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ЗAгAЛЬHI ПoЛoжЕннЯ

1.1. HaBЧ€lJlЬнo-нayкoвий iнститyт енеpгеTуlКkl (дa'li - Iнститyт)
ПoдiльсЬкoгo .цеpжaBнoГo aГpapнo.тexнiЧнoГo yнiвepситеTy (дa',i
Унiвepситeт) r стpyкTypI{иM пiдpoздiлoм УнiвеpcиTеTy.

I.2.IнcтиTyT oб,сднye зУcИШя кaфeдp Iнститyтy Ta УнiвеpcиTeTy'
нaBЧ€шЬниx лaбopaтopiй, HayкoBo..цoсЛi.цниx лaбopaтopiй, oб'ектiв
виpoбнИЧИr. Ta нaBчЕlЛЬниx ПpaкTик i стaжyBaHIIя отyдентiв у виpiшeннi
зaB.цaнЬ, BизнaЧених циМ Пoлox<енняМ.

1 .3. IнсTиTyT сTBopенo нa пi.цстaвi piшенtlя BЧrнoi paди УнiвеpсиTеTy Зa
нaкaзoМ prкTopa УнiвepсиTeTy.

1.4. IнсTиTyT безпoсеpr.цHЬo пiдпopЯ.цкoByсTЬся ПpopекTopy з HayкoBo.
Пе.цaГoгiчнoТ poбoти.

1.5. У свoiй пpaкTичнiй .цiяльнoстi пpaцiвники Iнститyтy кеpyloTЬся
зaкoнo.цaBсTBoМ УкpaiЪи Пpo oсвiтy i пpaцю, Cтaтyтoм УнiвеpсиTeTy'
oсвiтньо-пpoфeсiйними ПpoцpaМaNIvI пiдгoтoBки' ПЛaнaми нaBЧaIIЬнo-
MеTo,.ци.tнoi, нayкoBo.Дoслiднoi Ta Bиxoвнoi poбiт, a Taкoж нaкaзaMи peкTopa
Унi в еp с иTеTy, p oз lTopя.цxtенн,lми .циp е кTopa I нститyтy.

1.6. IнсTиTyT Мae свiй IIITaМП Ta емблeмy, якi BикopисToByr згi.цнo iз
зaTBеp.цжениМ pеГЛaMенToМ.

I.7 . Tepмiн дii дaнoГo ПoлolкеннЯ _ з MoMеtIтy йoгo ЗaTBеp,Щкrння Дo
змiни opгaнiзaцiйнoi стpyктypи УнiвеpсиTеTy.

1.8. ПеprГЛяД .цaнoГo ПoлoхtеHtlя здiйснrоrTЬся пiсля змiни
opгaнiз aцiйнoi стpyк TУpkI.

2. СTPУкTУPA I УПPABЛII{Hя

2.I. CтpyктУpa Iнститyтy BизнaчaeTЬcЯ opгaнiзaцiйнoro сTpyкTypoю
УнiвеpсиTrTyl ЦИМ Пoлolкеt{няМ' BИДaNIkI Ta oбсягoм poбoти з yсix ви.цiв

Дiяльнoстi.
2.2..(o скл aДУ IнотитyTy Bxo/цяTЬ:

диpекцiя,
кaфeдpи:
. еЛ r кTp o ен еp Г eTИКИ, еЛ е кTp oтеxнi к И T a rЛе кTp oМ exaн iки;
. lнеpГoзбеpiгaЮчиx TеxнoЛoгiй Ta rнrpгеTичнoГo Мeне.ц)кМеIITy;
. фiзики' oxopoни пpaцi тa iнженеpiТ сrpе.цoBищa;
гЕlJIyз rBa HayкoBo.,цoслi.цнa rлrкTpoтеxнiчнa лaб opaтopiя ;
нayкoBo-.цoсЛiднa лaбopaтopiя (DAK GPs).

2.з. CтpyктУpa Iнститyтy Ta IIITaTи зaTBrpдxtytoTЬся нaк€tзoм peкTopa
УнiвеpсиTеTy B yсTal{oBЛенoМy ПopЯДкy.

