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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
2

1.1. Статут М аріупольського державного університету (далі -  Статут) 
розроблений відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових 
актів і є документом, який регламентує діяльність М аріупольського державного 
університету, створеного відповідно до розпорядження Кабінету М іністрів 
України від 17 червня 2004 року № 401-р (перейменовано відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 1674-р).

М аріупольський державний університет (надалі -  Університет) є 
багатогалузевим (класичним) вищим навчальним закладом IV рівня 
акредитації, заснованим на державній формі власності, який відноситься до 
сфери управління М іністерства освіти і науки України.

1.2. Офіційна назва Університету:
Повна Скорочена

Українською М аріупольський державний М ДУ
мовою університет

Російською М ариупольский М ГУ
мовою государственный университет

Англійською Mariupol State University M SU
мовою

1.3. М ісцезнаходження Університету:
87500, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Будівельників, 129-А 
тел./факс: (0629) 53-22-70; 53-22-52; 34-60-00; 53-22-64; 53-22-51. 
e-mail: m du@ m ariupol.net

1.4. Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 31 січня 2013 року 
протокол № 101 (Наказ М ОНмолодьспорту України від 08.02.2013 № 300 л) 
Університет визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу 
IV (четвертого) рівня.

1.5. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Університет готує 
фахівців за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, 
науковими програмами за такими рівнями вищої освіти:

- перший (бакалаврський) рівень;
- другий (магістерський) рівень;
- третій (освітньо-науковий) рівень;
- науковий рівень.

Здобуття вищ ої освіти на кожному її рівні передбачає успішне виконання 
особою освітньої або наукової програми, що є підставою для присудження 
відповідного ступеня вищ ої освіти: 

бакалавр; 
магістр;
доктор філософії; 
доктор наук.

Навчання студентів здійснюється за такими формами:
- очна (денна);
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з
- заочна (дистанційна).

Ці форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за 
відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо- 
"гоф есійних програм підготовки фахівців.

1.6. Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами:
- навчальні заняття;
- самостійна робота;
- практична підготовка;
- контрольні заходи.

Основні види навчальних занять в Університеті:
- лекція;
- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- консультація.

Університет має право встановлювати інші форми освітнього процесу та 
види навчальних занять.

1.7. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від 
свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, мати обов’язки, 
бути позивачем і відповідачем у суді.

1.8. Університет веде самостійний баланс, має поточний, вкладний 
(депозитний), валютний та інші рахунки в установах банку, печатку із 
зображенням Державного Герба України та своєю повною назвою на державній 
мові, офіційні бланки із зображенням Державного Герба України, а також 
гербом Університету, свою символіку, може мати зареєстрований у 
встановленому порядку товарний знак та інші необхідні реквізити та атрибути 
юридичної особи.

1.9. Діловодство в Університеті ведеться державною мовою України з 
урахуванням вимог Закону України «Про засади державної мовної політики».

1.10. Університет здійснює свою діяльність відповідно до чинного 
законодавства України та цього Статуту. Втручання органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх 
посадових осіб, а також окремих громадян у навчальну, виховну, наукову 
діяльність Університету допускається лише у випадках, передбачених чинним 
законодавством України.

Діяльність політичних партій, релігійних об’єднань та рухів під час 
навчального процесу в Університеті не допускається.

1.11. Освітня діяльність Університету провадиться з метою забезпечення 
здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб 
здобувачів вищої освіти та інших осіб.

1.12. Основними напрямами діяльності Університету є:
-п ідготовка за державним замовленням і договірними зобов’язаннями 

висококваліфікованих фахівців для органів влади, економіки, підприємництва, 
науки, інших галузей господарства України й зарубіжних країн тощо;

- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за профілем діяльності 
Університету, здійснення довузівської підготовки;

- наукова та інноваційна діяльність, підготовка наукових кадрів;
- подальше реформування й модернізація вищ ої освіти відповідно до 

сучасних вимог і досягнень вітчизняної та міжнародної педагогічної науки,



організація науково-методичного забезпечення підготовки фахівців за 
напрямами, визначеними М іністерством освіти і науки України;

- сприяння розвитку й консолідації суспільства на основі нових знань, 
підвищення освітньо-культурного рівня та духовності громадян;

- здійснення зовніш ніх зв ’язків;
- підготовка до вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян;
- підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами 

(спеціальностями);
- перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян, що 

прибули в Україну для навчання.
1.13. Головними завданнями Університету є:
-провадж ення на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 
спеціальностями;

- провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 
досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих 
результатів в освітньому процесі;

-участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 
через формування людського капіталу;

- формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 
виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 
соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 
способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 
умовах;

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності;

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 
їхніх здібностей і талантів;

- збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей 
і досягнень суспільства;

-пош ирення знань серед населення, підвищ ення освітнього і культурного 
рівня громадян;

-налагодж ення міжнародних зв ’язків та провадження міжнародної 
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;
- здійснення інш их завдань відповідно до чинного законодавства України.
1.14. Види діяльності Університету визначаються відповідно до 

Державного класифікатора видів економічної діяльності й закріплюються 
Довідкою державної реєстрації.

Основні види економічної діяльності Університету для внесення до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
згідно з ДК 009:2010 такі:

- 85.42 Вищ а освіта;
- 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;
- 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і 

гуманітарних наук;
- 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти.
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Здійснення інших видів діяльності, у тому числі надання платних послуг 
відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 27 серпня 2010 р. 
№ 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної і комунальної форми власності», затверджується 
наказом ректора.

1.15. Цивільна правосуб’єктність Університету виникає з моменту його 
створення (державної реєстрації) і складається із його прав та обов’язків.

