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м. Харків - 2010
1.   Загальна частина
     1.1. Даний Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Української інженерно-педагогічної академії (далі – Академії), створеної відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.94 р. № 592 «Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів».

    1.2. Місцезнаходження Української інженерно-педагогічної академії: 61003, м. Харків-003, вул. Університетська, 16.
Телефони: (057) 712-78-62, 733-79-44; Е-mаі1: rеktor@uіра.kharkov.uа

     1.3. Основними напрямками діяльності академії є: підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для освіти, енергетики, металургії, електроніки, машинобудування, гірничої, радіотехнічної, хімічної, легкої, поліграфічної промисловості та інших галузей народного господарства.

     1.4. Головними завданнями Академії є:

1.4.1. Здійснення освітньої діяльності певного напрямку, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів – бакалавр, спеціаліст, магістр за ліцензованими та акредитованими напрямами та спеціальностями, в тому числі іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами та спеціальностями.
1.4.2. Здійснення підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами 
         (спеціальностями).
1.4.3. Забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою.
1.4.4.  Здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, у  тому числі іноземних громадян.
1.4.5.  Здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація.
1.4.6. Вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників.
1.4.7. Здійснення наукової і науково-технічної, творчої, мистецької, видавничої, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності.
1.4.8. Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,       виховання осіб, які навчаються в Академії, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.
1.4.9.   Підвищення освітньо - культурного рівня громадян.
1.4.10. Здійснення підготовки фахівців з робочих спеціальностей.

    1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від 07.05.2009 року протокол № 77 (наказ МОН України від 12.06.2009 р. № 2411-л), Українська інженерно-педагогічна академія віднесена до вищих навчальних закладів IV (четвертого) рівня акредитації, має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр (в т.ч. іноземних громадян).

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

     1.7. Академія здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

     1.8. Структурні  підрозділи  Академії, у тому числі відокремлені території,  створюються  відповідно  до  законодавства  та  головних  завдань  діяльності Академії і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Академією.
1.8.1. Структурними підрозділами Академії є кафедри, факультети, наукова бібліотека, аспірантура, науково - дослідна частина, лабораторії, навчально-методичний відділ, комп'ютерні та інші інформаційні центри, виробничі структури та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

          1.8.2. Кафедра:

1.8.2.1. Базовий структурний підрозділ Академії, що здійснює навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін;
1.8.2.2. Здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом;
1.8.2.3. Створюється рішенням Вченої ради Академії за умови, що до її складу входить не менше п'яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше, ніж три з них мають науковий ступінь або вчене звання;
1.8.2.4. Очолюється завідуючим кафедрою, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою Академії строком на п'ять років і з яким укладається контракт.

1.8.3. Факультет:

1.8.3.1. Основний організаційний і навчально-науковий підрозділ Академії.
1.8.3.2. Об'єднує відповідні кафедри і лабораторії;
1.8.3.3. Створюється рішенням Вченої ради Академії за умови, що до його складу входить не менше, ніж три кафедри і на ньому навчається не менше, ніж 200 студентів денної (очної) форми навчання;
1.8.3.4. Може створюватися поза місцем розташування Академії в іншій місцевості. Створення таких факультетів здійснюється за рішенням Міністерства освіти і науки України.
1.8.3.5. Очолюється деканом факультету, який обирається Вченою радою факультету і з яким укладається контракт.

1.8.4. Факультети та інші структурні підрозділи Академії не є юридичними особами.
1.8.5. Факультетам, розташованим за межами м. Харкова, може бути надано право здійснювати фінансово-господарчу діяльність (мати власну печатку, коди державної реєстрації, реєстраційні та розрахункові рахунки в органах Держказначейства України, інші реквізити за місцем знаходження) згідно з дорученнями ректора Академії і на підставі  доручень.
1.8.6. Фінансові операції між Академією та цими підрозділами здійснюються у відповідності до чинного законодавства шляхом перерахунків відповідних коштів на розрахункові рахунки, відкриті за місцем їх знаходження в органах Держказначейства.
1.8.7. Структурні підрозділи Української інженерно-педагогічної академії функціонують відповідно до окремих положень, які розробляються згідно з чинним законодавством. Структурними підрозділами академії є:

1.9. Факультети та кафедри:

                1.9.1. Енергетичний факультет:
      1.9.1.1. Кафедра електроенергетики.
                      1.9.1.2. Кафедра теплоенергетики та енергозбереження.
                      1.9.1.3. Кафедра іноземних мов.

         1.9.2.  Факультет інтегрованих технологій в виробництві та освіті:
            1.9.2.1. Кафедра інтегрованих технологій в машинобудуванні та 
зварювального виробництва.
1.9.2.2. Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем.
                      1.9.2.3. Кафедра опору матеріалів і теоретичної механіки.

          1.9.3.  Факультет стандартизації та поліграфічного виробництва:
1.9.3.1. Кафедра поліграфічного виробництва і комп’ютерної графіки.
1.9.3.2. Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації.
1.9.3.3. Кафедра загальної та експериментальної фізики.
1.9.3.4. Кафедра вищої та прикладної математики.
1.9.3.5. Кафедра теоретичної  та загальної електротехніки.


                  1.9.4.   Технологічний  факультет:
1.9.4.1. Кафедра технологій  і дизайну.
1.9.4.2. Кафедра хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій.
1.9.4.3. Кафедра технології харчової промисловості.
1.9.4.4. Кафедра фізичного виховання.

                  1.9.5.  Факультет комп’ютерних технологій в управлінні  та навчанні:
1.9.5.1. Кафедра інформатики та комп’ютерних технологій.
1.9.5.2. Кафедра систем управління технологічними процесами і 
об’єктами.
1.9.5.3. Кафедра радіоелектроніки і комп’ютерних систем.

1.9.6.   Факультет економічних, управлінських та освітніх технологій:
1.9.6.1. Кафедра економіки підприємницької та освітньої діяльності. 
1.9.6.2. Кафедра менеджменту.
1.9.6.3. Кафедра українознавства і політології;
1.9.6.4. Кафедра креативної педагогіки та інтелектуальної власності.
1.9.6.5. Кафедра психології,  філософії та освітніх технологій.
1.9.6.6. Кафедра педагогіки та методики професійного навчання.

1.9.7.  Електротехнологічний факультет (міста Артемівськ і Слов’янськ):
1.9.7.1. Кафедра електромеханічних систем.
               1.9.7.2. Кафедра електроніки та комп’ютерних технологій систем управління.
1.9.7.3. Кафедра економіки підприємства і  менеджменту.
1.9.7.4. Кафедра загальнонаукових дисциплін.
1.9.7.5. Кафедра загальноінженерних дисциплін.
1.9.7.6. Кафедра хімічної технології неорганічних речовин.