2.4. PoбoчиM opГaнoM yIIpaBJIiння IнститyтoМ r Диpекцiя, дo скЛa/цy якoi
Bxo.цяTЬ:

. ДиpекTop IнстиITУTУ;

. зaсTyIIники .циprкTopa;

. секpeTap;

. зaвiдyвaчi кaфедp;



2 . 5 . КеpiвницTBo всiмa тзvIДaNIИ дiяльнoстi IнстиTyTy з.цiйснюс .циprкTop.
2.5.1. flиpекTop Iнститyтy ПpизнaЧaеTЬcЯ tIa Пoсa.цy i звiльtIясTЬся З

Пoсa.ци y BсTaIIoBЛrнoMy чиHниМ Tpy.цoBиМ зaкoнo.цaBcTBoМ IlopяДкy зa

нaк€lзoМ pекTopa.
2.5.2..{иpeктop Iнститyтy oбиpaeTЬся Ha Iloсa.цy зa кoнкypсoМ згi.цнo

Пoлoжrння Пpo Пpoве.цення кoнкypУ Ha зaмiщеHIIя Baкa[ITниx Пoсa.ц нayкoBo-
Пr.цaгoгiчниx пpaцiвникiв УнiвepсиTеTy Ta yкJIa.цaHII,I З ниM кoнTpaкTy Ta

ПpизнaЧ aeTЪcЯ нaкaзoМ prкTopa Унiвеpситетy.
2.6. Зaстyпник ДиprкTopa Iнститyтy пpизнaЧaloтЬся Ta ЗBlЛьняIoTЬсЯ

pекTopoм УнiBеpсиTеTy Зa Пo.цaнIIяM .циpекTopa Iнститyтy. HoBoпpизнaчений

.циpекTop Мo)ке зaПpoПoнyBaTи йoмy Пpo.цoB>КvITvI Bикoнaнн,l циx oбoв'язкiв з
HaсTyIIниМ ЗaTBepД)кrHIIяМ йoгo нa Пocaдi pектopoM УнiвеpсиTeTy.

2.7. Bищим opгaнoМ yПpaвлiння Iнститyтy e BЧенa PaДa Iнститyтy, скJIa.ц
якoТ Зa Пo.цaнняМ .циprкTopa Iнститyтy зaTBеpджyrTЬся prКTopoM

УнiвepсиTеTy. Tеpмiн пoBнoBaхteнЬ BчeнoТ paди Iнститyтy _ гI'яTЬ poкiв згi,.цнo
з Пoлo)кeHH,IМ Пpo BЧеI{y paДУ нaBЧallЬнo-нayкoвoГo iнститyTy eнеpГeTики.

2.8.Poбoтa Iнститyтy з,.цiйснюrTЬся Зa ПеpспекTиBIIиМи i пoтoчIIиMи
pi.rними ПЛaн aNfut нaBЧaJlЬнo-МrTo.циЧнoТ, нayкoвoТ Ta BиxoвнoТ poбoти. fl.Пaни
poбoти Iнститyтy B yсTaIIoBЛrHoMy пopяДкy зaTBrp,цх(yIoтЬся pекTopoМ

УнiвеpсиTeTy.
2.9. oбгoвopенняПиTaнЬ, Щo сToсytoTЬсЯ дiяльнoстi Iнститyтy,

ПpoBo.цИTЬcЯ нa зaсi.цaнняx вчeнoТ Paдlа Iнститyтy, poбoчиx нapa.цax диpeкцiТ,
збopaх Tpy'цoBoГo кoЛекTI4вУ .

2.I0. Для пiдгoтoBки пpoектiв нopMaTvIBlнИх) HayкoBo.МеToДиЧниx

Дoкyмrнтiв (нaвuaлrЬHиx плaнiв' пpoГpaМ тoщo) B Iнститyтi ствoplorTЬся з

ЧИcЛa нaй.цoсвi.цченИX klaУкoBo.пе.цaгoгiчниx пpaцiвникiв нayкoBo.Mетo ДkIЧHa
кoмiсiя, poбoтa якoi peГJlaМeнTyrTЬся ПoлoжеHHяМ пpo нayкoBo.MеTo,.циЧнy
кoмiсiro. Члeни кoмiсiТ oбиparoTЬся вiд
зaTBrp.ryкyrTЬcя BЧенoю pa,.цoro IнстиTyTy.

2.II. oснoвнoю нaBЧ€tJIЬнoIo, HayкoBo..цoсЛiДницькoю Ta BиxoBнoIo
Лaнкoю Iнститyтy r кaфедpa. У свoiй '.цiяльнoстi кaфедpa кrpyeтЬся
ПoлolкенняМ Пpo кaфедpy ПoдiльсЬкoгo .цrpжaBlloГo aГpapнo.теxнiЧHoгo
yнiвеpсиTeTy.

