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I. зАгАльнI II{)лон{Ення

1. Liей Статут приЁrнятО зi змiriаМи та l1оIrовненням}1 в новiй редакцiТ
заr,liсть Ста,гlrту, заре€Ётрованого 27 чеlэвr-rя 2013 року державним реgстратором
КiровоградськOго л,liсъквrtконкоIr{} за }s 144410500l l00l 362.

2. комуFIАлъi-tиЙ зАклАл (кIРоВогрАлськI4Й оБмснr{iа
i}{CT},I],yT IlIслЯЛ.ШЛОl\,1нOТ пЕдАгогIчноТ освlти IMELII вдсиля
СУХоN{ЛИl IСъкоГо}) (дrшIi IHcTr.rTyT) с закладом пiс.гtядиплолЕноТ
гtедагогiчноТ освiти для осiб з El:{ITIoto освiтою, обов'язковiст,ь пiдвищення
квалiфiкацiт яких передба.rена з€lконом, шо злiйснюс спецiалiзOване
в_fоскоtlаленнЯ освiтИ та професiйноТ пi;lт,отовки особи шJIfl(Oм пог;tиблешrrя,
ро:]rширеннЯ й оновJIен,Ня i'x професiйнrх знань, yMiHb i навl,tчок на ocHoBi
з:обутоГо раrliше освiтньо-квачiфiкацiйногО рiвнЯ та практИчI{огС лосвiду

з. Повне наймеяуваЕЕя юрI{ди.LIноТ особи: КоМундлъI-т}й злклдл((КIРОВОГ,РАДСЬКИЙ ОБJI;\СFIИЙ IНСТИТУТ ПIСЛЯДИПЛОМНОТ
пЕдАгогI чноi осв rти Ifu{EHI вАсиJIJI сухомлинсь Koi-o)).

Скорочене наliменування : кЗ (KOIПIIO iMbнi Василя Сухомлинсъкого)}.
4. КопtунаЛыiиЙ заклад <Кiровоградський обласний iн*титl,т

шiс-тядltПломноТ tlедагогiчнсlТ освiти iMeHi Василя Сlъом-шинськогo,>) (даrri
THcTllTyT) с прав0}Iаýтупником праВ i обов'язкiв ltiровоградського обласного
iнст,итуту пiслядипломноТ педагогiчноi ocBiTil iMeHi Василя Сухомлинсъкого.
trнститyт створено згiдно з постановою Президii ВерховноI Рали YрсР вiц
27 грулня 1939 рOку, протокол JФ 42"

засновник - Кiровоградська обласна pa;f,a.
5. N4iсцезнахOдженнlI - юридична адреса: вул. Ве-цика 11ерслективна,

бl,лr, 39i63, м, Кропивницький, 25006.
6. Iнститут належить до об'сктiв комуна"тьноТ власностi i користу€ться

\IaI"{Hc)M, Iцо налеХ{ить до спiльноТ власностi територiаqьних гроh{ад сiл, селищ i
lTicT, Та ПеРебУВае В УПравлiннi КiровоградсъкоТ обласноТ рали (дапi -- спiльнот
B;racrlocTi).

1. СтруктурниЙ Пiдроздiл КiровоrрадсъкоТ обласноТ дер;кавноI
з:rliнiс:трацii з lfитань освiти забезпечуе галузеву полiтик1, та рOзвI{ток
Iнс,глrтуту.

8, [нституТ У своТЙ дiяльностi керу€ться Конституцiсю YKpaTrllt,
Jзысrilамl,t УкраТни пПро o*BiTylr- ,,Про виIILY ocBiT1,+>, <ПЁо I]оBHy загаJIьну
,-.Fef}iК] o*BiTY>;, KПPtl ДСlrШКiльну *свiт"ъ,ll, <<Про позашл*сiri**у n**l"yu, пlЪ;
,:гофесiЙrrу (професiйно-технiчну) ocBiTy>>, кПрО фаховУ п*рЬл*rruу ocBiTy>.
"Про наукOвУ i науково-технiчну дiяльнiстъ>>, uПро iнновацiйну дiяльнiстi>,
}-казаrtИ flрезидеl"tта УкраТнИ т,а пOстановамИ Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи,
,;imlirt1-1 актами чиtiного законодавства з пи"гаýь освiти, Ilоложенням про
р*спl-б-пiканський (ABToHoMHoi Республiки Крим). обласнi та Киiвський i
Севастошольсъкий мiсъкi iнститrrти пiслядигtлоплноТ педагогiчноТ оовiти,
затвер"fiкеним наказо}.{ MiHicTepcTBa освi,ги i науки Украiни вiд 17 ллтстопада
:000 рокУ -Nс 5З8 {зi змiнами), рirпенýями КiрсlвогрuлruкЬi обласноi радI1 та IIил,{



з

Статутом.
9, Змiни т,а допOвнеиня до Статуту внссятъся Кiровоградською обласною

РаДоlо або уповноваженим нею 0ргано]!I у вста.новленоь{у порядку.
l0. За свотм статусом lнститут належить до категорiт неприбуткови.{

зак-ца/tiв.

ш. концЕпцтя oCBITHbor дIялъностI IHCTиT]rTУ

1. Конrдепцiя ocBiTHboT дiяльностi Iнститу,гу гр},нтусться на шоложеннях
КогlститУцiТ УкраТни" Т{ацiональноТ доктринLI розвитку освiти Украiiли, Законiв
УкраТни <ГIро ocBiTy>>, пГIро вищу ocBiTv>, .<Про повну загальну середню
ocBiTy>, пПрО цоlttкiльНу ocBiTy>, <ГJрО ,orur,r,,inbHy .rc*iTyn. <tIро фu*о"уIIередвI,III{v ocBiry>>, <ilpo професiЁrну (професiйно*технiчну) o.*iry*"'uПрЬ
}{а\,кову- i tlауксво-технiчну дiяльнiсть>, <<Про il*новацiйrу дЬпrriсть>, *unury
N,{iHicTepcTBa сrсвiти i HayKlT Украiiли 

"iд 1а.С8.20lЭр. ЛЬ 1 176 *ПрЬ
за тве рлхtення гатlузево? Концетrцii розви тку неýерервнот пелаго гiч Hot' ос Bi ти>>.

)" OcHoBH}iM ме],одологiчним i методr.чпrпй орiентиром у досяп{е}iнi ъ*ети
с iдея цiлiсного пiдходУ до сrсобrrстостi суб'ектiв o.*irr-r"oio rpou*.y.

3. Концегrцiя вiдображас сутнiстъ неперервностi оtвiти,' перелбачас
реаriзаuiю державних стандартiв освiти, чi{нного законOдавства Укратrrи з
п}{тань ocBiTTa i науки, ураховYс мiжнародний досвiд уr-rравлiнського та
iнформаlдiйно-технологiчного забезпечення професi1.1*от дйп"нOстi, а таксж
в}]знача€ ocrroBнi напрями освi:гньоТ дiяльностi Iнстиryту з удоскона-ценняосвiти та професiйнот пiдготовки педагогiчirих пръцiвни*iв tшляхо1{
поr,;trблення, рOзIIJирення й оновлеrrня професii-.rних ,"u"", умiнъ i навичок або
отр},l},ання iншоi спецiалыrос,гi на ocHoBi здобутого ранiulе ocBiTllbo-
ква:iф i кацiй ного рiвня та практ}IчнOг0 досвiду.

4, ПрiорI,IтетниМ завданням розвитку неперервноТ педаr.ог.iчrлоТ ocBiTll с
ý_lосконацення змiсту ocBiTtl та органiзацiТ освiтнього пpoltecy.

5. КОНЦеПЦiЯ ДiЯЛЬНОСТi IHcTtTTyTy сlrрямOвана на реалiзацiю в ocBiTHix
ззк_lа,]ах оснOвних полох{енЬ Конст,итУчii Украi'ни, викс}нання 1iиk1ог Заколtiв
} Kp;lTH1,I Kllpo ocBiTv>>, кПро вI{1цу ocBiTy>, <rПро гlовну :}агальну середню
;,;зiтl >i. кПрО Дотllкiлъну ocBiTy>, <<Про пtrзашкiлЬН1, ocBiry>i, <<l1po профЬсiйну
.-:офесiiiно*технiЧну) ocBiTy>, ,<Про фаховч лередвищу o"uiryn, ,iПро HryKoBy'i

:::i r,СВО-технiчну дiя;rьнiстъ>>, о<Про iнновацiйну дiяльнiсть>, деря{авI.Iих,,_,,,JiHIlx та регIOнаJIьних програМ розвитку освiти, виконанFUI наказiв
l',ii,.icTepcTBa осВiти i науки УкраТни' рiшенъ КiровоградськоТ обласноi ради,:]jilOряJжеt{Ь головИ КiровоrРадсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ, голови
i"::trвоградськоТ обласноТ ради, наказiв структурнсгс} пiдрозлiл1,,
i. . :* зо градсъкоl обласноi дер}кавнGi адмiнiстраuiТ u nri*"" оЪвiти.