1.16. Університет має право:
-розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах 

ліцензованої спеціальності;
-самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього 

процесу;
- обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені 

М іжнародною стандартною класифікацією освіти;
-приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та 

інших працівників;
- формувати та затверджувати власний штатний розпис;
- приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення 

еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 
бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, 
професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи 
науково-педагогічного працівника;

- запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких 
та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

- надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
- самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми 

навчальних дисциплін;
- присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які 

відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після 
завершення навчання на відповідному рівні вищ ої освіти;

-приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів 
акредитованими спеціалізованими вченими радами;

- утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами 
місцевого самоврядування;

- утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні 
підрозділи;

-провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні 
посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

-провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 
навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними 
особами;

- розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково- 
виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

- брати участь у роботі міжнародних організацій;
- запроваджувати власну символіку та атрибутику;
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-встановлю вати власні форми морального та матеріального заохочення 
учасників освітнього процесу;

-звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері 
вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно- 
правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над 
проектами;

-провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 
законодавства та статуту Університету;

-розпорядж атися власними надходженнями, зокрема від надання платних 
послуг;

- відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
- здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
1.17. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності 

Університет має право прийняти рішення про викладання дисциплін 
англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому 
знання здобувачами вищ ої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

1.18. Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою в 
Університеті утворюють окремі групи для іноземних громадян, осіб без 
громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або 
юридичних осіб, або розробляють індивідуальні програми. Перелік іноземних 
мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається 
Університетом.

1.19. Університет має право видавати дипломи про освіту державного 
зразка тільки за акредитованою освітньою програмою.

1.20. За неакредитованою освітньою програмою Університет має право 
виготовляти і видавати власні документи про вищу освіту у порядку та за 
зразком, що визначаються вченою радою Університету.

1.21. У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між вищими 
навчальними закладами, у тому числі іноземними, освітніми програмами 
Університет має право виготовляти та видавати спільні дипломи за зразком, 
визначеним спільним рішенням вчених рад таких вищих навчальних закладів.

1.22. Університет зобов’язаний:
-дотримуватися вимог Конституції України, законів України та інших 

актів чинного законодавства України;
- забезпечувати якість вищ ої освіти;
- забезпечувати безпечні та нешкідливі умови навчання, праці й виховання;
- вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних 

новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в 
наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших 
працівників і здобувачів вищ ої освіти та притягнення їх до дисциплінарної 
відповідальності ;

-м ати  внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти;

- створювати необхідні умови для здобуття вищ ої освіти особами з 
особливими освітніми потребами;

-оприлю дню вати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в 
будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання 
зобов’язань;
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- дбати про захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного т< 
психічного насильства, від дій науково-педагогічних та інших працівників, як 
порушують права або принижують честь і гідність учасників навчально- 
виховного процесу;

- втілювати принципи соціальної справедливості та законності сере;: 
учасників навчально-виховного процесу;

- дбати про укладання та належне виконання умов колективного договору 
додержання трудових прав та інтересів працівників Університету згідно : 
чинним законодавством України;

- здійснювати соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
-дотрим уватися договірних зобов’язань з усіма суб’єктами

господарювання, у тому числі в галузі міжнародного співробітництва;
- здійснювати оперативне матеріально-технічне забезпечення основних 

напрямів діяльності;
-дотримуватися фінансової дисципліни, правил ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності;
-дбати про підтримання у належному стані та збереження основних 

фондів, іншого майна;
-дотримуватися екологічних вимог у процесі володіння та користування 

земельними ділянками відповідно до чинного законодавства України;
-забезпечувати охорону об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема 

інноваційних розробок Університету.
Усі види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються після 

отримання відповідної ліцензії у порядку, визначеному чинним 
законодавством.

1.23. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до 
законодавства та головних завдань Університету і провадять свою діяльність 
згідно з положеннями, що затверджуються Університетом. Виходячи із завдань 
підвищення ефективності діяльності, раціоналізації управління, Університет 
приймає рішення щодо створення, ліквідації, реорганізації, припинення 
діяльності структурних підрозділів, у необхідних випадках порушує питання 
про це перед М іністерством освіти і науки України.

Основними структурними підрозділами Університету є: кафедри, 
факультети, коледжі, технікуми, інститути, філії, ліцеї, відділ з організації 
практик та працевлаштування випускників, видавничий відділ, редакційний 
відділ, юридичний відділ, навчальний відділ, відділ кадрів, відділ канцелярії та 
архівний відділ, бухгалтерська служба, планово-фінансовий відділ, наукова 
бібліотека, господарчий відділ, відділ технічних засобів, експлуатаційно- 
технічний відділ, відділ дистанційного навчання, молодіжний центр, відділ 
аспірантури, відділ міжнародних зв ’язків, приймальна комісія, комп’ютерний 
центр, гуртожиток, спортивний комплекс тощо.

До складу Університету входять: структурний підрозділ -  науково- 
дослідний інститут «Інститут українсько-грецької дружби та елліністичних 
досліджень», Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, 
представництво Товариства Данте А ліг’єрі, Грецький культурний центр, 
Італійський культурний центр, Ізраїльський культурний центр, Польський 
культурний центр, Китайський культурний центр, Центр тендерних досліджень 
і освіти, Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами,
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Центр з навколиш нього природного середовища, Регіональний пункт 
європейської інформації.

Крім названих, Університет може створювати: навчально-консультаційні 
центри, навчально-наукові та науково-дослідні центри, юридичні клініки, 
навчально-методичні кабінети та лабораторії, видавництва, заклади культурно- 
побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена 
чинним законодавством України для здійснення освітньої, науково-дослідної 
роботи та інноваційної діяльності, інших статутних завдань Університету. 
Перелік структурних підрозділів Університету (структура Університету) 
затверджується наказом ректора Університету відповідно до вимог чинного 
законодавства.

1.24. В Університеті можуть створюватися спеціалізовані вчені ради щодо 
присудження ступенів доктора філософії та доктора наук у встановленому 
порядку.

1.25. В Університеті функціонує первинна профспілкова організація 
співробітників та студентів, що діє згідно з колективним договором між 
адміністрацією та трудовим колективом Університету.

1.26. Університет може бути засновником (співзасновником) інших 
юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів 
навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльності Університету та/або 
забезпечують виконання його статутних завдань.

1.27. Університет може провадити освітню діяльність спільно з 
іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами.