2.I2. Кaфедpy oчoЛIоe зaвiдyвaЧ) ЯКvIй несе oсoбистy вiдпoвiдaльнiсть зa
piвень i opгaнiзaцiro нaBч€lЛьнoi, МеToДи.lнoТ, нayкoBoi тa BиxoBtloi poбoти,

пi.цвищlння квaпiфiкaцiТ нayкoBo-Ilr.цaгoгiчниx Пpaцiвникiв тa спiвpoбiтникiв
кaфедpи. Пopядoк ПpиЗнaЧенн,l Ta звiльнеHIIЯ зaвiдyвaЧa кaфедpи
BиЗHaчarTЪcЯ Пoлoженн,lМ Пpo ПpoBе.цення кoнкypсy нa зaмiщrннЯ BaкaнTIIиx
пoсa.ц нayкoBo.пе.цaгoгiчниx Пpaцiвникiв Пoдiльськoгo .цеpжaBнoГo aГpapнo-
теxнiчнoГo yнiвеpсиTеTy, КoдексoМ зaкoнiв пpo Пpaцю УкpaiЪvl Ta yкЛa.цaнн,l
з ниМи Tpy,.цoBиx .цoГoвopiв (кoнщaктiв).

кox<нoi кaфедpи. Гoлoвa кoмiсiТ



3. ЗABДAHI{Я

Зaв.цaння IнстиTyTy:
3.1. opгaнiзaцiя oсвiтньoГo HaBЧЕ}JIЬнoгo Пpoцесy в Iнститyтi.
з.z.ПiдгoтoBкa здoбyвaчiв вищoi oсвiти Зa oC <<БaкaлaBp) Зa

спeцiaпьнiстtо I4I - ЕлекTpoeнepГетикa' еЛекTpoTеxнiкa Ta еЛекTpoMеxaнiкa;
oC кМaгiстpо) зa спецiaльнiстro I4I _ ЕлектpoенrpгеTикa, елrкTpoтеxнiкa Ta
еЛекTpoМexaнiкa.

з.3. ПiдгoтoBкa Ta пyблiкaцiя нayкoBиx poзpoбoк з нaпpямкiв
еЛeкTpoтеxнiки' eЛекTpoeнеpГеTики' eнеpгеTики' rнеpГеTиЧнoГo Менe.цх(МrнTy,
iнтегpoBaниx eЛекTpoTеxнoлoгiй Ta пpoцесiв, aBToМaтизoBaIIих

еЛeкTpoМеxaнiчниx сисTеМ' aBToмaтизaцii Ta кoмП'IoTrpнo-iнтегpoBaниx
TеxнoЛoгiй, фiзики Ta oxopoни пpaцi.

3.4. ПiдгoтoBкa фaхiвцiв нaйвищoi квaлiфiкaцii y сфеpi теxнiЧHиx нayк:
кaн.ци.цaтiв Ta ,цoкTopiв нayк ДЛЯ УкpaТнИ Ta iнoземниx кpaiн y вiдпoвiднoстi з
ЗaTBеp,ЩкеtIиM B yсTaнoBЛенoМy ПopяДкy ПЛaнoМ нaбopy, мilкдrp}I(aBнI4NIvI

ДoГoBopaMи Ta lн.циBl.цyЕlJIЬниМи кotlTpaкTaМи.
3.5. Пеpeпi,.цгoToBкa Ta пi.цвищення квaлiфiкaцiТ спецiaлiстiв y piзниx

сфеpax oсвiтньoi, нayкoвoТ тa ПpaкTичнoТ .цiяльнoстi.
З.6. Cпpияння poзBиTкy yкpaiнськoТ вищoi теxнiчнol шкoли, ПoшIиpення

нayкoBo-ПpaкTиЧt{их знaнЬ' фop*yBa}Iня сyЧaснoГo . oсвiтнЬoГo Пpoцесy У
гaпyзi еЛекTpoтеxнiки, еЛекTpoeнеpГlTики' енеpгeTИКI4 енеpГеTичнoгo
MrHr.ц}кМе[ITy' iнтегpoBa[Iиx еЛекTpoTехнoлoгiй Ta Ilpoцесiв, aBToМaTизoBaHиx
rЛекTpoМеХaнiчниx сисTеM' aBToмaтизaцiТ Ta кoМп'IoTеpнo-iнтегpoBallиx
TrxнoЛoгiй, фiзики Ta oхopoни пpaцi.

