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1. Загальні положення 

1.1. Положення про ректорат Національної металургійної академії України 
(далі - Положення) розроблене на основі Закону України «Про вищу 
освіту» та Статуту Національної металургійної академії України та 
визначає завдання, порядок формування, склад та основні засади 
діяльності ректорату Національної металургійної академії України (далі 
– НМетАУ). 

1.2. Ректорат НМетАУ є постійно діючим робочим органом НМетАУ, який 
координує роботу структурних підрозділів та вирішує поточні питання 
діяльності академії, здійснює контроль за виконанням нормативно-
правових актів та організаційно-розпорядчих документів. 

1.3. Ректорат НМетАУ у своїй діяльності керується законодавством України, 
нормативними документами загальнодержавного рівня, Статутом 
НМетАУ, нормативними документами НМетАУ та цим Положенням. 

1.4. Зміни до Положення вносяться рішенням Вченої ради, яке приймається 
на її засіданні більшістю голосів шляхом  відкритого голосування. 

2. Основні завдання та функції  ректорату 

2.1. Основними завданнями ректорату є розгляд питань щодо: 
- розгляд та вирішення поточних питань щодо організації навчально-

виховного процесу та впровадження сучасних методів навчання; 
- удосконалення наукових досліджень, раціонального поєднання 

наукової та освітньої діяльності, впровадження результатів 
наукових досліджень; 

- координації роботи структурних підрозділів НМетАУ; 
- ефективної господарчої та фінансової діяльності; 
- контролю виконання рішень Вченої ради. 

2.2. Ректорат у відповідності до покладених на нього завдань: 
- координує діяльність структурних підрозділів НМетАУ, забезпечує 
їх інструктивними вказівками та рекомендаціями, дає оцінку їхній 
роботі; 

- заслуховує звіти та інформацію проректорів, керівників структурних 
підрозділів та інших посадових осіб НМетАУ щодо планових та 
поточних питань організації навчально-виховного процесу, науково-
дослідної, інноваційної, кадрової, фінансово-господарської та іншої 
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діяльності, доручень ректора та рішень Вченої ради і ректорату; 
- забезпечує виконання і здійснює контроль за дотриманням вимог 
Статуту НМетАУ, вносить пропозиції Вченій раді щодо змін до 
нього; 

- розглядає підсумки навчальної роботи, проведення практик і 
стажування студентів, формування контингенту студентів, а також 
наслідки перевірок та педагогічного контролю навчального 
процесу, інспектування, акредитації НМетАУ; 

- опрацьовує висновки контролюючих органів за підсумками 
здійснення перевірок діяльності НМетАУ, ухвалює рішення та 
розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків; 

- розглядає питання та надає пропозиції Вченій раді щодо ліквідації, 
реорганізації кафедр, факультетів, інститутів, відділів, підрозділів, 
зміни організаційно-штатної структури НМетАУ, заміщення посад 
науково-педагогічних працівників; 

- вносить на розгляд Вченої ради НМетАУ проекти річних планів 
роботи НМетАУ, пропозиції щодо пріоритетних напрямків 
фінансування діяльності НМетАУ, пропозиції щодо удосконалення 
організації навчально-виховного процесу, наукової діяльності, 
кадрового і матеріально-технічного забезпечення усіх напрямків 
діяльності НМетАУ тощо. 

2.3. У період між засіданнями Вченої ради НМетАУ, у разі необхідності, ректорат 
є правоможним розглядати питання, віднесені до компетенції Вченої 
ради, з подальшим затвердженням прийнятого рішення Вченою радою 
НМетАУ. 

2.4. Рішення ректорату обов’язкові для виконання усіма структурними 
підрозділами та посадовими особами НМетАУ. 

3. Склад ректорату 

3.1. До постійного складу ректорату входять ректор, проректори, декани 
факультетів, директор навчально-наукового інституту інтегрованих форм 
навчання, керівники навчального відділу, навчально-наукового центру та 
бухгалтерії, голова профспілкового комітету НМетАУ, голова ради студентів 
НМетАУ, секретар ректорату, юрисконсульт, а також за рішенням ректора 
керівники інших структурних підрозділів та служб НМетАУ, органів 
громадського самоврядування, колегіальних робочих та дорадчих 
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органів. 

3.2. Персональний склад ректорату затверджується наказом ректора НМетАУ.  

3.3. Керівництво роботою ректорату здійснює ректор, а за його відсутності - 
особа, яка виконує його обов'язки. 

