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Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (далі -  

інститут) створений для зосередження у ньому підготовки фахівців за 

заочною, заочно-дистанційною, дистанційною і екстернатною формами 

навчання, довузівської, післядипломної підготовки та підготовки молодших 

спеціалістів, функціонування університетського бізнес-інкубатора, реалізації 

короткотермінових програм бізнес-освіти, організації електронних освітніх 

сервісів і моніторингу якості освітньої діяльності. Інститут створений за 

рішенням Вченої ради Тернопільського національного економічного 

університету (ТНЕУ) від 12 квітня 2013 року (протокол № 6) і наказом 

ректора ТНЕУ від 03 червня 2013 року № 248 та діє на підставі Положення, 

що відповідно до пункту 1.9. Статуту ТНЕУ, затверджується ректором 

Університету.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій є 

навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом 

Тернопільського національного економічного університету, що не має
V-/ _

статусу юридичної особи. Його статус визначається Статутом ТНЕУ та цим 

Положенням.

1.2. Повна назва українською мовою -  Навчально-науковий інститут 

інноваційних освітніх технологій, скорочена назва -  ННІЮТ. Повна назва 

Інституту англійською мовою -  ЯезеагсЬ & Оеуеіоршепі ІпзІіШІе оґ Іппоуаііуе 

Есіисаііопаї ТесЬпо1о§іез Скорочене найменування Інституту англійською 

мовою -  БШІІЕТ.

1.3. Юридична адреса Інституту: 46000, м. Тернопіль, вул. 

Львівська, 11.

1.4. Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій 

має власну емблему, печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові 

бланки.



1.5. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України та 

чинним законодавством України, Статутом Тернопільського національного 

економічного університету, локальними актами Університету, наказами і 

розпорядженнями ректора, директора та даним Положенням.

1.6. Взаємовідносини між Університетом та інститутом регулюються 

Статутом ТНЕУ і даним Положенням, наказами та розпорядженнями 

ректора Університету.

II. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Основна мета діяльності Інституту полягає у організаційно- 

методичному забезпеченні в Університеті підготовки фахівців за заочною, 

заочно-дистанційною, дистанційною і екстернатною формами навчання, 

довузівської, післядипломної підготовки та підготовки молодших 

спеціалістів, функціонування університетського бізнес-інкубатора, реалізації 

короткотермінових програм бізнес-освіти, організації електронних освітніх 

сервісів і моніторингу якості освітньої діяльності.

2.2. Основними завданнями інституту є:

- організація підготовки фахівців за заочною, заочно-дистанційною, 

дистанційною і екстернатною формами навчання за освітньо- 

кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, спеціаліст;

- розширення на основі технологій дистанційної освіти спектру 

освітніх послуг, що надаються Університетом;

- розвиток і впровадження технологій дистанційного навчання в 

навчальний процес всіх рівнів та форм освіти (професійної, довузівської, 

вищої, та післядипломної);

- забезпечення контролю якості та розробка програм розвитку;

- організаційно-методичне керівництво та координація діяльності 

навчально-консультаційних центрів Університету;

- організаційно-методичне забезпечення довузівської та 

післядипломної підготовки;



- провадження освітньої діяльності з метою забезпечення 

підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів у різних сферах 

освітньої, наукової та практичної діяльності за напрямами і спеціальностями, 

акредитованими в Університеті;

- організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 

підготовки молодших спеціалістів;

- проведення наукових досліджень, розробка і впровадження 

в навчальний процес інноваційних освітніх технологій та експериментальних 

освітніх програм;

- моніторинг якості освітньої діяльності з метою удосконалення 

науково-навчального процесу в Університеті в умовах жорсткої конкуренції 

на ринку освітніх послуг;

- здійснення іншої, не забороненої законодавством України діяльності, 

пов’язаної з функціональними завданнями Інституту та Університету.

2.3. Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій має 

право:

- реалізувати професійні освітні програми на підставі державних 

освітніх стандартів і навчальних планів випускових кафедр Університету;

- брати участь у формуванні пропозицій Університету стосовно 

відкриття та закриття напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки 

фахівців, а також у формуванні контингенту студентів, екстернів і слухачів, 

які навчаються за кошти бюджету, кошти юридичних і фізичних осіб, за 

умови обов'язкового виконання державного замовлення;

- застосовувати сучасні інноваційні технології реалізації змісту 

навчання на засадах його диференціації, індивідуалізації, запровадження 

дистанційної та екстернатної форм навчання;

- давати пропозиції щодо змін у структурі Інституту;

- у межах повноважень, наданих ректором, приймати рішення і 

здійснювати дії щодо забезпечення діяльності Інституту;



- розвивати міжнародні зв’язки в освітніх галузях підготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів, проведенні спільних наукових розробок і 

досліджень з установами й організаціями інших держав;

- брати участь у прийомі студентів, фахівців та делегацій з інших 

держав з дотриманням норм чинного законодавства України;

- організовувати і розвивати науково-навчальну, інформаційну, 

консультаційну і видавничу інфраструктури;

- користуватися державним майном Університету, закріпленим за 

Інститутом.

