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1. зАгАльнАчАстинА
1.1. !ане Положення про Навчально-науковий iнститут публiчного

управлirrнЯ та алм irricTpYBarr ня (далi ннIпуд) розробленО вiдповiдно ло Статуту
чорноморсьttого нацiона,llьного унiверситеr.у iMeгri Пе,гра Могили (далi Чну iMeHi

петра Могили) та чинного законодавс'ва Укратrrи i с локументом, який регламентус
його дiяльнiсть.

1.2. lнститут державного управлiння (з 01.09.2022 р.

lIаl(азом Ректора Миксtлаiвського державного гуманiтарного

ocHoBl здl ис}lюе TaKl ocHoBHi види

FIНlПУА) створеIIо

унiверсите,r,у iMeHi

Петра Могили вiд 09 листопада 2006 р. вiдповiдно до рiшення Вченоi ради МflГУ
iMeHi Петра Могили. lffY якиЙ було затвердrкено рiшенням Вченоi ради вiд

З 1.08,2022 р., с правонаступником ННIПУА.

Lj. Юрилична адреса irlcr итуrу:

Украiна,54003, м. Мико;tаiв, вул. 1-ша Воснна 2а, корпус 10-П, тел.: (0512)

76-71-92, електронна адреса: d idu@ukг,пеt

1.4. ннlпуД с структурним пiдроздiлом ЧНУ iMeHi Петра Могили без права

Iоридичноi особи, який згiдно на пiдсr.авi I-1аказу МОН вiд |g.l2.2016 р., ЛЪl565

здiйснюс пiдготовку магiстрiв за спецiальнiстю 281 <публiчне управлiння та

адм iHicTpyBaH ня) за другим РВО (магiстр), та першим РВО (бакалавр) в галузi знань
28 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)).

1.5. НН]ПУА забезпечус:

о координацiю спiльноТ дiяльностi кафедР та вiддiлiВ в оргаrliзацii дегrноТ,

вечiрньоi та заочllоi форм навчанllя з t}икориста[lням сучасних uифрових засобiв
зв'язку та технологiй;

' здiйснення цiльовоi пiдготовки фахiвцiв для органiв державноi влади та
мlсцевого самоврядуваIl ня ;

. надання tсонсультацiйних послуг.

Вiдповiдно до Статуту ЧНУ iMeHi

нн]пуд на бюджетнiй та комерцiйнiй

Петра Могили та цього Положення

Фахову пiдготовrtу,га перепiдготовttу працi вникiв публiчних органiв

дiяльностi:

1.5.1.



влади.

1,5.2. Itультурно-освiтню, наукову, методичну, виробничу, рекламну,
видавничу, iнформаuiйно-консультативну, комерчiйну iфiнансово-госIlilдарську.

1.5.з. Органiзачiя комунiкативних заходiв у тому числi наукових

всеукраIнських та мirкнародних конференчiй, а також ceMiHapiB, виставок та iнших

заходiв.

1,5.4. Здiйснюс у навчальному прочесi, науковий та методичнiй дiяльностi
заходИ щодО ефективного виI(ористання природних pecypciB, захисту

навколишнього середовища вiд забрудllення та шtсiдливих впливiв.

1.6. Доходи та видатки ннIпуД включаються в сдиний кошторис доходiв та

видаткiв ЧНУ iMeHi Петра Могили.

|.7, Як струк,гурний пiдроздiл унiверситеr,у, ннIпуА користу€ться частиною

загал ьнодержавноi власностi у виглядi окремих примiщень, I{авчально-тех н iчного

обладнання та устаткуванllя. iнших матерiальl,tих pecypciB. а lаI(ож матерiальними

ресурсами, придбаними irrститутом за рахунок коштiв, отриманих вiл кlридичних чи

фiзичних осiб (спонсорська допомога, Добровiльнi пожертвування тощо).

1,8. Штатний розпис нI-ппуА с складовою частиною штатного розкладу Ч ГrУ

iMeHi Петра Могили i формуеться в межах асигнувань, видiлених Нацiональним

агентством з питань державноi служби Украiни унiверситету та згiдно укладеного

щержавного контракту та додаткових угод до нього та власних надходжень.

нав,lальний процес реалiзустьея професорсько-викладацьким складом

ннIпуд та iнших кафелр Чну. За необхiдностi лля забезпечення навчального

процесу можуть залучатися провiднi фахiвrri iгlших заклаltiв освiти, установ та

органiзашiй на умовах с} мiсництва.

КаДровий облiк спiвробiтникiв ннlпуА здiйснюсться вiддiлом кадрiв ЧНУ
iMeHi Петра Могили.

