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Миколаїв – 2016 



Типове положення про інститут розроблено відповідно до: 

 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 p. № 1556-VII. 

 Статуту Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. 

 Положення про організацію навчального процесу в університеті. 

 Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 

університету. 

 

1. Загальна частина 

1.1. Положення про інститут розроблено вiдповiдно до чинного 

законодавства України i є документом, який регламентує дiяльнiсть навчально-

наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного 

унiверситету iменi В. О. Сухомлинського. 

1.2. Мiсце знаходження інституту: Україна, м. Миколаїв, 54001, 

вул. Нікольська 24, тел. 37-88-39. 

1.3. Основний напрям дiяльностi інституту – пiдготовка, згiдно з 

державним замовленням i договiрними зобов'язаннями, висококвалiфiкованих 

фахiвцiв для мiнiстерств, пiдприємств, установ, органiзацiй, незалежно вiд 

форм власностi, державної виконавчої влади та органiв мiсцевого 

самоврядування, громадських органiзацiй та за договорами з громадянами. 

1.4. Концепцiя освiтньої дiяльнoстi 

Освiтня дiяльнiсть інституту грунтується на концептуальних засадах 

Закону України «Про Освiту», Закону України «Про вищу освiту», національної 

Доктрини розвитку освiти, Державної нацiональної програми «Освiта» 

(«Україна XXI століття»). 

Концепцiя освiтньої дiяльностi має мiстити цiлi, принципи, цiльовi 

програми освiтньої дiяльностi інституту та засоби їx реалiзацiї. 

1.5. Головними завданнями інституту є: 

1.5.1. Здiйснення освiтньої дiяльностi певних напрямiв, яка забезпечує 

підготовку фахiвцiв вiдповiдних освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв i вiдповiдає 

стандартам вищої освiти. 

1.5.2. Створення умов для оволодiння студентами системою знань про 

людину, природу i суспiльство, а також у певних галузях, пiдготовка їх до 

професійної діяльності. 

1.5.3. Здiйснення наукової, науково-дослiдної, науково-технiчної 

дiяльностi, органiзацiя творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та 

оздоровчої дiяльностi як основи пiдготовки майбутнiх фахівців. 

1.5.4. Забезпечення виконання умов державного замовлення та iнших 

угод на пiдготовку фахiвцiв із вищою освiтою. 

1.5.5. Вивчення попиту на окремi спецiальностi на ринку працi i сприяння 

працевлаштуванню працiвникiв. 

1.5.6. Формування соцiально зрiлої, творчої особистостi, виховання 

морально, психiчно i фiзично здорового покоління громадян; формування 

громадянської позицiї, патрiотизму, власної гiдностi, готовностi до трудової 

дiяльностi, вiдповiдальностi за свою долю, долю суспiльства, держави i 



людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливостi, 

взаємної поваги у стосунках мiж працiвниками, викладачами та студентами. 

1.5.7. Пiдготовка молодi до самостiйної викладацької, наукової, 

виробничої, підприємницької та творчої дiяльностi. 

1.5.8. Забезпечення культурного i духовного розвитку особистості, 

виховання студентів у дусі українського патріотизму i поваги до Конституції 

України. 

1.5.9. Інформування абітурієнтів, студентів, аспірантів, докторантів про 

ситуацію, що склалася на ринку зайнятості. 

1.5.10. Організація роботи підготовчих відділень для абітурієнтів. 

1.5.11. Надання другої вищої освіти, післядипломної освіти, перепідготовка 

та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність. 

1.5.12. Підвищення освітньо-культурного рівня громадян. 

1.5.13. Організація i проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, у 

тому числі міжнародних.  

1.6. Відповідно до постанови Кабінету Mіністрів України від 1 червня 

1992 року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», наказу 

Міністерства освіти України від 03 жовтня 1994 року № 278, а також рішення 

Державної акредитаційної комісії від 15 вересня 1994 року, протокол № 13 

інститут історії, політології та права Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського належить до вищих навчальних 

закладів четвертого рівня акредитаії, у якому здійснюється підготовка фахівців 

за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого cпеціаліста, бакалавра, 

спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра. 

1.7. Навчально-науковий інститут – структурний підрозділ Університету, який 

провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та 

кваліфікації у певних галузях науки, виробництва, освіти, проводить наукову, 

науково-методичну та науково-виробничу діяльність i має відповідний рівенъ 

кадрового та матеріально-технічного забезпечення. 

Kepiвництво інститутом здійснює керівник, який призначається на посаду 

ректором Університету. 

Керівник інституту несе відповідальність перед ректором i відповідними 

проректорами за стан навчальної, наукової, впроваджувальної, виховної та 

виробничої діяльності в тій чи іншій галузі. При керівникові інституту 

створюється Вчена рада на правах дорадчого органу, яка забезпечує на 

демократичних засадах вирішення всіх питанъ діяльності інституту, у тому 

числі кадрових. 

Функціональні обов'язки керівника навчально-наукового інституту 

визначаються ректором у відповідності з чинним законодавством, Статутом 

Університету та Положенням про інститут. 

Кафедра є основним навчально-науковим структурним підрозділом 

інституту, що проводить навчально-виховну i методичну діяльність з однієї або 

кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін i 

здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним 

напрямом. 



Кафедра створюється наказом ректора Університету або директора 

інституту та за рішенням Вченої ради Університету за умови, якщо до її складу 

входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра 

є основним місцем роботи, i не менше ніж три, з яких мають науковий ступінь 

або вчене звання. У своїй діяльності кафедра керується Положенням, яке 

схвалюється Вченою радою Університету i затверджується ректором. 

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, як правило, особа, яка 

має звання професора або науковий ступінь доктора чи кандидата наук. Із 

завідувачем кафедри укладається контракт ректором Університету. 

У разі потреби для забезпечення розвитку нового напряму навчальної, 

методичної i наукової діяльності при кафедрі може бути створена секція. 

3 метою поєднання навчального процесу, науки i практики за погодженням 

із ректором можуть створюватися філії, кафедри, які діють на базових (за 

фахом) організаціях згідно з положенням, затвердженим ректором або 

керівником та керівництвом організації. 