1.28. Утворення Університетом вищих навчальних закладів за участю 
іноземних фізичних та юридичних осіб, а також утворення вищими 
навчальними закладами іноземних країн своїх структурних підрозділів на 
території України здійснюється за умови отримання дозволу М іністерства 
освіти і науки України.

1.29. Університет відповідно до законодавства іноземних держав може 
утворювати свої структурні підрозділи на території цих держав.

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних 
засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про освіту». 
Закону України «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта» 
(«Україна XXI століття»), Концепції розвитку вищ ої освіти Донецької області 
до 2020 року.

2.2. Цілі освітньої діяльності Університету:
- виховання особистості, яка усвідомлю є свою належність до українського 

народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах 
соціокультурної динаміки, яка є підготовленою до життя й праці у світі, що 
змінюється;

- збереження та збагачення українських культурно-і сторичних традицій, 
виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, 
а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які 
проживають в Україні та в П риазов’ї зокрема, формування культури 
міжетнічних і міжособистісних відносин;
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- виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується 
громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури, 
віросповідання та мови спілкування народів світу;

- формування у студентської молоді сучасного світогляду, розвиток 
творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й 
самореалізації особистості;

- підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного 
розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій, 
конкурентоспроможних на ринку праці;

- створення умов для розвитку обдарованої студентської молоді;
-п ідтрим ка студентської молоді з особливостями психічного і фізичного

розвитку;
- стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;
- етичне, естетичне виховання;
- екологічна, правова, економічна освіта;
- інноваційний характер навчально-виховного процесу;
-варіативність навчальних програм, що забезпечують диференціацію та

індивідуалізацію навчання та виховання;
- підвищення якості освітніх послуг;
- створення умов для ефективної професійної діяльності науково- 

педагогічних працівників Університету.
2.3. Принципи освітньої діяльності Університету:
-демократизм , що передбачає децентралізацію управління Університетом, 

надання автономії трудовому колективу та органам громадського 
самоврядування у вирішенні основних питань діяльності Університету, перехід 
до системи партнерства студентів і викладачів;

-гум анізм , що полягає в утвердженні людини як найвищ ої соціальної 
цінності, найповніш ому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних 
освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей, 
гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи;

- гуманітаризм, що покликаний формувати цілісну картину світу, 
духовність, культуру особистості й планетарне мислення;

-національна спрямованість, що полягає у невіддільності освітньої 
діяльності від національного ґрунту, її органічному поєднанні з національною 
історією і народними традиціями, збереженні та збагаченні культури 
українського народу, визнанні освіти важливим інструментом національного 
розвитку і гармонізації національних відносин;

- відкритість освітньої діяльності, що пов’язана з її орієнтованістю на 
цілісний неподільний світ, його глобальні проблеми, усвідомленням 
пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими і класовими, 
інтеграція у світові освітні структури;

-нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному 
поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формуванню цілісної 
та всебічно розвиненої особистості;

-багатоукладність та варіативність освіти, що передбачає створення 
можливостей для ш ирокого вибору форм освіти, засобів навчання і виховання, 
які відповідали б освітнім запитам особистості, запровадження варіантного
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компоненту змісту освіти, диференціацію та індивідуалізацію навчально 
виховного процесу;

- динамізм, що передбачає постійне оновлення змісту освіти та технології 
навчання, приведення їх у відповідність до сучасних потреб особи 
суспільства;

- незалежність здобуття освіти від впливу політичних партій, громадськго 
та релігійних організацій, науковий, світський характер;

- інтеграція з наукою та виробництвом;
- рівність умов навчання (здобуття освіти);
- інтеграція у світову систему освіти при збереженні й розвитку досягнень 

традицій національної освіти.
2.4. Цільові програми освітньої діяльності Університету та засоби ї?< 

реалізації:
1) Національний характер навчально-виховного процесу.
Навчальний процес в Університеті повинен мати гуманістичний характер

і ґрунтуватися на культурно-історичних цінностях українського народу, йогс 
традиціях і духовності.

Зміст навчального процесу повинен утверджувати національну ідею, 
сприяти національній самоідентифікації, розвитку культури українського 
народу, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими 
надбаннями.

Національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною 
складовою навчального процесу. Його основна мета -  формування у 
студентської молоді незалежно від національної належності особистих рис 
громадян Української держави, патріотів, набуття студентською молоддю 
соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, 
формування у студентської молоді потреби та уміння жити в громадському 
суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо- 
естетичної, трудової, екологічної культури.

Національне виховання спрямовується на залучення до глибинних 
пластів національної культури і духовності, формування національних 
світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей 
вітчизняної та світової культури.

В основу національного виховання покладаються принципи гуманізму, 
демократизму, патріотизму, наступності та спадкоємності поколінь.

Головними складовими національного виховання є громадянське та 
патріотичне виховання.

Національне виховання має забезпечувати всебічний розвиток, 
гармонійність та цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарувань, 
збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу студентської молоді, її 
духовності й культури, виховання громадянина, здатного до самостійного 
мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання 
України.

2) М овна стратегія.
В Університеті створюється система безперервної мовної освіти, що 

забезпечує обов’язкове оволодіння громадянами України державною мовою, 
можливість опанувати рідну (національну) і практично володіти хоча б однією 
іноземною мовою. Університет сприяє розвитку високої мовної культури
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студентської молоді, вихованню поваги до державної мови та мов національних 
меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур.

Реалізація мовної стратегії Університету здійснюється шляхом 
комплексного й послідовного впровадження просвітницьких, нормативно- 
правових, науково-методичних, роз’ясню вальних заходів. Розширення переліку 
предметів, які викладаються українською мовою.

3) Громадянське суспільство.
Передумовою утвердження розвинутого громадянського суспільства є 

підготовка освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних 
людей, здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке 
почуття відповідальності за долю країни, її соціально-економічне процвітання.

В Університеті повинні бути створені умови, які сприяли б формуванню 
нової ціннісної системи суспільства -  відкритої, варіативної, духовно та 
культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення 
громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав 
особистості, зменш ення соціальної нерівності.

