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Положення про навчально-науковий інститут природокористування  

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»  розроблено у 

відповідності до чинного законодавства України, Законів України «Про освіту» та 

«Про вищу освіту» зокрема. Положення враховує норми Статуту Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка», відповідає вимогам 

стратегічного плану розвитку Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» до 2025 року, а також інших нормативно-правових 

актів, що затверджені Вченою радою Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» та визначає загальні правові й організаційні засади 

функціонування навчально-наукового інституту природокористування 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 

Положення запроваджується в дію наказом ректора університету. 

Положення про навчально-науковий інститут природокористування 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» розроблено 

робочою групою: 

Азюковський Олександр Олександрович, перший проректор; Кузьменко 

Олександр Михайлович, начальник відділу внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

Бузило Володимир Іванович, директор гірничого інституту; 

Салов Володимир Олександрович, директор науково-методичного центру;  

Салова Віра Олександрівна, начальник навчального відділу; 

Хоменко Юрій Тимофійович, проректор з навчальної роботи.  
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1. Загальні положення 

1.1. Навчально-науковий інститут природокористування Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі – Інститут 

природокористування, інститут) є навчально-науковим структурним підрозділом 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі – 

університет) без права юридичної особи. Інститут природокористування 

підпорядкований ректору університету. 

1.2. Склад навчальних, наукових і науково-технічних підрозділів, що входять 

до Інституту природокористування, визначається цим Положенням, у відповідності з 

рішенням Вченої ради університету від 30.08.2018 протокол № 10 і наказу ректора від 

31.08.2018 № 1361-л. Зміни у складі підрозділів інституту здійснюються на підставі 

рішення Вченої ради університету затвердженого та введеного в дію наказом ректора. 

1.3. У своїй діяльності інститут керується цим Положенням, Статутом 

університету, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами 

Президента України, Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють 

діяльність вищих навчальних закладів України. 

1.4. Повна назва українською мовою – Інститут природокористування 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 

Скорочена назва українською мовою – ІП. 

Повна назва англійською мовою – Institute of Nature Management of the 

National Technical University Dnipro Polytechnic. 

Скорочена назва англійською мовою – INM. 

1.5. Місце знаходження – 49005, Україна, м. Дніпро, проспект Дмитра 

Яворницького, 19. Телефон/факс: +38 0562 473 566. E-mail: BuziloV@nmu.org.ua 

2. Структура інституту 

Інститут природокористування включає такі підрозділи : 

• науково-технічні комплекси, центри та лабораторії:  

- Навчально-науково-виробничий комплекс «Вугілля»; 

- Навчально-науково-виробничий комплекс «Безпека»;  

- Центр Екобезпека;  

- Українсько-турецький НОЦ «Гірнича справа»;  

- Українсько-польський НОЦ «Радикальні геотехнології»;  

- Лабораторія з рудникового транспорту;  

- Лабораторія радикальних технологій;  

- Лабораторія Екобіотехнологій; 

•  кафедри: 

- Підземної розробки родовищ; 

- Аерології та охорони праці; 

- Відкритих гірничих робіт; 

- Транспортних систем і технологій; 

- Екології та технологій захисту навколишнього середовища; 

- Фізичного виховання та спорту; 

- Військової підготовки. 

mailto:BuziloV@nmu.org.ua
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3. Управління інститутом  

3.1. Керівництво Інститутом природокористування здійснює директор, який 

обирається на посаду за конкурсом строком на 5 років та призначається наказом 

ректора університету з числа провідних професорів інституту. Директор інституту 

безпосередньо підпорядкований ректору університету. 

3.2. З метою забезпечення ефективного керівництва основними напрямами 

діяльності інститут ректор призначає заступників директора з навчальної, 

методичної, наукової, виховної роботи, з питань інформаційних технологій, з 

побуту студентів та ін. Заступники директора у поточній діяльності підпорядковані 

директору інститут. 

3.3. Склад керівного та технічного персоналу інститут визначається 

штатним розкладом Інституту природокористування. Штат науково-технічних 

центрів встановлюється їх штатними розкладами. Вказані штатні розклади 

затверджуються ректором університету. 

3.4. В Інституті природокористування діє Вчена рада інституту. 

