений представник від вищого колегіального органу
студентського самоврядування.
Дорадчі органи діють на основі відповідних Положень, які затверджує директор.

4. Органи громадського самоврядування
4.1 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування НТ НМетАУ є
конференція трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які
навчаються у вищому навчальному закладі.
4.1.1 У вищому колегіальному органі громадського самоврядування НТ НМетАУ повинні
бути представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу та представники з
числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. При цьому не менш як 75
відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити
педагогічні працівники НТ НМетАУ, які працюють у цьому вищому навчальному закладі на
постійній основі, і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які
навчаються у НТ НМетАУ.
4.1.2 Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше ніж
один раз на рік.
4.1.3 Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
• приймає Положення про НТ НМетАУ, а також вносить зміни до нього;
• обирає претендентів на посаду керівника НТ НМетАУ;
• вносить подання власнику НМетАУ про дострокове звільнення керівника вищого
навчального закладу;
• щорічно заслуховує звіт директора НТ НМетАУ і оцінює його діяльність;
• обирає комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
• затверджує правила внутрішнього розпорядку НТ НМетАУ;
• затверджує положення про органи студентського самоврядування;
• розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.
4.2. В НТ НМетАУ створюються органи студентського самоврядування, які є
невід'ємною частиною громадського самоврядування НТ НМетАУ.
У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у НТ НМетАУ. Усі
особи, які навчаються у НТ НМетАУ, мають рівне право на участь у студентському
самоврядуванні.
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Студентське
самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які
навчаються у НТ НМетАУ, та їхню участь в управлінні .
Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у НТ НМетАУ
безпосередньо
через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом
таємного голосування на конференції студентів.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством,
рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти
і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, положенням НТ НМетАУ та
положенням про органи студентського самоврядування НТ НМетАУ.
4.8. В НТ НМетАУ здійснює діяльність профспілки співробітників та студентів
НТ НМетАУ .

5. Майно та фінансово-господарська діяльність НТ НМетАУ
5.1 За НТ НМетАУ з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом,
закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси,
обладнання та інше необхідне майно, а також доходи від використання цього майна.
5.2. Майно, що передане в оперативне управління НТ НМетАУ, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків,
передбачених законодавством.
5.3. Майно НТ НМетАУ , що забезпечує її статутну діяльність, не може бути
предметом застави.
5.4. Фінансування НТ НМетАУ здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету та позабюджетних коштів.
5.5. Для фінансування НТ НМетАУ можуть залучатися додаткові джерела
фінансування, не заборонені законодавством.
5.6. Позабюджетні кошти складають спеціальний фонд, який формується за рахунок:
• кошти, одержані за підготовку, надання додаткових освітніх послуг згідно з
укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;
• доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;
• дотації з місцевих бюджетів;
• благодійні та безоплатні внески, одержані від підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб,
• інші доходи.
5.7. НТ НМетАУ використовує бюджетні та позабюджетні кошти відповідно до загального кошторису, що затверджується МОН молоді та спорту України, НМетАУ.
5.8. НТ НМетАУ самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями,
одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг.
5.9. Оплата праці в НТ здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України,
Законом України "Про освіту", за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що
встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами.
5.10. Форми і системи оплати праці, преміювання працівників, порядок встановлення і
скасування надбавок, доплат, підвищених посадових окладів та стипендій визначаються
окремими наказами, Положенням НТ НМетАУ

6. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансовогосподарської діяльності НТ НМетАУ
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6.1. НТ НМетАУ, як бюджетна установа відповідно до законодавства України
складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх у відповідні
державні органи, а також звітує перед МОН молоді та спорту України, НМетАУ про
результати фінансово-господарської діяльності та використання коштів, виділених з державного
бюджету України.
6.2. НТ НМетАУ самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий
облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в
установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за
відповідними напрямами діяльності.
6.3. Директор та головний бухгалтер НТ НМетАУ несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.
6.4. Аудит діяльності НТ НМетАУ здійснюється згідно з чинним законодавством.