Навчально-науковий інститут має у своєму складі бібліотечний відділ, 

який очолює завідувач. Кандидатуру на посаду завідувача бібліотечним 

відділом пропонує керівник інституту, а призначає наказом ректор 

Унiверситету за погодженням із директором наукової бiблiотеки Унiверситету.  

Iнститут у своєму складi можe мати: пiдготовчi вiддiлення (пiдроздiли), 

навчально-методичнi кабiнети, комп'ютернi класи, навчально-виробничi та 

творчi майстернi, навчально-дослiднi та науково-дослiднi господарства, 

виробничi структури, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового 

призначення та iншi пiдроздiли, діяльність яких не заборонена чинним 

законодавством i якi створюються за рiшенням Вченої ради Унiверситету. 

Iнститут історії, політології та права включає в себе такi структурнi 

пiдроздiли: 

Кафедри: 

 icтopiї України; 

 історії та археології;  

 етнології та спеціальних істричних дисциплін; 

 правознавства; 

 полiтологiї; 

 філософії. 

1.8. Навчально-науковий інститут має право: 

1.8.1. Здійснювати підготовку фахiвцiв за державним замовленням i 

замовленням мiнiстерств, iнших центральних i мiсцевих органiв виконавчої 

влади, пiдприємств, установ, організацій, незалежно вiд форм власностi, 

державної виконавчої влади та органiв місцевого самоврядування, громадських 

органiзацiй та за договорами з громадянами. 

1.8.2. Запрошувати в установленому порядку для роботи в Iнститутi (в 

тому числi за контрактом) викладачiв i вчених із рiзних регiонiв України, а 

також iз зарубiжних країн з оплатою їx працi за ракунок спецiального фонду. 



1.8.3. Ррозробляти власну органiзацiйну структуру, визначати форми 

opганiзaцiї i стимулювання працi для забезпечення максимального 

використання iнтелектуального потенцiалу науково-педагогiчних, наукових та 

всiх iнших категорiй працiвникiв, студентiв, аспiрантiв i докторантiв iз 

подальшим затвердженням ректора Унiверситету. 

1.8.4. У межах кошторису спрямовувати кошти з прибутків спецiального 

фонду на виплату премiй i надбавок до посадових окладiв (ставок) працiвникам 

інституту. Порядок, розмiри та умови виплати зазначених премiй i надбавок 

визначаються в положеннi, яке затверджує ректор Унiверситету за 

погодженням із Вченою радою Унiверситету. 

1.8.5. Виступати iнiцiатором створення пiдроздiлiв для надання послуг 

юридичним i фiзичним особам, із подальшим затвердженням наказом ректора 

Унiверситету на пiдставi чинного законодавства, розробляти та впроваджувати 

власні програми iнформацiйно-консультацiйної дiяльностi. 

1.9. Навчально-науковий інститут зобов'язаний: 

1.9.1. Забезпечувати пiдготовку фахiвцiв на piвнi державних стандартiв 

освiти з урахуванням свiтового досвiду, незалежно вiд джерел фiнансування їх 

підготовки. 

1.9.2. Забезпечувати соцiальний захист учасникiв навчально-виховного 

процесу. 

1.9.3. Забезпечувати дотримання фiнансової дисциплiни, своєчасну 

сплату податкiв та iнших відрахувань, згiдно з чинним законодавством, та 

збереження державного майна. 

1.9.4. Здiйснювати капiтальне будiвництво, реконструкцiю, а також 

капітальний ремонт основних фондiв. 

1.9.5. Забезпечувати введения в дiю придбаного обладнання, необхiдного 

для провадження освiтньої дiяльностi, згiдно з установленими нормативами. 

1.9.6. Здiйснювати матерiально-технiчне забезпечення основних напрямiв 

роботи. 

1.9.7. Забезпечувати дотримання екологiчних вимог вiдповiдно до 

чинного законодавства; 

1.9.8. Забезпечувати безпечнi умови провадження навчально-наукової 

діяльності. 

1.9.9. Створювати належнi умови для охорони здоров'я, працi, вiдпочинку 

та оздоровлення працiвникiв інституту, його студентiв, аспiратiв та 

докторантiв. 

1.9.10. Забезпечувати дотримання договiрних зобов'язань Унiверситету в 

частинi, що стосується інституту. 

1.9.11. Забезпечувати дотримання вимог Законiв України «Про вищу 

освiту», «Про наукову та науково-технiчну діяльність», «Про мови в Україні» 

та iнших законодавчих актiв. 

1.9.12. Забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про державну 

таємницю» та iнших нормативно-правових документiв зi зберiгання державної 

та конфіденційної таємницi. 

 



2. Мiжнародне спiвробiтництво 

Мiжнародне спiвробiтництво інституту проводиться шляхом iнiцiювання 

укладання договорiв, контрактiв мiж Унiверситетом та iноземними фiзичними 

та юридичними особами, закладами освiти, науковими установами, 

мiжнародними органiзацiями, фондами, фiрмами, асоцiацiями, спiлками, 

радами, комiсiями. 

Основними видами мiжнародного спiвробiтництва є: 

2.1. Участь у мiжнародних освiтнiх та наукових програмах. 

2.2. Спiльна видавнича діяльність. 

2.3. Стажування викладачiв та студентiв інституту в закордонних 

закладах освiти.  

2.4. Навчання i стажування iноземних викладачiв i студентiв в інститутi. 

 

3. Органiзацiя навчального процесу 

Органiзацiя навчального процесу в інститутi базується на Законах 

України «Про освiту», «Про вищу освiту», державних стандартах освiти, 

Положеннi про державний вищий навчальний заклад освiти, Положеннi про 

органiзацiю навчального процесу, iнших актах законодавства України з питань 

освiти, Статутi Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. 

Навчання в інститутi здiйснюється за такими формами: денна i заочна. 

Органiзацiя навчального процесу здiйснюється навчальними пiдроздiлами 

інституту (кафедрами тощо).  

Основним нормативним документом, що визначає органiзацiю 

навчального процесу в конкретному напрямі освiти або квалiфiкацiйної 

пiдготовки, є затверджений в установленому порядку навчальний план 

Унiверситету, на пiдставi якого розробляється власний робочий навчальний 

план, який погоджується з базовими кафедрами i затверджується ректором 

Унiверситету. 