з.I.ПiдгoтoBкa пiДpyчникiв, IIaBЧЕшЬниХ пoсiбникiв, кypсiв лекцiй Ta
iнrшoТ I{aBЧ€lJIьнoi, HaBч€lJlЬнo.Метoди.rнoi, теxнiчнoi Ta нayкoвoТ лiтеpaтypи,
пyблiкaцiТ нayкoBиx ПpaцЬ y пеpioдиЧниХ Bи.цaнняx нayки i oсвiти.

3.8. Здiйснення ГoсПo.цapськoТ дiяльнoстi згi.цнo З BиMoгaМи ЧиннoГo
зaкoнoдaBсTBa' Cтaтyтy УнiвеpсиTrTy' цЬoГo ПoлolкrннЯ Ta yкЛa.цениМи
yгoДaМи, вiдпo вiДнo Дo нaД aНИX IIoBl{o Ba}кенЬ.

з,9. Здiйснrння мiжнapo.цнoгo спiвpoбiтництBa Ta ПapTнеpсTBa y Межax
Ta iншими зaкJIa.цaNILl, opгaнiзaцiями' yсTaнoBaМи,

Тx oб'е.цнaнн,lМи, B paМкax yГoД пi.цписaних

iнlпoi, нe зaбopoненoi Зaкoнo.цaBсTBoМ Укpaiни
MrToto тa фyнкцioнaлЬниMи ЗaB.цaнняМи IнститyTy i

УкpaiЪи З теxнiчнИNIИ
пiдпpисМсTBaMи ЧИ
УнiвеpсиTеToМ.

3.10. ЗдiйснrннЯ
дiяльнoстi, пoв'язaнoi з
УнiвеpсиTеTy.

4. ФУIIкЩi

BпpoBaДкyr
ХapaкTepИcTI4I<И' oсвiтньo.пpoфесiйнi ПpoГpaМи
лiцензoBaHиMи IIaПpяМaNIkl пiдгoтoBки
ypaхyBaнняМ спецiaшiзaцiй.

4.I .,.{иpекцiя IнстиTyTy:
4.|.1. Poзp oбляе oсвiтньo.квaлiфiкaцiйнi

Ta нaвчaльнi Плaни Зa
Зa спецiallЬHoсTяMи Зфaxiвцiв



4.I,2. opгaнiзoByс Ta кoop ДИHус, нaBч€tjIЬtIo.BихoBI{y poбoтy' BПpoBa.ц}кyе
ПpoГpесивнi TexнoлoгiТ i фopмИ lнaBЧaння.

4.I.з. Poзpoбляe нaскpiзнi пpoгpaNIИ пi.цгoтoBки здoбyвaчiв вищoi oсвiти
з oкpеMих HaПpямiв Ta сIlецiaльнoстей ik мaйбyтньoТ пpoфесiйнoТ дiяльнoстi.

4.I.4. opгaнiзoByr Ta кoop.цинyr poзpoбкy }IaBчЕt[ЬHиx пpoГpaМ

.цисциПлiн.
4.I.5. Беpе yЧaсTЬ B poзpoбцi poзклaдiв зaлliкiв Ta iспитiв i здiйснЮr

кoнTpoЛЬ зa ix дoтpиМaI{I{яM.
4.I.6. ПpoвoдиTЬ .цoПyск сTy,центiв .цo скJIa.цaння зaлiкiв тa iспитiв.
4.I.7. opгaнiЗoByс oблiк yспiшlнoстi стyдентiв Ta вiдвiдyBaIIня ниМи

зaняTЬ' aнaлiз нaBчaJIьнoТ iнфopмaцii Ta poзpoбкa зaxo.цiв щoДo y.цoскoHaJIeнн,I
IIaBЧaIIЬнo.BиxoBнoГo Пpoцесy.

4. 1 .8. opгaнiЗoвyс poбoтy сTиIIен.цiaлlьнoТ кoмiсii IнстиTyTy.
4.I.9. opгaнiЗoByс yЧaсTЬ y зaxoДax щo.цo МaTеpiaльнoгo сTиМyЛIoBaНн.Я

yспiшнoгo нaBЧaння i зpaзкoвoТ пoведiнки стy.Центiв Ta ix сoцiaлlьнoГo
зaбезпеЧeння.