                  1.9.8.  Гірничий факультет (місто Стаханов):
1.9.8.1. Кафедра загальноінженерних  дисциплін.
1.9.8.2. Кафедра загальнонаукових дисциплін.
1.9.8.3. Кафедра соціально-економічних та педагогічних  дисциплін.
1.9.8.4. Кафедра гірничої електромеханіки.
1.9.8.5. Кафедра технології гірничого виробництва.


1.10. Підрозділи Академії:

1.10.1. Науково-дослідна частина.
                  1.10.2. Наукова бібліотека.
                  1.10.3. Інформаційно-обчислювальний центр.
                  1.10.4. Навчально-методичний відділ.
1.10.5. Відділ кадрів.
1.10.6. Канцелярія і архів.
1.10.7. Відділ охорони праці .
1.10.8. Відділ військового обліку.
1.10.9. Відділ міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри.
1.10.10. Бухгалтерія.
1.10.11. Аспірантура і докторантура.
1.10.12. Навчально-виробничі майстерні.
1.10.13. Адміністративно-господарча частина
1.10.14. Дільниця  множувальної техніки.
1.10.15. Експлуатаційно-технічний відділ.
1.10.16. Відділ матеріально-технічного постачання.
1.10.17. Спільна з інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України навчально-методична лабораторія з проблем інженерно-педагогічної освіти.
1.10.18. Ремонтно-будівельна група.
1.10.19. Автотранспортна група.
1.10.20. Стадіон «Гарт».
1.10.21. Спортивно-оздоровчий табір «Буймерівка».
1.10.22. Підготовчі курси.
1.10.23. Студентська їдальня.
1.10.24. Культурний центр.
1.10.25. Юридичний відділ.
1.10.26. Центр підготовки іноземних громадян.
1.10.27. Центр інформаційних технологій.
1.10.28. Гуртожитки № 1,2,3 у м. Харкові та № 1,2 у м. Стаханові.
1.10.29. Центр післядипломної освіти.
1.10.30. Харківський професійний ліцей швейного виробництва та побуту.
1.10.31. Корпус  Помірки-27

2. Права та обов'язки Власника

    2.1. Центральним органом виконавчої влади, якому підпорядковується Академія, є Міністерство освіти і науки України.
    2.2.   Міністерство освіти і науки України:
2.2.1. Здійснює аналітично-прогностичну діяльність у галузі вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку праці на стан вищої освіти, формує напрямки взаємодії з іншими ланками освіти, стратегічні напрямки розвитку вищої освіти відповідно до науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти.
2.2.2. Бере участь у формуванні державної політики у галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки кадрів.
2.2.3. Розробляє програми розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти.
2.2.4.Визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення Академії.
2.2.5.	Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування.
2.2.6. Здійснює ліцензування та акредитацію Академії.
2.2.7.	Здійснює встановлення відповідності документів про вищу освіту та вчені звання.
2.2.8. Формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою.
2.2.9. Сприяє працевлаштуванню випускників Академії.
2.2.10. Затверджує правила прийому до Академії.
2.2.11. Затверджує Статут Академії.
2.2.12. Організовує вибори, затверджує та звільняє з посади ректора академії.
2.2.13. Організовує атестацію науково-педагогічних працівників з метою присвоєння їм вчених звань.
2.2.14. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

3.	 Обсяг цивільної правоздатності Академії

3.1. Цивільна правоздатність Академії виникає з моменту реєстрації цього Статуту і складається із його прав та обов'язків.
     3.2.  Академія має право:
3.2.1. Визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів освіти четвертого рівня акредитації.
3.2.2. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до наданих ліцензій у т.ч. іноземних громадян.
3.2.3. Визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності.
3.2.4. Готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих міністерств,   підприємств,   установ,   організацій   незалежно   від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами із громадянами.
3.2.5. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, самостійно встановлювати контакти і укладати договори з навчальної, науково-методичної, наукової і комерційної діяльності з зарубіжними вузами і іншими організаціями (фірмами) зарубіжних країн, здійснювати з ними  імпортно-експортні операції згідно з діючим законодавством.
3.2.6. Створювати у відповідності до «Положення про державний вищий навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074, на своїй  базі  навчальні та навчально-наукові виробничі комплекси, підрозділи підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів та інші.
3.2.7. Залучати за сумісництвом та на умовах погодинної оплати до навчальної, наукової роботи викладачів, наукових співробітників,     фахівців, службовців, робочих, в тому числі й зі сторонніх організацій, згідно з чинним законодавством.
3.2.8.  Визначати структуру і план прийому студентів:
3.2.8.1.  Встановлювати тривалість навчання.
3.2.8.2. Розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності.
3.2.8.3. Організовувати конференції, симпозіуми і т. ін.  (республіканські та міжнародні  заходи  за  погодженням  з  Міністерством  освіти   і   науки України).
3.2.8.4. Вступати у кооперацію з іншими організаціями, створювати і вступати в різні асоціації, в т.ч. із зарубіжними партнерами.
3.2.8.5. Присвоювати і присуджувати вчені ступені і звання у встановленому  порядку.
3.2.8.6. Користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з чинним законодавством.
3.2.8.7. Отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів.
3.2.8.8.  Отримувати   за  результатами   акредитації  додаткові   права   та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.
3.2.8.9. У встановленому порядку здавати в оренду будинки,    споруди, приміщення, передавати з балансу на баланс, продавати транспортні засоби, інвентар,   прилади   і   обладнання,   книги,   матеріали,   а  також списувати їх з балансу.
3.2.8.10. Встановлювати в прямих договорах з підприємствами взаємоузгодженні суми грошової компенсації за підготовку спеціалістів  відповідно до чинного законодавства.
3.2.8.11. Створювати у відповідності до законодавства фонд науково-технічного і соціального розвитку, фонд матеріального заохочення, форми та системи заробітної плати працівників, а також обирати напрямки використання коштів на оплату праці у відповідності з трудовим внеском колективу і кожного працівника згідно з чинним законодавством.
3.2.8.12. Залишати у своєму розпорядженні та використовувати на розширення матеріально-технічної і соціальної бази кошти від реалізації, здавання в оренду невикористаних приміщень, обладнання, інвентарю, матеріалів і інших ресурсів згідно з чинним законодавством.
3.2.8.13.  Купувати, орендувати, замовляти за рахунок виділених їй фондів (коштів), або своїх власних коштів необхідне обладнання й інші матеріальні ресурси у державних та інших підприємствах (організаціях).
3.2.8.14. Визначати порядок і розміри преміювання працівників, з огляду на ефективність і якість їхньої праці в межах фонду оплати праці (фонду заробітної плати, фонду матеріального заохочення відповідно до Положення про преміювання, що затверджено ректором Академії, та погоджено з первинною профспілковою організацією: «Положення про соціальний захист, матеріальну допомогу та преміювання студентів, аспірантів, докторантів», «Положення про преміювання та матеріальну допомогу професорсько-викладацького, навчально-допоміжному та адміністративному персоналу Української інженерно-педагогічної Академії».
3.2.8.15.  Встановлювати за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) надбавки за високі творчі і виробничі показники в роботі, особистий внесок у підвищення якості проведених заходів, виконаних робіт (послуг), росту доходів і доплату за суміщення професій, посад (без переліку таких), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, а також за виконання крім основної роботи обов'язків тимчасово відсутніх працівників згідно з діючим законодавством.
3.2.8.16. Самостійно планувати та розвивати пошукові й фундаментальні дослідження у межах додаткових позабюджетних асигнувань.
3.2.8.17.  Самостійно розпоряджатися усіма видами асигнувань.
3.2.8.18. Фінансувати за найбільш високими нормативами, що встановлюються щорічно у межах коштів, передбачених міністерствами і відомствами на підготовку кадрів.
3.2.8.19. Користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих закладів освіти.
3.2.8.20.  Розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів.
3.2.8.21.	Укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства.
3.2.8.22.  Проводити видавничу справу, яка включає видавничу діяльність, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції.
3.2.8.23.  Проводити конференції.
3.2.8.24. Створювати у встановленому порядку структурні підрозділи.
3.2.8.25.  Брати участь у діяльності міжнародних організацій.
3.2.8.26. Використовувати дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння для навчальних та науково-дослідницьких цілей.
3.2.8.27. Здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів.
3.2.8.28.  Організовувати у встановленому порядку госпрозрахункові підрозділи, підприємства для надання послуг організаціям і громадянам, затверджувати розрахунок вартості з надання їм різних платних послуг (ремонт, ксерокопіювання, тощо), що є складовою кошторису Академії.
3.2.8.29. Виробляти і реалізовувати різного роду товарну продукцію в тому числі разом з вітчизняними і зарубіжними підприємствами і фірмами.
3.2.8.30. Застосовувати різні організаційні форми господарювання, впроваджуючи економічні методи управління згідно з чинним законодавством.
3.2.8.31. Представляти співробітників Академії до урядових нагород, почесних грамот за вагомий внесок у справу підготовки спеціалістів, значні наукові дослідження.
3.2.8.32. Самостійно приймати необхідні рішення і здійснювати дії, якщо вони не суперечать діючому законодавству.
3.2.8.33.  Самостійно створювати у своїй структурі навчальні заклади, кафедри, факультети і наукові установи різних типів тощо у межах асигнувань, передбачених у бюджеті на фінансування цих навчальних закладів і установ та за рахунок спеціальних коштів.
3.2.8.34. Здійснювати надання платних послуг, перелік яких затверджується «Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належить до державної та комунальної форми власності», затвердженого Постановою Кабінетів Міністрів України  від 27.08.2010 р. № 796.
													