Навчально-науковий інститут зобов'язаний отримувати лiцензiї на 

пiдготовку фахiвцiв рiзних спецiальностей, якi видаються у вiдповiдному 

порядку Мiнiстерством освiти i науки України.  

Навчання студента здiйснюється за iндивiдуальним навчальним планом, 

який складається на кожний навчальний рiк i затверджується директором 

інституту. Iнститут надає студентам можливiсть користуватися навчальними 

примiщеннями, бiблiотеками, навчальною, навчально-методичною i науковою 

лiтературою, обладнанням, устаткуванням та iн. 

За вiдповiднiсть рiвня пiдготовки студента до вимог державних 

стандартiв освiти вiдповiдає директор інституту. 

За виконання iндивiдуального навчального плану вiдповiдає студент. 

Навчальний процес в інститутi здiйснюється в таких формах: навчальнi 

заняття, виконання iндивiдуальних завдань, самостiйна робота студентів, 

практична пiдготовка, контрольнi заходи. 

Основнi види навчальних занять в інститутi – лекцiї, лабораторнi, 

практичнi, семiнарськi, iндивiдуальнi заняття, консультацiї. 



Державна атестацiя студента здiйснюється державною екзаменаційною 

(квалiфiкацiйною) комiсiєю пiсля завершення навчання на певному освiтньому 

(квалiфiкацiйному) piвнi або на його етапi, з метою встановлення фактичної 

вiдповiдностi рiвня освiтньої (квалiфiкацiйної) пiдготовки вимогам освiтньої 

(квалiфiкацiйної) характеристики. 

Органiзацiя навчально-виховного процесу в інститутi визначається 

Положенням про вищий навчальний заклад, Положенням про органiзацiю 

навчального процесу у вищих навчальних закладах, Статутом Унiверситету, 

Положенням про інститут, Правилами внутрiшнього розпорядку інституту та 

iншими нормативно-правовими актами. 

Iнститут проводить пiдготовку фахiвцiв таких освiтньо-квалiфiкацiйних 

рівнів, як: бакалавр, спецiалiст i магiстр за вiдповiдними напрямами, 

спецiальностями та спецiалiзацiями, згiдно з отриманими лiцензiями. 

Навчально-науковий інститут забезпечує науково-педагогiчних та 

наукових працiвникiв, студентiв, аспiрантiв, докторантiв та iншик учасникiв 

навчально-виковного процесу навчальними та навчально-методичними 

посiбниками, примiщеннями для навчання, технiчними, аудiовiзуальними та 

iншими засобами навчання. 

Студенти, якi виконали всi вимоги навчального плану, допускаються до 

пiдсумкової державної атестацiї, за результатами якої, згiдно з законодавством, 

присвоюється вiдповiдна квалiфiкацiя та освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень. 

Випускникам інституту видаються документи Миколаївського національного 

унiверситету iмeнi В. О. Сухомлинського про здобуття вищої освiти 

вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня, а також додаток до документа 

про освiту iз зазначенням результатiв контролю знань з ycix дисциплiн, що 

вивчалися. 

Координацiю начально-виховного процесу та контроль за додержанням 

навчальної дисциплiни здiйснює навчальний вiддiл, який слiдкує за 

рiвноправним педагогiчним навантаженням викладачiв, керуючись 

положенням, затвердженим керівником інституту. 

Для розроблення перспективних науково-методичних напрямiв, 

вiдпрацювання та апробацiї новiтнiх педагогiчних технологiй створюються 

науково-методичнi кабiнети (лабораторiї). 

 

4. Учасники навчально-виховного процесу 

Учасниками навчально-виховного процесу є: 

1) студенти; 

2) кepiвнi, науково-педагогiчнi, науковi працiвники, спецiалiсти; 

3) представники пiдприємств, установ, органiзацiй, якi беруть участь у 

навчально-виховнiй роботi; 

4) батьки або особи, якi їx замiнюють. 

4.1. Права та обов'язки педагогiчних, науково-педагогiчних працiвників 

та осiб, що навчаються в інститутi, визначаються вiдповiдно до законодавчих та 

нормативних актiв з питань вищої освiти. 



4.2. За рiшенням вищого колегiального органу самоврядування 

Навчально-наукового інституту педагогiчнi, науково-педагогiчнi працiвники та 

особи, що навчаються, мають права та обов'язки, що ухваленi Колективним 

договором мiж адмiнiстрацiєю МНУ та профспiлковим комiтетом. 

Педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники інституту мають право на: 

4.2.1. Створення необхiдних умов для професiйної дiяльностi, захист 

професiйної честi та гідності. 

4.2.2. Вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання в межах 

затверджених навчальних планiв, виявлення педагогiчної ініціативи. 

4.2.3. Проведення наукової роботи в інститутi. 

4.2.4. Участь у громадському самоврядуваннi. 

4.2.5. забезпечення житлом вiдповiдно до законодавства; 

4.2.6. Одержання вiдомчого житла. 

4.2.7. Одержання державних стипендій. 

4.2.8. Пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсту 

програм, закладiв освiти, установ та органiзацiй, що здiйснюють пiдвищення 

кваліфікації і перепiдготовку. 

4.2.9. Участь у конференцiях трудового колективу, обрання до складу 

Вченої ради інституту. 

4.2.10. Участь у роботi органiв громадського самоврядування, 

обговореннi та вирiшеннi питань навчальної, наукової i виробничої дiяльностi 

через органи управлiння інституту. 

4.2.11. Участь у дiяльностi профспiлкової opгaнiзaцiї працiвникiв 

інституту, членство в ній; 

4.2.12. Користування лабораторiями, кабiнетами, аудиторiями, 

читальними залами, бiблiотеками, соцiально-побутовими закладами, а також 

послугами обчислювальних центрiв, наукових установ i навчальних закладiв 

інституту. 

4.2.13. Оплату працi вiдповiдно до законодавства, Статуту Унiверситету 

та Положення про інститут. 

4.2.14. Оплачувану вiдпустку. 

4.2.15. Оскарження в установленому порядку дiй адмiнiстрацiї інституту. 

Науково-педагогiчнi та науковi працiвники інституту мають також iншi 

права, передбаченi законодавством, Статутом Університету та Положенням про 

інститут. 

