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УГОДА 
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 Вищі технічні навчальні заклади, Запорізький національний технічний 
університет та Запорізька державна інженерна академія, іменовані надалі – 
відповідно ЗНТУ та ЗДІА, виходячи з права кожної людини на освіту і 
відповідальності держави за повне здійснення цього права, приймаючи до уваги 
традиційно сформовані культурно-освітні, економічні та інші зв’язки, взаємну 
зацікавленість у їхньому всілякому укріпленні і розширенні, усвідомлюючи 
необхідність розвитку національної системи освіти на основі гуманізму і 
діалогу культур, сповнені щирого прагнення до рівноправного співробітництва 
в сфері освіти та науки і реалізуючи програму дій Міністерства освіти і науки 
України щодо створення потужних наукових та освітянських ВНЗ з 
досягненням ними підвищення рейтингів у європейській та світовій науковій 
спільноті погодили наступне: 
 - Укладена угода затверджується конференціями трудових колективів 
ВНЗ. 
 - Угода передбачає реорганізацію Державного вищого навчального 
закладу Запорізької державної інженерної академії  (далі ЗДІА) МОНУ у 
структурний підрозділ Запорізького національного технічного університету 
(далі ЗНТУ), а саме Запорізька інженерна академія Запорізького національного 
технічного університету (ЗІА ЗНТУ). 
 ЗІА ЗНТУ діє згідно чинного законодавства України, Указів Президента 
України, положень Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 
нормативних актів КМУ, наказів та розпоряджень центральних органів 
виконавчої влади, Міністерства освіти і науки України, статуту ЗНТУ та 
Положення про ЗІА ЗНТУ. 
 Згідно чинного законодавства України ЗІА ЗНТУ проводить освітню та 
наукову діяльність, пов’язану зі здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у 
певних галузях науки, виробництва, освіти, здійснює наукову, науково-
методичну та науково-виробничу діяльність, має відповідний рівень кадрового 
та матеріально-технічного забезпечення.  
 Запорізька інженерна академія у складі Запорізького національного 
технічного університету зберігає автономію завдяки: 
 - затвердженню посади першого проректора – директора інженерної 
академії 
 - підпорядкуванню першому проректору – директору інженерної академії 
інститутів: 
 - металургійного (зі збереженням у оперативному підпорядкуванні ВСП 
ЗМК ЗНТУ) 



 2
 - будівельного  
 - інституту енергетики та електроніки (зі збереженням у оперативному 
підпорядкуванні ВСП ЗГЕТ ЗНТУ) 
 Відповідно до сфери управління першого проректора ЗНТУ відносяться: 
 - машинобудівний інститут 
 - фізико-технічний інститут 
 - електротехнічний інститут 
 - інститут управління та права  
 - економіко-гуманітарний інститут 
 - інститут професійної підготовки 
 Реорганізація ЗДІА у ЗІА ЗНТУ здійснюється рішенням Кабінету 
Міністрів України відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 

Реорганізація ЗДІА у ЗІА ЗНТУ передбачає збереження умов оплати 
праці, прав та обов’язків особового складу академії, а також використання 
матеріально-технічної бази із збереженням права за співробітниками та 
студентами ЗІА ЗНТУ використання: 

- санаторію-профілакторію 
- спортивно-оздоровчого комплексу «Студентська Січ» (о. Хортиця) 
- бази відпочинку «Монтажник» (смт Кирилівка) 
ЗНТУ, за поданням ЗІА ЗНТУ, сприяє подовженню дії ліцензій та 

сертифікатів з усіх напрямків та спеціальностей ЗДІА на термін 2-3 роки до 
подання відповідних матеріалів згідно чинного законодавства. 

За Запорізькою інженерною академією зберігаються найменування у 
складі ЗНТУ, існуючий прапор, інші елементи геральдіки. 