1.9. ннIпуА у своТй дiя.llьностi керусться законодавством Украiни, зокрема,

Конституцiеlо УкраIни, Законами Украiни <Про ocBiTy>, <Про вищу ocBiTy>,, <Про

наукову i науково-технiчну дiяльнiсть)), указами Президента Украiни, постановами

Кабir,rету MiHicTpiB Украiни, нормативFlими актами MiHicTepcTBa освiти i науки
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2. зАвдАння тА нАпрями дlяльностt ннIпуА
2.|. Головними завданнями ННlПУА с:

2.1.1. Здiйснення ocBiTHboi дiяльностi., яка включас оргаr,riзачiйну, навчальну,

наукову., виховну, методичну дiяльнiсть, Основними принципами ocBiTHboi

дiяльностi с гуманiзм та демократизм, свобода i вiдповiдалыtiсть, законнiсть,

прiоритетнiсть загал ьнол юдських цiгrлrостей, органiчний зв'язок з нацiональною

iсторiею, культурою, т,радицiями; взасмодiя з iгtшими закладами освiти на

нацiональному i мiжнаролному рiвнях: наступнiсть la поtвивальний xapaKlep

навчання., втiлення в життя свiтових та свропейських iнтеграцiйних процесiв.

2.|.2. Забезпечення сучасних умов для оволодilIня системою знань,

формування соцiально зрiлоi, творчоi особистостi; формуваr.rня громадськоi лозицii,

патрiотизму, власноi гiдностi, високих етичних норм, атмосфери доброзичливостi i

взасмноi поваги у стосунках Milrc працiвникаN4и, викладачами i слухачами;
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Украiни, а також Статутом ЧНУ iMeHi Петра Могили, Колек,гивним договором' цим

Положенням, а також iншими нормативними документами, якi регламентують

освiтню i наукову дiяльнiсть.

1 .9.1 . ННlПУд несе вiдповiдальнiсть за:

1.9.2. flотримання галузевих державних стандартiв освiти.

1.9.З. Створення безпечних умов проведення ocBiTHboi, науковоi' виробничоi

та iншоi дiяльностi,

1.9,4. Соцiальний захист учасникiв навчально-виховного процесу.

1.9.5. ffотримання договiрних зобов'язань перед iншими суб'сктами ocBiTHboi,

HayKoBoi, виробничоТ дiяльностi та приватними особами, у тому числi iза
мiжнародними у годам и.

l .9.6. ffотримання фiнансовоi дисциплiни та збереження державного майна.

1.9.7. Втручання публiчних органiв влади та контролю в навчальну, нау](ову,

господарську ,I,a iншу дiяльнiсть ННIПУА можJIиве лиttlе у випадках' передбачених

законодавством УкраТни та за узгодженням з керiвництвом ЧНУ iMeHi Петра

Могили.



2, 1.3. Проведення наукових дослiджень та творчоi дiяльностi як основи

пiдготовки фахiвцiв та науково-техн iч ного розвитку держави.

2. 1 .4. Просвiтницька та консультацiйна дiяльнiсть.

2. 1.5. 3абезпечення набуття слухачами знань у певнiй галузi, пiдготовка Тх до

професiйноi дiяльностi.

2.1.6. Перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкачii калрiв державних органiв

влади.

2. l ,7. Пiдготовка молодi до самостiйноТ r-rayKoBoi, викладацькоТ дiяльностi.

2. 1.8. Реклам но- вида IJH и ча дiял ьн icTb.

2. 1.9. Iнформування абiтурiснтiв i слухачiв про ситуацiю, що склалася на

ри н ку зай нятостi.

2.2, ННlПУА проводить цiлеспрямовану сочiальну полiтику на пiдвищення

продуктивностi працi i громадськоi. активностi слухачiв, викладачiв i спiвробiтникiв

iнституту, з цiсю метою ННIПУА:

2.2.1. Забезпеч) (, ) мови lItоло ефективного i пролукlиlJllого навчання та праui

слухачi в, ви кладачi в i спi вробiтн и Ki в i нституту.

2.2.2. Створюе умови для здорового побуту i вiдпочинку слухачiв, викладачiв,

спiвробiтникiв.

Iнститут забезпечус соцiальний захист своТх слухачiв в MeTtax дiючого

законодавства, сприяс лрацевлаштуванню, здобувачiв якi навчаються за державним

замовленням.

2.3. ННIПУА для здiйснення поставлених перед ним завдань мас право:

2.З.l. Визначати змiст освiти з урахування\4 державних стандартiв i ocBir ньо-

професiйних та освiтньо-наукових програм, встановлених для ЗВО вiдповiдних

piBHiB акрели,гацii, за програмами i планами, затвердх(еними в встановленому

порядку ректором ЧНУ iMeHi Петра Могили.

2.3,2. Визначати форму i способи проведення навчально-виховного процесу.