2.4. Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій 

зобов’язаний:

- дотримуватися норм чинного законодавства, Державних стандартів 

України, вимог Статуту Університету та даного Положення, Правил 

внутрішнього розпорядку, виконання наказів та розпоряджень ректора 

Університету;

- організовувати, планувати та контролювати навчально-виховний 

процес, семестрові заліки, семестрові та вийускні екзамени, захист курсових і 

дипломних робіт;

- формувати персонал підрозділів, безпосередньо підпорядкованих 

Інституту в межах установлених штатів;

- координувати діяльність залучених до навчального процесу кафедр, 

навчально-консультаційних центрів Університету.

2.5. Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій у 

встановленому порядку несе відповідальність за:

- дотримання норм чинного законодавства, Державних стандартів 

України, вимог Статуту Університету та даного Положення, Правил 

внутрішнього розпорядку, виконання наказів та розпоряджень ректора 

Університету;

- якість організаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців 

за заочною, заочно-дистанційною, дистанційною і екстернатною формами



нй'вчання, довузівської, післядипломної підготовки та підготовки молодших 

спеціалістів;

якість організаційно-методичного керівництва навчально- 

консультаційними центрами Університету;

- забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності.

III. УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА

3.1 Інститут очолює директор ,який здійснює керівництво ним. 

Директор може делегувати частину повноважень своїм заступникам.

Директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 

технологій:

- головує на засіданнях Вченої ради інституту;

- проводить наради із заступниками, завідуючими кафедр і 

керівниками інших структурних підрозділів Інституту;

- затверджує індивідуальні навчальні плани та графіки навчання, 

надає дозволи на навчання за такими планами і графіками та 

здійснює контроль за їх виконанням;

- призначає комісію для ліквідації академічної заборгованості 

студентів, підписує відомості для її складання та повторного 

перескладання;

- погоджує заяви, накази на вільне відвідування лекцій з навчальних 

дисциплін, складання академічної різниці студентам, переведеним 

чи поновленим на навчання або претендентам на переведення чи 

поновлення на паралельне навчання;

- контролює діяльність кафедр, інших структурних підрозділів 

інституту;

- формує, складає і погоджує з Навчально-методичними комісіями 

Університету навчальні плани окремих спеціальностей;



- у межах повноважень і доручень, наданих йому ректором, підписує 

розпорядчі документи;

- розробляє організаційну структуру Інституту та подає її ректору для 

затвердження;

- вживає заходів щодо заохочення, дисциплінарного впливу на 

співробітників і студентів,подаючи проекти наказів з цих питань на 

затвердження ректору;

- організовує, забезпечує та контролює виконання заходів з виховання 

студентів;

- репрезентує Інститут у органах влади, місцевого самоврядування та 

у зовнішніх зв’язків;

- вирішує інші питання відповідно до законодавства України та 

Статуту університету.

Директор ННІІОТ має право підпису:

а) проектів наказів на відрахування та поновлення студентів 

Інституту;

б) проектів наказу про переведення студентів Інституту з однієї 

форми навчання на іншу, надання повторного курсу навчання, 

академічних відпусток, відпусток по догляду за дитиною;

в) студентських квитків та залікових книжок (індивідуальних 

навчальних планів);

г) педагогічного навантаження викладачів кафедр Інституту;

д) розкладу занять, проведення заліків, іспитів;

е) графіків навчального процесу;

ж) інших документів за дорученням керівництва Університету;

з) підписання міжнародних угод за дорученням ректора.

3.2. Вчена рада Інституту є колегіальним органом навчально- 

наукового інституту інноваційних освітніх технологій.

Вчену раду очолює голова -  директор Інституту. У склад Вченої ради 

Інституту входять за посадами: заступник директора; завідувачі кафедр;



керівники органів самоврядування, а також виборні представники, що 

представляють викладачів і обираються з числа професорів, доцентів, 

докторів і кандидатів наук; виборні представники, що представляють інших 

працівників Інституту, які працюють в ньому на постійній основі; виборні 

представники студентів Інституту,які навчаються на денній формі, 

відповідно до квот передбачених Статутом ТНЕУ.

Виборні представники обираються органом громадського 

самоврядування Інституту за поданням структурних підрозділів, де вони 

працюють чи навчаються.

Вчена рада навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 

технологій наділена такими повноваженнями:

• вирішує питання організації навчально-виховного процесу у 

межах компетенції Інституту;

• визначає загальні напрямки науково-дослідницької роботи 

Інституту; рекомендує для затвердження ректором Університету навчальні 

плани підготовки фахівців;

• затверджує робочі програми та організаційні форми навчального 

та виховного процесу;

• вирішує питання методики викладання навчальних дисциплін, 

організаційні питання навчальної та виховної роботи в Інституті;

• заслуховує звіти завідуючих кафедр та керівників структурних 

підрозділів Інституту;

• затверджує теми наукових досліджень та звіти про їх виконання;

• обирає на посади за принципом таємного голосування: 

асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, директора та 

рекомендує ректору Університету кандидатури професорсько-викладацького 

складу для укладення контрактів;

• вносить на розгляд Вченої ради Університету пропозиції про 

присвоєння вчених звань;



• вносить ректору пропозиції про створення, закриття, злиття, 

перейменування кафедр, лабораторій та інших структурних підрозділів 

Інституту; створює постійні та тимчасові комісії для вивчення і підготовки 

окремих питань та рекомендацій для Вченої ради Інституту.