    3.3.    Академія зобов'язана:
3.3.1. При визначенні стратегії своєї діяльності враховувати державне замовлення та інші договірні зобов'язання на підготовку фахівців на рівні державних стандартів.
3.3.2. Забезпечувати своєчасну оплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
3.3.3. Здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання.
3.3.4. Здійснювати оперативну діяльність для матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи.
3.3.5. Забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного законодавства.
3.3.6.  Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
3.3.7.    У своїй діяльності суворо дотримуватись всіх законодавчих та нормативних актів держави, які стосуються діяльності вищих навчальних закладів, а також наказів Міністерства освіти і науки України.
3.3.8. Проводити науково-дослідні роботи як за рахунок держбюджетних так і за рахунок спеціальних коштів Академії.
3.3.9.     Проводити організаційні заходи по вдосконаленню  стратегії та практики керівництва всіма напрямками діяльності Академії.
3.3.10. Проводити виховну роботу серед студентів всіх форм навчання з метою підвищення патріотичного виховання, культури та свідомого ставлення до праці.
3.3.11.  Здійснювати заходи по соціальному захисту співробітників та студентів Академії з метою поліпшення їх матеріального добробуту та відпочинку.
3.3.12. Дбати про підвищення наукового та педагогічного рівня професорсько-викладацького складу, та підвищення кваліфікації навчально-допоміжного персоналу.
3.3.13.  Розвивати міжнародне співробітництво, здійснювати заходи по встановленню двосторонніх взаємовигідних договорів з іноземними партнерами в галузі навчальної, науково-дослідної, методичної роботи.
3.3.14. Проводити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до діючого законодавства.
3.3.15. Забезпечувати заходи щодо зберігання та раціонального використання майна Академії, земельних ділянок, закріплених за нею, здійснювати контроль за ефективністю їх використання.

       3.4. Права та обов'язки науково-педагогічних працівників та осіб, що навчаються у вищому навчальному закладі, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти. 
3.4.1.Науково-педагогічні працівники мають право на:
3.4.1.1.   Захист професійної честі та гідності.
3.4.1.2. Вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів.
3.4.1.3. Проведення наукової роботи в Академії, якою є підготовка дисертацій (докторських, кандидатських), монографій, індивідуальна науково-педагогічна діяльність.
3.4.1.4. Участь у громадському самоврядуванні, тобто у формуванні та роботі загальних зборів (конференцій) трудового колективу Академії.
3.4.1.5. Участь у об'єднаннях громадян, до яких належать різного роду асоціації, спілки та інше.
3.4.1.6.  Забезпечення житлом.
3.4.1.7. Одержання тимчасового службового житла в гуртожитку Академії за його наявності.
3.4.1.8.  Одержання державних стипендій.

3.4.2.	Науково-педагогічні працівники зобов'язані:
3.4.2.1. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію.
3.4.2.2. Забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності.
3.4.2.3. Додержуватись норм педагогічної етики та моралі, вимог нормативно-правових актів, що регламентують освітню діяльність, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Академії.
3.4.2.4.  Прищеплювати особам, які навчаються в Академії, любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.
3.4.2.5.  Коло обов'язків кожного працівника за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку, положеннями і Правилами внутрішнього розпорядку Академії та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються.
3.4.2.6. Невиконання або недотримання науково-педагогічними працівниками своїх обов'язків може призвести до застосування до них у встановленому порядку заходів юридичної відповідальності.
3.4.2.7. Науково-педагогічні працівники, які приймаються для роботи в Академії на умовах сумісництва на 0,5 та 0,25 посадового окладу, зараховуються на відповідну посаду строком до одного року шляхом укладання контракту або строкового договору без проходження конкурсу.

3.4.3. Студенти, які навчаються в Академії мають право:
3.4.3.1. На вибір форми навчання - денної (очної), заочної. 
3.4.3.2.Брати участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, на представлення своїх робіт для публікацій.
3.4.3.3. На обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом.
3.4.3.4. На участь у формуванні індивідуального навчального плану, який складається на кожен навчальний рік на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентами з обов'язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки.
3.4.3.5.  На безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту.
3.4.3.6.  На трудову діяльність у поза навчальний час.
3.4.3.7. На додаткову відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням.
3.4.3.8. Користуватись навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Академії.
3.4.3.9. На безкоштовне користування в Академії бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, методичних та інших підрозділів Академії.
3.4.3.10. На моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній, культурно-масовій та спортивній  роботі.
3.4.3.11. На канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів, згідно з графіком організації навчального процесу.
3.4.3.12. Брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виробного процесу, а також призначення стипендій, організацій дозвілля, побуту, оздоровлення, науково-дослідній роботі.
3.4.3.13. Брати участь в об'єднаннях громадян, до яких належать різного роду асоціації, спілки та інше.
3.4.3.14. На участь у діяльності органів громадського самоврядування Академії та факультетів, Вченої ради Академії та факультетів, органів студентського самоврядування.
3.4.3.15.	На захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.