4.I.10. opгaнiзoвyе ПpoBе.цення нaBЧaIIЬниx i виpoбнplчих ПpaкTик,

IIaBчaннJI сTyДентiв poбiтниЧиМ пpoфесiям iз Bи.цaчrro вi.цпoвiдниx .цoкyМентiв
BсTaIIoBЛrIIoГo Деp}кaBнoгo зpaзкa.

4.I.1 1. opгaнiзoвyс квaлiфiкaцiйнy aтестaцiro с3yдeнтiв Зa oсвiтнiми
пp o цp aМ aNIkI п iдгoтo B ки 6 aкaлaвp i в тa м aгi стp i в .

4.I.12. Беpe )rчaсTЬ y пiдгoтoвцi пpoектiв пеpевiдниx нaкaзiв, нaкaзiв
Пpo вiдpaxyBaння, ПoнoBЛенн'l, ПеpеBе.ценнЯ сTy.цrнтiв, нa.цaння aкa.цrмiчнoi
вiдпyстки Ta IIoBTopнoГo кypcy IIaBЧaнн,I.

4.I.13. Беpr уraсTь y пiдГoToBцi пpoектiв нaкaзiв пpo lнaДaLIHЯ сTyДrнTaМ

MontЛивoстi нaBчaT vIc Я з a iнДивiдyaльниМи гpaфiк aNIИ.
4.I.14. Кoop.цинyс пiдгoтoвкy Ta BИДalяlнЯ нaBЧ€tJlЬнo-МеTo.циЧнoГo

зaбезпеЧrнн,l пiдpoздiлaми Iнститyтy.
4.I.15. BнoсиTЬ llpoПoзицii щoДo пiдбopy Тa кoМПЛекTyBaнH,l cкЛa.цy

нayкoBo-Пе,цaгoгiчниx пpaцiвникiв ДЛЯ зaбезпеЧення IIaBЧ€tЛЬtIo-BиxoBIIoгo
Пpoцrсy.

4.I.16. Беpе yчaсTЬ B opгaнiзaцiТ пi,.цвищеннЯ квaлiфiкaцii нayкoBo.
Пе.цaгoгiчниx пpaцiвникiв.

4.I.17. Poзpoбляс Ta pе€tЛiзoвyс зaxoДи щoДo пoлiпlшенн'l пpoфесiйнoi
мaйстеpнoстi фaxiвцiв.

4.I.18. Беpе yЧaсTь y poбoтi пpиймaльнoТ кoмiсiТ УнiBеpсиTеry.
4.I.19. CпiлЬнo з пpиймaлЬнoЮ кoмiоiеro, ценTpoМ дoвyзiвськoi

пiдгoтoBки i нaвч€tЛЬниМ вiддiлoм УнiвеpсиTеTy opгaнiзoByr Ta ПpoBo.цИTЬ
пpoфopiснтaцiйнy poбoтy.

4.I.20. ГIпaнye, opгaнiзoByr i пpoвo,.циTЬ зaсiдaння вченoi тa нayкoBo-
MеTo.цичнoТ Paд Iнститyтy, нayкoBo-MrTo.циЧниx кoнфеpенцiй, HapaД,'
семiнapiв, фopyмiв Toщo.

4.|.21. opгaнiзoвyе poбoтy зi стapoсTaМи ГpyП Ta кypaTopaМИ З fIИTaнЬ
yспiшнoстi i нaвчaльнoi .цисциплiни сTy.центiв.



4.I.22. ЗдiйснЮr .цoпoмory сTy.центськiй Paдi IнститyTy B opгaнiзaцiТ тa
IIpoBе.цrння кyЛЬTyptIo-BиxoBIIиx зaxo.цiв зi стyденTaМи.

4.I.2З. opгaнiзoвyс i пpoBo,циTЬ oлiмпia.ци Зa спецiallЬнoсTяМи'
ПpеДМетнi oлiмпiaди B paМкax Bсеyкpaiнськиx oлiмпia.ц сTy.центiв.

4.I.24. opгaнiзoBye зaбезпrчення 1"laстi сTy/цrнтiв IнсTиTyTy B ЗaГallЬнo.
yнlBepсиTеTсЬкиx кyЛЬTypнo.МaсoBиx Ta сIIopTиBниx з aхo.цaХ.

4.2. flиpектop IнстиTyTy:
4.2.1. Зaтвеp.Щкyr фyнкцioH€LIIЬнi oбoв, ЯЗlкkт' зaсTyПникa ДиpекToPa,

зaвiдyвaчiв кaфeдp тa iншrиx сTpyкTypниx пiдpoздiлiв, BvIДae poзПopя.ц}кeнllя з
Циx ПиTaнЬ.

