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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства 

України і регламентує діяльність Слідчо-криміналістичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі - 

Інститут). 

1.2. Інститут є навчально-науковим структурним підрозділом 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі - 

Університет). 

1.3. Інститут створено шляхом перейменування Інституту підготовки 

слідчих кадрів для Міністерства внутрішніх справ України відповідно до 

рішення Вченої ради від 25.12.2015 р. (Протокол № 5). 

Назва «Слідчо-криміналістичний інститут» затверджена наказом ректора 

від 6 січня 2016 року № 01.  

1.4. Основними завданнями Інституту є: 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти за освітніми рівнями «Бакалавр» й «Магістр» за 

спеціальністю 081 – «Право», поглиблення, розширення та оновлення 

професійних знань, умінь, навичок, організації науково-дослідної роботи 

студентів та науково-педагогічних працівників; 

- забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, сприяння 

реалізації їхніх здібностей і талантів; 

- формування особистості шляхом патріотичного й правового виховання, 

утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної 

активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, 

вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 
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- збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 

досягнень суспільства; 

- поширення правових знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян тощо. 

1.5. Освітня діяльність в Інституті здійснюється науково-педагогічним 

складом Університету. До освітньої діяльності Інституту можуть залучатися 

посадові особи органів охорони правопорядку. 

1.6. Інститут здійснює свою діяльність згідно Конституції України, законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 

діяльність», інших нормативно-правових актів, Статуту Університету та даного 

Положення. 

 

2. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ 

 

2.1. Організаційна структура Інституту визначається Університетом 

самостійно, формується з урахуванням покладених на нього завдань та функцій 

і затверджується ректором Університету. 

2.2. Структурні підрозділи Інституту створюються та функціонують 

відповідно до чинного законодавства, Статуту та наказів ректора Університету, 

даного Положення. 

2.3. Основними структурними підрозділами Інституту є: 

кафедри; 

підрозділи забезпечення навчально-виховного процесу; 

підрозділи змінного складу; 

інші підрозділи відповідно до організаційно-штатної структури 

Університету. 

2.3.1. Кафедра є базовим структурним підрозділом Інституту, що 

провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною 

спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до 
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складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для 

яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий 

ступінь або вчене (почесне) звання. 

2.3.2. Кафедра утворюється, реорганізується та ліквідується відповідно до 

законодавства за рішенням Вченої ради Університету. 

2.3.3. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається 

на цю посаду за конкурсом Вченою радою Університету строком на п’ять років. 

Із завідувачем кафедри укладається контракт. 

Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за 

якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою 

діяльністю викладачів. 

2.4. З метою інтеграції кафедр Університету до управління та розвитку 

Інституту директор координує методичну, навчальну та організаційну 

діяльність кафедри Адміністративного права та адміністративної діяльності 

ОВС, Кримінального права №2, а  також Кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності. 

2.5. Для забезпечення навчальної, методичної та наукової діяльності, 

вирішення соціально-побутових, господарських питань, забезпечення 

спеціалізації підготовки студентів і слухачів Інституту можуть утворюватися 

відповідні робочі,  дорадчі й інші органи та підрозділи, координація роботи яких 

покладається на директора Інституту. 

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ 

 

3.1. Органами управління Інститутом є: 

- Вчена рада; 

- директор. 

3.2. Керівництво Інститутом здійснює директор.  
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Директор Інституту обирається вченою радою Інституту більшістю 

голосів від її складу з урахуванням пропозицій трудового колективу Інституту. 

Директор Інституту повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) 

звання відповідно до профілю Інституту. 

Ректор Університету призначає директора Інституту строком на п’ять 

років та укладає з ним відповідний контракт. 

Директор Інституту здійснює свої повноваження на постійній основі. 

Одна і та сама особа не може перебувати на посаді директора Інституту 

більше ніж два строки. 

3.2.1. Директор організовує навчальний процес Інституту, виконання 

навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання 

навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів, 

дотриманням студентами та слухачами навчальної дисципліни, правил 

внутрішнього розпорядку Університету, правил проживання у гуртожитку. 

3.2.2. Директор видає розпорядження, що стосуються діяльності 

Інституту. Розпорядження директора є обов'язковими для виконання 

професорсько-викладацьким складом, який працює в Інституті, іншими 

працівниками Інституту і можуть бути скасовані ректором Університету. 

3.2.3. Заступники директора Інституту призначаються на посаду та 

звільняються від виконання обов'язків ректором Університету згідно чинного 

законодавства. 

3.2.4. Директор Інституту здійснює розподілення функціональних 

обов'язків між своїми заступниками, визначає напрями їх діяльності, контролює 

їх роботу, а також виконання окремих доручень. 