2.3.3. Готувати магiстрiв за державними замовленнями для мiсцевих органiв

виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування, громадських органiзацiй, за

контрактом для пiдприемств, установ, органiзачiй незаJIежно вiд форм власностi, а
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також за договорами з фiзичними особами.

2.З.4. Розробляти i впроваджувати власнi програми науковоi дiяльностi.

2.З.5. За рiшенням Вченоi рали ЧНУ iMeHi Петра Могили створювати у
tsстановленому порядку власнi cTpyKTypHi пiдроздiли;

2.З.6. Вносити пропозицii ttерiвництву ЧНУ iMeHi

вiдповiдно до кошторису,

Петра Могили по

а також тарифи навстановленню плати за навчання

роботи, послуги.

2.з.7. Здiйснювати видавничу дiяльнiсr,ь для забезпечення навчального

процесу в установленому порядку.

2.3.8. Брати участь у роботi мiжнародних органiзачiй.

2.З.9, Використовувати на договiрних засадах навчальну та матерiально-

технiчнУ базу iншиХ навчальниХ закладiВ i виробничих пiдприсмств регiону.
2.З. l 0. Здiйснювати навчальну, виробничо-комерчiй ну дiяльнiсть, у тому числi

консультацiйну, маркетингову та iншi види дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства

Украiни.

2.З.l l, Надавати додатковi платнi ocBiTHi lIoсJlчги.

2,З.l2. ВикОристовувати необхiдне on, u"nonu,-,", навчальноI, науковоТ.,

гослодарськоТ та консультацiйно-коорлинаrriйноi дiяльнос,ri майно, обладнання,

комп'ютернУ та розмно}куВальну TexHiKy, iHBeHTap та iншi матерiальнi цiнностi.
2.з.|з. Itористуватися гtiльгами, встановленими дiючим чинним

законодавством для ЗВО.

2.З,l4. За погодженt{ям з керiвництвом ЧНУ iMeHi Петра Могили здiйснювати

вiдповiдну кадрову лолiтику, вносити пропозицii щодо прийому i звiльнення

викладачi в i слiвробiтникiв НнIпуА,
2.4. ННlПУА при здiйсненнi освiтньоi дiяльностi:

2.4.1 . !отримусться встановлених лер)кавl]их стандартiв на пiдготовку

бакалаврiв, магiстрiв.

2.4.2. ЗабезПечус якнайшвидше введеttня в дiю отримаllого обладнання та

технiки.

2.4.3. Здiйснюе оперативну дiяльнiсть для матерiаrьно-технiч ного
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забезпечення основних напрямкiв роботи за уз|,одженням з керiвництвом ЧНУ iMeHi

Петра Могили.

2,4.4. Виконуе норми i вимоги щодо охорони навколишнього природного

середовища' рацiональr'lого використання i вiдтворення природних pecypciB.

3. структурА ннlпуА
З.1. Структура ННIПУА визначасться вiдповiдно до Закону Украiни <Про

вищу ocBiTy>), головними завданнями дiяльностi i затвердлtусться pel(TopoM ЧНУ

iMeHi Петра Могили.

З.2. Основними структурними пiдроздiлами ННlПУА е:

/ дирекцiя у склалi директора ННlПУА, заступника директора ННIПУА;

/ кафелра публiчного управлiння та адмiнiстрування;

/ кафедра мiсцевого самоврядування та регiонального розвитку;

/ кафелра соцiальноi роботи'управлiння i педагогiки.

В ННlПУА можуть бути cTBopeHi добровiльнi 1,овариства викладачiв,

науковцiв та слухачiв, якi дiють у рамках чинного законодавства. Структура

ННIПУА при необхiДностi може змiнюватися за рiшенням Вченоi ради ЧНУ iMeHi

Петра Могили.

4. упрАвлIння ннIпуА
4.1. Управлiння дiяльнiстю ННIПУА здiйснюс директор' за призначенням

ректора. flиректор самостiйно, у мея(ах делегованих ректором Унiверситету

посадових обов'язкiв, установлених законодавством Украiни, Статутом

Унiверситету, Колективним договором, цим Положенням, наказами по унiверситету

та контрактом, розв'язус Bci питання управлiння lнститутом, а також питання

trов'язаrri з освiтньою, науI(овою, методичtlою' органiзацiйною, мiжнародною i

виховною роботою lнституту, за виI"{ятком тих, якi нале}l(ать до комгlетенцii ректора,

проректорiв, Вченоi ради Унiверситету та iнш-lих органiв управлiння унiверситетом.