4.2.2. ГIпaнyе, opГaнiзoвyе i пpoвo.циTЬ зaсi.цaння Bченof paдиIнcтутTyTy
(зa yмoви oбpaш:нЯ ГoЛoBolo BчеHoТ paди).

4.2.З. ПpoвoДИTЬ HapaДИ iз ЗaсTyIIникoМ' зaвiдyвaЧaNIИ кaфедp Ta
кеpiвникaМи lнIшиx сTpyкTypниx пiдpoздiлiв, piшrення якиx MaIoTЬ
p rкoМ eндaцi й нvтiт Хap aкTеp .

4.2.4. ЗaтвеpД)кyс iндивiдyaльнi нaвчaльнi пЛaни Тa гpaфiки нaBЧaнн'I
сTy.цeнтiв, lнaДaе ДoзBoЛи нa IIaBчaння сTy.ценTaМ зa TaкиМи ПЛaнaМи i
гpaфiкaNIИ тa здiйснЮе кotlTpoлЬ зa ik викoнaнняМ.

4.2.5. ПpизнaЧaе, кoмiсiТ ДJIЯ лiквiдaцiТ aкa.цеМiчнoi зaбopгoвaнoстi
сTy.центiв, пiдписyе вiдoмoстi ДЛЯ ПoBTopl{oГo ПrpеgкJIaДaHHЯ aкa.цeМiчниx
зaбopгoBaIloстей, кoIITpoЛIor .цoTpиМaння тrpмiнiв ix лiквiдaцiТ пeprскЛa.цaНHЯ
сTy,.цeнTaMи деннoТ Ta зaoчнoi фopми IIaBчaнн,I' вiзyе ЗaЯBkt стy.Центiв нa
ПrprскJIaДaTIHЯ сTy.цrнTaМи BиПyскниx кypсiв iспитiв нa BиIцy oцiнкy.

4.2.6. Ha.цaе .цoЗBoлИ Ha вiдвiдyBaнHЯ лекцiй з ЕIaBч€шЬниx .цисциПлiн зa
iндивiдyaЛЬниМ гpaфiкoм.

4.2.7. Bизнaчaе aкa.цеМi.rнy piзницlo oсвiтнix пpoГpaМ сTyденTaМ,
ПеpeBе.цrниМ aбo ПotloBЛrниМ нa HaBчaння' aбo Пprтен.цеHтaМ нa пеprBе.ценн'I
Чи ПoнoBЛeннЯrra нaBЧaIIIIя B Iнститyтi.

4.2.8. Гoтyr Пo.цaння Ta кJIoIIoTaHHЯ кеpiвницTBy УнiвеpсиTrTy щoДo
пpиiIнятя Ta oбpaння пpaцiвникiв Iнститyтy Ha IIoсa.ци пpoфесopсЬкo.
BикЛa,.цaцькoГo скЛa.ц У T a .цoпoмiжнoгo Пеpсoн aЛУ Iнститyтy.

4.2.9. КoнтpoлЮс дiяльнiсть кaфедp, iншиx сTpyкTypних пiдpoздiлiв
Iнститyтy.

4.2.10. Бepе yЧaсTЬ У poбoтi кoмiсiй з пpийoмy BсTyIIниx 1спиT1B .Цo
aспipaнTУPИ, кaнДи,.цaTсЬкиx мiнiмyмiв Ta y poбoтi квaлiфiкaцiйниx кoМiсiй з
BиПyскy бaкaлaвpiв i мaгiстpiв.

4.2.1 1. Пpе.цсTaBЛяе IнстиTyT y зoвнiшrнix зв'язкax.
4.2.I2. Bvтpiшlyс iнrшi IIиTaння Iнститyтy згi.цнo iз зaкoнo.цaBсTBoM

Укpaiн 14 Ta Cтaтyтoм УнiBеpсиTеTy.
4.2.13. Biзyе:
a) плaни Ta oбсяги BиДaння (пoшиpення) нayкoBиx Ta IIaBЧajIЬI{o-

МеToДичниx
мaтepiaлriв;

poзpoбoк Iнститyтy, HaДaс, .цoзBoЛи Ha ДpyкyB aHHЯ Taких

б) пеpспективнi ПЛaни poбiт кaфедp Ta poбoui ПЛaни кaфeдp нa
IIaBЧaЛьниiт piк;