3.4.4. 	Для студентів, які навчаються за денною (очною) формою навчання:
3.4.4.1.  Пільговий проїзд у транспорті  згідно з законодавством.
3.4.4.2.  Забезпечення гуртожитком, згідно з положенням про гуртожиток.
3.4.4.3. Отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили осіб на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.
3.4.4.4.  Участь у конкурсах, спортивних змаганнях та інше.

3.4.5.	Студенти Академії зобов'язані:
3.4.5.1. Додержуватись норм законів, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Академії;
3.4.5.2.     Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

3.4.6.  Працевлаштування випускників Академії:
3.4.6.1. Якщо випускники навчалися за власні кошти, то вони вільні у виборі місця роботи.
3.4.6.2. Випускники, які навчалися за державним замовленням і яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, ректором Академії та випускником.
3.4.6.3. Якщо випускники навчалися за кошти третіх осіб, то їх працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.  

3.4.7. Докторанти та аспіранти мають право:
3.4.7.1. На безпечні і нешкідливі умови навчання і праці.
3.4.7.2. На забезпечення впорядкованим житлом – у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням – на час навчання за умови сплати вартості користування житлом самим аспірантом або докторантом (іногороднім).
3.4.7.3. При навчанні з відривом від виробництва за державним замовленням – на забезпечення іногородніх місцем у гуртожитку. При цьому сплату вартості користування житлом за час навчання здійснює сам аспірант або докторант.	
3.4.7.4. На працевлаштування після успішного закінчення навчання згідно з типовою угодою (у разі зарахування на навчання за державним замовленням) або контрактом (у разі навчання поза державним замовленням).
	
3.4.8. Докторанти та аспіранти зобов’язані:
3.4.8.1. Дотримуватися вимог законодавства, моральних та етичних норм поведінки.
3.4.8.2. Глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальнокультурний рівень.
3.4.8.3.  Опановувати методологією проведення наукових досліджень.
3.4.8.4. Своєчасно виконувати індивідуальні плани роботи над дисертацією.
3.4.8.5. Звітувати про хід виконання дисертації на засіданнях кафедри, Вченої ради Академії.
3.4.8.6.  У встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої Вченої ради.
3.4.8.7. Дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього розпорядку Академії.

    3.5.    Науково-педагогічним    працівникам    та    особам,    що   навчаються, надаються такі додаткові права та обов'язки:
3.5.1.   Обирати і бути обраними до Вченої ради Академії, факультету.
3.5.2. Брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління та самоврядування питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності Академії.
3.5.3.	Брати участь у конкурсах на заміщення посад науково-педагогічних кадрів.
3.5.4.	Користуватись лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотекою, соціально-побутовими послугами Академії.
3.5.5.	Працювати за сумісництвом або у тимчасових творчих колективах.
3.5.6.	Бути представленими до нагородження державними нагородами, на присвоєння державних стипендій, почесних звань,  відзнак тощо.

4.	Управління Академією, права та обов'язки ректора Академії

   4.1.	Управління Академією здійснюється на основі принципів:
4.1.1.	Автономії та самоврядування.
4.1.2.	Розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства освіти і науки України, органів управління вищою освітою, ректора Академії та структурних підрозділів Академії.
4.1.3.	Поєднання колегіальних та єдиноначальних засад.
4.1.4.	Незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

      4.2.	 Автономія  та  самоврядування   Академії  реалізується     відповідно  до законодавства і передбачає право:
4.2.1.	Самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу.
4.2.2.	Приймати на роботу науково-педагогічних та інших працівників.
4.2.3.	Надавати додаткові освітні послуги.
4.2.4. Самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової та науково-виробничої діяльності.
4.2.5. Створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, кафедри, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, територіально відокремлені, та інші структурні підрозділи.
4.2.6.	Брати участь у роботі міжнародних організацій.
4.2.7.	Запроваджувати власну символіку та атрибутику.
4.2.8.	Звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення.
4.2.9.	Безстроково та безоплатно користуватися виділеними земельними ділянками в межах норм, визначених Земельним кодексом України.
4.2.10. На підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями.


     4.3.   Безпосереднє   управління   діяльністю  Академії здійснює його керівник - ректор.

4.4.	Ректор Академії в межах наданих йому повноважень:

4.4.1.	Вирішує питання діяльності Академії, затверджує його структуру і штатний розклад.
4.4.2.	Представляє Академію у державних та інших органах, установах, організаціях, підприємствах за її межами.
4.4.3.	Видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання структурними підрозділами і всіма працівниками  Академії.
4.4.5.	Є розпорядником майна і коштів Академії.
4.4.6.	Контролює виконання кошторису, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські та казначейські  рахунки.
4.4.7. 	Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Академії.
4.4.8.	Контролює забезпечення охорони праці, дотримання законності та порядку в межах Академії.
4.4.9. 	Визначає функціональні обов'язки працівників Академії.
4.4.10.  Формує контингент студентів Академії
4.4.11. Відраховує із Академії та поновлює на навчання студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються; відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються за погодженням з органами студентського самоврядування.
4.4.12.  Контролює виконання навчальних планів і програм.
4.4.13.	 Контролює дотримання всіма підрозділами Академії штатно-фінансової дисципліни.
4.4.14.  Забезпечує дотримання службової та державної таємниці.
4.4.15. Здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів, організовує побутове обслуговування студентів і працівників Академії.
4.4.16. Разом з профспілковим комітетом подає на затвердження загальним зборам (конференції) трудового колективу Академії Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх; забезпечує додержання умов колективного договору.
4.4.17.  Відповідно до Статуту Академії може делегувати частину своїх повноважень проректорам та керівникам структурних підрозділів.
4.4.18. Відповідає за проведення освітньої діяльності в Академії, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, виконання програм соціального розвитку колективу та виконання екологічної програми.
4.4.19.  Самостійно визначає свій робочий розпорядок і доповідає про це Міністерству освіти і науки України.
4.4.20. Накладає на працівників стягнення у відповідності до законодавства України.
4.4.21.  Забезпечує впровадження новітніх інформаційних технологій навчання, посилення ролі самостійної роботи студентів, створення комплексу дидактичних засобів для її організації.
4.4.22. Для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту ректор Академії створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.
4.4.23. За погодженням із Вченою радою Академії призначає та звільняє з посади директора Наукової бібліотеки.
4.4.24. За погодженням з Міністерством освіти і науки України призначає та звільняє з посади проректорів та головного бухгалтера Академії.
4.4.25. Забезпечує виконання державного замовлення та договорів-зобов'язань щодо підготовки фахівців для потреб народного господарства, в тому числі  на комерційних засадах,  понад держзамовлення  відповідно до Законів України та нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
4.4.26. Контролює науково-дослідницьку роботу у т.ч. на госпрозрахункових і комерційних засадах.
4.4.27.  Відповідає   за   підготовку   необхідної   кількості   науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук), у т.ч. їх атестацію (професорів, доцентів); закріплення випускників аспірантури,    які навчаються за цільовим призначенням в інших навчальних закладах, проведення організаційної роботи щодо зміцнення кадрового складу кафедр докторами наук, професорами.
4.4.28.  Відповідає за високоефективне і стійке фінансово-економічне, господарське становище, виробничу та комерційну діяльність.
4.4.29.	  Відповідає за рентабельність навчально-виробничих підрозділів.
4.4.30. Відповідає за проведення підготовки та перепідготовки  педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх економічного,   правового   і професійного   навчання   безпосередньо   або   за   договорами   в інших навчальних закладах, а також обов'язкове особисте  підвищення кваліфікації або перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не менше одного разу за 5 років).
4.4.31. Забезпечує дотримання чинного законодавства, належне використання засобів щодо удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, вживання заходів по створенню в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог нормативних актів; забезпечення прав працівників,    гарантованих законодавством про охорону праці.
4.4.32. Забезпечує своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими організаціями, своєчасне і повне внесення платежів   до   бюджету,   включаючи   внески   до   Пенсійного   фонду, недопущення заборгованості у виплаті заробітної плати, оплати податків, зборів та обов'язкових платежів, затвердження в Міністерстві освіти і науки України графіка погашення заборгованості із заробітної плати, кошторисів доходів і видатків, дотримання порядку обслуговування і використання   позабюджетних   коштів,   укладання   договорів   оренди нерухомого майна, закріпленого за Академією та вжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати, дотримання порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті.
4.4.33.  Контролює  своєчасне  подання  Міністерству  освіти  і   науки  України встановленої статистичної, бухгалтерської звітності й інших необхідних відомостей про роботу і стан Академії.
4.4.34.	 Щорічно звітує про результати діяльності, передбачені контрактом, а за вимогою Міністерства - достроково у разі неналежного виконання умов контракту.
4.4.35.	 Щорічно  звітує  перед  конференцією  трудового  колективу  Академії з питань, що належать до її компетенції, як  органу громадського самоврядування, а також з питань дотримання у закладі законодавства України про працю, про освіту, Указів Президента України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, порядку обслуговування і використання позабюджетних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованості з оплати праці та дотримання порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті.

    4.5.   В Академії діють Вчені ради, робочі і дорадчі органи. Вчена рада  
Академії є колегіальним органом і створюється строком до п'яти років.
4.5.1.  До компетенції Вченої ради академії належить:
4.5.1.1. Подання до загальних зборів (конференції) трудового колективу Академії проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього.
4.5.1.2.  Ухвалення фінансового плану і звіту Академії.
4.5.1.3.  Подання пропозицій ректору Академії щодо призначення та звільнення з посади директора Наукової бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів та головного бухгалтера.
4.5.1.4. Обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих       кафедрами і професорів.
4.5.1.5.   Ухвалення навчальних програм та навчальних планів,
ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу.
4.5.1.6.   Ухвалення основних напрямків наукових досліджень.
4.5.1.7.	Оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.
4.5.1.8.  Присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.
4.5.1.9. Присвоєння академічних звань «Приват-професор» та «Приват-доцент».
4.5.1.10. Оцінка навчальної, навчально-методичної, наукової та виробничої діяльності співробітників Академії.
4.5.1.11.   Подання рекомендацій ректору Академії щодо кандидатур на присвоєння почесних звань і урядових нагород.
4.5.1.12.    Вирішення питань про призначення іменних стипендій.
4.5.1.13.   Визначення перспективних напрямків розвитку і діяльності Академії, формування переліку спеціальностей, напрямків, рівнів та обсягів підготовки, яку має проводити Академія.
4.5.1.14.    Розглядає інші питання діяльності Академії.

4.5.2. Вчену раду Академії очолює її голова - ректор Академії. До складу Вченої ради Академії входять за посадами проректори Академії, радник ректора, декани факультетів, учений секретар, директор Наукової  бібліотеки, головний бухгалтер, керівник органу громадського самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються із числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування Академії, відповідно до квот, визначених у Статуті Академії. При цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менше 10 відсотків – виборні  представники з числа осіб, які навчаються в Академії.

4.5.3. Поповнення членів Вченої ради замість тих, що вибули, здійснюється щорічно протягом року, про що подається витяг з протоколу засідання відповідного підрозділу для затвердження цього рішення наказом ректора. Особи, які входять до складу Вченої ради за посадами, при звільненні з посад виключаються зі складу Вченої ради, а призначені на відповідну посаду входять до складу Вченої ради. Виборні представники обираються конференцією трудового коллективу Академії за поданням структурних  підрозділів,  у  яких, вони  працюють,  а  виборні представники  з  числа  осіб,  які навчаються в Академії -  вищим  органом  студентського  самоврядування  Академії.
4.5.4.   Рішення Вченої ради вводяться в дію рішенням ректора Академії.

4.5.5.	Для вирішення поточних питань діяльності Академії створюються робочі органи: ректорат, деканати, приймальна комісія.

4.5.6.   Ректорат створюється, як правило, для оперативного вирішення поточних питань навчальної, наукової, фінансово-господарської та іншої діяльності Академії, що потребують колегіального обговорення.

4.5.7.   До його складу входять ректор, радник ректора, проректори та інші посадові особи академії  згідно з положенням про ректорат.

4.5.8.  Засідання ректорату проводяться за потребою, або в терміни, які визначаються ректором. На них можуть бути запрошені декани факультетів, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів та інші працівники Академії.

4.5.9.  Для організації і прийому студентів до Академії створюється приймальна комісія, основним завданням якої є формування контингенту студентів усіх форм навчання із числа найбільш підготовленої і здібної молоді.

4.5.10.  До складу приймальної комісії Академії, яка затверджується наказом ректора, входять:
4.5.10.1.  Ректор - голова приймальної комісії.
4.5.10.2.  Проректор з навчальної роботи - заступник голови.
4.5.10.3.  Відповідальний секретар та його заступники.
4.5.10.4.  Декани (заступники деканів) факультетів.
4.5.10.5.  Голови предметних комісій.
4.5.10.6.  Провідні професори та доценти.
4.5.10.7. Представники  підприємств,  установ  і   організацій,  для  яких  ведеться підготовка спеціалістів та інші.
4.5.11.  У структурі приймальної комісії Академії створюються такі підрозділи, як екзаменаційні, відбіркові, апеляційні комісії та комісії зі співбесіди з числа найбільш досвідчених, кваліфікованих і сумлінних викладачів.
4.5.12. Положення про робочі органи затверджуються наказом ректора Академії.