6" Концепцiя дiяльностi lнс:гитуту зорiснтоваftа на реzuliзаuiю oc'oB'}tx
,.":::'яUiв, прiоритетiв i завданЬ державIrоi полiтики в галузi освiти i начки.
-]-я-lьнiсть Iнстrtryту зумовлеЕа нацiональною стратегiекl, яка в}lзriачас ocrroBHi
_"-:::я\{i1 i шляхи реалiзацiТ iдей та полOжень НацiональноТ дOктрини розви.гк\,l;зiтii \'ьраТни, рефtlрмУваннЯ освiтИ у новюi соцiа.пыlо-еконоtшiчних }.мOвах.
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7 ' основними ýр}{нципами rrеперервноТ педагогiчноТ ocBiTlt €:неперерВнiсть' ЕоеднаннЯ нацiона-ПьниХ ocBirHi" традицiЙ та HaliKpall{6pp

::j:::::.::::irУ, ГНУlКiСТЬ Y PearyBaнTli на су*пiльнi зvtiни, прогнOстичl*iсть"
ti{t]OBaЦl инlСТЪ.

8, В основу кOнt{епцiТ освiтньоl'дiяльностi lнституту закjrаJ{ено шр}lнtII.{пiгiновацiйного розвитку, Що реаi]iзуеться в таких аспектах:- розвиток систе^4}l неперервноi педагогirlноТ освiти (змiсту, :*асобiв.технологiй);
- профеСiйниr1 розвиток працiвникiв системи освiти регiону (персоналунавчалъного закладу, педагогiчltих, управлiнських i iлетодичних кадрi;областi);

- сприяння соцiально-економiчноlяу рOзвитку регiону засобалtлt освiти;- формування свропейського освiтныо-оуп"rурпого та iriформацitiного простору
рlегiону.

,n.P:::::1Y:T:" JНСТИТУТ{ 
'* iнституцiл*rноТ форшrи розR}Iтку сист,еIl.,t{

* - ""-й,i.'";;;' ;;;#;.;
::i:::j:|_-t I'ЗYY' ЯКOС'ГЯХ НаУК*ВО*ЦеЛаr'ОГi"lКIjx т'а гlедагсlгiчнi{.{ п}}ацiвнllкi

rriнпрофесiйноТ KoMyHiK*ilii, вi;lкри"riстъ у спi.цкчваннi, сформовакiстъ
I!0 \l аJяr{ськ}lх поглядiв"

l0, ВажливоЮ 
:клад:воЮ ф;lнкчiонуваIIня iHcTllTl,Ty с практ}iко

,i *JФ(-lYl\,/-J9 Д }l\JY

..^1 '*oРiuf Й ПРаКТИКОЮ У СфеРi неперервноi освiти, дозвоJlяс здiйснtоват,и

бути реа,чiзованi через систеI\{у базовi,tх
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lт{сти1уту забезпечуе викснан}{я прiоритетних функцiлi освir.нього закл&дY,серед яких:
i) навчатьно-меТодична (освi,гня дiялы*iстъ lнститутч з урахуванIIя]!1заtrитiв, it,lTepeciB, потреб учаснt,rкiв освiтлtього проц..у, пiдвиrценнякваtiфiкаltiТ педагогiчнrш пРаЦi вникiв у pt i;катестац iЁiiiий перi од) ;2J rта},ково-метс)дична {лiдвиrцення науково*Nlетодичногс рiвня педагогiчноТ

;Iiя;:ьностi освi'ян, системна органiзацiЯ наукOвO-методичних захоiliв,
н адання i н фор мацii науко во-метоличного з, i.'ry, консулътацiЁr тощо) ;З) НаУКОВа (ЗДiЙСНеННЯ НаУКСВО-дослiдноi' роботлr, шi/двиiцення науковOго
рiвня ocBiTttboT дiялъностi Iнституту);

,1) irrформаitiрiно*освiтня (коплп-ltекст-iа дiяльнiсть з метOю забезпечеllня
рiвного доступу суб'ектiв освiэ-ньоt-о процесу до iнфоршtацiТ та фор,н авчання в KoHTeKcTi професi л"rн оТ саплоос BiTil);

5) розвивалъFIо-прогностична (актltвiзацiя процесУ особистiснOгопрофесiirного зростан}uI педагогi,сtлих працiвыикiв, передбачення iпланування орiснтовних рез}цьтатiв iiHboT твrэрчоТ дiялъностi);6) коорДинацiйна (планування ri здiйсrrекня координацii' ледагог.iчноТ,
чправлiнськоТ та меТоДичноТ дiяльностi регiоналл,чrоi.***r**";;;;;i; 

"'""
7) органiзатtiйна {лiяльнiсть з ]!lетOю реалiзацiТ ocнoBнrtx органiзацii.iнiлх

завдань Lнституту);
LЧ) оцiнюва,чьнO-ана,riтична (безперервне вiдстеження та аналiз якiснltхilоказниКiв лiяльностi, визначення кON{петентнiсного рiвня формуваlrrтяпрофесiilних yMiHb педагогiв У'СИСТеlчлi пiслялипj-rоь{ноТ освiти регiону);Q) вlrдавнIlча (свстема захо/tiв для реалiзалriТ iдеi прак.г;тко-зорiсн:,ованостi

;-tаУКОВОТ ДiЯЛЬНОСТi lНСТИТvТУ ,rа пOпуляризацiТ творqдg здобуткiвосвiтян);
l0 } N,lаркет}lнгова {коil.tплексний пiлхiд до вивчення

вироблеtr}{я страТегiТ дiЙ щод0 плануваЕня, органiзацiТ
надання послуг зак-цадом освiти);

j ] i Еиýтlеtlня ,u ,rоrrrrчреýня педагогiчý{}гс
rlаiitтерносэ:i.
Система зазначених прлtяltлtгtiв

i,: -: Iря}titх дiя;rьностi Iнституту.
i функцiй вiдобракена в 0с]lовних

III- мЕтА, oCHoBHt нАItrря}{и дlялъностI Iнституту
], основнOю *lетою дiяльностi Iнстиryту с здiйснеFIня спецiалiзованого

: *'\Jк{]Н&]ен}tЯ освiтИ та професiйноi пiдготовКи педагOгiчнl.tХ працiвникiв у.i,":*воградсъкiй обла*тi *,""*o*n коглиблення_ розшrФенЕя i сlновлепня ix_::**ciiiHITX зЕ{анъ, ylvtillb i нави.lок та шллвrtтt{енl.iя ефективностi вlткtэрt{*тilнýя
'"l.,:."iз спi-цъноi tsласнOстi в галузi педат.огiчноi освiти.

ос н о в н lt й в u l l i я.ц ьн ocltti l н спt tl mу mу :. освiтня дiялъrliс,гь з урахуванням

ocBiTHix загlliтiв,
та аналiзу cиcTeмpl

д*свiд"ч. рt}зtsнтOк цед;tгогiчноТ

;:f :,:&:ьними законами у сферi освiти"
осо6;rrrвостей, вI.{значе}tl.iх



ir

ос н о в н tъu ll н il пря"u ам а d ib,l ь н о с пti I н с tп umу пtу е :
1) пiдвищення квалiфiкацii; ста)*iJ*tsаFrня;
?\

з)
4)
5)

rrауково-дос.;l iд н а робота :

}{ауково-методI.{чна робота;
л"tонiторинговi дослiдження якOстi освi,ги;
оргалtiзацiйrrий, науково-методичний та iнформацiйний сутrровiд
ЗНО в областi;

6) кулът},рffо-освiтня,видавнича,
1) мiжнародне спiвробiтництво в га-цчзi освiти;
В) виставкOва, ярмаркова.

ry. Iоридиt{ниЙ стАтус Iнституту
1. Iнс,гиryт як :]акJIад пiс,лядlтпломноТ освiти здiйснюе свою дiяльнiстьче ocHcrBi i вiдповiдно до чин}Iого законодавства }iкраТни та цьсг0 CTaTyTv, якийrозроблясться i затвеРджус].ьL]я у шорядку, встановленому чинниN,tjэкOнодавством.

2" IHcTl,iTyT с юридиtIною особою,
чliнностi з д}lя дер}кавноi ресстрацii.

права i обов'язкрt якоТ набувають

з, Iжститут мояtе провадити ocBiTHT* дiялr,нiсть спi;lьнtt э yKpaTHcbg}{il{}{
:, iнi;зеr"lЕi,,Iuи закладаъfI.r освiти за }iзгоджен}{ми ocBiTHi*Tla Iтрсграý{ами.

4" Iriсти,ryт може утворювати навчальt*i, 
"uun*"rro-}{ay6oBi 

та
1"]Sчillъt{о-науково*методичнi комплекси та входити ло складу консоршiупту.
\-,-i }LIасники кOмплексу, консорцiуму зберir,ають статус юридичноТ особи i
:, _*. : HcoB_v самостiйнiстъ.

5, IнстиryТ у порядКу, встановленому чинним закснодавстtsом УкраТни,
:--]}iаТt,IВними актами Кiровоградськоi обласноi рад}1l мае право укJIалати- 

, ,:,l]1" tiабуватИ маtlновиХ та особиСтих не]чfайновиХ прав, нестИ обов'язки, бутлt
.,,,],:ззчеrт i вiдповiдачем у с5,лi.