в) звiти кaфедp Зa IIaBчaльниЙ piк;
г) iндивiдyalrьнi плaни BикЛaдauiв кaфедp;
д) педaгoгiчне нaBaнTalкення кaфедp нa нaBЧaлъниilpiк;
е) нaв.laльнi ПЛaни пiдгoтoBки aспipaнтiв зa вiдпoвi.цними нayкoBvlNIvI

спецiaлЬнoсTяIuи.
4.2.I4. ЗaтBrp.цх(yr ПepеЗapaxyBaннЯ пpедмeтiв сTy.цrнTaM' щo

ПеprBo ДЯTЬcЯ Чи Пpo.цoB}кyloTЬ пo.ц€lЛЬшe нaBчaHня aбo ПoнoBЛення y склaдi
сTyДентiв IнсTиTyTy.

4.2.15. opгaнiзyс тa кoop.цинyr ПpoвeДення випpoбyBaнЬ ДЛЯ BсTyПy B
Iнститyт, беpе )ДIaсTЬ У poбoтi пpиймaльнoi кoмiсiТ, здiйсHlor кoнTpoлЬ Зa
.цoTpиMaHняМ пpaBил BсTyIIy в IнстиTyT Ta BиПyскoм бaкaлaвpiв i мaгiстpiв.

4.2.16. opгaнiзyе poбoтy кypaтopiв iз сTapoсTaNlkl aкa,цеMiчниx ГpyП з
ПиTaHЬ yспiшrнoстi i нaвчaльнoТ .цисциПлiни сTy.цeнтiв.

4.2.17. opгaнiзye Ta IIpoBoДиTЬ oлiмпia.цvlЗaспецiaлЬнoсTяМи, пpr,.цметнi
oлiмпiaДи B paмкax BсеyкpaТнськиx oлiмпiaд.

4.2.18. opгaнiзye Ta ПpoBo/циTЬ кyЛЬTypнo.BиxoBIIy poбoтy сepе.ц
сTy.центiв IнсTиTyTy.

5. ПPABA

Пpaвa, щo нa.цaнi IнсTиTyTy, pеalliзУr ДI4peкTop lнститyтy, a Taкoж йoгo
зaсTyIIник, згiднo iз ЗaTBеp.ЩкrниМи Пoсa.цoBиMи iнсщyкцiями Ta poзПoдiлoм
oбoв'язкiв.

ПpaцiвHk|КИ Iнстиryтy МaIoTЬ ПpaBo Ha iнфopмaцiro, щo сToсyrTЬся
Bикoнaння слyжбoBиx oбoв,язкiв, нa oxopoнy пpaцi, кopисTyBaIIHя теxнiкoro,
бiблioтекoЮ.

,{иpектop IIaBЧ€tJIЬнo- нayкoBoгo Iнс Tk|TУTУ енеpгеTики Мaе ПpaBo :
5.1. Bнoситk| Ha poзГЛЯД prкToPo, Пpopектopiв ПpoпoзицiТ З ПиTaHЬ, Щo

Bxo.цяTЬ ,.цo кoMIIrTенцiТ нaBчЕшЬHo-нayкoBoГo Iнститyтy, a Taкoж пiдбopy i
poзсTaнoBки кaдpiв.

5,2. Bнoсити ПpoПoЗицiТ щoдo .цiяльнoстi iншиx сTpyкTypних
пiдpoздiлiв УнiвеpсиTеTy.

5.3. laвaти пiдлeглиM llpaцiвникaм Iнститyтy вкaзiBки, щo сToсyIoTЬся
poбoти IнститyTy i r oбoв'язкoBиNIvI ДЛЯ Bикoнaння.

5.4. Maе ПpaBo пiдписy:
a) для oфopмЛення сTy.цrнтсЬкиx квиткiв, зaлiкoBиx кншкoк;
6) для вiзyвaння .цoгoвopiв нa пi.цгoToBкy фaxiвцiв в Iнотитyтi;
в) для вiзyвaння .цoкyМентiв сTy.ценTaМ, щo виbкдrкaloTЬ зa кopДoн Ta

iншиx .цoкyментiв сTy.цeнтiв, щo IloTpебyroть пoсвiдЧrння ПrчaTкolo;
д) для yкJla.цaння yГoД Пpo спiвpoбiтництвo i пapTIIеpсTBo, Hе ПoB'яЗaHиХ

з Bикoнaнн;IМ фiнaнсoBo.ГpoшIoBиx зoбoв,язaнЬ' з iнстиTyTaМи УнiвеpcиTrTy
Ta iншими ЗBo, ПpaвooxopoннИI\ЦvI opГallaМИ, гpoМaДсЬкиМи opгaнiзaцiями,
iншими iнстaнцiяMи.