4) Фізичне виховання.
Пріоритетним завданням освітньої діяльності Університету є виховання 

людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я 
оточуючих як до найвищ ої індивідуальної і суспільної цінності. Це 
здійснюється ш ляхом розвитку валеологічної освіти, повноцінного медичного 
обслуговування, оптимізації режиму навчально-виховного процесу.

Університет разом із державними органами, іншими вищими 
навчальними закладами та громадськістю сприяє збереженню здоров’я 
учасників навчально-виховного процесу, залученню їх до занять фізичною 
культурою і спортом, недопущенню будь-яких форм насильства в Університеті, 
а також проведенню та впровадженню в практику результатів міжгалузевих 
наукових досліджень з проблем зміцнення здоров’я, організації медичної 
допомоги студентам, якісному медичному обслуговуванню науково- 
педагогічних працівників Університету, пропаганді здорового способу життя та 
вихованню культури поведінки студентської молоді.

5) Інформаційні технології.
Пріоритетом розвитку Університету є впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій, освітніх інновацій, 
що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, 
доступність та ефективність здобуття вищої освіти, підготовку молодого 
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

6) Наукова діяльність.
Наука є органічною частиною освітньої діяльності Університету, базовим 

елементом і руш ійною силою її розвитку. Наукова діяльність Університету має 
забезпечувати відповідність змісту освіти сучасним досягненням у галузі науки, 
техніки і культури; теоретико-концептуальні, психолого-педагогічні, науково- 
методичні засади навчально-виховного процесу; проведення комплексних 
фундаментальних, пош укових і прикладних досліджень у різних галузях науки, 
техніки і культури, що сприятимуть становленню високоосвіченої особистості 
та розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, науково-технічному та 
соціально-економічному поступу держави.

7) Управління.



Управління має бути спрямованим на організацію та забезпечення 
оптимальних умов функціонування та розвитку Університету. Управління 
Університетом передбачає забезпечення державного управління з урахуванням 
громадської думки, внаслідок чого змінюються функції, структура і стиль 
управління Університетом.

Запровадження нових економічних та управлінських технологій розвитку 
навчально-виховного процесу.

Постійне оновлення змісту освіти та організація навчально-виховного 
процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, 
сучасних науково-технічних досягнень.

Розробка та впровадження в навчально-виховний процес Університету 
сучасних технологій навчання і виховання.

8) Соціальні гарантії учасників навчально-виховного процесу.
Забезпечення умов для наукової та науково-педагогічної діяльності

науково-педагогічних працівників, навчання студентів, а також соціального 
захисту учасників навчально-виховного процесу є одним з найважливіших 
напрямів освітньої діяльності Університету.

Особам, які навчаються, гарантується:
-захист життя, збереження здоров’я, фізичне виховання;
- надання соціальної допомоги, академічних та інших стипендій; 
-здійснення заходів щодо профілактики бездоглядності й правопорушень 

серед студентської молоді, їх соціальної реабілітації у суспільстві.
Створення системи економічних і соціальних стимулів для науково- 

педагогічних працівників Університету, забезпечення ефективної підготовки та 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

9) М іжнародне співробітництво та інтеграція в галузі освіти і науки.
М іжнародні зв ’язки в галузі освіти спрямовані на забезпечення інтеграції

Університету у світовий освітньо-науковий простір з метою залучення до 
досягнень зарубіжної освіти, науки, технологій, культури, залучення іноземних 
інвестицій для розвитку вітчизняної освіти і науки, професійної підготовки й 
перепідготовки фахівців.

Налагодження зв ’язків з вищими навчальними закладами зарубіжних 
країн, участь у роботі міжнародних наукових конференцій, освітньо- 
культурних організацій, центрів, фондів тощо. Участь у міжнародних наукових 
та освітньо-культурних проектах.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

3.1. М іністерство освіти і науки України як уповноважений центральний 
орган виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває Університет:

-затвердж ує Статут Університету та за поданням Конференції трудового 
колективу Університету вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію;

-укладає в місячний строк контракт з ректором Університету, обраним за 
конкурсом у порядку, встановленому чинним законодавством;

-з а  поданням Конференції трудового колективу Університету достроково 
розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених 
законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету та умов 
контракту;
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- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;
- здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;
-затвердж ує форми документів про вищу освіту (наукові ступені

державного зразка;
- видає ліцензії на освітню діяльність на підставі позитивного експертногс 

висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а такоя 
переоформляє та анулює їх;

- формує пропозиції і розміщує державне замовлення на підготовк) 
фахівців з вищою освітою у порядку, встановленому законодавством;

- сприяє працевлаштуванню випускників Університету;
-затвердж ує перелік спеціальностей, прийом на навчання за якимг 

здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібносте? 
вступників;

-встановлю є порядок атестації педагогічних працівників Університету для 
присвоєння їм кваліфікаційних категорій і педагогічних звань у порядку, 
встановленому законодавством;

- утворює атестаційну колегію, яка на принципах прозорості та відкритості 
затверджує рішення вченої ради Університету про присвоєння науковим і 
науково-педагогічним працівникам вчених звань старшого дослідника, доцента 
та професора, організовує її роботу, розглядає питання про позбавлення 
зазначених звань, оформлює та видає відповідні атестати, а також розглядає 
апеляції на ріш ення атестаційної колегії;

- за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
схвалює порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими 
радами Університету та подає його на затвердження Кабінету М іністрів 
України;

-встановлю є порядок присвоєння Університетом вчених звань науковим і 
науково-педагогічним працівникам, а також порядок позбавлення вчених звань;

- видає нормативно-правові акти з питань вищої освіти у випадках, 
передбачених чинним законодавством;

- за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
затверджує положення про акредитацію освітніх програм;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством і 
Статутом Університету.

3.2. А кти М іністерства освіти і науки України, прийняті в межах його 
повноважень, є обов’язковими для виконання Університетом.