6. lнстиryт мае саNlостirtний бzuiанс, рахунки в установах банкiв,
_:, ::-:аХ f{ерlкавного казначейст,вц шечаткУ зi cBoiM ,ruйr**1rоilнняМ та
::- r;iфiкацiйнишt кодONt за CЛI"IOY.

l, IнституТ здiйснюс оператL{внлrй i бухгалтерсъкий облiк дiяльностiл
1," ]i BCTflHoB_:]eHy сl,атистI{чну, наукову звiт,нiстъ, складае та псда€ вiдповiдно,: 

-i:поряДкуванfiЯ рiчнУ звiтнiстЬ та надас iHmi показники своеТ дiяльностi.
:; . :}:L]B--IeHi чинним закоЕOдавством Украlни,

8. Вiдносини Iкституту з iншими установами, орl,анiзашiяrtlt.



l

I]iдприсмствами i грома;tяН&&,Itr{ в },cix сферах дiяльt-lостi здiйснлоються на ociroBi:сlговорiв {Ki:HTpaKTiB)" рег}-,люютъся вiд,,овiдно дс чинногс зако}rодавства}rкраiни.
9, ýиректор та головний бrvхга-п,гер 

_Iнстит_чту несуть ITepcoHaJrbH}.
В i Дr;'*ВiДаЛЪНiСТЬ За ДOстопiрнiсть бух r:ьт"ерс"uот та cTaT}r стичнот звiтностi .l0, АудиТ дiяльностi lнституту злiйсrrюетъся згiдно з чиннI4ь{законsдавствсм УкраiЪи,

1l tl t. lнс,гитут }Ie несе *iдп*вiда-яъностi
сiб,,iасноТ ради.

L2. Кiров*градсъка оSласна
зобов' язанIiями lнститl.ту,

Fада

за зобов'язаннями Кiровоrрадськоi

Ее неýе вiдповiдатъностi за

]з. Iнститут за своiми зобов'язаннями несе вiдповiда_lrьнiсть у межахljеlе?кного йому майна згiлно з чинни&1 законодавством УкраiЪи, нормативни]\{иактами Кiровоградськот об'аснот рад1{. Гliдстави й умови матерiальrrоi. та:IltСЦlТПЛiНаРНОi ВiДПОВiДаrrЪНОстi працiвниltiв ,"*таду визначаються згiдно зчI,{нни]'{и правOвими нормами трудоВOго законодавства (KpiM випадкiв, щолоя Kilx на загальних засадах визнача€ться крl,rмiнальна вiдшовiдальнi стъ).

V. ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА IНСТИТУТУ
1, Гсrловною L{етою дiяльностi Iпституту с наукове i пtетодичлrеээб*зпе,lеннЯ сист*мИ цiслядилТломноТ rr*лагогiiноi о**]r* Кiровоградськоto#";ac::i, Ilil]Еихiеýня квалiфiкаrriТ керiвних"подрiu i педа'отi-;;t;;;iН;;ocBiTl-i, здiriснення на базi ocBiTHix закладiЬ ,*ор*r"*"" i прикладних_:clc,riJ;KeHb у гатузi освiти, ik упровадженця у практику ocBiTHboi слrстеми"2. основншлtн зсlвdомняпtч Lrсmurпуйу ,,

] ) науковiстъ, системнiсть, ryЙ"iruцi", деN{ократизаt{iя, сднiсть.i:с}\{пJекСнiстъ, лrtференЦiацiя, iнтеграцiя, безперервнiсть ocbiTHboT дiяльностi;2) упроtsадженIUl мобiльноТ систепrи пiслядипломноТ освiти з", ] э\\"ваНням iндИвiдуаT ьнИх потреб i можлtтвостей кожноi' особистостi;
з ) дотриманнЯ виI\4оI- чинног0 законсдавс'ва УкраiЪи та деряiавних: . э..:артiв ocBiTta;

'1) ЗабеЗШеЧеЦ}{Я беЗПеЧНtlХ умов проваджеrrня освiтньотдiяльностi;j) BI{K{fHaH}m договiрних зобов'язаiль, i;;";;';;;;-r"мr. ocBiTHboi,l ":;,бHll'loi, наукОвоТ дiялЬностi та громаДянами, у тOмУ числi за мiжнаРОДНИlч{И._ .,_э\tii;
6 ) IIровадх(ення ocBiT,Hboi дiяльностi з ме.гою забезпечення гriдвлtrцення',:"niKar:ii педаГtlгiчних працiвникiв закладiв дошrкiльноi, зага-гtьrlоТ середньоi"_: -,,,lзаi'кi"lъноТ ocBiTlt, професiЙноТ (професiйно-т-""r;;;;' освiти, фаховоr.''::. зlllцоТ освiти;
- ) забезпечення оrrт,ltмалъноТ перiодичностi та TepMiHiB rtiдвиrrlення"="'-,:,iKaцii керiвних i педагогiчних йоl" з }.рахуванням J/с'ановJеного- " : i_:ц ix атестацiТ;
t t провелення науковO-педа.огiчних дослiджень, розробка i; : ]'зЗJ/hеннlI iнновацiйниХ педагогiчних технологiЙ у црактикy роботlt



> l МеТOЛИЧFIе ЗаЬеЗfiеЧеННЯ оСRiТНЬOго прOцесу у закладах дошкiльнOт,ЗаГаЛЬНОi СеРеДНЪОТ, ПОЗаtltкiльноi освiти, професiйпоi i"po$*.ittrro_r.xHi.lHoi),
фаховоТ передвиIцоТ освiти регiону;

закладIв осаl.ги;
о\Jl метOличFIе забезлечення

i0) КООР;ДlТНаЦiЯ дiяль1-lостi та надання науково-метOдичноi допопtогlа

;tОСвiду та педагогiчrrих iнновацiй;
l2) дотримання фiнансовоi дисцiаплiriи

комl/налъного майна;
та збереlкення державного й

1 з) соцiалътt1,1й захист учасникiв освi'нього npol-{ecy,

3. I нсmuпrъ,пl лtа( прав(r:
1) застосоВуватИ с\лта,снi iнновацiЙнi техноЛогiТ реалiзацiТ змiсту освiти,}.зtsчання на засадах диференlдiацii, iндивiдуалiзацii, **ороЙження сrчноi,:;tстаirцiйноТ, о.Iно-заочноТ, jаочноi, луапьноi йо*, навчання;2) ствOрtовати, реорганiзп*у*Ъr" т,а'лlквiДОulru"r" своТ cTpyKT,1.,pili:.l:роЗдilи для здiйснЬння пiдвишення n**;Er;nuui, педа.оr.i.rнrо" кадрiвl}0ваJ)лiення навчальноТ. ъ,tетодlтчнtlТ, науковоi експертноt, видавнlлчоТ та,,, uоl' .liя;lьгlос,гi );]i надавати платнi

\-краiнIт;
послуги} передбаченi чинЕ}lr\{ закOt{одавством

4} ;rозробляти та запровад'/hТВаТи B:lacrii rrроIрами tla5rKoBoТ дiяльнос-i.i."]овоJитИ ДослiднО-ексIJерИ'u{ентальнУ роботУ В закладах освi,ги rцOд0з_loa'o'a-''e}{}Ul навчання, виховання i розвитку особистостi;
5 } зjtiйсgюватИ caMocTipfH' *rдur"r,"У дiяльнiстЬ В устаI{св_ЦеНО]ч{,Y,_1 ;:l-iHIlt1 :]аконодавством парядку;
6) ВИЗНаI{аТИ ЗМiСТ, фОРМrт, Методи та засоби пiдвиlцення квалiфiкацiт

: - : 
":i 

i Bll;tKiB tTcBiTl*;
} i сэрганiзоВУВаТ'14 й пpoBo,lr,lTrl HayKoBi, науковO-h{е,годичлti та науково-.:;{l'LЧнi конференцii, кOнIреси, ceMiHapru, a*ппrозiуми, колоквiуми тOшl0 за:;JТю регiот*;tэьних, нашiоналънц.ч i мilкнародF{их чстаЕов та оргаrriзашiГt,: _;;iчt-itrх осiб i направляти cBoik представникiв для участi в таких заходах;
8 ) провOдрiТи KoHKyp*,n пропtr*сiйноi MaitcTep*ocTi з ь!етою вивчен}Iя Tit_-: ],:аганди педагогiчного Лосвiду освiтян областi;9l РОЗРОбЛЯТ:И FIаВЧаJIЪнi посiбнип", r*rуuоr, i,нформаuiйнi бюлетенi,::,i:;нювати видання часопlлсiв, навчаJIьно-метс}дичяоi, наYкOва-ýJеl.одr{чноl та:'_+:;.ЧНоi' ,,эiтераТJ-Рl' :3 l1,I*тс}Ю пiд*tящення к*жirJэiкацiТ ПРацiвrзрякiв ocBiTpl,*: ]j.аганди передовOго педагогiчноl-о досвiду; 

l '---"

}0) рекоменДувати для викOрис'аFIня в закладах освiти Ha_vKoBo-":],._]ItЧНу, навчальнO-меТодt{чirУ ;liTepaTyp_v, rосiбн"**,' *rrо;;;;; 
";;;;;;., ::. О_]I{Чнi розробкr{, CXBaJTeHi в.tеною радою Iнсгитуту;

l l ) розробляти й проводити апрOбацiло тестс}вих (контролъних) завдань iз:=,:rteTiB базовсго компонента ,*i.ry ocBiTlt; u*uou"i 
- 

in" I{-III т}.р}-: ::,, 1рдiнсъких учнiвських олiмпiад * ,rаuчальних тtредметiв;



?