Працівники та студенти ЗДІА мають право на пропорційне 
представництво у керівних (вчена рада, конференція трудового колективу) та 
дорадчих (ректорат, наукові, науково-методичні ради тощо) органах ЗНТУ 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 

До трудових книжок працівників ЗДІА вноситься запис «Переведення на 
відповідну посаду до Запорізького національного технічного університету у 
зв’язку з реорганізацією ЗДІА відповідно до розпорядження КМУ». 

Студенти ЗДІА продовжують навчання у ЗІА ЗНТУ та набувають право 
отримувати диплом національного ВНЗ, починаючи з 2014 року. 

Студенти, що навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб 
зберігають, за згодою з МОНУ, всі умови оплати за навчання відповідно до 
умов підписання контрактів. 

Директори інститутів та декани факультетів обираються на посади за 
рішенням конференцій трудових колективів відповідних інститутів та 
факультетів і призначаються на посаду рішенням перших проректорів за 
погодженням з ректором ЗНТУ відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту». 
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Перший проректор – директор ЗІА здійснює свої повноваження на 

підставі затвердженої посадової інструкції та доручення, яке видається 
ректором ЗНТУ. 

За першим проректором – директором ЗІА зберігається право прийняття 
рішень щодо прийому та звільнення з роботи працівників ЗІА ЗНТУ, 
оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад за погодженням ректора 
ЗНТУ. 

ЗІА ЗНТУ згідно чинного законодавства набуває право створювати вищий 
колегіальний орган громадського самоврядування – конференцію трудового 
колективу, колегіальний орган – Вчену раду, робочі та дорадчі органи, що 
визначаються Положенням. 

За рішенням конференції трудового колективу та вченої ради ЗНТУ та 
власного «Положення» ЗІА ЗНТУ здійснює оперативне керування матеріально-
технічною базою, балансоутримувачем якої був ДВНЗ ЗДІА. 

Робочі місця (дислокація) працівників ЗДІА залишаються без змін. 
Гарантується збереження рівня заробітної плати керівників структурних 

підрозділів та відділів ДВНЗ ЗДІА при виконанні функцій та обов’язків 
заступників відповідних об’єднаних структур ЗНТУ за рахунок стимулюючих 
надбавок (які не обмежуються 50% для національних ВНЗ). 

Штати професорсько-викладацького складу кафедр ЗІА ЗНТУ 
визначатимуться відповідно до існуючого контингенту ЗІА ЗНТУ на поточний 
період з урахуванням вимог Постанови КМУ від 17 серпня 2002 р. № 1134. 

1. Конференція трудового колективу ЗІА ЗНТУ: 
- надає пропозиції ректору ЗНТУ щодо кандидатури першого проректора 

– директора ЗІА; 
- заслуховує та затверджує щорічний звіт першого проректора – директора 

ЗІА; 
- затверджує розділи колективного договору та проект «Положення про 

ЗІА ЗНТУ» 
2. Вчена рада ЗІА ЗНТУ зберігає право: 
- надання рекомендацій Вченій раді ЗНТУ про надання грифів «МОНУ» 

підручникам та навчальним посібникам; 
- надання рекомендацій Вченій раді ЗНТУ щодо присвоєння вчених звань: 

доцент, професор, та до обрання на посаду професора та завідуючого кафедрою. 
3. Науково-методична рада ЗІА ЗНТУ рекомендує до видання методичні 

матеріали для забезпечення навчального процесу. 
4. У ЗІА ЗНТУ за регламентом діє Адміністративна рада, яка набуває 

статусу робочого органу ЗІА ЗНТУ. Адміністративна рада діє відповідно до 
положення та має на меті діяльність щодо вирішення поточних питань в роботі 
інститутів академії, а також перспектив їх розвитку. 