3.4. Обов'язки секретаря ректорату за дорученням ректора виконує 
відповідальний працівник навчально-наукового центру. 

3.5. На засідання ректорату можуть бути запрошені інші працівники НМетАУ, до 
компетенції яких відносяться питання, що розглядаються та обговорюються 
ректоратом. 

3.6. Члени ректорату мають право:  
- ознайомлюватись з усіма матеріалами, що стосуються питань порядку 
денного ректорату;   

- запрошувати та отримувати необхідну інформацію з питань роботи 
ректорату;  

- вносити пропозиції до порядку денного чергових засідань ректорату;  
- вносити пропозиції щодо удосконалення роботи ректорату.  

3.7. Члени ректорату зобов’язані:  
- відвідувати засідання ректорату;  
- за дорученням ректора  готувати матеріали з питань порядку денного для 
розгляду на засіданнях ректорату;  

- доводити зміст і сутність рішень ректорату до працівників підрозділу 
НМетАУ, в якому вони працюють, і всіляко сприяти їхньому 
своєчасному і якісному виконанню. 

3.8. Робота у складі ректорату є важливою складовою організаційної діяльності 
науково-педагогічних працівників, яка обліковується за чинними у НМетАУ 
нормативами обліку робочого часу. 

4. Регламент роботи ректорату 

4.1.  Основною організаційною формою роботи ректорату є його засідання, що 
проводяться за графіком, як правило, один раз на два тижні. Для вирішення 
невідкладних питань за ініціативою ректора можуть скликатись позачергові 
засідання. 

4.2. На засіданнях ректорату головує ректор, а за його відсутності – перший  
проректор, або інша особа, яка тимчасово виконує обов’язки ректора. 



4.4. fl:rulrrricrr peKropary sAificlilosrbcr 3a nepcneKrr{BHr{M ruraHoM, xrifi rqopiuHo

Qopvryerrcr ceKperapeM peKropury 3a rroAaHrurM qreHis peKropary i nicns
pmrnf,Ay Ha aaciganni perropary 3arBepAxcyerbcfl percopoM.

4.5. lloprlox Aenr*rfi qeproBoro saciAaHHfl percropary noni4olanxerbcr qrreHaM

peKropary sa3Aaneri,qr (ne MeHru {K 3a rr.rxAeHb Ao Aarvfioro upoae4ennr).

4.6.fIlrlarrHf, Ao po3rnflry rorye oALrH si qneHis peKropary 3a AopyqeHHrM percropa. 3
Ko)KHoro rrrraHoBoro rrr4T€rHrur roryerbcq npoeKT piueHnx. llpoem pimennr

tIoBLIHeH uicrzru oqiHrcy Ai.rnruocri ni4pos4inis ra ik repinnmiB 3 nr{T€rHrur, rqo

o6roeoproerbcf,, i rourcpurui saxoAla IrIoAo Br4KoHaHHs is sa3Ha.{eHHrrM reprraiHir,
nuroHanqin ra oci6, sKi si.ruoniAarom sa sa6esneqeHHr KoHTpoJrro.

4.7. Xil, o6ronopennr rr.rrarrb ra piruerurr peKropary oQopiraruororbcr rrporoKoJroM,
xr<vtit BeAe ceKperap peKropary. llporoKoJu4 saci,{aHr ni4nzcyrorbcfl ronoByroril4M

ra ceKperapeM pelcopary. O6nirc ra s6epiraHHr rporoKonis sa6esneqyrorbct

cer9erapeM peKropaTy.

4.8. PirueHH.f, peKropary ta6uparorb tluHHocri s MoMeHry ixnroro yxB€LrreHHr,

tKlr{o He BcraHoBJreHo iHuroro reprvriHy ixnroro BBeAeHHT y Airo, i

AoBo.qf,Tbcr Ao siAorua Br.rKoHaBrIin cexperapeM peKTopary.

4.9. KonrpoJrb 3a Aorpr4MaHHrvr repvrinis szxoHaHnx rrpuirunru. Ha saciAaHHD(
peKropary i siAnosiaHo oQopvmeHlD( piueHr sAificrilosrbcr rrloKBaprurrrbHo Ha
qeproBoMy saciAaHHi peKropary.

4.9. PiruenHs peKropary 3 B€DKJrr.rBr/x rrrrr€rrrb orrprrJrroAHrororbc.rr B cucrenai

eneKrpoHHoro AorqFMenroo6iry HMerAV, n ra:eri (dGApLr rraeranyprii> ra Ha

ne6-car?ri HMerAY.
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