Посадові особи Університету, винні у невиконанні актів М іністерства 
освіти і науки України, що прийняті в межах його повноважень, притягаються 
ректором Університету до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним 
законодавством України.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. Управління Університетом здійснюється на основі принципів:
- автономії та самоврядування;
-розмеж ування прав, повноважень та відповідальності власника, органів 

управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних 
підрозділів;
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- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
-незалеж ності від політичних партій, громадських та релігійних 

організацій.
4.2. Автономія та самоврядування Університету реалізується відповідно до 

законодавства і передбачає право:
- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації 

навчального процесу;
приймати на роботу науково-педагогічних та інших працівників; 
надавати додаткові послуги відповідно до вимог чинного законодавства; 
самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і 

науково-виробничої діяльності;
створювати в порядку, встановленому законодавством України, 

інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, 
методичні, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та 
конструкторсько-технологічні бюро, територіально відокремлені та інші 
структурні підрозділи;

здійснювати видавничу (редакційно-видавничу) діяльність, розвивати 
власну поліграфічну базу;

на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими 
вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та 
організаціями;

брати участь у роботі міжнародних організацій; 
запроваджувати власну символіку та атрибутику;
звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про 

внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у 
галузі вищ ої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх 
удосконалення;

користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому 
Земельним кодексом України.

4.3. Вчена рада Університету є колегіальним органом Університету, який 
утворюється строком на п ’ять років, склад якого затверджується наказом 
ректора Університету протягом п ’яти робочих днів з дня закінчення 
повноважень попереднього складу вченої ради.

4.4. Вчена рада Університету:
-визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової 

та інноваційної діяльності Університету;
- розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект 

статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
-ухвалю є фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
-визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти;
- ухвалює ріш ення про розміщення власних надходжень у територіальних 

органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

-ухвалю є за поданням ректора Університету рішення про утворення, 
реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
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- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, 
завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора наукової бібліотеки, 
керівників філій;

- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої 
освіти та спеціальності;

-ухвалю є рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 
строки навчання на відповідних рівнях;

- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу 
освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а 
також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі 
випускникам спільних і подвійних дипломів;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 
інноваційної діяльності;

- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
-присвою є вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і

подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії М іністерства 
освіти і науки України;

- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу 
освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу 
педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також 
під час зарахування вступників на навчання;

-м ає  право вносити подання про відкликання ректора Університету з 
підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке 
розглядається Конференцією трудового колективу Університету;

- розглядає інші питання діяльності Університету.
4.5. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий 
ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До 
складу вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, 
проректора, декани факультетів, учений секретар, директор наукової 
бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних 
органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а 
також виборні представники, які представляють наукових, науково- 
педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, 
докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють 
інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, 
виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних 
органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, 
керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до 
квот, визначених у цьому статуті.

При цьому 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, 
науково-педагогічні працівники Університету, 10 відсотків -  виборні 
представники з числа студентів, 15 відсотків -  інші працівники.

4.6. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до 
закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Виборні представники з числа працівників Університету обираються 
Конференцією трудового колективу Університету за поданням структугн'.’л
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підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів 
обираються студентами шляхом прямих виборів.

4.7. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора 
Університету. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх 
повноважень вченим радам факультетів. Вчена рада Університету працює 
відповідно до положення про вчену раду Університету, яке затверджується 
ректором Університету і регламенту роботи вченої ради Університету.

4.8. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету, який 
утворюється для вирішення основних питань діяльності факультету строком до 
п ’яти років. Вчена рада факультету діє на підставі Положення, що 
затверджується ректором Університету.

4.9. Вчену раду факультету очолює її голова -  декан факультету. До 
складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, 
завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування факультету, керівники 
органів студентського самоврядування факультету, а також виборні 
представники, які представляють науково-педагогічних працівників і 
обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні 
представники, які представляють інших працівників факультету і працюють у 
ньому на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються в 
Університеті, відповідно до квот, визначених у цьому Статуті.

При цьому 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради 
факультету становлять науково-педагогічні працівники факультету, 15 
відсотків -  інші працівники і 10 відсотків -  виборні представники з числа осіб, 
які навчаються в Університеті.

4.10. Виборні представники обираються Конференцією трудового 
колективу факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони 
працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті,
- вищим органом студентського самоврядування факультету.

4.11. Засідання вченої ради факультету вважається правомочним, якщо 
на ньому присутні не менше двох третин складу ради. Рішення вченої ради 
факультету приймаються простою більшістю голосів та вводяться в дію 
розпорядженнями декана факультету. Вони є обов’язковими для виконання 
працівниками факультету та особами, що навчаються на факультеті.

4.12. Кожний структурний підрозділ у разі необхідності може замінювати 
своїх представників у вченій раді факультету.

4.13. До компетенції вченої ради факультету належать:
- визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
- обрання на посаду таємним голосуванням викладачів, старших 

викладачів;
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
- виріш ення питань організації навчально-виховного процесу на 

факультеті;
- ухвалення фінансових плану і звіту факультету.

Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою 
Університету.

4.14. В Університеті утворюється наглядова рада для здійснення нагляду 
за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.
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4.15. Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних 
завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 
діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх 
використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та 
органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно- 
політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах 
розвитку та підвищ ення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності 
Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

4.16. Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі 
Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

4.17. Наглядова рада має право вносити Конференції трудового колективу 
Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав, 
передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом.

4.18. До складу наглядової ради не можуть входити працівники 
Університету.

4.19. Для вирішення перспективних та поточних питань діяльності 
Університету створюються робочі органи: ректорат, деканати, приймальна 
комісія тощо.

4.20. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та 
наукової діяльності Університету ректор має право утворювати на громадських 
засадах дорадчі органи: конкурсні комісії, науково-методичну раду, 
стипендіальну комісію, раду з науково-дослідної роботи студентів, раду з 
виховної роботи, тощо.

Вони утворюються за необхідності на рівні Університету та факультетів. 
Положення про їх діяльність затверджуються вченою радою Університету.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

5.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його 
керівник -  ректор. Ректор є представником Університету у відносинах з 
державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 
фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 
Законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом.