5. Загальний відділ ЗІА ЗНТУ: 
- очолюється заступником начальника об’єднаного відділу діловодства 

ЗНТУ – начальником загального відділу ЗІА ЗНТУ; 
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- здійснює закріплені функціональні обов’язки щодо організації 

належного документообігу інститутів ЗІА ЗНТУ; 
- забезпечує контроль належного ведення діловодства в інститутах ЗІА 

ЗНТУ, проводить перевірки стану діловодства та забезпечує дотримання єдиних 
вимог щодо підготовки документів інститутів академії; 

- здійснює організацію і контроль роботи структурної частини 
(документообіг інститутів ЗІА ЗНТУ) архіву ЗНТУ, яку очолює заступник 
завідувача об’єднаного архіву; 

- готує документи до засвідчення гербовою печаткою завізовані 
керівником та його заступниками відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків. 

6. Відділ кадрів ЗІА ЗНТУ: 
- очолюється заступником начальника об’єднаного відділу кадрів ЗНТУ – 

начальником відділу кадрів ЗІА ЗНТУ; 
- зберігає оперативну підпорядкованість першому проректору – директору 

ЗІА ЗНТУ та право здійснювати всі функції кадрової служби інститутів 
академії; 

- зберігає право підготовки проектів наказів, розпоряджень та візування 
документів для інститутів академії; 

- має печатку, штамп та право завіряння копій документів. 
7. Навчальний відділ ЗІА ЗНТУ: 
- очолюється заступником начальника об’єднаного навчального відділу 

ЗНТУ; 
- зберігає право на формування навчального навантаження за 

спеціальностями ЗІА ЗНТУ та розподіл його між кафедрами відповідно до 
щорічного наказу ЗНТУ «Про встановлення норм навчального навантаження 
професорсько-викладацького складу», яке погоджується начальником 
навчально-методичного відділу ЗНТУ та затверджується першим проректором – 
директором ЗІА ЗНТУ; 

- проводить моніторинг якості навчального процесу кафедр інститутів ЗІА 
ЗНТУ; 

- готує замовлення документів про освіту за спеціальностями ЗІА ЗНТУ; 
- організує державну атестацію бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 

спеціальностями ЗІА ЗНТУ; 
- організовує виробничу та переддипломну практику за спеціальностями 

ЗІА ЗНТУ. 
8. У складі приймальної комісії ЗНТУ створюється відбіркова комісія ЗІА 

ЗНТУ. 
Відбіркова комісія ЗІА ЗНТУ здійснює профорієнтаційну роботу, прийом 

документів, оформлення особових справ вступників, проведення вступних 
екзаменів на напрями та спеціальності ЗІА ЗНТУ, а також виконує інші функції, 
пов’язані з прийомом покладені на неї Приймальною комісією ЗНТУ. 
Відбіркова комісія ЗІА ЗНТУ готує пропозиції щодо обсягів державного 
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замовлення за ліцензованими спеціальностями ЗІА ЗНТУ, які затверджуються 
головою приймальної комісії – ректором ЗНТУ та організовує прийом студентів 
на навчання за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб. 

До складу відбіркової комісії ЗІА ЗНТУ входять голова – перший 
проректор – директор ЗІА ЗНТУ, заступник голови об’єднаної приймальної 
комісії ЗНТУ, відповідальний секретар відбіркової комісії, заступник 
відповідального секретаря приймальної комісії ЗНТУ, а також члени відбіркової 
комісії (голови та члени предметних, фахово-атестаційних, апеляційних 
комісій) з числа науково-педагогічних працівників ЗІА ЗНТУ та технічний 
персонал. 

Першим проректором – директором ЗІА ЗНТУ призначається 
адміністратор програмних засобів доступу до ЄДЕБО, особа, яка визначена 
відповідальною за внесення відомостей та даних від ЗІА ЗНТУ до ЄДЕБО. 

В пропозиціях щодо державного замовлення для спеціальностей ЗІА 
ЗНТУ встановлюються обсяги не менш як 15 осіб для денного відділення             
та 3-5 осіб для заочного відділення. 

В пропозиціях щодо державного замовлення для вступу випускників 
коледжів на спорідненні напрями підготовки за скороченим терміном навчання 
передбачити обсяги замовлення встановлені відповідно до подання керівництва 
коледжів (до 50% від ліцензійного обсягу по інженерно-технічним та 
комп’ютерним спеціальностям та 3-5 місць на непрофільні спеціальності). 