Педагогiчнi та науково-педагогiчнi працівники Навчально-наукового 

інституту зобов'язанi: 

4.2.16. Постiйно пiдвищувати професiйний рiвень, наукову квалiфiкацiю 

(для науково-педагогiчних працiвникiв) педагогiчну майстернiсть, загальну та 

політичну культуру. 

4.2.17. Забезпечувати високу ефективнiсть навчально-виховної роботи та 

наукових дослiджень, створювати умови для засвоєння студентами, слухачами, 

аспiрантами, докторантами навчальних програм на piвнi обов'язкових 

державних вимог, сприяти розвитку в студентiв самостiйностi, iнiцiативи, 

творчих здiбностей. 



4.2.18. Особистим прикладом утверджувати повагу до принципiв 

загальнолюдської моралi: правди, справедливостi, вiдданостi, патрiотизму, 

гуманiзму, доброти, стриманостi, працелюбства, помiркованостi, iнших 

доброчинностей. 

4.2.19. Виховувати у молодi повагу до батькiв, жiнки, старших за вiком, 

народних традицiй та звичаїв, нацiональних, iсторичних, культурних цiнностей 

України, її державного i соцiального устрою, дбайливе ставлення до iсторико-

культурного та природного середовища країни, готувати студентiв до свiдомого 

життя в дусi взаєморозуміння, миру, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, 

нацiональними, релiгiйними групами. 

4.2.20. Дотримуватися норм педагогiчної етики, моралi, поважати гiднiсть 

студента. 

4.2.21. Захищати молодь вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного 

насильства, запобiгати вживанню ними алкоголю, наркотикiв, iншим 

шкiдливим звичкам.  

4.2.22. Виявляти турботу про культурний, духовний i фiзичний розвиток 

студентів. 

4.2.23. Дотримуватися законiв України, Статуту Унiверситету, 

Положення та правил внутрiшнього розпорядку інституту; 

4.2.24. Проводити науковi дослiдження, якi забезпечували б високий 

рiвень методичної та наукової роботи у вiдповiднiй галузi, активно залучати до 

цiєї роботи студентів. 

4.2.25. Виконувати рiшення конференцiї трудового колективу, Вчених 

рад інституту та Унiверситету.  

Керівництво навчально-наукового інституту забезпечує науково-

педагогічним і науковим працівникам: 

 створення належних умов для: 

праці, а також (за наявності відповідних коштів) організації їх побуту, 

відпочинку, медичного обслуговування; 

 підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років; 

 здійснення правового, соціального, професійного захисту; 

 виплату заробітної плати та компенсацій відповідно до законодавства, 

а також компенсацій у разі втрати роботи у зв’язку зі змінами організаційних 

форм діяльності; 

 надання інших пільг та гарантій, передбачених законодавством і 

колективним договором. 

Заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

здійснюється за конкурсом.  

Прийняття на науково-педагогічну роботу фахівців (асистентів, 

викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів, завідувачів кафедр) 

після проходження конкурсу здійснюється за контрактом. 

Інженерно-технічний, навчально-допоміжний, навчально-виробничий та 

адміністративно-господарський персонал приймається на роботу за поданням 

керівника інституту (за наказом ректора Університету). 



Права і обов’язки інженерно-технічного, навчально-допоміжного, 

навчально-виробничого та адміністративно-господарського персоналу 

визначаються правилами внутрішнього розпорядку Університету, посадовими 

інструкціями та умовами трудового договору. 

Професорсько-викладацький склад і співробітники інституту мають рівні 

права в галузі навчальної, наукової і методичної діяльності, а також в реалізації 

соціальних прав, установлених для даного виду діяльності (пенсії, відпустки і 

т.д.). 

Посадові оклади (тарифні ставки) працівників, а також оплата за 

суміщення професій (посад) та штатне сумісництво визначаються діючим 

законодавством. Порядок оплати праці усіх категорій працюючих визначається 

діючими державними тарифами.  

Згідно з діючим законодавством, працівники Навчально-наукового 

інституту мають право брати участь у роботах інших організацій в Україні та за 

її межами на умовах, що визначаються договором (контрактом) Університету з 

цими організаціями (в межах діючого законодавства). 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу на 

умовах, передбачених чинним законодавством України. 

Заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу і 

наукових співробітників проводиться згідно з Положенням Університету про 

порядок наймання та звільнення науково-педагогічних працівників. 

Звільнення педагогічних працівників, прийнятих на роботу згідно з 

трудовим договором, обраних за конкурсом, або розірвання контракту з 

ініціативи адміністрації у зв’язку зі змінами організації навчального процесу, у 

тому числі ліквідації, реорганізації, перепрофілювання Навчально-наукового 

інституту, зміною обсягу робіт, чисельності працюючих, може здійснюватися в 

межах законодавства. 

За досягнення високих результатів у праці викладачі, наукові працівники 

та співробітники Навчально-наукового інституту у встановленому порядку 

можуть бути представлені до державних нагород, присвоєння почесних звань, 

відзначення державними преміями, грамотами, до інших видів морального і 

матеріального заохочення. 

Вченим (незалежно від віку і стажу роботи), які досягли особливих 

успіхів у розробленні найсучасніших наукових проблем на світовому рівні та 

володіють і використовують у роботі знання іноземної мови та комп’ютерну 

техніку, за рахунок спецiального фонду, наказом ректора може 

встановлюватися надбавка до заробiтної плати, згiдно з Положенням 

Унiверситету про встановлення надбавок. 

Представником iнтересiв трудового колективу є профспiлковий комiтет 

інституту, а iнтересiв студентiв – профспiлковий комiтет студентiв та 

Студентська рада інституту. 

Iнститут сприяє дiяльностi органiзацiї ветеранiв вiйни i працi, яка обирає 

раду ветеранiв. 

4.3. Особи, якi навчаються у навчально-науковому інституті, мають 

право: 



4.3.1. Навчатися для здобуття певного освiтнього i освiтньо-

квалiфiкацiйного рівня. 

4.3.2. Одержувати вищу освiту вiдповiдно до державних i мiжнародних 

вимог щодо її змiсту та обсягу.  

4.3.3. Продовжувати освiту за професiєю, спецiальнiстю на основi 

одержаного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня, здобувати додаткову освiту 

вiдповiдно до угоди з навчальним закладом. 

4.3.4. Одержувати направлення на навчання, стажування до iншик 

навчальних закладiв, в тому числi за кордон. 