7 Концепція освітньої діяльності НТ НМетАУ
7.1. Мета, принципи та цільові програми освітньої діяльності НТ НМетАУ
відповідають концептуальним ідеям національної Доктрини розвитку освіти, Закону України
"Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Державної національної
програми
"Освіта" ("Україна XXI століття").
7.2. Мета освітньої діяльності:
• відтворення інтелектуального потенціалу держави;
• забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими фахівцями;
• формування моральних принципів та норм поводження особистості.
7.3. Освітня діяльність базується на принципах:
• багатопрофільності;
• якості освітніх послуг: якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості
технологій навчання;
• ступневості підготовки фахівців;
• становлення демократичної системи навчання;
• задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб
суспільства;
• використання державних стандартів вищої освіти як обов'язкового мінімуму змісту
освіти і змісту навчання;
• відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників
вимогам суспільного поділу праці;
• випереджального інноваційного розвитку освіти;
• мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;
• особистої орієнтації освіти;
• формування національних і загальнолюдських цінностей;
• моніторинг якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку
громадського конторою.
7.4. Кадрове забезпечення галузей промисловості та сфери послуг через:
• формування якісного контингенту студентів;
• адекватність змісту освіти вимогам системи праці;
• конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
• оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу;
• методичне забезпечення навчального процесу як інформаційної моделі педагогічної
системи;
• розробку ефективних освітніх технологій;
• створення умов для розвитку обдарованої молоді.
7.5. Національне виховання через:
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• забезпечення
культурного
і духовного розвитку особистості, виховання в
дусі патріотизму і поваги до Конституції України;
• формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок
самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;
• стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;
• розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях
народу, його традиціях і духовності;
• формування нових життєвих орієнтирів особистості;
• формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства.
7.6. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:
• запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості
здобуття вищої освіти;
• створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими
батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;
• запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;
• додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні
контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного тестування.
7.7. Створення системи безперервної освіти через:
• забезпечення послідовності змісту та координації навчально-виховної діяльності на
різних ступенях освіти;
• формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;
7.8. Поєднання освіти і науки через:
• розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;
• випереджальний розвиток освіти;
• інноваційну освітню діяльність;
• забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури і
соціальної практики;
7.9. Кадрове забезпечення навчального процесу через:
• відповідність кадрового забезпечення вимогам атестації та акредитації
спеціальностей;
• стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних працівників;
• забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації
педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі у
суспільстві.
• поєднання традиційних методів та нових інформаційних і комп'ютерних технологій у
навчальному процесі, інформаційне забезпечення навчального процесу на основі єдності
інформаційного простору; особистісній орієнтації; інтегрованості традиційних та нових
інформаційних і комп'ютерних технологій.

8. Міжнародне співробітництво
8.1
НМетАУ.

НТ НМетАУ

має право здійснювати міжнародне співробітництво з відому

8.2 Головними напрямами міжнародного співробітництва НТ НМетАУ є:
• участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну
студентами, педагогічними, науково-педагогічними працівниками;
• участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
8.3 Основними видами зовнішньоекономічної діяльності НТ НМетАУ є:
організація фахової підготовки і стажування студентів;

9. Порядок внесення змін до Положення про НТ НМетАУ
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9.1 Проект Положення про НТ НМетАУ, готує директор НТ НМетАУ і
подає на затвердження ректору НМетАУ після прийняття його конференцією трудового
колективу НТ НМетАУ .
9.2 Зміни та доповнення до Положення. затверджуються і погоджуються, в тому ж
порядку, що само Положення.

10. Порядок реорганізації та ліквідації НТ НМетАУ
10.1 Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідація НТ
НМетАУ здійснюється згідно з чинним законодавством України.
10.2 Під час ліквідації та реорганізації НТ НМетАУ, вивільнюваним працівникам
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства
України.
Директор НТ НМетАУ

В.М. РУБАНОВ