5.2. Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Університету;
-виріш ує питання фінансово-господарської діяльності Університету, 

затверджує його структуру і штатний розпис;
-ви дає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету 
доручення;

-відповідає за результати діяльності Університету перед М іністерством 
освіти і науки України або уповноваженим ним органом;

- є розпорядником майна і коштів;
- забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
- визначає функціональні обов’язки працівників;
- формує контингент осіб, які навчаються в х
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-відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів 
вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та 
первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана 
особа є членом профспілки), з підстав, установлених законодавством;

- забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням 
навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

- контролює дотримання всіма підрозділами ш татно-фінансової 
дисципліни;

- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, 
наукових та інших працівників;

-забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 
громадського контролю за діяльністю Університету;

- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 
самоврядування, організацій профспілок працівників Університету і студентів, 
громадських організацій, які діють в Університеті;

- сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, 
зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови 
для занять масовим спортом;

- спільно з виборними органами первинних організацій профспілок 
працівників Університету і студентів подає для затвердження Конференції 
трудового колективу Університету правила внутрішнього розпорядку та 
колективний договір і після затвердження підписує їх;

- здійснює інші передбачені Статутом повноваження.
5.3. Ректор Університету відповідає за провадження освітньої, наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати 
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого 
майна Університету.

5.4. Ректор Університету щороку звітує перед М іністерством освіти і 
науки України або уповноваженим ним органом та Конференцією трудового 
колективу Університету.

5.5. Ректор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою 
діяльність на офіційному веб-сайті Університету.

5.6. Ректор Університету відповідно до Статуту може делегувати частину 
своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.

Безпосереднє керівництво навчальною, науково-методичною, 
’.пжнародною, науковою та адміністративно-господарською діяльністю 
Університету в межах делегованих повноважень здійснюють проректори, які 
зідповідають за ці напрями діяльності.

5.7. Після виходу на пенсію з посади ректора Університету особа, яка 
працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена 
ги н и ко м  ректора Університету за рахунок власних надходжень Університету.

6. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
^ерситету є Конференція трудового колективу, включаючи виборних 
. j гавників з числа студентів Університету (надалі -  Конференція).

18



У Конференції повинні бути представлені всі категорії учасників 
освітнього процесу Університету. При цьому 75 відсотків складу делегатів 
виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та 
педагогічні працівники Університету, які працюють на постійній основі, 15 
відсотків виборних представників з числа студентів, які обираються студентами 
шляхом прямих таємних виборів, 10 відсотків -  інші працівники.

Конференція скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові 
засідання Конференції можуть бути скликані за рішенням ректорату, вченої 
ради Університету або за ініціативою не менше третини членів її складу.

6.2. Конференція трудового колективу:
-погодж ує за поданням вченої ради Університету Статут чи зміни 

(доповнення) до нього;
- заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;
- обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
- розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради 

Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора 
Університету;

-затвердж ує правила внутрішнього розпорядку Університету і 
колективний договір;

- розглядає інші питання діяльності Університету.
6.3. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь 

не менше двох третин делегатів. Рішення Конференції приймаються більшістю 
голосів присутніх делегатів, якщо інше не передбачене законодавством. 
Рішення Конференції оформлюються протоколом за підписами голови та 
секретаря.

6.4. Виборні представники структурних підрозділів обираються 
відкритим голосуванням на загальних зборах працівників цих структурних 
підрозділів терміном на три роки.

Порядок обрання виборних представників та проведення засідань 
Конференції визначається Положенням, що затверджується Конференцією 
трудового колективу.

Організацію підготовки і проведення Конференції здійснюють 
адміністрація Університету та первинна профспілкова організація 
співробітників та студентів як представник трудового колективу.

6.5. Органом громадського самоврядування факультету в Університеті є 
Конференція трудового колективу факультету.

В Конференції трудового колективу факультету повинні бути 
представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з 
числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому 75 відсотків складу 
делегатів виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні 
працівники факультету, 15 відсотків виборних представників з числа студентів, 
які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів, 10 відсотків -  
інші працівники.

Конференція трудового колективу факультету скликається не рідше 
одного разу на рік.

Питання щодо порядку проведення засідань Конференції трудового 
колективу факультету та прийняття рішень визначаються Положенням, що 
затверджується Конференцією трудового колективу Університету.
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6.6. Конференція трудового колективу факультету:
- оцінює діяльність декана факультету;
- затверджує річний звіт про діяльність факультету;
-подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади 

декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, цим 
статутом, укладеним з ним контрактом;

- обирає виборних представників до вченої ради факультету;
- обирає делегатів до Конференції трудового колективу Університету.
6.7. В Університеті, та його структурних підрозділах діє студентське 

самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування 
Університету.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету. Усі 
студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть 
обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 
студентського самоврядування.

6.8. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 
студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське 
самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи 
студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного 
голосування студентів.

6.9. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
законодавством, цим Статутом та положенням про студентське самоврядування 
Університету.

6.10. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
-добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності органів студентського самоврядування;
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
6.11. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської 

групи, факультету, гуртожитку, Університету, а також на рівні курсу, 
спеціальності, структурних підрозділів Університету.

6.12. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні 
форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські 
деканати, студентські ради тощо).

6.13. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи 
студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, 
обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із 
своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для 
ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 
відсотків студентів Університету.

6.14. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 
перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в 
органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням 
про студентське самоврядування Університету.

6.15. Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як 
громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням 
особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту».
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6.16. Органи студентського самоврядування:
- беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому цим 

статутом та відповідно до вимог чинного законодавства;
- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

-проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 
інші заходи;

-беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 
освіти;

- захищ ають права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті;
- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів;
- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитку та організації харчування студентів;
- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі 

та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
- мають право оголошувати акції протесту;
- виконують інші функції, передбачені чинним законодавством та 

положенням про студентське самоврядування Університету.
6.17. За погодженням з органом студентського самоврядування 

Університету приймаються рішення про:
- відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання;
-переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб;

-переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

- призначення заступників деканів факультетів, проректорів Університет}';
-поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення

їх із гуртожитку;
-затвердж ення правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, 

що стосується осіб, які навчаються;
- діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в 

Університеті.
6.18. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) студентів, які:
-ухвалю ю ть положення про студентське самоврядування Університету, 

визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 
виборів представницьких та виконавчих органів студентського 
самоврядування;

- заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 
органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
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- затверджують процедуру використання майна та коштів органів 
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 
конкурсних засадах;

-затвердж ую ть річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 
самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про 
його виконання;

- обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 
поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету 
органів студентського самоврядування.