5.   Органи громадського самоврядування

     5.1.	Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії є конференція трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються а Академії.
5.1.1.    Конференції скликаються не рідше ніж один раз на рік.
5.1.2. Делегати конференції обираються на загальних зборах факультетів, наукових та інших структурних підрозділів Академії таємним чи відкритим голосуванням, а список обраних делегатів подається секретарю Вченої ради Академії не пізніше, як за тиждень до початку роботи конференції. Чисельність конференції складає 150 чоловік. При цьому не менш як 75% загальної чисельності делегатів конференції мають становити викладачі та наукові працівники, 10% - представники студентського самоврядування, 15%  - інші категорії працівників. При цьому до складу делегатів конференції входять члени Вченої ради Академії у повному складі, начальники відділів і головні спеціалісти, керівники профкому Академії.

      5.2. Конференція:
5.2.1.	За поданням Вченої ради Академії приймає Статут Академії, а також вносить зміни до нього.
5.2.2. Обирає претендента на посаду ректора Академії шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки України.
5.2.3. Щорічно заслуховує звіт ректора Академії та оцінює його діяльність.
5.2.4. Обирає комісію по трудових спорах відповідно до Кодексу законів про працю України.
5.2.5. За мотивованим поданням Вченої ради Академії розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора Академії.
5.2.6. Затверджує Правила внутрішнього розпорядку Академії, а також вносить зміни до них.
5.2.7. Затверджує Положення про органи студентського самоврядування.
5.2.8. Розглядає проект колективного договору і надає повноваження профспілковому комітету, чи іншому уповноваженому трудовим колективом    органу    працівників    Академії    підписувати    договір    з Міністерством освіти і науки України або уповноваженим ним органом від імені колективу Академії.
■

       5.3. Органом громадського самоврядування факультету в Академії є збори трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

5.3.1.Загальні збори (конференція) трудового колективу факультету скликаються не рідше ніж один раз на рік.

     5.4.   Загальні збори факультету:
5.4.1. Дають оцінку діяльності факультету.
5.4.2. Затверджують річний звіт про діяльність факультету.
5.4.3. Вносять пропозиції ректору Академії про відкликання з посади декана факультету.
5.4.4. Обирають виборних представників до Вченої ради факультету.
5.4.5. Обирають кандидатури на конференцію Академії.
5.4.6. Обирають кандидатури до Вченої ради Академії.
5.4.7. Загальні збори факультету скликаються за ініціативою декана факультету, їх чисельність повинна складати не менше 1/4 загальної чисельності колективу факультету.

    5.5. В Академії створюються і діють органи студентського самоврядування. 

         5.5.1. У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє  студентське  самоврядування,  яке  є   невід'ємною   частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. 
        5.5.2. У студентському   самоврядуванні  беруть  участь  особи,  які навчаються у вищому навчальному закладі. Усі особи, які навчаються у  вищому навчальному закладі, мають рівне  право  на участь у студентському самоврядуванні. 
        5.5.3. Студентське самоврядування  забезпечує захист прав  та інтересів  осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. 
        5.5.4. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються  у  вищому навчальному закладі,  безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування. 
         5.5.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного   центрального органу виконавчої    влади,    в підпорядкуванні   якого знаходиться вищий  навчальний  заклад, статутом вищого навчального закладу. 

     5.6. Органи студентського самоврядування: 

       5.6.1. Приймають акти,  що   регламентують   їхню   організацію   та діяльність.
       5.6.2. Проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи.
       5.6.3. Сприяють працевлаштуванню  осіб,  які  навчаються  у   вищому 
навчальному закладі.

     5.6.4. Розпоряджаються коштами  та  іншим майном,  що знаходяться на 
їхньому балансі та банківських рахунках.
     5.6.5. Виконують інші функції. 

    5.7.  За погодженням  з  органом  студентського  самоврядування у Академії приймається рішення про: 

      5.7.1. Відрахування осіб,   які   навчаються  у  Академії та їх поновлення на навчання. 
      5.7.2.Переведення осіб, які навчаються у Академії за державним  замовленням,  на  навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
      5.7.3. Переведення осіб, які навчаються Академії за контрактом за  рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням.
     5.7.4.   Призначення заступника декана,  проректора,  які відповідають за роботу із студентами. 
     5.7.5. Поселення осіб, які навчаються в Академії в гуртожиток і виселення з гуртожитку.
     5.7.6. Затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків   для   проживання   осіб,  які  навчаються  в Академії.

     5.8.  Студентське самоврядування здійснюється  на  рівні студентської  групи,  факультету,  гуртожитку,  вищого навчального закладу.  Залежно від контингенту  студентів,  типу  та  специфіки вищого навчального  закладу   студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу,   спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу. 

     5.9.      Вищим  органом  студентського  самоврядування  є  загальні збори студентів  Академії, які:
     5.9.1.  Ухвалюють Положення про студентське самоврядування.
     5.9.2.  Обирають виконавчі  органи  студентського  самоврядування  та заслуховують їх звіти. 
     5.9.3. Визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування. 


     5.10. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені  Вченою  радою  Академії в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду  Академії.
     5.11. Кошти органів  студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають  витрачатися  на  підтримку  наукової  діяльності осіб,  які навчаються в Академії.
              5.12. Органи студентського  самоврядування  можуть  мати різноманітні   форми  (сенат,  парламент,  старостат,  студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).


6.   Майно та кошти Академії

6.1. За Академією з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, закріплюються на правах оперативного управління всі будівлі, споруди, майнові комплекси, а також інше майно, яке забезпечує проведення організаційної, навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, господарчої, спортивної та інших напрямків роботи Академії.

6.2. Майно, що знаходиться у державній власності та передане в оперативне управління Академії, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

6.3.	Майно Академії, що забезпечує їх статутну діяльність, не може бути предметом застави.

6.4.	За Академією, як власником, відповідно до її організаційно-правової форми і Закону України  «Про вищу освіту» з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, закріплюються на правах оперативного управління  або передаються у власність будівлі, споруди,  майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно. Статутний   фонд   Академії  включає  майно  та  обігові   кошти   і   може змінюватись у часі.

6.5.	Фінансування Академії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, який складається з коштів загального та спеціального фондів. 

                    6.6.	Доходи Академії створюються:
   6.6.1.  За рахунок коштів загального фонду на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт, які  фінансуються з держбюджету.
    6.6.2.   Доходи спеціального фонду формуються за рахунок:
    6.6.2.1.Коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами та переліку платних послуг для закладів освіти.
    6.6.2.2.  Коштів на виконання окремих доручень.
    6.6.2.3. Доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання. 
    6.6.2.4. Безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав, грантів та  пожертвувань.
    6.6.2.5. Надходжень за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами. 
    6.6.2.6. Коштів від реалізації майна та матеріальних цінностей.
    6.6.2.7. Оплати за проживання у гуртожитку.
    6.6.2.8. Доходів від студентської їдальні.
    6.6.2.9.  Інших доходів згідно з чинним законодавством. 