4.2. Вицим колегiальним органом HHltlYA с Рада iнституту, до ск;Iаду якоi

входять Bci науково-педагогiчнi працiвники ННIПУА. Що складу Ради Iнституту за

посадами входять директор Iнституту, його заступники, завiдуючi кафедрами,
8



методисти; iншi члени Ради обираlоться за поданням с,груктурних пiлроздiлiв на

радi Iнституту. Головою ради ННIПУА с директор.

5. РАДА ННIПУА:

5.1. Обговорюс i приймас рiшення з ycix питань органiзацii навчально-

виховного процесу, включаючи перелiк iснуючих та нових спецiальностей i

спецiалiзацiй, навчальнi плани i програми та iH.

5.2. Надас пропозицii щодо створення чи реорганiзацiТ кафедр, лабораторiй

та iнших пiдроздiлiв lнстит,уту, що впливають на ефективнiсть навчального процесу

та науково-дослiдну роботу, згiдно з вимогами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.

5.3. Заслуховуе i робить висновки про пiдсумки навчальноi, науково-

дослiдноi, виробничоi, комершiйноi та господарськоI дiяльностi ННlПУд.

5.4. Перiодично заслуховуе i приймае рiшення за звiтами структурних

п iдроздiлiв I нституту.

5.5. Затвердrку€ плани створення навчальних баз даних, видання пiдручникiв,

навчальних посiбникiв., збiрок наукових праць та iншоi лiтератури на базi

унiверситету i в iнших видавництвах.

5.б. Рада Iнсти,гуту обговорюс кандидатури lla посади керiвникiв основних

пiдроздiлiв, дас рекомендацii з цього питаIIня.

5.8. Бере участь у формуваннi професорсько-викладацького складу згiдно з

загальними положеннями.

5.9. Обговорюс та приймас рiшення з iнших питань, що входять у план

роботи Рали.

5.10. Черговi засiдання Ради [нституту проводяться один раз на мiсяць. План

засiдань та основних заходiв складаеться на piK.

5.11. Рiшення Ради Тнституту носять характер рекомендацiй i вводяться у дiю

розпорядженнями директора, в яких визначаються термiни, форми реалiзацii

рiшеr-rь, вiдповiдальнiсть осiб, форми контролю, звiтнiсть.

5. l2. Рiшення Ради Iнституту, розпоряджеиllя дирек.I.ора i його заступникiв

доводятьсЯ до вiдома всього колеl(тиву шляхоМ розсилання копiй в yci пiдроздiли
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Iнституту або вивiшуються на fошui розпоряджень та оголошень.

Рада у встановленому порядку розI,JIядас Полоrкення про ННIПУА

його Вченiй Радi унiверситету, а також, у разi необхiдностi, вносить змiни та

доповнення до Положення, заслуховус щорiчний звiт директора.

6. нАуково-мЕтодичнА рАдА ннIпуА
6. 1.1. Науково-методична рала (НМР) Iнституту с колегiальним робочим

органом Iнституту.

6, 1.2. Науково-методичну раду lнституту очолюе голова, який призначасться

директором lнституту зi складу своiх заступr.rикiв, або директором особисто. flo

складу Науково-методичну ради Iнституту входять за посадами: застулник

директора, завiдувачi кафедр lнституту, а також науково-педагогiчнi працiвники за

рiшенням ради Iнституту.

6. 1 .З. Що компетенцii науково-методичноi ради Iнституту наJIежать:

- розроблення пропозицiй щодо вдосконалення пiдготовки фахiвцiв, робочих

навчыtьних планiв, робочих навчальних програм i ,гематичних планiв навчальних

дисциплiн;

- обговорення методик викладання навчальних дисциплiн;

- надання допомоги викладачам, педагогiчний стаж яких менший нiяс два

роки, у засвоеннi навчальноi дисциплiни i в пiдготовцi ix ло проведення занять;

- пiдготовка та проведення показових, вiдкритих i пробних занять iз

подальшим Тх обговоренням;

- обговорення пiдручникiв, навчальних посiбникiв, конспектiв лекцiй та iншоi

нау ково-методич ноТ лiтератури;

- аналiз результатiв успiшностi студентiв;

- пiдвищення методичноi майстерностi та професiйноi пiдготовки викладачiв.

6.1.4. Засiдання НМР скликаються диреI<тором або його заступником за

потребою. Рекомендацii та рiшення НМК оформлюються протоколом i

п iдписуюr,ься головуючим.

надсилае

7. прАвА, оБовязки I ФункцIi кврlвникА ннIпуА
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7.1. Щиректор ННIПУА виконус TaKi функцii:

7,1.1. У межах чинного законодавства та цього Положення самостiйно або

ttолегiально вирiшус yci питання дiяльностi IrIс,t,итуту.