12) брати )пIастъ У лiцензуваr.rнi закладiв
гер1.1торii областi;

ocBiT1,1. шо функцiолtутоть на

I З) розробляти, здiйснювати iнформацiйний супровiл та експерл.нуоuirrку iнrrовацiйних прOцесiв у cllcTeMi зайьriоТ середFIьоТ ocBiTlt;
14) надаватLl на ocHoBi пропедев.личноТ дiагностиклt KOr{KpeT}l},\fетодичну допомоry педагогiчним кадрам;
i 5) проводити ilрsдп{етНi сlлiьтпiа;tи' ,гypHiplr' коЕIкурqрI вiдповiдцо до:;_TaHiB fu{iHicTelэ*:TBa ocBiTlt i науitи Украillлr:
16) проВодитИ вIIставкИ, ярý{арки, презентацii нOвих методичнltхнагlраlj}Фвань9 педагогiчнрlх текЕологiрi та iHHoBariiй;
17) cT:Bop*ft}a'}, тi{мчас(}*i творчi груilрI дJIя в}lвче}lýiя та розв'язанняf, ктl,альних прсблепr освiти областi;
18) укладатI{ угоди про сгtiльну дiя;iьнiсть з пiдприсмствами, J/cTaHoBaMlI' органiзацiяьrи в Украiъi ia за ii меiкапtи для викOнання статутних завданьзi_rповiдно до чинного законодавства;
1 9} злiliс}lюватI,I рекOнстрr,кшitо T;t капiтап,ьний pe}.fýHT $с}{ов$и,ч. ф*ждiв;

1],.aл:?L::Y:lC,'YB.aT'rcЯ 
ПiЛЬГамlt, tsстановленимtt rlинýим закOнOдавствоý1 дlя:J h. li]f lB Bt.l Llloi ocBl ги;

2l ) брати участь у дiяльностi мi;кнародFIих органiзацiй;
]2) провадити фiнансово-госло/]арську т:а iHпl,v дiяльнiстъ вiдповiдЕ. до:;i}Iног0 законOдавства та Стату.гу Iнституту;
2З) розпоряджатися unu.u"nn, надхOд}кення&{и. зокрема Bi;l надаI{Flя..lзTHilx пOсJIуг;
],1) здiйсн}оватI{ iншi гтрава, Що не суr]еречат,ь чинi''мч законодавству.

YI. АВТОНОМIЯ IНСТИТУТУ
1, fiерхtава гаранryс акадеl,tiчну. орrанiзацiйну, фiнансову i кадрову

: зтоt,lоr.liю закладу освiти"

2, обсяг автонопrii Iнститут.Y визначасться ilим Статутом, спецiальни:r,tлr
: :i:ОНа\{И Та УСТаНСВЧИhIИ ДОКУМеНТаМИ.

YII. СТРУКТУРА IНСТИТУТУ
1" ýiяльнiсть trнституту освiти провадиться на пр}{нцнпах:
I } ав.гономii та самоврядування;
:) посднанНя колегiацъ}{иХ ,га €ди}tонаr{ацьних засад;

- ..,,-]l."ýзатеlкностi вiД шолiтичних партiй, rроh.fадських i ре.liiгiйнlтх, - :-j5dцiИ,

-1l розе{ежування шрав,
,_::,::]BHIlx органiв та opr-aHiB
; . !ii. нз_-I€;кить Iнститут.

повноважень i вiдповiда-чьност:i засновнI.{ка.
мiсtцевоrсl самOврядYван}tяt до сфери управлiння

i, Структура Iнститjту та шrтатниri розпис визнача€ться i затверл.,кчсТЬСЯ
: -;_,,]К) радою IHcTrrTyTy та вводиться в дiю наказом директора l*r.r."iyry.Jo склаДу IнстизУту входЯть пiдроЗ;liли, ilIo маIотъ с'атус структурнIIх
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одиниць i дiiоть на шiдставi положень про них.
3 " С mру Klllз.p н tLц lt п i dр оз l i;t cr лr а I rl с пt amy??r rl € :

_ 1) кафедри, до складУ якиХ мO}кутъ вхOд}lти науковO-методttчнi
.табораторiТ;

2) науко*о-методич}ri та навчzuIьно-l\{етодичнi лабораторiТ;
З) центри, вiддiди, факультети тоlцо"
Факультет - це стр)iктурний пiдроздiл закладу, rцо об'сдну€ не менtш якTpl{ кафедри та лабораторiТ, якi у cyк},nнocTi забезлечуютъ rriдвиrr{ення

КВаТriфiКаЦiТ Не bfeнIШe 200 ЗДОбУвачiв освiти денноi форьти 
"*un*rurro"Кафелра - це базовий стрlуктурнlлй пiдроздiл, Ш{о проЁадитъ освiтлtю,

}1етодрlчну таlабо наукову дiяльнiсть-
Кафедра створю€ться рiшеЕняь,I вченоТ радi{ Iнституту за умови, якщ.1 д0ii сl-таду входить не менше HiiK п'ять *uупоЪо-lrедат-огiчних працiвникiв, дляяк}{х кафедра € основниIи мiсцем роботи, i не менше нiж три з яких л,lають

наr,ковий ступiнь або вчене звання.
керiвничтво кафелрою здiйснюс завiдувач кафедри, який обирастъся ЕаIlю посаДу зul конкурсом вченоIо радою Iнститlту строкое{ на п'ятi poKiB. lз

з ав i:.чвачем кафедри уклада€ться кOнтракт.
Змiст напрямiв гiрофесiйного

забезпе.tують кафедри :

розвнтку педаt-огiчних праiiiвникiв

l гtедагогiки, психологiТ i корекцiйltоТ ocBiTla,
n Teopii i методики серед}Iьоi ocBiTt.t,
i ДОШКlЛЬНt)l Та ПОЧаТКОВОi ocBiTlT, iнtlli кафедри, cTBopeHi вiдповiдr{о д13Закоiiу Украi'ни <l-Ipo вищу ocBiTy>,

i аrrалiз стану освiтньоi дiяльностi методlтч}Iих устанOв;
}загаль}{ення i гltr,lогiаганДУ перслекТивII0го це.цагогiчнOгг,

Науково-методичIiа лабораторi я здiлiснюс:
1) розробкУметодиК викладаНня i навЧаЕня здобувачiв освiти;2) упровадження tiиX методик у практику роботи ocBiTHix заюцадiв;з) органiзацiйне та науковO-методичне забезшечення пiслядипломнот

l;BiTl,t педагогiчн}{}i праLliвлlикiв вiцrrовiднI{х категорiй та спецiальност.еl:i;
4) }{авчацьно-методичне забезпеченt{я пiд*"щ*"rr' квалiфiкацii за::вiтнiми про|рамами;
5) керiвниuтво N{етодичнсrю роботою закладiв освi,ги у п.riжатестацiйнигл

,"e:io:;
/,\
о J вивLlеtlня
7) виЕчеi{ня.

_ _, jзlJ\,:

8} надання мет(}дичIлоi та консулътативноi дOпо*tоги;q) оргаrliзацiйяе й iнформацiйне забезпечення експеримент.аrьноi та
- "t-.:i:гtlлцькоТ роботи"

4, СПеЦiаЛiЗаrДiЯ lНСТИТУТУ В гаJlузi змiсту i мет,одiв пiсllядипломноi ocBiTtr. :;1iРа.,llаСТЪСЯ У ВiДПОВiднiй cTpyкTypi та змiстi роботи кафсдр, факультетiв.. _illaTopiй, целrтрiв, вiддiлiв та базових ocBiTHix закладiв.
Баз<rвi закладИ освiти бер,уть }rчасть у експер}lментатIьноь{у заст*счваннi., :;llЪ'Еаннi, у-доскоftале}ti,li та rletrTeBipiii вrтрФвадх(енýя розроблених зi iстr, i
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l,{етOдик викладання 11 навчання, а
.,,i етодиtIноТ майстерностi в.лителiв.

5. С,rруктур}tими пiдроздiлами
xtt rтедiялънiстъ, також с:

. бiблiотека, читальний затi;

. бухгаrтерiя;
l вiддiл кадрiв;
. apxiB;
о г}рт,ожиток;
r к&нц€лярiя;
. господарча частина"
CTpyKTl,pHi пiлроздiли Iнституту

якостi на}iково-дослiдноi,, навча,чъноi
,-,б'сJrt},ватисъ у вiлтlовiднi блоки (це_riтри,

такс}к fiрактичнOму вдоскона-тенt.ii

1нстtлцт1-, щсr забезпечують його

вiдповiдно до потреб забезпеченl*я
i методичноТ роботи il.{ох(утъ

сектори ,гоrцо}.