Засідання проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання 

Вченої ради Інституту є відкритими.

Позачергове засідання Вченої ради Інституту може бути скликане за 

ініціативою голови чи 2/3 її членів.

Рішення Вченої ради Інституту набирають чинності, якщо в засіданні 

бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення приймаються простою більшістю 

голосів наявних членів Вченої ради Інституту.

Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію розпорядженнями 

директора Інституту.

3.3. Ректор ТНЕУ призначає директора навчально-наукового 

інституту інноваційних освітніх технологій терміном до 7 років. Директор 

Інституту виконує свої повноваження на постійній основі. Інші питання 

щодо порядку обрання директора навчально-наукового інституту 

інноваційних освітніх технологій визначаються Статутом ТНЕУ.

3.4. Директор Інституту може бути звільнений з посади на підставах, 

що визначені трудовим законодавством, а також за порушення Статуту 

ТНЕУ й умов контракту.

3.5. Трудові, навчально-наукові та громадсько-самоврядні відносини 

Інституту з студентами, професорсько-викладацьким складом, технічною 

службою та обслуговуючим персоналом регулюються, згідно законодавства 

України та Статуту ТІТЕУ.



IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Навчально-виховний процес передбачає здобуття особою знань, 

вмінь та навичок, інтелектуального, морального, духовного, естетичного і 

фізичного розвитку особи.

4.2. Навчання здійснюється за формами, передбаченими чинним 

законодавством України.

Виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та 

магістр визначається з термінами навчання відповідно до Галузевих 

стандартів вищої освіти України (молодший спеціаліст -  до 4 навчальних 

років, бакалавр - 4 навчальні роки, спеціаліст -  1 навчальний рік, магістр - 1,5 

навчального року).

4.3. Форми навчального процесу: навчальні заняття, самостійна 

робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Основні види навчальних занять: лекція; лабораторне, практичне, 

семінарське, індивідуальне заняття.

4.4. Відрахування осіб, що навчаються в навчально-науковому 

інституті інноваційних освітніх технологій відбувається:

за власним бажанням; 

за невиконання навчального плану;

за порушення умов договору про надання освітніх послуг; 

в інших випадках, передбачених законодавством України.

Особи, що навчаються в Інституті, можуть переривати навчання у 

зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану 

(за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу при втраті права 

на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових 

установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання 

надається академічна відпустка.



Поновлення на навчання осіб, які відраховані здійснюється у 

канікулярний період. Особи, які навчаються в Інституті, можуть бути 

переведені до іншого навчального ВНЗ та на інший напрям підготовки чи 

спеціальність в межах однієї галузі знань.

V. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою 

освітньої діяльності і проводиться з метою інтеграції наукової, навчальної і 

виробничої діяльності.

5.2. Наукова і науково-технічна діяльність забезпечується і 

фінансується відповідно до чинного законодавства України та Статуту 

ТНЕУ.

VI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЛАБОРАТОРІЇ З ІНШИМИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ

6.1. З кафедрами, факультетами, навчальним управлінням та науково- 

дослідною частиною -  з усіх питань, які пов’язані з організацією, 

плануванням та впровадженням різних аспектів діяльності Університету.

6.3. З відділом кадрів -  з питань прийому, переведення і звільнення 

працівників Інституту відповідно до трудового законодавства.

6.4. З бухгалтерією -  з питань поступлення та використання коштів на 

виконання науково-дослідних робіт.

VII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 

ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Реорганізація та ліквідація навчально-наукового інституту інноваційних 

освітніх технологій може проводитися у порядку, встановленому чинним



законодавством та Статутом Тернопільського національного економічного 

університету.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Положення про навчально-науковий інститут інноваційних освітніх 

технологій ТНЕУ розроблено на основі Законів України "Про освіту", "Про 

вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", а також інших 

нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту 

Університету.

8.2. Положення регламентує основні питання організації та діяльності 

навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, пов'язані з 

підготовкою фахівців за заочною, заочно-дистанційною, дистанційною і 

екстернатною формами навчання, довузівською, післядипломною 

підготовкою та підготовкою молодших спеціалістів, функціонуванням 

університецького бізнес-інкубатора, реалізацією короткотермінових програм 

бізнес-освіти,організацією електронних освітніх сервісів і моніторингом 

якості освітньої діяльності.

8.3. Дотримання норм даного Положення є обов'язковим для всіх 

працівників навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій

ТНЕУ.

В.о. директора ННІІОТ О.М. Десятнюк

Головний юрисконсульт

Начальник відділу кадрів