7.1 .2. У межах cBoix повноважень видас розпорядження, обов'язковi для

виконання BciMa пiдроздiлами та працiвниками НнlпуА.
7. 1,З. Представляе ННIПУА в ycix органах управлiння унiверситету та

публiчноi влади, вiдповiдае за результати дiяльностi Iнституту перед ректором Чну
iMeHi Петра Могили r,a Нацiонального агентства з питань державноi служби

Украiни.

7. 1.4. Забезпечус охорону працi, дотримання законностi та порядку в межах

lнституту i його пiдроздiлiв.

7. 1.5. Вносить пропозицii про прийняття чи звiльнення з роботи працiвникiв

згiдно з чинним законодавством, подае пропозицii ректору Ч]-lУ iMeHi Петра Могили

щодо заходiв морального r а матерiального tаохочення. лисuиплiнарноi

вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

7. 1.6.Визначас функцiональнi обов'язки праuiвникiв ННТПУА.

7. 1.7. Готуе пропозицii цодо вiдрахування з числа слухачiв та поновлення у
навчаннi слухачiв.

7. 1.8. Контролюс виконання навчальних планiв i програм, планiв науково-

лосл iлн их ptlбir .

7.1.9. Здiйснюс контроль за яlсiстtо роботи виtсладачiв, органiзацiсю

навчально-виховноi, культурно-масовоi роботи.

flиректор [нституту може делегувати частину cBoix прав i обов'язкiв cBoiM

заступникам.

7.2. Щиректор [нституту несе вiдповiдальнiсть за стан примiщень та iншого

маЙна, переданого у користування унiверситетом.

8. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ УЧАСНИКIВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
процЕсу
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8.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ННlПУА е професорсько-

викладацький склад, дирекцiя Iнституту i слухачi.

8.2. Слухачi lнституту, KpiM прав, передбачених Законом Украiни " Про

ocBiTy", мають право:

8.2.1. Обирати форму навчання, навчальнi дисциплiни за сгlецiыlьнiстю в

межах, передбачених освiтньо-професiйною програмою пiлготовки та робочим

навчальним планом, формувати iндивiдуальний навчальний план' який

затверджу€ться у порядку, встановленому Ралою ННIПУА за умови погодження з

FIацiональним агентством з питань державноi служби Украiни.

8.2.2. Паралельно навчатися за декiлькома спецiальностями.

8.2.3. Користуватися пiльгами, встановленими чинним законодавством при

навчаннi без вiдриву вiд виробниuтва (додаткова вiдпустка тощо).

8.2.4. На акалемiчну вiдпустI(у. поновлеl]ня. перевелення до itlшого вищого

закладу освiти у порядку, встановленому Положенням, затвердженим MiHicTepcTBoM

освiти i науки Украiни.

8.З. KpiM зобов'язань, передбачених Законом Украiни "Про ocBiTy", слухачi

зобов'язанi:

8.З.l. Виконувати вимоги навчального плагIу в термiни, визначенi графiком

навчального процесу;

8,З.2, Вiдвiдувати обов'язковi заняття за обраним iндивiдуальним навчаJIьним
планом.

8.J.J, Вчэсно irrформ5 вати tсерiвltицтво ННlПУА в разi неможливостi з

поважних причин вiдвiдувати заняття, складати (пересклалати) залiки та iспити,

виконувати контрольнi роботи, фiнансувати свое навчання тощо.

8.4. За успiхи в навчаннi, FIауково-дослiдн iй роботi, громадськiй дiяльностi i,

навпаки, за порушен!lя обов'язкiв для слухачiв встановлюються рiзнi форми

морального i матерiа;Iьного заохочення або захоли дисциплiнарного впливу, згiлlrо з

Правилами внутрiшнього розпорядку ЧНУ iMeHi Петра Могили.

Слухач може бути вiдрахований:

,/ за власним бажанням;

,/ за невиконання навч€l-,1ь}lого плану;
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,/ за порушення умов контракту;

,/ ]а появу на заняттях в неIверезому cTaHi. у cTaHi нарlсотичного або

токсичного сп'янiння;

,/ за вироком суду, що вступив у законну силу, чи постановою органу, до

компетенцii якого належить накладення адм iH iс,гративного стягнення або

застосування заходiв громадського впливу;

,/ за одноразове грубе порушення морально-етичн их норм поведiнки або

Правил внутрiшнього розпорядку унiверситету.

8,5. Вiдповiдно до Закону Украiни "Про ocBiTy" науково-педагогiчнi

працiвники lнституту мають право на:

8.5.1. Захист професiйноi честi i гiдностi.

8.5,2, Вiльний вибiр форм, метолiв, засобiв навчання, виявлення педагогiчноi
iнiцiати ви.

8.5.3, Пiдвищення квалiфiкацii або перепiдготовку з вiльним вибором змiсту

програм, форм навчання, закладiв освiти, установ та органiзацiй, u]о здiйснюють

пiдвищення квалiфiкацii i перепiдготовку.