\цII. упрАвлIннr{ Iнститутом, прАвА тА оБов.'язкш
KEPIBHИKA IЕСТ,ИТУТУ

.]; i. Безгtосереднс угlравлiння дiялънiстю IHcTl.tTyToпt здiйснкlс: керiвник.
t ltrго права) обов'язки та вiдповiдальнiстъ визначак}ться чиIIниjчt
].]кс н одавствоil,t Украi'ни i Статут:ом закладу.

2. Кандидат на пOоа,ц}r керiвника заклад}, пiслядlлп.tlомноТ педатrrгiчноТ
,,,;BiT,lT tIовинен вiдьно володiти державЕою Mol}olo, I\,{ати вчене зtsitIIня .га

i,Зr КовиЙ стvпiнЬ i стаяr робошТ на посаДах наукOво-I]едагсгiчних працiвникiв
:.j \lенш як 10 poKiB. Кандидат на ilOсаду KepiBHиKa закладу кс)ý,тчналъilоТ ф*рми
з"l э с iJ oCTi мас: бз,тlл гtr}омадянико}-t Украiни.

ОДНа i Та СаМа ОСОба Не мСже буrи ltepiBHlrKoM закладу гtiслядипломноТ
_е-iагогiчноТ ocBiTlT бiльше HiHc два строки.

З. Засновник огоJIOшу€ конкурс на замiшення посади KepiBHtTKa закладу
,.;-rя;rltпломноТ педагогiчilоi oc*iTlr не пiзнilttе BilK за два рriсяцi до закiнч**rо"
::rob:}i Ko}ITpaKTY (}с*би, -яка зайпlаС цЮ гтOсаду. У разi дOсlрскового ilриilинення
_ ]з}{ова){tень KepiBHI,IKa закладУ конkтрС оголсшу€1ься шрОтягOь{ тиiкня з дня,, 

. зLrрення BaKaHciT.

4. Засrtовнрrк шротягOм двох мiсяцiв з дня огOлошення конк}рсу Еа
_,.r;зJУ керiвника закладУ lтiс.liядиtТломноТ педагогiчноi освiти ,prii*u*,
,liгIозиIJii lцодо претендеrtтiв на посаду кеlэiвника i протяголr l0 днiв з дня
]:з3ршення,гермiну шOдання вiдповiднлтх пропозицiй вносить кандидатур,р1
_ : a т е ндентi в до заклалУ пiс-цядr,rпломноi педагоr*i чноi освiти для rол(}суваrIrffL

5" KepiBriиK заi.Jtаду *ýrtрэt,ться lнляхOhf та€}.tнсго r,олосуýання Ё,i,рокOп{],] il ять poKiB у ilорядку, rтередбаченому статутом закладу пiслядиплопtноТ
- э_:згогiчноi освiти.

6" Брати участь у Brrбopax керiвника заклад,ч вищоi ocBiTtl мають право:
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, KoiKeH науково-шедаг0I"i({нI,rЙ та педагогiчнr,Iй шJтатний працiвнрrк
закладу пiслядип.ttомноТ шедагогiчноТ освiти;

, представники з чI,1сла iHttlptx штатнl{х прачiвникiв, якi обираються
вiдrrовiдними працiвнtлками пlляхом пряlчIих ru.rо"" влrборiв,

7, Гlри цъФму загальна кi"tъкiсть (гlовнl,il:l скцад} ;Jауков{J-педаг,*гi1rиих i
riедагогiЧЕих праЦiвникiВ ЗаКЛа[J- IIовинна становити не N{енше 75 вiдсоткiв
зага,цънот кiльксlстi осiб, якi маютъ право браr,и участь у виборах: ki;lbkicTb
ВИбОРНИХ ГiРеДСТаВНИКiВ З числа iнш-тих працiвникiв закладу - до 2i Bi:lcoTKiB.

8. RибоРи вва}каЮться такиý{и, шо вiдбчлися, якщо }п{асть у H}4x взяли
бiльrriе 50 вiдсоткiв зага;rьнот кiлькостi осiб, якi маюто npu"o браттr участь yвиборах, кOr\еЁt з яких мае один гOлOс i го.llосус особl.tсто.

9. З особою (каr+д}{датуроЮ), яка набрача бil:ьше 50 вiдсоткiв голосiв осiб"якi маюТь правО братlr },частЬ у вибора*, ,uarrouurur' укладае контракт стрOк0]\{на п'ятъ poKiB не пiзнiшlе одного л.лiсяця З дня tT обрання, визI{ачаIочLI уKoHTpaKTi цi;rьовi пOказники дiялъностi закладу шiсляд"п"о*п"оi педагогiчн<эТ
освiти, досягнення яких IlоBи}IHa забезпечити особа (каrlдидатура) на посадi
kepiBHttka закладу в разi пiдписання кOнтракту,

l0. ýиректор lrrcT',ryTy в межах cBoix лOвнOважень;
1 ) органiзову€ дiя-цьнiсть Iнс:.итуту;
2) видае накази i розпорядження, обов'язковi для в}lкснання BciMa

працiвникаь{Il i стрl,ктУрниN{и лiдроздiлами Iнституту;
З} представля€ Iнстиryт у дер}кавнLIх та irr*"* органах} вiдповiдас за

рез},льтатлt tiого дiя;rьностi перед ОРГаНОIч{ 1rправлiн НЯ, у пiдпор"дкуваннi якого
перебчвас IHcTl.TTyT;

4) с розПоРяДнltкОм lqайtна i коштiВ з обмеженням правомочностi;
5) вирiШус питаНrrя фiнаНсово-госПодарськСТ дiяльностi закладу ocBiTtr,

затверджус його струкгуру i штатний розпис;
6) викоrгус кошторис' укладас угоди, дае дору{е}Ir{я, вiдк?rлвае

баiткiвськi paxvHKlr;
7) прийлrа€ на роботу та звiльняс з роботи працiвникiв;
8) забезпечу€ охорон.Y працi, дотриtчtаtlня законнOстi та порядку;
9) визначас функцiоналънi обов'язки працiвлlикiв;
10) форп,rус контингент осiб, якi навчаються в Iнститутi;

_ l 1) вiдраховус та поновлю€] на навчання осiб, якi }{авчаються в
Iнститутi;

12)
1з)

:исt_tиlтлiни;

конlрсJIюе виконаIлня навчальних плал,лiв i програм:
кOнтропrOс дOтри]!{а}лня BciMa пiдроздiлами штатнtl-фiнансовоТ

педагогi.{них, i{а\,.ксtsс}-

l5) разоý{ iз профспiлковою органiзаiдiею подас на затверджен;iя
загfu,|ьним зборам трудовог0 ко.lектив}, Тнститlту Правила uryrpi1ц""or"o

14) здiйснюс кOнтрOль за якiстю роботи
ltедагогiчних та iнrших працiвникiв;
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розпорядку та Ко.ltектltвний договiр i пiсля затверджеltня пiдтlисус ix;
l {l) кOнтролюс надання trла,l-}l}Iх ocBiTHix псслуг;
17) I'Iсже Y встановлен(}мУ порядкУ заIiровацжувати власну симво;iкr,

та атрибутикy IHoTltTyTy"
1 1. ýиректор lHcTlrTyry- вiдrrовiдас за:
. !lровадження освiтнъоi дiяльностi в [нсr.итlтi;
, резуЛьтагИ фiнансоВO-госпоДарськоТ дiяльностi, стан i збере;кення

будiвель та iншого }.{ай}tа;

r результат}, дiяльностi lнститlrту перед

органоь1

засновrIико]и aбtr
уtIоRнова)i(еним ниL,l орг.анOм"

ДлЯ вttрiiпеннЯ сс}{свних питанЬ дiялъностi вiдповiдно до Статуту
:1}{ректор IнститутУ створю€ робочi та дорадчi органлt] а такL,}ж визначас Т.х

повноваження.

f,иректор Iнстит-lту звiтуе перед вицiим колtегiа.liьним органо\l
грOIчrадського самоврядуванЕя Iнституту"

ýиректоР IнститутУ вiдповiлНo дО Статуту може делегувати частиIJY
своiХ I1овнOваЖень cBoiM застуI]никам та KepiBliиKaм структурних пiдроздiлiв.

|2. Керiвниtlтвсl навIlально-органiзацiйною, науксво*]!fетOдич}lоIо:
на\,ковO-дослiдноlо, господарською дiялъl-tiстrо, мiхснароднl.tм
сrliвробiтництвOп4, лiцензува}lням, монiторингом якостi освiiи та
органiзацiйним, науково-&,1етоlцичt{!lм супровOдоrd проведення зtlвнiшнього
незL.'Iежtlоt"о оrliнювання поклада€ться на засryпникiв директора, якi
вiдповiдають за rti напрями дiяльностi згiдно з ix посаltовl{ми обов'язка.лtи,

13. Звiльнення дирsктOра Iнстиryту здirlснюсться в lIорядкч,
BCT&HOB"]еHON{} Кiровоградськок} обласною радою вiлповiднtl д61 1{иннOг0
:jаконодавства Украiни з урахува}Iням вимог Колексу Законiв про праllю
}'KpaTHtt та укJIаденого контракту.