4.3.5. Вибiр форми навчання. 

4.3.6. Вибiр навчальних дисциплiн за спецiальнiстю в межах, 

передбачених освiтньо-професiйною програмою пiдготовки та робочим 

навчальним планом, формування iндивiдуального навчального плану, який 

затверджується у порядку встановленому керівником інституту. 

4.3.7. Обирати i змiнювати в процесi навчання напрям пiдготовки у 

встановленому порядку. 

4.3.8. Вiльно вiдвiдувати лекції. 

4.3.9. Оскаржyвати накази i розпорядження адмiнiстрацiї, висловлювати 

претензiї щодо поведiнки, фахового та педагогiчного рiвня викладачiв (через 

органи студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням 

про цей орган). 

4.3.10. У встановленому порядку вiдвiдувати заняття на iнших 

факультетах (iнститутах) за умови виконання графiку навчального процесу, 

складеного вiдповiдно до iндивiдуального навчального плану. 

4.3.11. Отримувати доступ до iнформації у всiх галузях знань. 

4.3.12. Вiльно висловлювати свої погляди i переконання, якщо вони не 

порушують аналогiчного права iнших i не принижують людської гідності. 

4.3.13. Брати участь в об'єднаннях громадян, клубах, iнших формуваннях, 

дiяльнiсть яких не забороняється законодавством України. 

4.3.14. Обирати i бути обраними до вищого колегiального органу 

самоврядування інституту. 

4.3.15. Обирати i бути обраними до вченої ради Навчально-наукового 

інституту. 

4.3.16. Брати участь особисто або через своїх представникiв у 

громадському самоврядуваннi, в обговоренні, вирiшеннi питань удосконалення 

навчально-виховного процесу, науково-дослiдної роботи, призначення 

стипендiй, opгaнiзaцiї дозвiлля, побуту тощо. 

4.3.17. Безкоштовно користуватися навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою інституту. 

4.3.18. Брати участь у науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських 

роботах, конференціях, симпозiумах, виставках, конкурсах, представлення 

своїх робіт для публiкацiй. 

4.3.19. Мати безпечнi i нешкiдливi умови навчання та праці. 

4.3.20. Забезпечуватися стипендiями, гуртожитками у порядку, 

встановленому Мiнiстерством освiти i науки України. 



4.3.21. Займатися трудовою дiяльнiстю в позаурочний чac у 

встановленому порядку. 

4.3.22. Мати додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за 

основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 

законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням. 

4.3.23. Отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним 

законодавством. 

4.3.24. Користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством, 

під час навчання без відриву від виробництва. 

4.3.25. На академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого 

вищого закладу освіти у порядку, встановленому положенням Міністерства 

освіти і науки України. 

4.3.26. На моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні 

та активну участь у науково-дослідній роботі. 

4.3.27. На канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім 

календарних тижнів. 

4.3.28. На отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними 

особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до 

законодавства. 

4.4. Крім обов’язків, передбачених статтею 52 Закону України «Про 

освіту», студенти інституту зобов’язані:  

4.4.1. Виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені 

графіком навчального процесу. 

4.4.2. Додержуватись законів, Статуту, Положення та Правил 

внутрішнього розпорядку інституту; 

4.4.3. Відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним 

планом; вчасно інформувати директора в разі неможливості з поважних причин 

відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати 

контрольні роботи тощо. 

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку 

інституту директор може накласти на студента догану або подати рапорт 

ректору Університету про відрахування.  

Студент може бути відрахований: 

 за власним бажанням; 

 за незадовільне складання іспитів і заліків в установлений термін; 

 за невиконання вимог навчального плану та графіку навчального 

процесу; 

 за порушення умов контракту; 

 за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в 

нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; 

 за вироком суду, що вступає в законну силу; 

 за грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього 

розпорядку (за погодженням з органами студентського самоврядування). 

Студент зобов’язаний: 



 додержуватися законодавства, моральних, етичних норм поведінки; 

 оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною 

майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень; 

 додержуватися положень Статуту Університету, положення про 

інститут і Правил внутрішнього розпорядку інституту; 

 виконувати навчальний план у терміни, визначені графіком 

навчального процесу; 

 відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом; 

 вчасно інформувати керівництво інституту про неможливість з 

поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, 

виконувати контрольні роботи тощо. 

 

5. Наукова і науково-технічна діяльність 

Наукова і науково-технічна діяльність в інституті є невід’ємною 

складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, 

навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти. 

5.1. Наукова і науково-технічна діяльність інституту забезпечується 

через: 

5.1.1. Органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності. 

5.1.2. Спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок 

на створення і впровадження нових конкурентноздатних техніки, технологій та 

матеріалів. 

5.1.3. Створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних 

посібників з урахуванням досягнень науки і техніки, здійснення науково-

видавничої діяльності. 

5.1.4. Розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі 

міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої 

освіти, для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів 

наукових досліджень і розробок. 

5.1.5. Залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і 

науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і 

організацій. 

5.1.6. Організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних 

семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, 

дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу. 

5.1.7. Підготовку фахівців на основі використання досягнень науково-

технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних і 

проектно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів 

державного бюджету і за договорами із замовником. 

5.1.8. Організацію наукової та науково-виробничої роботи у 

взаємозв’язку з навчальним процесом у межах діяльності конструкторських і 

проектних бюро, центрів та товариств науково-технічної творчості молоді 

тощо. 

5.2. Основними завданнями науково-дослідної роботи в інституті є: 



5.2.1. Розвиток фундаментальних пошукових досліджень на пріоритетних 

нових напрямках гуманітарних та природничих наук, розробка і створення 

принципово нової техніки, технології та матеріалів. 

5.2.2. Забезпечення підтримки і розвитку наукових шкіл, сприяння 

розбудові нових напрямів наукової діяльності в інституті. 

5.2.3. Організація на основі використання новітніх досягнень науково-

технічного прогресу, процесу навчання студентів, підготовки науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації спеціалістів для народного господарства. 

5.2.4. Ефективне використання наукового потенціалу інституту для 

вирішення наукових та науково-технічних проблем розвитку народного 

господарства України. 

5.2.5. Здійснення кооперації з академічними та галузевими науковими 

організаціями для спільного вирішення важливих науково-технічних проблем. 