Вiлволiкання науково-педагогiчних прашiвникiв вiд виконання професiйних

обов'язкiв не допускаеться за винятком випадкiв, передбачених чинним

законодавством.

8.6. Вiдповiдно до Закону Украiни "Про ocBiTy" науково-педагогiчнi

працiвники Iнституту зобов'язанi:

8.6.1. Постiйно пiдвищувати свiй професiйний piBeHb, педагогiчну

майстернiсть, загал ьну культуру.

8.6.2. Забезгrечувати умови для засвосння слухачами навчальних програм на

piBHi обов'язкових державних виN4ог щодо змiсту, рiвня та обсягу освiти, сприяти

розвитку здiбностей слухачi в.

8.6.З. НастановJtенням i особистим прикладом утверджувати повагу до

принципiв загальнол юдськоi моралi: правди, справедливостi, вiддаl-лостi,

патрiотизму, гуманiзму, доброти, стриманостi, працелюбства, iнших чеснот,

8.6.4. Виховувати повагу до народних традицiй та звичаiв, нацiональних,

iсторичних, культурних цiнностей УкраТни, ji державного i соцiального устрою,
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дбайливе ставлення до iсторико-культурного та природного середовища краТни.

8.6.5 ffотримуватися педагогiчноi етики, моралi; поваrкати гiднiсть слухачiв.

8.6,6. Захищати слухачiв вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного

насильства, запобiгати вживанню ними алкоголю, наркотикiв, iншим шкiдливим

звич кам.

8.'] . Комплеttтування ГП-IIПУА науково-педагогiчними працiвниками

проводиться вiдповiдно до законодавства Украirlи, Статуту ЧНУ iMeHi Петра

могили. Порядку проведення конкурсу на замiщеltttя llосад науково-ltедагогiчних та

педагогiчних працi вникiв.

Звiльнення науково-педагогiчних працiвникiв, прийнятих на роботу згiдно з

трудовим договором, за сумiсництвом. на умовах погодинноТ оплати або розiрвання

конТракту з iнiцiативи адмiнiстрацii у зв'язtсу зi змiнами в органiзацii навчiulьного

процесу, у тому числi лiквiдацiею,. реорганiзацiсю, перепрофiлюванням Iнституту,

змiною обсягу робiт, чисельностi працюючих здiйсгrюеться згiдно дiючого чинного

закоllодавства YKpaiH и.

8.8. Керiвництво ННIПУД забезпечус науково-педагогiч ним працi вникам :

8.8.1 Належнi умови працi та побуту,

8.8.2 Перепiдготовку або систематичне пiдвищення квалiфiкацii.

8.8.3. Виконання умов оплати прачi вiдповiдно до Закону Украiни ''Про вищу

ocBiTy" та чинного законодавства.

8.8.4. Встановлення надбавок до посадового окладу окремим категорiям

працiвникiв Iнституту заJIежно вiд ix особистого вкладу в доручену дiлянку роботи.

8.9. За досягнення висот(их результатiв у працi викладачi, HayKoBi працiвники

та спiвробiтниltи Iнституту у встановленому законом порядку можуть бути

представленi до дер)кавних нагород, присвоснIIя поLlесних звань, вiдзначення

премiями, грамотами, iншими видами морального i маr.ерiального заохочення.

8.10. Права та обов'язки заступникiв директора ННlПУА, керiвникiв

структурниХ пiдроздiлiВ IнститутУ визначаютьсЯ директороМ вiдповiдно ло функцiй,
якi вони виконують.

8.11. Права та обов'язки навчально-допомirкного, iнrкенерно-технiчного та



адм l нlстративно-господарського персоналу визl Iачак)ться вiдповiдн и ми

положеннями, затвердженими ректором Чну, правилами внутрiшнього розпорядку
ЧНУ iMeHi Петра Могили.

8.12. Науково-педагогiчнi працiвники проходять перепiдготовку i пiдвищують

свою квалiфiкацiю у таких формах:

. докторантура;

. аспiрантура;

о наукове. педагогiчне. ,l ворче сlаж) вання lIa пiлприсмсгвах. у Hl]yкoBo-

дослiдних та проектних iнститутах, у вищих наtsчаJIьних заклалах, у тому числi в

Чl{У iMeHi Петра Могили та за кордоном;

. творча вiдпустка для завершенlчя роботи над дисертацiсю;

. перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкачii в закладах пiсltядипломноi освiти.

Органiзацiя вказаних фор, навчання визначаеться Полоlкеннями,

затвердженими MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи.