Приймальна комісія планує державне замовлення та організовує набір 
студентів за всіма ліцензованими спеціальностями та напрямками освітніх 
послуг. 

9. Відділ з гуманітарних та організаційних питань ЗІА ЗНТУ: 
- проводить розробку, впровадження, методичне забезпечення та 

реалізацію освітньо-просвітницьких програм по роботі зі студентською 
молоддю щодо збереження історико-культурної, науково-педагогічної 
спадщини академії, міста, області, держави; 

- координує діяльність по забезпеченню соціального захисту студентів 
пільгових категорій; 

- надає методичні рекомендації для викладачів, кураторів академічних 
груп, заступників деканів з навчально-виховної роботи, голів органів 
студентського самоврядування. 

10. Наукова бібліотека ЗІА ЗНТУ: 
- очолюється заступником директора об’єднаної наукової бібліотеки 

ЗНТУ; 
- формує бібліотечний фонд, здійснює його організацію, раціональне 

розміщення, облік, зберігання, реставрацію, консервацію, та вилучення; 
- створює та веде систему бібліотечних каталогів, картотек та БД; 
- здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування. 
11. Видання газети «Академія» зберігається за ЗІА ЗНТУ. 
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12. Редакційно-видавничий відділ забезпечує друкування наукових праць 

та методичних матеріалів працівників ЗІА ЗНТУ. 
13. Створюється об’єднана науково-дослідна частина ЗНТУ, що 

знаходиться у підпорядкуванні проректора з наукової роботи, який 
призначається по квоті ЗНТУ. 

Зберігаються всі існуючі наукові підрозділи, спеціалізовані лабораторії, 
існуюча система фінансування НДКР та система підготовки кадрів вищої 
кваліфікації. 

Забезпечується створення в об’єднаному ЗНТУ нових спеціалізованих рад 
по захисту дисертацій з гуманітарних (філософія), економічних, енергетичних 
напрямів та збереження (переатестація) спеціалізованої ради з металургії. 

Зберігається видання фахових науково-технічних журналів та збірників 
(видань), які пройшли реєстрацію у встановленому законом порядку та ведеться 
робота по їх входженню до наукометричних баз (SCOPUS тощо). 

14. Міжнародна діяльність об’єднаного  ЗНТУ здійснюється під 
керівництвом проректора з науково-педагогічної та міжнародної роботи, що 
призначається по квоті ЗДІА. 

Він здійснює керівництво об’єднаним міжнародним відділом, дає подання 
на призначення начальника відділу, забезпечує набір та проведення виховної 
роботи з іноземними студентами, розвиток міжнародних зв’язків, участь у 
міжнародних організаціях, здійснення міжнародних обмінів студентів 
(академічна мобільність, програма «подвійний диплом» тощо). 

15. Облік доходів та видатків інститутів ЗІА ЗНТУ здійснюється на 
окремому субрахунку в об’єднаній бухгалтерії. 

ЗІА ЗНТУ самостійно формує пропозиції щодо штатного розпису, який в 
подальшому затверджується ректором ЗНТУ та включається до об’єднаного 
штатного розпису ЗНТУ. 

ЗІА ЗНТУ самостійно формує пропозиції щодо кошторису витрат та 
надходжень, який в подальшому затверджується ректором ЗНТУ та 
включається до об’єднаного кошторису ЗНТУ. 

16. Коледжі, як відокремлені структурні підрозділи ЗНТУ, зберігають всі 
надані їм окремі права фінансово-господарської самостійності відповідно до 
«Положення», яке затверджує ректор ЗНТУ відповідно до подання першого 
проректора – директора ЗІА ЗНТУ. 

Директора коледжів здійснюють свої повноваження на підставі 
затвердженого «Положення» та доручення, яке видається ректором ЗНТУ. 
 17. ЗІА ЗНТУ здійснює облік контингенту студентів ЗІА ЗНТУ в ЄДЕБО 
та формує поточну звітність згідно вимог МОН України. 
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