5.2.6. Створення та ефективне використання дослідно-екпериментальної 

бази на всіх етапах інноваційного циклу. 

5.2.7. Проведення кон’юктурних досліджень, здійснення маркетингового, 

інформаційного та патентно-ліцензійного забезпечення наукової діяльності. 

5.2.8. Організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності, 

пропаганда досягнень учених Університету через засоби масової інформації, 

видання монографій та наукових праць, виставки, ярмарки, аукціони тощо. 

 

6. Управління інститутом, права та обов’язки керівника інституту 

6.1. Безпосереднє управління діяльністю інститутом здійснює керівник у 

межах повноважень, делегованих ректором Університету.  

6.2. Керівник інституту в межах наданих йому повноважень: 

6.2.1. Вирiшує питання дiяльностi інституту, розробляє структуру i 

штатний розклад, якi затверджуються ректором Унiверситету. 

6.2.2. Забезпечує виконання наказiв ректора та рiшень Вченої ради 

Унiверситету, якi стосуються інституту. 

6.2.3. Видає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками i структурним пiдроздiлами інституту. 

6.2.4. Надає пропозицiї щодо прийняття на роботу та звiльнення 

працiвникiв, визначає їx функцiональнi обов'язки згiдно з чинним 

законодавством. 

6.2.5. Застосовує заходи морального та матерiального заохочення, 

притягає до дисциплiнарної вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством. 

6.2.6. Забезпечує охорону працi, дотримання законностi та порядкy в 

діяльності інституту. 

б.2.7. Контролює виконання навчальних планiв i програм, планiв науково-

дослiдних робіт. 

6.2.8. Контролює дотримання всiма пiдроздiлами інституту штатно-

фiнансової дисципліни. 

6.2.9. Здiйснює контроль за якiстю роботи викладачiв, органiзацiю 

навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фiзичного виховання i 



здоров'я, органiзує соцiально-побутове обслуговування учасникiв навчально-

виховного процесу та iнших працiвникiв інституту. 

6.2.10. Разом із профспiлковим комiтетом подає на затвердження вищому 

колегiальному органу громадського самоврядування інституту правила 

внутрiшнього розпорядку та колективний договiр, якi пiдписуються ректором 

Унiверситету, i контролює їx виконання; 

6.2.11. Забезпечує дотримання службової та державної таємницi; 

6.2.12. Вiдповiдає за провадження освiтньої дiяльностi в інститутi, за 

результатами фiнансово-господарської дiяльностi, стан i збереження будiвель 

та іншого майна. 

Для вирiшення основних питань дiяльностi вiдповiдно до Положення, 

директор інституту створює робочi та дорадчi органи, а також визначає їx 

повноваження. 

 

7. Вчена рада інституту 

7.1. До компетенції Вченої ради інституту належить: 

7.1.1. Подання до вищого колегiального органу громадського 

самоврядування проекту Положення, а також змiн i доповнень до нього. 

7.1.2. Ухвалення фiнансовик плану i звiту інституту. 

7.1.3. Ухвалення навчальних програм та навчальних планів. 

7.1.4. Ухвалення рiшень із питань opгaнiзaцiї навчально-виховного 

процесу; 

7.1.5. Ухвалення основних напрямiв наукових дослiджень; 

7.1.6. Оцiнка науково-педагогiчної дiяльностi структурних пiдроздiлiв. 

7.2. Вчена рада інституту: 

7.2.1. Приймає рiшення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань 

доцента, професора, старшого наукового спiвробiтника. 

7.2.2. Приймає рiшення про присвоєння звання почесного професора 

інституту історії і права Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського; 

7.2.3. Визначає норми представництва делегатiв на конференцiю 

трудового колективу вiд структурних пiдроздiлiв інституту). 

7.3. Вчена рада інституту дає рекомендацiї керівнику інституту та 

Ректору Унiверситету щодо:  

7.3.1. Структури інституту. 

7.3.2. Пропозицiй фiнансово-бюджетної кoмiciї інституту про 

використання бюджетних та позабюджетних коштів. 

7.3.3. Найважливiших питань кадрової, навчальної, науково-технiчної 

полiтики, пiдготовки кадрiв i мiжнародних зв'язкiв. 

7.4. Вчену раду інституту очолює її голова – керівник інституту. До 

складу Вченої ради входять заступники керівника, представники профкому 

спiвробiтникiв i профкому студентiв інституту. При цьому не менше, як 

75 вiдсоткiв загальної чисельностi її складу мають становити науково-

педагогiчнi працiвники інституту. 



Вчена рада інституту вважається правоздатною, якщо в її засiданнi беруть 

участь не менше 2/3 складу. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв 

вiдкритим або таємним голосуванням i мають дорадче значення. 

На мiсце вибулих членiв Вченої ради проводяться додатковi вибори. 

Виборнi представники обираються вищим колегiальним органом 

громадського самоврядування інституту за поданням структурних пiдроздiлiв, в 

яких вони працюють. 

 

8. Органи громадського самоврядування 

8.1. Вищим колегiальним органом громадського самоврядування 

інституту є конференцiя представникiв трудового колективу, далi – 

Конференцiя, яка складається з: 

 науково-педагогiчних працiвникiв (не менше, нiж 75 % загального 

складу), якi обираються вiдкритим голосуванням на зборах науково-

педагогiчного складу; 

 iнших категорiй спiвробiтникiв, що складають не бiльше 25 % 

загального складу Кoнфepeнцiї i обираються вiдкритим голосуванням на зборах 

колективiв цих категорiй спiвробiтникiв у вiдповiдних пiдроздiлах i службах 

інституту згiдно з нормами представництва, що визначаються Вченою радою 

Унiверситету. 

Конференцiя скликається керівником i просфспiлковим комiтетом за 

необхiдностi. 

Конференцiя інституту збирається не менше одного разу на piк. 

Позачергове засiдання конференцiї може буги скликане за iнiцiативою 

керівника, Вченої ради, профспiлкового комiтету або за проханням не менше 

50 % працiвникiв інституту.  

8.2. Конференцiя трудового колективу інституту: 

8.2.1. Розглядає звiт керівника інституту. 

8.2.2. Пропонує змiни та доповнення до Положення про інститут. 