У разi надходяtенF{я дс) заснов}tика IHcTl.TTyTy обгрунтова}{0го звернення
органу ееп{овряд_yвання дацог<l закладу щOдо звiлъrlення керiвника цьогс
закладу засt{овник зобовuязанrrй розгля!rути iлого i прийняти обrрунтоване
рiшення у найкоро,гший стрс}к.

На перiсд до призцаче}{Itя директOра iнстит,уту в устано,влен{tмY
кiровоградсъкOю обласною радою порядку або на час його вiлсутностi чи
не}lt}iкливостi вl{конанЦя ним cBoix обов'язкiв, викOнання обов'язкiв директора
IнститутУ пOклада€ться на застуilника директора з науково-N{етоllичноj,
:iяльностi з правом першrс}го пiлгlису фiнансово-банкiвськI.lх докумеttтiв i
:oгoBopiB,

14. В Iнститутi створю€ться вчена рада. Вона с колегiальним
ItlСтитуту i 5.творюеться стрOком на п'ятъ poKiB.

Що компетенцiТ вченсri радrr lнсти"ry"ry належить:
1) визначення стра,гегiТ i ilерсr]екТивних напрямiв рOзвитку ocBiTtlboi"

_\{ етодичноТ, н ауковоТ т:а i нновацi йrrсri дi я;lъ.н ocTi Iнституту ;

2) розроблення i подача вi,Iшомч колегizurьному органу гроý{адського
са]vIовряДуван}ýI прФсктУ CTaTyT_V IHcTlrryTY, а такоN( рirrlення про внесення зrtiri
i доповнень дtэ нъог0;
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з) сrбраннЯ на посад_v тас]vlниМ голOс]/ваннJtм }tауково-педагогi.l1,1itх
працi в никi в, завiд.чвачi в каф едр, kepi вникi в факу;rътетi в ;4) затвердження ocBiTHix програм та навчаJIьних гtланiв;

5) ухвапен}rя рiшень з п}rтань органiзаtдiТ освiтнъо'о процесу;
б) Fiвале}IFIя 0с'овних ýапря*tiв наукових дослiдоr**uj
"7 | оцiнка науЕово-педагогiЧноТ дiялЬностi cTpy*'ypn"x пiдроздiлiв;
8) прийrтяття pirпeHb ш{од., кандIлдатУF для пррIсвФсння вче}{tfх звань

Jс,цента, профессэра та iяпле;
9) YхваJIення фiнансового плану i рiчного фiнансового звiту Iнститчту;
l0) 1хваЛеннЯ за fiодаНням директора trнс'иryт.ч рiшення про утвl}рецýя,реорганiзацilо та лiквiдаlrir* стрз KT},pяLIx пiДроздiдiв;
11) затвердження зразкiв докумеIIтiв про пiдвищенrrя квапiфiкацiТ та

пOрядок ik вllдачi;
12) розгляд iншlих гlI4 га}{ь дi-;t;lьностi Iнс,ги. уту вiдповiлrrо до i]lого

CTaT,yT,r,.

ВченУ рад}' Iнстиryry очOjт[оС iT гслýва, якир1 *6ирасться 
'ас},t}Iимголосуtsанням з чисýа ч;rенiв вченот ради, яtсi малотъ наукOЕий ступiнь т#або

tsчене (почесне) звання' на строк дiяльностi вченоi ради. io .*rruду вченот РадиIH*TtlTyTy вхfiдя"гь за пФсадаь{lrl :jaCтYIiFIиKI{ дi-rректора IHcTT1Tyry.*, r.g;:tэBHltt1
бr,нгаtтер, керiвtrrtки срганiв са,мсврядуtsа}iнr{ lнстиiуту, а також виборгri
предстаВI{ики, якi предстаВ-i]яють науково*пе,цагогi.tних прашiвникiв i,:бираrотъся з ч}lс,Iха завiдувачiв кафедр, проф*сорiв. докт*рiв itayK. кандидатiв
наук, доцентiв, с,гарIllих викладачiв; BlrбopHi представ[Iики, якi представляють
iнrших працiвникiв lнстиryту i працrоють у Hbofoty на постiйrriй ocrroBi. При
ць,]му не менш як 75 вiдсоткiв загацьноТ чиселъностi i] скJIаду мають ста}161витрI
на},ково*педагогi чнi пparri вн ики 1нституту.

Рirпення вченоi рад}r IHcTrrTyTy вводяться в дiю рiшенням директора
lглс"гитуту.

Лля влтрiшення лOточýих tl}Iтанъ
створюватись робо.li органи:

- директорат;
- наукоtsо*метOдична рада,га iHiпi.

дiялъностi lнстlттуту мOжчть

положення про робочi органи затверджуютъся наказом директораIнституту вiдповiдно до Стаryту lнсти.ryт1,.

tx. прАвА I 0Бовпязки учАсникIв освIтнього процЕсу
1. УчаскИкамИ освiтньоГо прOцес_у iнстит.уту с:
I ) здобувачi освiти та особи, яtсi навча]оться за програмами стff{iування;2) працiвники кафедр, факультетiв, цеtлтрiв, лабораторiй, вiiдiлiв та

iнlтtих структурilих пi;.1роздiлiв IHcTllryTy (методисти, -цзýOранти, спецiалiстlt.
керiвники ценrрiв, лабораторiй, вiддi;riв. Завiд}rвачi бiблiотек-та iншri);з) педагогiчнi, HayKoBi, наvковO-педагогiчнi працiвники i сrrецiа-riсги
установ та закладiв освiти i Hal,Klt.

2" НаукоВо-педагоГiчнi, педагогiчнi гlрацiвллiтки Iнстит5rту:
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1} Науково-педагогiчнi працiвники.-
роб*т*t в IHcTиTyTi прФвадять навч&льну,
метOдичну) та органiзацiйну дiялънiсть,

це особи, якi за основIiим Tvticr{eM
ý{етсд}{чЕу , HayкiiBy {науков*-

2} Педагогiчнi праrдiвникrr * це особи, якi за основItим MictleM роботи в
Iнститутi провадять навча*цъну, lчIеТОДИЧну та орган-i:зацiйну дiяльнiсть.з, Педагогiчнi працiвники здiйснюютi наукову (науково-ляетодичну)
дiя-тIьгti сть за )/L,r OB}i наукоВо го супровОДу (Kepi вн иrдтва) такоТ дiя,:iьностi,

4. Наукова, науково-методична та iнновацiйна дiяльнiсть працiвлликiв
Iнституry регулюстьýя законодавством про наукову i науlсово-т:ехнiчну та
iнновацiйну дiя;tьнiсть.

5. ОсновнLl}.fи напрямами I\,1етсдичноТ
IHcTllTyTy с:

роботи педагогiчI{их працiвникiв

1) модернiзаrtiя змiсту, форм, методiв i засобiв навчання, упровадженt{яноваторсъкIIх iдей, iннtэвацiйних техно-тогiй;
2} вивчення чинних нормативн,их доhументiв у гаilузi ocBiTH, зокреN{а

виш{от освiти, розпоряджень та наказiв MiHicTep"r"u о*"irи i iпауки УкраТни;-з) системагичне виЕчення та ана_пiз навчалъних п-ланiв, 
^ 

програ\l.
пiдручникiв, посiбникiв, I\,lетодичн}iх рекомеitдацiй lцодо змiсту i тrле,iо:iв
I lровадженr-lя освiтнього процесу;

4\ забезпеЧеннЯ пiдвищеriнЯ якостi органiзацii' освir.нъогО прс)цес\ 
"проведення MoнiTopиFiry ocBiTHboi лiялытостi;

5} гriдготовка методI{чних матерiалiв щодо органiзацii освiтнього
процесу;

б) робота з кOмплексу метод}lчного забе:зпечення викjтадання KlrpciB
(навчання за про|рамамl.t), проведення ceiиiHapiB тоlцо;

7) органiзацiriне забезпеченнJI викоЕання Га,чузевлtх стандартiв виtцоi
освiтИ УкраiЪИ у системi пiслядипломноi педагогiчноТЪсвiти;

8) створеннЯ сприrIтливиХ },моВ Для рOзвитку спiльноi творчостi
викладачiв та здобувачiв освiти;

9) ЗабеЗПеЧеННЯ ВПРОВаДЖення у практику роботи педагогiв HoBiTHix
досягнень у галузi педагогiки, психологiт та методики виlfiтадання навчаJIьних
ДисциплiН з метоЮ ствсреннЯ },моВ дrШ пiдвищення професiлiного рiвняосвiтян,

10) здiйСнетlнЯ заходiВ rцодО трансфоРьтацiТ У практику роботlлпередового педагогiчного лосвiду- та елементiв нових педагогiчних технЬлогiй,
органiзаЦiя рiзнtlМанiтниХ науково-практичНих i наукOво-ме'одичних заходiв
тощо.