10. нАуковА дIяльнIсть
10. l . Наукова дiяльнiсть в ННIПУд с невiд'смною складовою ocBiTHboi

дiяльностi та органiзуеться, здiйснюсться i фiнансуеться згiдно з вимогами Законiв
Украiни "Про випlу ocBiTy", <Пололtення про навчання в ЧНУ>, ''Про основи

державноi полiтики у сферi науки i науково-техн iч r-roi дiяльностi''.

l0.2 основними завданнями HayKoBoi дiяльностi ННIГIУд е:

l0.2.1. Ефективне використання наукового потенцiалу працiвлtикiв

стру*турних пiдроздiлiв ннIпуА та ЧНУ iMeHi Петра Могили для розв'язання
наукових та науково-технiчних проблем розвитку господарства.

|0.2.2. Пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв шляхом використання
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9. ОРГАНIЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Порядок органiзацii навчального процесу в ННIПУД визначасться вiдповiдно

до Закону Уrtраiни <про вищу ocBiTy> та державних станлартiв освiти i <положення

про навчання в ЧНУ iMeHi Петра Могили>.



результатiв наукових дослiджень у навчальному процесi, широкого залучення

слухачiв до iх виконання.

10.2.3. Свосчасне формування нових напрямкiв пiдготовки кадрiв, пiдвищення

квалiфiкачii професорсько-викладацького складу.

l0.2.4. Органiзачiя впровадження у систему державного управлiння

результатiв наукових дослiджень iрозробок. Поточне та перспективне планування

науковоi i науково-технiчноi дiяльностi в ННIПУА, реестрацiю науково-дослiдних

робiт, експертну оцiнку результатiв роботи та подання iнформацiйних i

статистичних даних до органу управлiння здiйснюс ЧНУ. Органiзацiя науковоi

дiяльностi та пiдготовки науково-педагогiчних кадрiв в HHlllYA покладасться на

Раду Iнституту i директора ННIПУА.

10.2.5. Науково-дослiднi роботи, що проводяться в Iнститутi, фiнансуються

вiдповiдr-rо до Закону Украiни "Про вищу ocBiTy" за рахунок коштiв:

. державного бюджету на виконання фундаментальних та пошукових

дослiджень з найважливiших напрямiв науки i технiки;

. галузевих MiHicTepcTB, вiдомств, об'сднань, пiдприемств та iнших

органiзачiй, у тому числi i закордонних, на договiрнiй ocHoBi;

. спецiальних кошr iB.

Наукова робота в ННlПУА проводиться з основних наукових напрямiв,

за,l верджених Вченою Ралоrо унiверситету.

Звiт голови Ради Iнституту про наукову дiяльнiсть щорiчно подаеться до

науково-досл iдноi частини ЧНУ iMeHi Петра Могили.

11. ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ СЛУХАЧIВ
1 1.1, Самоврядування ННIПУА функцiонус з метою забезпечення виконання

слухачами своiх обов'язкiв та захисту Тх прав i сприяе гармонiйному розвитку
особистостi слухача, формуванню в нього навичок органiзатора i керiвника.

l1.2, Перелiк питань, що належать до компетенцii органiв самоврядування,

узгоджу€ться з директором ННIПУА.

11.з. У своiЙ дiяльностi органИ самоврядування керуються дiючим
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законодавством, рiшенням MiHicTepcTBa освi,ги i науки Украiни й iнших органiв

управлiння], яким пiдпорядкову€ться вищий навчальний заклад, ланим Положенням.

1 1 .4. Основними завданнями органiв самоврядування с:

l 1.4. 1. Забезпечення i захист llpaB та iHTepeciB слухачiв.

1 1.4.2. Забезпечення виконання слухачами своТх обов'язкiв.

1 1.4.3. Сприяння навчальнiй, науковiй i творчiй дiяльностi слухачiв.

l 1 .4.4. Сприяння проведенню серед слухачiв соцiологiчних дослiджень.

11.5. Самоврядування здiйснюсться на piBHi академiчноi групи, курсу

ннIпуА.

12. мIжнАроднА дlяльн IcTb

Спiвробiтництво з мiжнародними органiзаuiями., закJIадами освiти, наукоl]ими

установами, фондами, громадськими органiзацiями, iноземними громадянами

здiйснюеться за розробленими власними напрямками i планами Iнституту,

узгодженими з планами ЧНУ iMeгri Петра Могили.

13. плАнувАнtUl I ФIнАнсувАння дIяльностI, мАЙновI
ВIДНОСИНИ

1З.l. Матерiал ьно-технiчну базу та фirrанси ННIПУА складають ocHoBHi

фонди, обiговi коluти та матерiальнi цiнностi, якi знаходltться на балансi ЧНУ.

ННIПУА користусться примiщення, навчал ьно-техн iч н им обладнанням,

устаткуванI-1ям та iншими матерiальними ресурсами, якi наданi йому ЧНУ.