6.7. Оплата праці в Академії здійснюється згідно з Кодексом законів України про працю, Законом України «Про освіту», за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та договорами.

6.8.	Форми і система оплати праці, умови і показники преміювання працівників Академії, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у роботі або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення посадових окладів, стипендій, доплат для працівників із суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначаються чинним законодавством.

6.9. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі, нерезидентів Академії для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності та розвитку матеріально-технічної бази Академії не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності

          7.1.   Академія, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України «Про Державне казначейство України» та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства освіти і науки України, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.

7.2. Академія самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з встановленими нормами на підставі наказу «Про облікову політику Академії та організацію бухгалтерського обліку» та відповідно до чинного законодавства. Подає її у встановленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямками діяльності.

7.3.	Ректор та головний бухгалтер Академії несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

7.4.	Аудит   діяльності   Академії  здійснюється   згідно   з  чинним законодавством.

8.   Концепція освітньої діяльності

8.1. Освітня діяльність Української інженерно-педагогічної Академії ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»).

8.2. Державна політика України загалом, а в освітній галузі зокрема, базується на принципі: «вся діяльність знизу доверху - не ситуаційне реагування на соціально-економічні явища, а чітка незворотна випереджувальна система змін, спрямована на підвищення організованості суспільства, ефективності діяльності всіх виробничих та управлінських структур».

8.3. Місце освіти в цій системі чітко визначене: економіка - духовність - освіта. Національна самосвідомість громадянина України - це результат економічного зростання та його самовдосконалення через участь в освітній діяльності.

        8.4. Основною технологією досягнення освітніх задач нині, як відомо, є самонавчання. На цьому освітньому принципі засновано системи зміни в освіті України, визначені низкою державних документів, основні положення яких знайшли відображення в організації та змісті освітньої діяльності Академії.

8.5. Зміни, що проходять в економічному та соціально-політичному житті країни в останні роки обумовили нові тенденції у функціонуванні та розвитку промислового комплексу країни.

8.6. З одного боку, - це перехід до ринкових відносин, розвиток нових форм організації виробництва, скорочення циклу його технічного оновлення, широке впровадження інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, складного електронного та автоматизованого обладнання, входження у світове співтовариство та необхідність забезпечувати конкурентноздатність вітчизняної продукції на світовому ринку.

        8.7. З іншого боку, - нестабільність роботи промислових підприємств, скорочення обсягів промислового виробництва та чисельності виробничих працівників, зміни інфраструктури господарчого комплексу та перепрофілювання багатьох підприємств, різке скорочення попиту на невисококваліфіковану робочу силу, ріст безробіття та нестача кваліфікованих робітників у нових галузях суспільного виробництва. 

        8.8. Все це викликало зміни в структурі робітничих кадрів, в умовах та характері їх праці. Відповідно змінились вимоги до їх професійних можливостей, до змісту та якості їх підготовки. Виникла гостра необхідність у швидкій перекваліфікації великої кількості вже наявних робітничих кадрів та підготовці нових, особливо за новими спеціальностями та спеціалізаціями.

        8.9. Суспільному виробництву країни зараз необхідно мати робітника «нового типу» - політехнізованого професійно-технічного фахівця, підготовленого з декількох професій, професійно та соціально мобільного, який має глибокі професійні знання з інтегрованих професій, економічні та правові знання, володіє основами наукової організації праці та культури виробництва, здатного до технічної та соціальної творчості, самовдосконалення, готового до роботи при різних формах організації виробництва у державному та недержавному секторах. Це завдання повинна вирішити система освіти, в складі якої головною ланкою є професійно-технічні навчальні заклади. Багаторічний досвід роботи вищої школи України у різні періоди та зарубіжний досвіт країн з розвиненою економікою показують, що необхідний рівень підготовки робітників нового типу в значній мірі визначається рівнем кваліфікації викладацьких та управлінських кадрів.

         8.10. Основною ланкою у реформованій системі професійної освіти є  спеціалізовані факультети та ВНЗ, які готують інженерно-педагогічні кадри.

           8.11. Українська інженерно-педагогічна академія, будучи єдиним спеціалізованим навчальним закладом в Україні з підготовки інженерно-педагогічних кадрів, своєю основною метою  ставить підготовку фахівців, здатних здійснювати соціально-професійну та виробничо-технологічну діяльність у професійних навчальних закладах початкового, середнього та вищого рівня, а також на підприємствах. 

      8.12. Функціями професійної діяльності є:
8.12.1. Формування і розвиток професійних навичок діяльності в учнів.
8.12.2. Підвищення кваліфікації працівників професійних навчальних закладів.
8.12.3. Перепідготовка фахівців (навчання для оновлення знань та умінь).

     8.13. Завданнями освітньої діяльності є підготовка:
8.13.1. Викладачів професійно орієнтованих дисциплін для професійно-технічних та ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.
8.13.2. Викладачів дисциплін професійної та практичної підготовки для професійно-технічних та ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.
8.13.3.	Професійних педагогічних кадрів для репродукування працівників професійно-технічних навчальних закладів (ПТО).
8.13.4.	Вчителів технологічного навчання навчально-виробничих комбінатів, політехнічних центрів, середніх шкіл.
8.13.5. Менеджерів у сфері інженерно-педагогічної освіти.

8.14. Принципи освітньої діяльності

8.14.1. При визначенні змісту освіти та участі у побудові системи інженерно-педагогічної освіти Українська інженерно-педагогічна  Академія дотримується    таких    принципів:
8.14.1.1. Інженерно-педагогічна освіта повинна бути вищою ланкою системи професійної освіти.
8.14.1.2.  Підготовка кадрів для системи професійно-технічної освіти повинна бути безперервною та наскрізною.
8.14.1.3. Інженерно-педагогічна освіта повинна базуватись як на законах педагогіки, так і на законах розвитку виробництва (галузі).
8.14.1.4. Підготовка інженера-педагога повинна бути поліфункціональною.

8.14.2.	 Для дисциплін природничо-наукового та професійно-практичного циклу повинна досягатись глибока інтеграція технічного та гуманітарного знання.

8.14.3. З принципів 1 та 2 витікає, що всі навчальні заклади, що готують фахівців для підготовки кадрів, повинні бути організовані в багаторівневу систему професійно-освітніх навчальних закладів. Цей принцип базується на Положенні «Про ступеневу освіту», що покладено в основу інженерно-педагогічної освіти.