8.2.3. Розглядає основнi питання економiчного i соцiального розвитку 

інституту, рекомендуе напрями використання його основник фондiв. 

8.2.4. Розглядає i схвалює проект колективного договору i надає 

повноваження профспiлковому комiтету пiдписувати договiр із керівником вiд 

iмeнi трудового колективу інституту. 

8.2.5. Затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку інституту 

за поданням керівника i профспiлкового комiтету. 

8.2.6. Затверджує положення про органи студентського самоврядування. 

Рiшення Конференцiї, прийнятi згiдно з її повноваженнями i чинним 

законодавством, обов'язковi для членiв колективу інституту. 

Конференцiя вважається правоздатною, якщо в нiй беруть участь не 

менше 2/3 делегатiв. Рiшення приймається вiдкритим голосуванням бiльшiстю 

голосiв делегатiв, присутнiх на Конференцiї, крiм випадкiв, передбачених 

чинним законодавством. 

 

 



9. Студентське самоврядування 

В інститутi створюються i дiють органи студентського самоврядування. 

9.1. Органи студентського самоврядування можуть мати рiзноманiтнi 

форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, 

студентські деканати, студентськi ради тощо). 

Студентське самоврядування здiйснюється на piвнi академiчної групи, 

курсу, спецiальностi i інституту, iншого структурного пiдроздiлу інституту. 

9.2. Вищим органом студентського самоврядування є конференцiя 

представникiв студентiв інституту, на якiй затверджується положення про 

студентське самоврядування, обирається виконавчий орган студентського 

самоврядування, визначається його структура i термiн повноважень, 

заслуховується його звiт.  

9.3. Виконавчий орган студентського самоврядування інституту 

обирається на загальних зборах (конференцiї) студентiв інституту. 

Студентське самоврядування в інститутi функцiонує для забезпечення 

виконання студантами своїх обов'язкiв та захисту своїх прав i сприяє 

гармонiйному розвитку особистостi студента, формуванню у нього навичок 

майбутнього фахiвця, органiзатора, керiвника. Органи студентського 

самоврядування вирiшують питання, що належать до ix компетенцiї. 

Рiшення органiв студентського самоврядування мають дорадчий 

характер. 

У своїй дiяльностi органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством, рiшеннями Мiнiстерства освiти i науки України, 

Статутом та Положенням про державний вищий навчальний заклад освiти. 

Правовий статус i компетенцiя органiв студентського самоврядування 

погоджуються з керівником інституту. 

9.4. Основними завданнями органiв студентського самоврядування є: 

9.4.1. Забезпечення i захист прав та iнтересiв студентiв, зокрема стосовно 

opгaнiзaцiї навчального процесу. 

9.4.2. Сприяння навчальнiй, науковiй та iншiй творчiй дiяльностi 

студентів. 

9.4.3. Сприяння створенню необхiдних умов для проживання i вiдпочинку 

студентів. 

9.4.4. Створення рiзноманiтних студентських гурткiв, товариств, 

об'єднань, клубiв за інтересами. 

9.4.5. Органiзацiя спiвробiтництва зi студентами iнших вищих закладів 

освiти і молодiжними органiзацiями. 

9.4.6. Сприяння проведенню серед студентiв соцiологiчних дослiджень;  

9.4.7. Сприяння працевлаштуванню випускників. 

9.4.8. Участь у вирiшеннi питань мiжнародного обмiну студентами. 

Органи студентського самоврядування інституту можуть користуватися 

пiдтримкою i допомогою керівника у вирiшеннi питань про забезпечення 

примiщеннями, обладнанням, документацiєю, коштами. 

 

 



10. Майно та кошти інституту 

10.1. Iнститут здiйснює yci види своєї дiяльностi з використанням майна 

Унiверситету (будiвлi, споруди, майновi комплекси), яке передане унiверситету 

Мiнiстерством освiти i науки України в оперативне управлiння. За Iнститутом 

із метою забезпечення дiяльностi, передбаченої цим Положенням, 

закрiплюється на правах оперативного управлiння: обладнання, транспортнi 

засоби, засоби зв'язку, грошовi кошти, а також iнше необхiдне майно. 

Вiдчуження майна, переданого інституту Мiнiстерством освiти i науки 

України, а також Унiверситетом здiйснюється за погодженням із Мiнiстерством 

освiти i науки України, ректором Унiверситету у порядку, встановленому 

чинним законодавством. Одержанi в результатi вiдчуження зазначеного майна 

кошти спрямовуються виключно на iнвестицiї інституту. 

10.2. Iнститут у межах, визначених законом, та вiдповiдно до Статуту 

Університету має право: 

10.2.1. Отримувати кошти, майно, iншi об'єкти власностi i матерiальнi 

цiнностi вiд фiзичних та юридичних ociб у формi дарунку, пожертвування або 

за заповiтом. 

10.2.2. Отримувати доходи вiд власної дiяльностi та придбанi на цi 

доходи об'єкти власності. 

10.2.3. Створювати власнi або використовувати за договором iншi 

матерiально-технiчнi бази для проведення навчально-виробничої та пошукової 

роботи, а також для власної господарської діяльності. 

10.2.4. Розвивати власну соцiально-побутову базу, мережу спортивно-

оздоровчих, лiкувально-профілактичних та культурних закладів. 

10.2.5. Здiйснювати капiтальне будiвництво, реконструкцiю, капiтальний i 

поточний ремонт основних фондiв на умовах пiдряду або господарським 

способом. 

10.2.6. Спрямовувати кошти на будiвництво або благоустрiй соцiально-

побутових об'єктiв, а також на соцiальну пiдтримку педагогiчних, науково-

педагогiчних та iнших категорiй працiвникiв інституту та ociб, якi навчаються в 

інститутi. 

10.2.7. Вiдкривати рахунки у нацiональнiй та iноземнiй валютi у банках 

вiдповiдно до законодавства про банкiвську дiяльнiсть. 

10.3. Майно, що знаходиться у державнiй власностi та передане в 

оперативне управлiння, не пiдлягає вилученню або передачi будь-яким 

пiдприємствам, установам, органiзацiям, крiм випадкiв, передбачених 

законодавством та Статутом Унiверситету. 

10.4. Майно інституту, що забезпечує основну дiяльнiсть, не може бути 

предметом застави. 