13.2. Майно iнституту е загальнодержавною власнiстю, що передана йому в

оперативне управлiння ЧНУ iMeHi Петра Могили. ННIПУА здiйснюе права

користування i розпорядження майном згiдно з чинним законодавством Украiни i

цим Положенням. ФункцiТ управлiння загальнодержавним майном, що передано

ННIПУА, контролю за ефективнiстю його використання i зберiгання здiйснюс ЧНУ.

lЗ.З. Вiдчухtення майttа' що с дер)кавttоtо власнiстю i закрiплене за ННIПУА,

може здiйснюватися тiльки за логодженrIям з керiвництвом унiверситету у порядку.,

встановленому чинним законодавством. Олержанi в результатi вiдчуrкення
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зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на 1нвестицlт унlверситету.

lЗ.4. Збитки, що завданi ННIПУА внаслiдок порушення його майнових прав

громадянами, юридичt-lими особами i державними орl,аllами. вiдшкодовуються

унiверситету за рiшенням сулу або Арбiтраrrtного суду.

l З,5. Фiнансування ННIПУА здiйснюсться на }iормативнiй ocHoBi за рахуtlок:

l3.5.1. Коштiв за умовами контракту мiж I-Iацiональним агентством з питань

дерrкавноi служби Украiни та ЧНУ iMeHi Петра Могили.

lЗ.5.2. Коштiв юридичних та фiзичних осiб за прямими договорами на

навчання фахiвцiв, консультацiТ, коштiв за надання платних ocBiTHix послуг.

1З.5.ЗКоштiв вiд перелiчених вище видiв дiяльностi Iнституту.

13.5.4. Субсидiй та пожертвувань пiдприсмств, органiзацiй, фондiв

громадських органiзацiй i окремих осiб.

1З.5.5. Щержавного (мiсцевого) бюджетiв, бюджетiв галузей господарства, вiд

пiдприемств та органiзацiй, а такояt додаткових джерел фiнансування.

Розподi.rr коштiв з вищевказаних джерел фiнансування здiйснюеться

вiдповiдно до постанов, наказiв та iнструктивних листiв за кошторисами по видах

дiяльностi, затверджених директором [нституту i узгоджених з ректором

унiверситету.

.Щля здiйснення cBoei дiяльностi ННIПУА мас право заJIучати додатковi

джерела матерiальних i фiнансових надходжень.

l3.6. Кошти, одержанi у результатi ycix видiв дiяльностi iнституту.

розподiляються директором за погодженням з ректором ЧНУ.

1З.7. Оплата працi ycix категорiй праuiвникiв здiйснrоеться вiдповiдно до

чиllного законодавства Украiни. ННIПУА мас право в межах утвореного в

установленому порядку фонду заробiтноТ плати (фо"ду оплати працi), згiдно з

дiючим законодавством, вносити пропозиuii ректору ЧНУ всr,ановлювати i

скасовувати доплати для працiвникiв за сумiцення посад, розширення зон

обслуговування, розмiри премiй, а також iнших виплат стимулюючого характеру за

виI(онання обов'язкi в тимчасово вiдсутнiх прачi вникiв.

l3.8. Оперативний i бухгалтерський облiк та звiтнiсть ННIПУА здiйснюеться



бухгалтерiею ЧНУ в установленому порядку.

1з.9, Вiдносини з iншими установами, органiзацiями, пiдприсмствами i

громадянами в ycix сферах дiяльностi lнститут здiйснюс на ocHoBi договорiв вiд

iMeHi ЧНУ iMeHi Петра Могили на пiдставi чиннtll,tl законодавства.

14. ЛIКВIДАЦIЯ I РЕОРГАНIЗАЦIЯ ННIПУА
l4.1 . ЛiквiдаЦiя iнститутУ здiйснюеться за рiшенням I]ченоi рали ЧНУ iMeHi

Петра Могили.

|4.2. При реорганiзацii i лiltвiдацiТ Iнституту працiвrrикам, якi звiльttякlться, та

слухачам гарантусться додержання Тх прав та iHTepeciB вiдповiдно до чинного

законодавства УкраТни.

l5. порядок зАпровАджЕння положЕння про ннlпуА
Змiни та доповнення до Положе'tня про ННlПУА вносяться у порядку, який

визначений у Положеннi "про державtлий вищий заклад освiти'',

Ще ПоложеНня набуваС чинностi лiсля його розгляду Вченою радою ЧНУ
iMerri Петра Могили.

t 6. прикIнцЕвI положвнttя
15.1. ННIПУА мас власну печатку та штамп.

l5.2, НнlпуА мас власний бланк та iншi бланки, необхiднi для забезпечення

}IавLIального процесу.
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