3.4.1. Вчена рада інституту є колегіальним органом  Інституту 

природокористування. До її компетенції належать: 

• подання ректору університету пропозицій щодо змін та доповнень до цього 

Положення; 

• обрання на посаду таємним голосуванням доцентів і старших викладачів 

кафедр інституту; 

• ухвалення рекомендацій про обрання на посаду завідувачів кафедр і 

професорів інституту; 

• ухвалення навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів; 

• ухвалення рекомендацій щодо присвоєння вчених звань; 

• ухвалення рекомендацій про присудження звання «Почесний професор», 

«Заслужений професор», «Заслужений науковець», «Заслужений працівник», 

«Заслужений викладач» університету на підставі відповідного положення; 

• ухвалення рекомендацій про присудження щорічних премій імені 

видатних вчених університету на підставі відповідного положення; 

• внесення пропозицій до Вченої ради університету про встановлення іменних 

стипендій та рекомендація кандидатів на здобуття іменних та спеціальних стипендій; 

• внесення пропозицій про присудження щорічних премій університету в 

галузі освіти і науки на підставі відповідного положення; 

• ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу в інституті; 

• розгляд питань організації наукових досліджень в інституті; 

• ухвалення рішень з організації діяльності з питань профорієнтації молоді і 

прийому на навчання за напрямками і спеціальностями інституту; 

• ухвалення фінансового плану та звіту інституту; 

• ухвалення звітів завідувачів кафедр інституту. 

Вчена рада інституту розглядає й інші питання діяльності відповідно до норм 

цього Положення.  

До складу вченої ради інституту входять: 

• за посадами: директор інституту, заступники директора, завідувачі кафедр, 

керівники профспілкової організації та студентського самоврядування інституту; 

• виборні представники: співробітники інституту, які працюють в університеті 
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на постійній основі  та представники органів студентського самоврядування 

інституту. 

Вибірні представники обираються відповідно зборами трудового колективу 

інституту, студентського самоврядування . 

Не менш як 75% загальної численності складу Вченої ради інституту мають 

становити науково-педагогічні працівники інституту. 

Вчену раду інституту очолює її голова – директор інституту. 

Розгляд питань Вченою радою інституту і прийняті рішення фіксуються у 

протоколах засідань, які підписують голова та секретар Вченої ради. 

Рішення Вченої ради інституту може бути скасовано Вченою радою 

університету. 

3.4.2. Вченій ради інституту належать такі повноваження: 

• визначення загальних напрямів наукової діяльності інституту; 

• обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів кафедр і 

директора інституту; 

• вирішення питань організації освітнього процесу в інституті; 

• ухвалення навчальних програм дисциплін; 

• ухвалення фінансового плану і звіту інституту: 

• ухвалення звітів про роботу науково-педагогічних працівників інституту. 

3.5. Згідно з діючими законодавчими актами України, нормативними 

документами Міністерства освіти і науки України і Статутом університету в 

інституті можуть створюватись інші органи управління і самоврядування. 

3.6. В інституті діловодство здійснюється державною мовою. Документи, що 

надсилаються іноземним адресатам, оформлюються українською мовою або мовою 

адресата, чи однією з мов міжнародного спілкування. 

4. Концепція освітньої діяльності інституту та її реалізація 

4.1. Концепція освітньої діяльності Інституту природокористування 

включає в себе цілі і принципи освітньої діяльності та цільові програми діяльності. 

Реалізація концепції освітньої діяльності здійснюється шляхом: 

• кадрового забезпечення основних наукових і освітніх установ та сфери послуг; 

• забезпечення рівного доступу до здобуття освіти; 

• участі у системі безперервної освіти університету; 

• підготовки здобувачів вищої освіти до життєдіяльності в інформаційному 

просторі, що постійно змінюється; 

• поєднання освіти та прикладної науки. 

4.2. Концепція освітньої діяльності інституту повністю відповідає 

принципам та концептуальним ідеям Національної Доктрини розвитку освіти, 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту» та Державної 

національної програми «Освіта» (Україна - XXI століття). 

Базові положення концепції освітньої діяльності інституту не суперечать 

положенням освітньої діяльності університету і містяться у Статуті університету. 

4.3. Реалізація принципів і положень концепції освітньої діяльності здійснюється 

шляхом виконання концептуальних програм освітньої діяльності інституту, які 

складаються Вченою радою інституту і затверджуються ректором університету. 