10.5. Матерiально-технiчну базу та фiнанси інституту складають основнi 

фонди (необоротнi активи), оборотнi активи та iншi матерiальнi i фiнансовi 

цiнностi, вартiсть яких вiдображається на самостiйному бaланci. 

10.6. Фiнансування інституту здiйснюється на нормативнiй основi за 

рахунок коштів державного бюджету, замовникiв та iнших власних 

надходжень. 



10.7. Додатковими джерелами фiнансування є: 

10.7.1. Кошти, одержанi за покриття витрат на навчання, пiдготовку, 

підвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку кадрiв вiдповiдно до укладених 

договорiв. 

10.7.2. Оплата за надання додаткових освiтнiх послуг. 

10.7.3. Кошти, одержанi на покриття витрат на науково-дослiднi роботи 

(послуги) та iншi роботи, виконанi Iнститутом на замовлення органiзацiй та 

громадян. 

10.7.4. Доходи вiд реалiзацiї продукцiї навчально-виробничих та 

експериментальних майстерень, пiдприємств, цехiв i господарств вiд надання в 

оренду примiщень, споруд, обладнання. 

10.7.5. Дотацiї мiсцевих органiв державної виконавчої влади та органiв 

мiсцевого самоврядування. 

10.7.6. Добровiльнi грошовi внески, матерiалънi цiнностi, одержанi вiд 

органiзацiй, окремих громадян. 

10.7.7. Іншi кошти, надходження яких не суперечить чинному 

законодавству. 

10.8. В Iнститутi створюються: 

10.8.1. Загальний фонд на пiдготовку фахiвцiв у межах державного 

(мiсцевого) замовлення та проведення науково-дослiдних робіт.  

10.8.2. Спецiальний фонд, який формується за рахунок: 

 коштiв, одержаних за пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення 

квалiфiкацiї фахiвцiв, надання додаткових освiтнiх послуг згiдно з укладеними 

договорами з юридичними i фiзичними особами; 

 доходiв вiд здачi в оренду примiщень, обладнання; 

 безоплатних та благодiйних внескiв юридичних i фiзичних ociб, у тому 

числi з iнших держав; 

 надходжень за виконання господарсько-договiрної тематики за 

договорами з пiдприємствами, установами, органiзацiями i фiзичними особами; 

 iнших доходiв згiдно з чинним законодавством. 

10.9. Оплата працi в Iнститутi здiйснюється згiдно з Кодексом законiв про 

працю України, Законiв України «Про освiту», «Про вищу освiту», за схемами 

посадових окладiв i тарифними ставками, що встановлюються Кабiнетом 

Miнicтpiв України, наказiв Мiнiстерства освiти i науки України, за врахуванням 

затвердженого ректором Унiверситету кошторису. 

10.10. Форми i системи оплати працi, умови i показники премiювання 

працiвникiв інституту, порядок встановлення надбавок за високi досягнення у 

працi або на перiод виконання особливо важливих робiт, а також порядок 

встановлення i скасування пiдвищених посадових окладiв, стипендiй, доплат 

для працiвникiв за сумiщення посад, розширення зон обслуговування, 

виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, визначається окремим 

Положенням, яке затверджує ректор Унiверситету за погодженням із 

керівником інституту. 



10.11. Кошти, матерiальнi цiнностi та нематерiальнi активи, що надходять 

безкоштовно у виглядi безповоротної фiнансової допомоги або добровiльних 

пожертвувань юридичних i фiзичних ociб, у тому числi нерезидентiв інституту 

для здiйснення освiтньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, 

культурної дiяльностi не вважаються прибутком i не оподатковуються. 

10.12. Кошти в iноземнiй валютi, що надходять вiд нерезидентiв на 

покриття витрат та iншi види дiяльностi, зберiгаються на розрахунковому 

рахунку інституту в iноземнiй валютi. 

10.13. Земельнi дiлянки, якi видiленi інституту вiдповiдно до дiючого 

законодавства, знаходяться в його постiйному користуваннi та звiльняються вiд 

земельного податку згiдно з чинним законодавством. 

10.14. Основнi фонди та все майно інституту, не пiдлягають приватизацiї, 

перепрофiлюванню або використанню не за цiльовим призначенням. 

 

11. Порядок звiтностi, контролю за здiйсненням фiнансово-

господарської дiяльностi 

11.1. Iнститут вiдповiдно до Указу Президента України «Про Державне 

казначейство України», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Україні» та iнших нормативно-

правових актiв складає затвердженi форми мiсячної, квартальної та piчнoї 

звiтностi та подає їx до Унiверситету, органiв Державного казначейства 

України, Державної податкової служби, Державного комiтету статистики, 

Пенсiйного фонду України, Фонду соцiального страхування. 

 

12. Порядок внесення змiн до Положення про Iнститут 

12.1. Змiни та доповнення до Положення про Iнститут вносяться 

директором та Вченою радою інституту i затверджуються згiдно з чинним 

законодавством. 

 

13. Порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї інституту 

13.1. Створення, лiквiдацiя та реорганiзацiя (злиття, приєднання, подiл, 

видiлення, перетворення) інституту здiйснюється згiдно з чинним 

законодавством. 

13.2. Лiквiдацiя інституту здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю, яка 

затверджується ректором Унiверситету. До складу лiквiдацiйної кoмiciї входять 

представники органу управлiння майном та інституту. Порядок i строки 

проведення лiквiдацiї, а також строк для заяви претензiй кредиторам визначає 

орган управлiння майном. 

13.3. 3 моменту призначення лiквiдацiйної кoмiciї до нeї переходять 

повноваження щодо управлiння Iнститутом. Лiквiдацiйна комiсiя складає 

лiквiдацiйний баланс інституту i подає його органу, який призначив 

лiквiдацiйну комiсiю. 

Кредитори та iншi юридичнi особи, якi перебувають у договiрних 

вiдносинах з Iнститутом, повiдомляються про його лiквiдацiю у письмовiй 

формi. 



13.4. Пiд час лiквiдацiї та peopгaнiзaцiї інституту вивiльнюваним 

працiвникам гарантується додержання їx прав та iнтересiв вiдповiдно до 

трудового законодавства України. 

13.5. Iнститут дiє на пiдставi Положення. 

 

 

Керівник навчально-наукового  
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