6.19. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність 
органів студентського самоврядування.

6.20. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів 
студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 
забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить 
місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається 
відповідна угода.

6.21. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
-кош ти, визначені вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 

відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної 
діяльності;

-членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією 
осіб, які навчаються в Університеті. Розмір місячного членського внеску однієї 
особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого 
законом.

6.22. Кош ти органів студентського самоврядування спрямовуються на 
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 
ними кошторисів.

6.23. Органи студентського самоврядування публічно звітують про 
використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

7. ОБРАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ 
ТА ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ

7.1. Кандидат на посаду ректора Університету повинен бути 
громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати вчене звання 
та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників 
не менш  як 10 років.

7.2. Одна і та сама особа не може бути ректором Університету більше 
ніж два строки, крім випадків передбачених діючим законодавством.

7.3. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування 
строком на п ’ять років у порядку визначеному окремим положенням з 
урахуванням вимог ст. 42 Закону України «ГІро вищу освіту» та методичними 
рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінет} 
М іністрів України від 05.12.2014 року № 726 та цим статутом.

7.4. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:
- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний 

працівник Університету;
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- представники з числа інших штатних працівників, які обираються 
відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;

- виборні представники з числа студентів, які обираються студентами 
ш ляхом прямих таємних виборів.

При цьому загальна кількість наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників Університету повинна становити не менше 75 
відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; 
кількість виборних представників з числа інших працівників Університету -  10 
відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів - 15 відсотків 
осіб, які мають право брати участь у виборах.

7.5. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли 
більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у 
виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

7.6. З кандидатурою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які 
мають право брати участь у виборах, М іністерство освіти і науки України або 
уповноважений ним орган укладає контракт строком на п ’ять років не пізніше 
одного місяця з дня її обрання.

7.7. Ректор Університету може бути звільнений з посади М іністерством 
освіти і науки України або уповноваженим ним органом з підстав, визначених 
законодавством про працю, за порушення статуту Університету та умов 
контракту. Подання про відкликання ректора може бути внесено до 
Конференції трудового колективу Університету не менш як половиною 
статутного складу наглядової або вченої ради Університету. Рішення про 
відкликання ректора Університету приймається більшістю голосів за умови 
присутності не менш як двох третин статутного складу Конференції трудового 
колективу Університету.

7.8. Декан факультету обирається вченою радою Університету строком на 
п ’ять років з урахуванням пропозицій факультету. Ректор Університету укладає 
з деканом факультету контракт. Декан факультету здійснює свої повноваження 
на постійній основі.

7.9. Декан факультету може бути звільнений з посади ректором 
Університету за поданням вченої ради Університету або органу громадського 
самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, 
за поруш ення статуту Університету, умов контракту.

Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до Конференції 
трудового колективу факультету не менш як половиною голосів статутного 
складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету 
приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу 
Конференції трудового колективу факультету.

7.10. Одна і та сама особа не може бути деканом факультету Університет} 
більше ніж два строки.

8. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Університет здійснює наукову та іншу творчу діяльність, основи 
завдання і порядок організації якої визначаються чинним законодавством.

8.2. Наукова діяльність Університету забезпечується через:
- органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльносі і:
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- спрямування фундаментальних прикладних досліджень і розробок на 
створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій;

- створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників 
з урахуванням досягнень науки й техніки;

- розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з 
установами й організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для 
розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових 
досліджень і розробок;

- безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково- 
дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що проводяться в 
Університеті;

- планування проведення й виконання науково-педагогічними 
працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;

- залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, 
працівників інших вищих навчальних закладів та наукових установ і 
організацій;

- організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних 
семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, 
дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.

8.3. Ц ілями наукової та науково-педагогічної діяльності Університету є 
розвиток природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально- 
економічних наук, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації у вказаних галузях, забезпечення державних стандартів якості 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців із наукових 
спеціальностей, підготовку яких забезпечує Університет.

8.4. Ф інансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:
- коштів державного бюджету, що виділяються на проведення 

фундаментальних і науково-пош укових досліджень, а також виконання робіт у 
межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

-кош тів, що надійшли до Університету за виконання науково-дослідних 
робіт за угодами;

-власних коштів Університету, кредитів та інших джерел, передбачених 
чинним законодавством України.

8.5. Науково-дослідна діяльність Університету є одним із головних 
напрямів досягнення державних стандартів якості підготовки та перепідготовки 
фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що 
реалізуються шляхом:

- інтеграції навчального процесу, науки та виробництва;
- підготовки та перепідготовки фахівців на основі використання досягнень 

науково-технічного прогресу та залучення студентів і аспірантів до участі в 
науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів державного 
бюджету і за договорами із замовником;

-організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв’язку з 
навчальним процесом у межах діяльності кафедр, студентських наукових 
товариств, інших підрозділів із забезпечення наукових досліджень;

- проведення науково-практичних конференцій, методологічних і 
методичних семінарів, інших наукових форумів;

- проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;
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- залучення провідних наукових працівників до навчального процесу.
8.6. Науково-дослідна робота в Університеті ведеться штатними 

працівниками та особами, залученими до роботи на умовах сумісництва 
відповідно до їх наукової кваліфікації.

Наукові дослідження здійснюють науково-педагогічні та наукові 
працівники, аспіранти, студенти, здобувачі, а також фахівці підприємств, 
організацій, установ відповідно до чинного законодавства України, у тому 
числі на основі трудових угод, договорів підряду тощо.