З метою втілення концептуальних програм освітньої діяльності підрозділи 
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інституту (кафедри і науково-технічні комплекси, центри та лабораторії) складають 

щорічні плани роботи, які розглядаються Вченою радою інституту і 

затверджуються директоратом. 

Організація виконання програм освітньої діяльності Інституту 

природокористування здійснюється директором інституту. Звіт щодо виконання 

програм щорічно заслуховується на Вченій раді інституту. 

Керівники підрозділів Інституту природокористування звітують про 

виконання планів освітньої діяльності перед Вченою радою інституту. Звіти 

затверджуються директором  інституту. 

5. Повноваження керівників інституту та його підрозділів 

5.1. Повноваження керівників Інституту природокористування спрямовані на 

забезпечення виконання інститутом та його підрозділами, науково-педагогічним 

складом, співробітниками і здобувачами вищої освіти завдань освітньої та наукової 

діяльності, що спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі 

діяльності інституту. 

5.2. Директор Інституту природокористування: 

• здійснює загальне керівництво роботою інституту і несе відповідальність 

за результати роботи інституту; 

• відповідає за підготовку фахівців відповідно до навчальних планів і програм 

в межах своїх повноважень; 

• вносить пропозиції ректору університету від імені інституту щодо розвитку 

інституту, удосконалення керівництва та забезпечення фінансування запланованих заходів; 

• вносить пропозиції ректору університету про заохочення співробітників і 

здобувачів вищої освіти інституту і накладання на них стягнень; 

• здійснює керівництво і контроль роботи кафедр інституту та комплексів, 

центрів і лабораторій; 

• бере участь в роботі колегіальних органів та у громадському 

самоврядування університету згідно із Статутом університету; 

• представляє інститут у стосунках з іншими підрозділами та керівництвом 

університету, а також з іншими організаціями та установами; 

• здійснює роботу з підбору науково-педагогічних кадрів та виконанню 

вимог кадрових паспортів кафедр; 

• здійснює загальне керівництво і контроль роботи методичних комісій з 

напрямів і спеціальностей інституту;  

• забезпечує підготовку до державної атестації бакалаврів та магістрів, керує 

розподілом випускників; 

• забезпечує розвиток співробітництва і зв'язків інституту з іншими вітчизняними 

та закордонними закладами освіти, організаціями, установами в галузях освіти, наукової 

та інших видів діяльності, обмін викладачами, докторантами, аспірантами та студентами; 

• контролює роботу інституту по підготовці до ліцензування, акредитації 

спеціальностей.  

• надає пропозиції ректору університету до зміни діючих і відкриття нових 

спеціальностей і напрямів підготовки фахівців в інституті; 

• керує роботою по організації підготовки та видання навчальної та навчально-

методичної літератури та документації для здобувачів вищої освіти; 

• контролює виконання науково-дослідних робіт у підрозділах інституту; 
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• здійснює керівництво організаційною роботою серед здобувачів вищої 

освіти інституту, включаючи роботу зі студентами по місцю проживання; 

• організовує роботу інституту і студентської ради гуртожитків по підготовці 

студентських гуртожитків до навчального року, забезпеченню дотримання 

здобувачами вищої освіти правил внутрішнього розпорядку, підтриманню 

санітарного стану і збереженню майна студентських гуртожитків; 

• забезпечує проведення профорієнтаційної роботи серед молоді, підбір 

абітурієнтів до вступу на спеціальності інституту за умов Державного замовлення 

та на контрактній основі; 

• надає пропозиції ректору університету про зміни структури інституту, 

створенню нових і ліквідацію існуючих підрозділів інституту; 

• є головою Вченої ради інституту. 

6. Порядок внесення змін до Положення  

6.1. Положення про навчально-науковий інститут природокористування 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» вступає в дію з 

моменту затвердження Вченою радою університету, та наказом ректора. 

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені за 

рекомендацією Вченої ради інституту або Вченої ради університету та інших органів 

самоврядування інституту та університету. 

7. Порядок реорганізації та ліквідації 

7.1. Реорганізація або ліквідація інституту здійснюється наказом ректора 

університету за рішенням Вченої ради університету. 

7.2. При реорганізації або ліквідації інституту додержання прав і інтересів 

працівників гарантується відповідно до чинного законодавства України. 

7.3. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження ректором 

університету. 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки директора  

навчально-наукового інституту  

природокористування, професор               В.І. Бузило 