6. У,lасники освiтньOг' процесу Iнституту мають прав0:
l) визначатлl вибiрковi llaB.taлblli дисциплiни (модуЛi), що передбачеlti

навчаJIьними програмами або прог;rап,{ам}l осBiTHboi дiяльностi Kypciв (навчання
за програмами) пiдвищення квалiфiкацiТ, навчыIьниh.{и та навчаIIьнt]*
тематичними планами;

2) вiдвiдувати за виборо}t спешкурси, факультат}lви, тренiнги та iншi
за}Irlття, що прOВOдятъсЯ кафедраМи {'факуЛьтетами, лабораторiями, центра}rи.
вiддiлами) Iнституту Iтоза Mexia]\{}I навчацьного часу;
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3) браr,и участь у науковiй, науково*]\,{етодлiчнiй дiялъностi устаtтови чи
закпаду освiти i науки, конференцiях, сепtiнарах To1Il0;

4) за шогодженням з керiвниками с"грYктурн}lх пiдроздiлiв Iнституту
(керiвниксrм факультету} завiдува.телt кафедри та iH.} виконувати тВОрLIу роботу
за теIVIOю, rцо вiдрiзняеться вiд рекомендоаанriх;

5) бра,ги у{астъ в обговореннi i вирirшеннi питань щодо вдоскOнацен}lя
освiтtлъого процесу;

6) 0ТРиý{}'ВаТи iнформачirо ш{одо педагогi.Iного досвiду,, iнновацiйноТ
;:iяльностi, дистанцiйного навчання в системi ocBiTlI;

7) корIrстYватися на факчльтетах, кафедрах ,га в iвших структурн}lх
пiдроздiлах [нсти,гlту нOрматлrвно-ilравовOю) навчально}о та }IаYковg*
методичi{оIо дOкументаr{iсlо з питань професiйнот дiяльностi, а .гакож

бiблiотекою, iнформацiйниrпr фондом, послугами iншрlх пiлрозлiлiв у порядку,
визначеному CTaтyTo]v, Iнститутч;

8) брати }п{асть у aHKeTyBaHHi, соцiологiчних дослiдженнях, подавати
рекоме}lдацiТ rrlодо вдOсконалення навчанЕя, обмiнюватись досвiдом роботи за
своТм фахом"

7. Керiвництво Iнститутз, забезпечу€ l'tеТОДичнlш,{, педагогi.Iним,
науковO-педагогi,{ним та iH ш plM працi вникам :

t ) палежнi умови працi й побчтуi
2) правовий, соцiа,чъний, професiйrнr-rl:i захист i пiдвl,tшення ква;tiфiкацiТ;
3) встановленI{lI посадових окладiв вiцповiдно д0 чинног61

законодавства;
4) встановлення надбавок ло поса/{овсго окладу вiдповiднt} д0 чиi{нсго

законодавства та в межах фонл_ч заробiтноТ плати тOщо;
5) соцiацьнilй захi.lст у,.tасникiв освiтньс}го проuесу вiдповiдно до Закону

YKpai'Hrr <ГIро ocBiTy>>, iншлtх законOдавчих та EtOp]\{aTиBIl}.tx altTiB.
8. За дОсягнення в}iсоких резулътатiв у прачi педагоr,iчнi, }layкol]o-

ШеДаГОГiЧtli Та iншi працiвники Iнсти,гуту у встанOвлено]!1у tlорядку можуть
бl'ти заохоченi: ilредставленняlll до державних нагород1 присвосidням почесних
ЗВаНЬ, вiдзначенням державни},{и преtчtiямiл, iншлtпли видаN{и I\,{орапьного i
ма:герi ального заохOчення.

9" Права та обов'язки заступникiв директора, керiвникiв структурних
пiдроздiлiв lнституту в}lзначаIоться директорOh,{ вiдповiztнс до функцiй, якi
вони викону-I{)ть.

10. Права та обов'я:tки навI{ально-допомiж1{0го й адмiнiс.гративно-
обс;тугоВуючогО персоналу" визнаЧаютъся посадовиlчIи обов' язками, ПравI{ла]\{}l
внутрiшriього трудовOго розпорядку IHcTltTyTy,

1 1. rlеДаГогi'rнi та на)iкOвO-шедагогiчнi працiвники пiдвlтпдують свою
КВаЛiфiКаЦiЮ в Таких формах: асшiрантура, стах(ування у закпадак вищоТ
освiти та в }rауковO-дослiднlrшьких yстановах. Можливе використання й it-tiпих

фОр* пiдвиl_tlення квалiфiкацii, передбачених нормативними докуN,{ентам}1.
12. За рiшенlrяп.l зборiв тр},довогс колектив}, Iнстrrтугу педагогi.Iн}llI.

НаУКОВО-пеДагогiчним лрацiвникам та особам, шо навчаються, l\{ожуть бl-Tr.r
паданi дol{атковi гrрава та обов'язкl.t. якi визначенi сllецiальними закона}li,{ в
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га-тузl освlти I науки.

х. оргАнIзАцrя освттнього процЕсу
1. ПОЛОЖеНня про tlрганiзаrliю освiтнього процесу затверд,х{уеться

ВЧеНою радOю Iнститут1, вiдгrовiдно до виI\tсг чинноI,о закOнодавства.
2, Мовою освiтнього ilроцесу в lнститlrтi е дерх(авна N{Oва.

З" КонтрOль за органiзацiею освiтнього проIqеоу в lнcTllTyTi, вl,tконанням
плавiв i програм, термiнами навчання здiйснrос адьяiiliстрацiя.

4. НаУКОвс-мет(}дичне та навчfur]ьнO-метOдичне забезпечення
пiслядипломнот педагогiчнот освiти з питань загаJIьноi середньоi та цошкi"ltьнот
ОСВiТи ЗДiйСнюс fiиректорат дошкi-цьноТ та шкiльноr освiти та Голсlвне
управлiння загальнот середньот та дошкiльнот освiти MiHicTepcTBa освiти i
}1аукИ Украiни, ýержавна наукOва ycTalroвa <<Iнститут модернi:зацiТ змiсту
освiти>>, з питанъ пiдвиrцення ква,riфiкацiТ Педагtrгi.lних працiвникiв i керiвних
КаДРiв оСвiти обласного рiвня - fiиректорат вl.rщоТ освiти i освiти дорOслих та
ГО-Цовне управлiння виttдоТ освiти MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.

5. IliСЛя успiшного закiнчення повного цурсу навча}{ня за вiдповiдними
навчаJIьними Iтланапtи i програмашrи здобувачi освiти отри}{yють документt{ про
ocBiTy встановленого зразка-

6, Основними вида]ч1}1 та форлrами навчалъiлоi, науковоТ i плетодичноi
роботи з педагогiчниr,tи працiвнr.rка},{Ii },Iожуть бути:

1) навчання за програ},{ою пiдвищення квалiфiirацii;
2) стажування;
3) УЧаСть У ceMiHapax, практi.lкумах, т,ренiнгах, вебiнарах, п,tалiстер-класах

тощо;
4) саьаостiйна робота над дllсертацiскr на здобуття наукового стчIIеня

кандидата, доктора на"чк.

7. ДОдаткOВими вида\{!1 i{авча-тIьl{оТ, науковоТ i методtлчноТ роботи с:
l) ста-лtJrванI-Iя педагогiчнлtх i науково-педагогiчних гtрацiвнttкiв на базi

факультетiв, кафедр, лабораторili, базових ocBiTHix закладiв;
2) госпроЗрахункове FIавчання за програмами; семiнари, шрактик),}lii.

ТРеНiНГИ, вебiнарrа, маЙстер-кJаси тоIщсl за замовленням}l пеl]агоt,it]н}lý
працiвrrикiв;

З) науково-N{етодичнi, науково-практичнi конференцiТ тоIцо.
8" Iliдвиlцення кватiфiкацii в Iнс,гlатутi здiйснюсться за дистаншiltною.

оаtrною. оt{но-заочною? заочною, дуальною формап,rи }Iавчання.
q. ТРlтВа-чiсть цавчалъного рок.y в Iнстит,утi в.Jтаýоtsлюсться згi:л"tо з

дiючlr rt li нор1{ э],}j Ba},{}.t.

i0. Освiтнiйi i методичний процес в iнстит,чтi здiйсню€ться Bllклa.]atla\li,
кафеар. фiзк1-':ьтет,iв. Гiелагогiчнi працiвнлrки лабораторiй, вiддi"цiв, ueHTpiB
TotIJo, а ТаЬ.о/\ запрOlilенi провiдtli вченi, сгlецiачiсти, KepiBHltKlt i
Bi{coKOKBa-:iOiKoBaHi фахiвrli залуlаю,Iься до викладацькоТ дiяльностi на \,\{ова\
суroяiс н l iuт вз ч ;i п огLr:I-t li ноi сплати rrpaui 

"

11. З;.;:;,,lд*i;;тя спешiытiст,iв д0 роб*гiт Ht} ум*вах I]оголинлtоТ cii:.-laTll



llf
_Lo

здiйснкэсrься ý кожном,V Ксl}ЛКРеТНС}i}.tу витIадку з дOзýслу адrrtiнiстраl-tiТ

Iнститу,гу.
l2. Навчання в IrrcTиT5Ti здiйснюсться на оcнCIBi тлавчальних) наВчаJIы{о-

тематичних пnaнiв i програм, якi рOзрс}бляються Iнститутом з урахуванням
типоврIх або самостiйно.