3.3. Колегіальним органом управління Інституту є Вчена рада. 

3.3.1. До компетенції Вченої ради Інституту належать: 

- обрання директора Інституту; 

- визначення загальних напрямів освітньої та наукової діяльності Інституту; 

- вирішення питань організації навчально-виховного процесу в Інституті; 
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- підведення підсумків екзаменаційних сесій, проходження студентами 

Інституту відповідних практик, складання державних екзаменів; 

- аналіз результатів роботи з прийому на навчання в Інститут; 

- розгляд питань про стан профорієнтаційної роботи, удосконалення добору 

кандидатів на навчання в Інституті та працевлаштування випускників; 

- порушення клопотання перед керівництвом Університету про заохочення 

студентів та співробітників Інституту за значні навчальні, наукові та трудові 

досягнення; 

- оцінка результатів науково-педагогічної діяльності структурних 

підрозділів Інституту; 

- організація науково-дослідної роботи студентів, проведення конкурсів 

наукових робіт; 

- попередній розгляд питань щодо удосконалення організаційної структури 

Інституту; 

- затвердження планів виховної, культурно-масової, а також спортивної 

роботи в Інституті; 

- інші питання діяльності Інституту відповідно до чинного законодавства, 

Статуту Університету, даного Положення та делеговані Інституту  

повноваження Вченої ради Університету. 

3.3.2. Вчена рада Інституту формується згідно чинного законодавства та 

Статуту Університету. 

Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь 

та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. 

До складу Вченої ради Інституту входять за посадами директор Інституту, 

заступники директора Інституту, керівники органів самоврядування та виборних 

органів первинних профспілкових організацій працівників Інституту, а також 

виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних 

працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів 

філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших 
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працівників Інституту і які працюють у ньому на постійній основі, виборні 

представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники 

виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, 

керівники органів студентського самоврядування Інституту відповідно до квот, 

визначених статутом Університету. 

За рішенням Вченої ради Інституту до її складу можуть входити також 

представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків 

складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники 

закладу вищої освіти і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа 

студентів. 

Вибори до складу Вченої ради Інституту починаються за 30 календарних 

днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. 

3.3.3. Виборні представники обираються органом громадського 

самоврядування структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні 

представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, - 

вищим органом студентського самоврядування Інституту. 

3.3.4. Рішення Вченої ради Інституту вводиться в дію розпорядженнями 

директора Інституту та може бути скасовано ректором Університету. 

3.3.5. В Інституті здійснюється студентське самоврядування на рівні 

студентської групи, курсу, гуртожитку, Інституту.  

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Інституту. Усі 

студенти, які навчаються в Інституті, мають рівні права та можуть обиратися та 

бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського 

самоврядування Інституту та Університету. 

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського 

самоврядування обираються строком на один рік відповідно до чинного 

законодавства. Студенти, обрані до складу органів студентського 

самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального 

таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно 

зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів Інституту. 
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3.3.6. Постійно діючим органом студентського самоврядування Інституту 

є Студентська рада, яка формується з числа осіб, що навчаються в Інституті 

шляхом прямого таємного голосування студентів. Керує роботою Студентської 

ради її голова. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ 

ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Організація та забезпечення навчальної, методичної та наукової 

діяльності Інституту здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України, державних та галузевих стандартів освіти. Навчальні, наукові плани та 

програми Інституту є невід’ємною частиною навчальних та наукових планів і 

програм Університету. 

4.2. В Інституті навчальний процес студентів організується та 

здійснюється за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» за спеціальністю 

081 - «Право». 

4.3. Науково-педагогічному складу, здобувачам вищої освіти в Інституті 

забезпечується право користування інформаційними, спортивно-оздоровчими, 

культурно-просвітницькими та іншими фондами Університету. 

4.4. Студенти Інституту, які виконали навчальний план і склали атестацію 

здобувачів вищої освіти отримують дипломи встановленого зразка про 

закінчення свого навчання в Університеті. 

4.5. Необхідні умови навчання студентів Інституту зі спеціальних 

дисциплін, проходження ними практик та стажування, навчання за програмами 

академічної мобільності організується Університетом за сприяння організацій-

партнерів, у тому числі іноземних закладів вищої освіти, відповідно до чинного 

законодавства та Статуту Університету. 
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5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1 Положення про Інститут розробляється дирекцією Інституту та 

затверджується Вченою радою Університету. Положення вводиться в дію 

наказом ректора Університету.  

5.2 Зміни до цього Положення розробляються, затверджуються і вводяться 

в дію в тому ж порядку, що й саме Положення. 

 