б. BIДIIOBIДAЛЬI{IсTЬ

6.1. flиpектop i пpaцiвники IнститyTy нrсyть вiдпoвi.цaльнiсть зa:

безпеки, BиМoГ oxopoни Пpaцi пiд.laс poбoTи; 3a неBикoнa}IH,I свoik oбoв'язкiв
з ПиTaнЬ oxopoни пpaцi Мo}ке пpиTяГaTkIcЯ .цo .цисциПлiнapнoТ,
a.цмiнiоTpaTИBнoi, мaтepiaльнoТ i кpимiнaльнoТ вiдпoвi.цaльнoстi згi.цнo iз
чинниN,I зaкoнo.цaBсTBoм Укp aiни;

ПpaвoПopyшеннЯ' з,.цiйсненi B Ilpoцeсi свoсi Дiяльнoстi B Межax,
Bизнaчrниx Чиt{ниМ aдмiнiсTpaTиBIIиМ, кpимiн€lJlЬниМ i цивiльним
зaкoнo.цaBсTBoм Укp aiни;

ПopyшeнHя ПpaBиЛ з oxopoни пpaцi Ta ДiТ, щo ПpизBoДяTЬ .цo
IIaHесeння збиткiв УнiвepсиTeTy.

6.З. Ha всiх piвняx, Дo виpiшryeTЬся ПиTaIIнlI .цiяльнoстi Iнститyтy,

.циpекTop беpе безпoсеpе.цню уIaсTЬ.



7. BзA€MOBIДIIOсиLIJуI

BзaeмoвiднoсvIшvI бyдyroтЪcЯ Ha Bзarмopoзyмiннi тa твop.liй спiвпpaцi з
ПlДpoЗД.lЛaМи

Haзвa пiдpoздiлy
Питaня, Зa ЯКИми будyloTЬсЯ

BзarMoвi.цнoсvIlнИ

HaвчaлЬнo.Meтoди.rний
ценTp зaбезпеЧеtIHя якoстi
вищoТ oсвiти

oсвiтнiй пpoцес

ФaкyльTrTи Ta нaBЧ€шЬнo.
I{ayкoBиЙ iнcтиTyT
ДИcTaшцiйнoТ oсвiти
УнiвеpсиTrTy

HaвчaлlЬнo-Bиxoвний Пpoцrс

Кaфeдpи УнiвеpсиTeTу HaвчaлlЬtIo.BиxoBIIa Ta нayкoBa poбoтa

AдмiнiсTpaTиBIIo-
Гoспo.цapсЬкиiт тa
виpoбничlлil вiддiл

Maтеpi€lJIЬIIo-Tеxнiчне зaбезПrЧеннЯ
HaBчaJIЬнoГo ПpoцrсУ Ta нayкoBoi дiяльнoстi

Biддiл кaДpiв Пiдбip Ta poзсTaIIoBкa кaДpiв
Biддiл фiнaнсУBalнгrЯ Ta
бyxгaлTepсЬкoГo oблiку

Мaтеpi€tЛЬнe зaбезпеченнЯ IIaBчaJIЬнoгo
ПpoцeсУ Ta нayкoBoi дiяльнoстi

Пiдpoздiл нayкoBo-
Пr.цaГoгiчнoi i виxoвнof
poбoти

Bиxoвнa poбoтa

Пpийм€tJlЬнa кoмiсiя
ПpийoМ сTy.центiв нa нaBчalнн.Я)
Пpo ф op iснтaцi Йъla poбoтa

CтyденTсЬкe мiстечкo
ПpoхrиBaнн'l сTy,.цrнтiв y ГypToжиTкaх'
зaбезпеЧeнн'l yМoB ДIтЯ сaМoсTiйнoi poбoти
стyдeнтiв

B . o,.циpекTopa l{aBч€tJlЬнo.нayкoBoГo
iнститyTy еIIеpгеTики

ПoГoДЖЕHo:

Пpopектop з IIaBчaльнoТ poбoти

ПpopекTop З нayкoвo.Пе.цaгoгiчнoi
1 BиxoB}Iol po0oTи

- -"-\ ,
с ..>,hоF."э ""2 Л.M. NIихaiтлoBa

ЮpискoнсyлЬT