8.14.4. З принципу 3 витікає, що система спеціальності та спеціалізації як в підготовці робітничих кадрів, так і в підготовці педагогічних кадрів повинна бути динамічною та відслідковувати попит на ринку праці, що відзначається об'єктивними соціально-економічними змінами. Цей же принцип вимагає тісної взаємодії (по горизонталі) управління професійно-технічних закладів з Українською інженерно-педагогічною Академією з питань тактики і стратегії підготовки робітничих кадрів.

8.14.5. З принципу 4 витікає, що а) в навчальних планах спеціальностей повинен бути суттєвий блок фундаментальних та професійно-технічних дисциплін; б) повинен бути чіткий перелік посад, які можуть обіймати випускники системи інженерно-педагогічної освіти.

8.14.6. Принципи 3 та 5 передбачають наявність у навчальних планах значного циклу психолого-педагогічних дисциплін. Принципи 4 та 5 містять взаємну суперечність, у зв’язку з чим,   базуючись на досвіді розробки освітньо-професійних програм, найбільш доцільним вважається таке співвідношення навчального часу в навчальних планах:
8.14.6.1. Дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу – 10%;   дисципліни природничо-наукового циклу – 25%.
8.14.6.2. Дисципліни   професійної  та   практичної   підготовки  - 65%.

8.15. Програма освітньої діяльності

8.15.1. Для вирішення намічених стратегічних завдань та успішного виконання державної програми реформування освіти Українська інженерно-педагогічна Академія планує розвиток та удосконалення освітньої діяльності за такими напрямками.

8.15.2. Оновлення змісту інженерно-педагогічної освіти:
8.15.2.1. Визначення сучасних вимог до його обсягу та якості, приведення його у відповідність з рівнем розвитку матеріальної та духовної культури, зі світовими науковими досягненнями, з досягненнями в галузі техніки та технології, зі змінами, що відбуваються у суспільному житті, економічних відносинах, організації праці та т.п.; удосконалення державних освітніх стандартів з урахуванням національної специфіки та світових зразків.
8.15.2.2. Оптимізація обсягу та взаємозв'язку загальноосвітньої, психолого-педагогічної та інженерно-технічної підготовки.
8.15.2.3.  Орієнтація змісту на формування соціально та професійно важливих якостей особистості.
8.15.2.4.	Впровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення їх практичної направленості, широке використання новітніх педагогічних інформаційних технологій та впровадження модульної побудови навчального матеріалу.

8.15.3. Удосконалення форм та методів інженерно-педагогічної освіти:
8.15.3.1. Гуманізація навчально-виховного процесу, подолання технократичного підходу, стимулювання розвитку гуманних та моральних якостей особистості, орієнтація на загальнолюдські цінності, залучення студентів до світової та вітчизняної культури, традицій та історії, удосконалення мовної національної підготовки, прищеплення почуття патріотизму та громадянської відповідальності.
8.15.3.2. Демократизація навчально-виховного процесу, широке розповсюдження активних форм та методів навчання.
8.15.3.3. Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу, максимальне врахування індивідуальних особливостей психолого-педагогічної діагностики соціально та професійно важливих якостей студентів на всіх етапах навчання.
8.15.3.4. Соціалізація викладання природничо-наукових, психолого-педагогічних та технічних дисциплін.
8.15.3.5. Посилення педагогічної та методичної направленості у викладанні, як інженерно-технічних, так і психолого-педагогічних дисциплін, чітка їх орієнтація на майбутню професійну діяльність студентів, на професійний розвиток особистості.
8.15.3.6.	Інтенсифікація навчального процесу за рахунок інтегративного підходу до структури та змісту освіти.
8.15.3.7.	Доведення практичних знань до рівня їх творчого застосування у кожному конкретному випадку.
8.15.3.8.  Ефективне методичне забезпечення всіх ланок навчально-виховного процесу.

8.15.4. Удосконалення організаційної структури системи інженерно-педагогічної освіти.
8.15.4.1. Удосконалення практичного взаємозв’язку на всіх етапах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів.
8.15.4.2. Відновлення та укріплення зв’язків із системою ПТО, підприємствами, науково-дослідними організаціями.
8.15.4.3.  Удосконалення профорієнтації та професійного відбору на інженерно-педагогічні спеціальності.
8.15.4.4.  Перебудова системи стажування, підвищення кваліфікації та перепідготовки у напрямку індивідуалізації та диференціації;
8.15.4.5.	Підвищення якісного складу інженерно-педагогічних кадрів, що працюють у системі інженерно-педагогічної освіти, своєчасне їх оновлення та постійне підвищення їх кваліфікації. 

8.15.5. Наукове забезпечення освіти:	
8.15.5.1.    Визначення пріоритетів, об’єднання зусиль та поглиблення наукових досліджень із важливих питань розвитку інженерно-педагогічної освіти, пов’язаних із необхідністю перебудови у відповідності до нових соціально-економічних умов.
8.15.5.2.	Підвищення якості підготовки наукових кадрів, стимулювання ефективності їх роботи, залучення до наукових досліджень інженерно-педагогічних працівників.
8.15.5.3. Інтеграція освіти і науки, широке та мобільне впровадження в навчальний процес наукових розробок, широке залучення студентів до науково-дослідницької діяльності.

8.15.6. Прогнозування напрямків розвитку інженерно-педагогічної освіти: 
8.15.6.1. Визначення   перспективних   напрямків   підготовки   та   перепідготовки,   удосконалення   диференціації  кадрів та    відкриття   нових   інженерно-педагогічних   профілів   на  основі прогнозування   тенденції   розвитку   галузей   промисловості та сільського господарства;
8.15.6.2. Визначення потреб в робітниках інженерно-педагогічних спеціальностей і вимог конкретних галузей народного господарства до їх підготовки.
8.15.6.3. Пошук шляхів, соціально-економічних механізмів, нових організаційних форм і напрямків діяльності для ефективного функціонування системи інженерно-педагогічної освіти в умовах ринкової економіки.

8.15.7. Інтеграція у світову систему освіти:
8.15.7.1. Укріплення зв'язків з зарубіжними навчальними закладами та різними освітніми організаціями за всіма можливими  напрямками співробітництва.
8.15.7.2. Наближення нормативних вимог підготовки фахівців до міжнародних стандартів.



9.  Порядок внесення змін до Статуту Академії

       9.1.  Зміни та доповнення до Статуту Академії (нова редакція) вносяться за поданням Вченої ради до конференції трудового колективу Академії.
       9.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються та погоджуються у тому ж порядку, що і сам Статут.

10.  Порядок реорганізації та ліквідації Академії

       10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Академії здійснюються згідно з чинним законодавством.

      10.2. Ліквідація Академії здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління майном та Академії. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає орган управління майном.

      10.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Академією. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Академії і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

     10.4. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Академією, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у писемній формі.

     10.5. Під час ліквідації та реорганізації Академії працівникам, що вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

      10.6. У разі ліквідації Академії майно та кошти повинні бути передані іншій неприбутковій організації (установі) відповідного виду діяльності або зараховані в дохід державного бюджету.



       Ректор 									О. Е. Коваленко