8.7. Правовий статус наукового працівника визначається чинним 
законодавством України.

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

9.1. Університет здійснює міжнародну діяльність відповідно до чинного 
законодавства України.

9.2. Міжнародні зв ’язки здійснюються шляхом укладання договорів з 
іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, 
міжнародними організаціями, фондами, фірмами, організаціями, меріями тощо.

9.3. Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:
- участь у програмах двостороннього та багатостороннього 

міждержавного обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними та 
науковими працівниками;

- проведення спільних наукових досліджень;
-організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших 

заходів;
- участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
- спільна видавнича діяльність;
- надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти 

іноземним громадянам в Україні;
- відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької 

та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також 
прямих договорів Університету з іноземними партнерами;

-здійснення різних видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених 
чинним законодавством України.

9.4. Підготовка та перепідготовка фахівців для зарубіжних країн в 
Університеті здійснюється за міждержавними угодами України, а також за 
угодами, укладеними Університетом з органами влади, організаціями, фірмами, 
вищими навчальними закладами інших країн, іноземними громадянами та 
міжнародними організаціями.

9.5. Валютні й матеріальні надходження від зовнішньоекономічної 
діяльності використовуються Університетом для забезпечення його статутної 
діяльності згідно з власним кошторисом та відповідно до вимог чинного 
законодавства України.
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10. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

КОШТІВ ТА МАЙНА УНІВЕРСИТЕТУ

10.1. М атеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, 
землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші 
матеріальні цінності.

10.2. Землекористування, у тому числі набуття відповідних прав на землю, 
здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу України.

10.3. М айно закріплюється Університетом на праві господарського відання і 
не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у 
власність юридичним і фізичним особам без згоди М іністерства освіти і науки 
України та Конференції трудового колективу Університету, крім випадків, 
передбачених законодавством.

10.4. Власні надходження Університету отримані від плати за послуги, що 
надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, 
благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою 
Університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в 
територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або 
вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а 
також відсотки, отримані від розміщення коштів Університетом на вкладних 
(депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до 
фінансового плану (кошторису) Університету і можуть використовуватися на 
придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт 
приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощ о в межах 
статутної діяльності Університету.

10.5. Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві 
господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу 
відповідно до законодавства.

10.6. Університет у порядку, визначеному законом, та відповідно до цього 
статуту має право:

власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні 
кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених 
законом);

засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися 
доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого 
фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема 
будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, 
органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як 
благодійну допомогу;

провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном; 
використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського 

відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати 
його в оренду та в користування відповідно до законодавства;

створювати власні або використовувати за договором інші матеріально- 
технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або 
господарської діяльності;



створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, 
мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно- 
мистецьких структурних підрозділів;

здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити 
капітальний і поточний ремонт основних фондів;

спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, 
наукових, педагогічних та інших працівників Університету та осіб, які 
навчаються в Університеті;

відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній 
валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами 
без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 
16 та пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України;

брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і 
утворених за участю Університету малих підприємств, що розробляють і 
впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних 
активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності); 

засновувати навчальні заклади і наукові установи;
засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або 

виробничої діяльності;
здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство 

у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні 
наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;

шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу 
інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес- 
інкубаторів тощо).

10.7. Фінансування Університету як вищого навчального закладу державної 
форми власності здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

10.8. Університет має право самостійно розпоряджатися доходами та іншими 
надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних 
послуг. Таке розпорядження включає в себе право придбання майна та його 
використання на підставі договорів тощо.

10.9. В Університеті створюються:
загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного (місцевого) 

замовлення та проведення науково-дослідних робіт;
спеціальний фонд, який формується за рахунок:
плати за послуги, що надаються Університетом згідно з його основною 

діяльністю;
додаткової господарської діяльності;
доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому 

числі з інших держав;
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ 

для виконання цільових заходів;
розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів, отриманих за 

надання платних послуг;
надходжень за виконання договірної тематики за договорами з 

підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;
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інших доходів згідно з чинним законодавством.
10.10. Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів 

про працю України, Законом України «Про освіту», чинним законодавством 
України, за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що 
встановлюються Кабінетом Міністрів України, та цивільно-правовими 
договорами.

10.11. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання 
працівників Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення 
у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок 
встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для 
працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання 
обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначаються окремими 
Положеннями.

10.12. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять 
безкоштовно до Університету у вигляді безповоротної фінансової допомоги або 
добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі 
нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, 
спортивної, культурної діяльності не вважаються прибутком і не 
оподатковуються.

11. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Університет як вищий навчальний заклад державної форми власності 
відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів 
складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх 
до Міністерства освіти і науки України та інших державних органів відповідно 
до вимог чинного законодавства.

11.2. Університет 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 контролювати відповідні напрями 
діяльності.

11.3. Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну 
відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

11.4. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно з чинним 
законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

12.1. Статут Університету розробляє вчена рада Університету і подає на 
погодження Конференції трудової колективу Університету, після чого Статут 
подається в Міністерство освіти і науки України для затвердження.

12.2. Зміни та доповнення до Статуту погоджуються Конференцією 
трудового колективу Університету за поданням вченої ради Університету та
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затверджуються в Міністерстві освіти і науки України у тому ж порядку, що й 
сам Статут.

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

13.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 
перетворення) Університету здійснюються відповідно до чинного 
законодавства України.

Рішення про реорганізацію, ліквідацію Університету приймається 
Кабінетом Міністрів України.

Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати права та 
інтереси осіб, які навчаються в ньому. О бов’язок щодо вирішення всіх питань 
продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами 
покладається на Міністерство освіти і науки України.

13.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної 
комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та 
Університет) . Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви 
претензій кредиторам визначає Міністерство освіти і науки України.

13.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс Університету і подає його Міністерству освіти і науки 
України.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних 
відносинах з Університетом, повідомляються про його ліквідацію у письмовій 
формі.

13.4. Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним 
працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
трудового законодавства України.

13.5. Університет вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців запису про його припинення.
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