1З. l{ав.lа*цьнi, }IавчальFIс*тематичнi плаttl , r]рограilfи та iнIrза навцаль}lо-

методична докуъ,тентаriiя розробляIсться вiлtlовiдвl+ьаlt кафедраirtlt,

факультетаь{и, лабораторiям1.1, ЦеНТРаIVIрI Iнстиryту} розглядаються на fx

засiданнях' затвердьтються на засiданнях в.lенот Ради i вводяться В дiю
наказоIt{ директора Iнстиryту.

14. Для проведення практl{чних, семiнарськихо лабораторн}rх занять.

стах(ування i педагогiчноТ практики дозволяеться подi;l навчецьних ryУП На

тliлгрупи чисе-цьнiстю не менше 7 осiб,
15. Форми контр{}лю знань здобувачiв освi,ги та iллших категорiЙ

педагогiчних працiвникiв, якi навчаються в lнстиryтi, здiйснюю],ься у п{)рядкуt

встановленому для заIшадiв вl.тrцоТ освiти: захис"г твtlрчоТ роботи, дiагностична

робота, тестування тOщо. а також комплексна робота з викоцанням конкреТНИХ

завдань.
i 6. Рiшенням вченоi ради можуть встановлюватись iншi форми контролю

знань i yMiHb злобувачiв освiти, якщо iх застосуванtlя забезпечус бiльш висок,v

точл,tiсть i надiйнiсть визначення вiдповiдностi набутоТ освiти i кваПiфiКаЦiТ

дiючим стандартам освiти.
17. Навчальнi заняття проводяться за розкладом, затвеtr}д]кеtlи},t

директороь,t Iнституту. Розклад складаеться для:
навчанн5I за програN{ами та науково-практичн}lх ceMiHapiB;

твсрчих груп;
консультацiй тошiо.

XI. НАУКОВЛ ДIЯЛЬНIСТЬ IНСТИТУТУ
1, Наукова дiяльнiсть Iнституту с невiд'смною складовOю ocBiTHboi

дiяльностi та органiзовуетъся, здiйснюетъся i фiнатrсусться згiдно з ви},lога\lli

За,кону YKpaTHr,r <ГIро наукOву i науково-технiчну дiялънiстъ>, iHmttx

законOдавчих та нормативЕо-правовик aKTiB YKpaTHl,T.

2. Iнстиryт здiйснrос :

t IIoTOaI}{e та перспективне ппануtsання начковоi, наукOво*методtt,tгtоТ.

ti авч аль i{o,]\{ етод и.1 н оТ та, е ксп epl{]vf е нтап ь н оi д iял ьно cTi ;

. подання iнформацiТ про результати rrayKoBoT, наукоВо*Nlето-ll,IчнсlТ.

н&вчаjIьно-метод}tчноТ, науково-дослiдноТ та експериме}lтаЛьноТ ДiЯ;lЬНОСТi _:С

зазначених виlце iлt*тlттуцiй"
З" основними завДання},IИ i напрямаь,rи науковоТ дiяльностi в [HcTl,tTr Ti с:

. рOзробка акryа.т]ъних гrроблем у rалузi освiти, }{етодики наЕчэi;ня ]

вихсва}iня;
О \,tIровадЖеннЯ У практикУ роботИ ocBiTtriX закладiВ РеЗr ". Ъ _ : _ l 

=

HayKoBIrx дос.lliдхсенъ;



].9

. виl}чення, наукоRе обrрунт_rrван}]я та узагальгtення 1rерспýктивýих
r*да;-tlгiп{нЕ€х технол*гiй i сттстее{ тоlло,

4. HayKoBi дослiдження в Iнститутi виконуються науково-
педагогiчними, педагогiчнtлми лтрацiвникамн структурних пiдроздiлiв,y межах
основного робочого часу, а також здобувачами освiти.

5" Орr,анiзацiя науковот дiяльностi та пiдготовки науково-педагогiчних
кадрiВ у IнститУтi поклаДасться на застуПника директора з науково - дослiдноТ
дiяльност,i та мiяtнароднOгсr сгriвробiтниIfтва.

6" Фiнансу,ВаннЯ науковиХ дослiдlкенЬ визначасться вiдповiдно до
Закону Украiни <IIро ocBiry>> та iнших законолавчих aKTiB.

7. Резу:rьтати науковоТ дiяльностi та науково-дослiдноТ робот,и
впровад}к}rються Y fiавIlаль}Iо-Nfетодичному гlроцесi Iнституту професорськс-
вI,iкладаЦькиМ i метоДичнt{м персоналом, педагогiч}I}1ми працiвниками
базовllх ocBiTHix установ епiлъно з авторами Hayкoвptx i методичних розробок.

8. HayKoBi дослiдхtення, якi здiйснюються за госпрозрахуIdковими
дOговOрами i замовленНяЪ,IИ: реалiзуrоться за KOtiITи зап{Oвнt{кiв на умOtsах,
i}изнааtе}tих договорOм,

ХII. МIЖНАРОЛНА ДIЯЛЪ}IIСТЬ IНСТИТУТУ
i. [нститут мас право здiйснювати мiжнародне спiвробiтнltl{твоt

укладати догOвори про спiвробiтнрIцтвo, встаiIовлIовати прямi зв'язки з
виrцими навчальниfuIи закладами iноземних Дер}tав, мiх<rтаролнип,{и
органiзацiями фондамlа тоlцо вiдповiдно до 1{инного законодавства.

2. основними видами мiжнаролноi та зовнirпньоеконоплiчноТ дiяльностi
Iнституту с:

1) участЬ У прOграмаХ двосторОннъог0 мl;кдержавного обмiну
здобувачiв освiти;

2) прOведення спiльних Hayкoв}lx дослiджень;
з) органiзацiя мiжНародниХ конфереНцiй, симПозiумiв, iнiших захолiв;
4) участъ в ocBiTHix та на)iкових програмах;
5) наданнЯ посj{уг, пов'язаНих iз здобуттям пiслядиплоlчIНOТ освi,гrл;
{r) вiдря;дження за кордон науковO-педагогiчнrlх та педагогiчнлзх

ПГЭ,".iВllltкiв вiдповiдно до мiiкнародних договорiв Украi'ни та закладу освiти;
} вtlкоrrання наукових робiт для здобуття грантiв, установлених

Tai;.- ; 
_
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хtш. }tAr{I{o тА кошrти IHCTKTуTУ
::i] Iнстtлту,гу складають ocHoBHi фонди та оборотнi кOIдти, а
.....l.--:i. BapTicTb яких вiдображасться в аамостiйному бzurансi"
; ' ':.::i:Tl_Tr,' с спiль}{0}о Власtлiстю i закрirrл}о€тЬСя За ни]\{ на
: : _ . J ,"::рав.riння. Здiйснюючи правс олеративног0 управлiння,

. : " . :,],:}i;т\-сться та розпоряд}кастъся зазначецим рухOмим та
_ - ,,: :..; з:iiiснення некомерцiЙноТ господарськоТ дiяльностi, у

: - . j, . j.:-i.*ijOf aBcTBo]vt УкраТни i Кiровоградсъкою обласrтою

Не:',-1 ,,,,,"

}1ё}.:'. i."-,;

1
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радою"
3. Управлiння майном Iнституту здiйснк}еться вiдповiдно до порядку}встановленого законодавством Украiниэ }Iормативними актамиКiровоградськоТ обласноi ради"4, Земельнi дiлянки надаютъся Iнсти

З ако t{ од а вс тв ом У кр аlя и. Р озп орядж ення r.-, :HI -,}"ТЖ; "#::XJ#IЗа УЗгоДЖенням з КiровоГраДсък{)ю обласt*ою радою у BcTaHoBJTeHOMyпорядку.
5. Контроль за фiнансовою дiяльнiс,гю Iнституту здiйснюютьуповноваженi на те державнi органи.
6. Вiдчуження, у тому числi приватизацiя, передача в оренду або пiдзаставУ майrrа IнститlТу здiйснюетьсЯ за пOгодженням з Кiровоградськоюобласною радою в порядку, встаt{овленOму чинним законодавс'вом.7, Списання нерухомого ;rrайна i 

"рur"пOртних засобiв з балансуIнституту здiйснюсться у встановленому КiровоlрадськOю обласною рuдойпорядку.
8, lнститут не мае права без погодження з Кiровоградською обласнOк)радою Продавати, обмiнювати та безкоштовно передавати iHmrrM

;ЖJ:'-СТВаМ' 
УСТаýОВаМ Та ОРГаНiЗаt]iЯМ, а Також rрооп*дrпам ýа_це}Lне ;?о'тч

9, Вилучення основниХ фондiв, оборотних коштiв та iншого MaI]tHaIrrститутУ здiйснюстъся лише у.вI,rпадко", i,*р*дбачених чи}lнt,{},'и законамi,i,Збиткlт, завданi Iнституту внаслiдоп .ropy-*"ir" його майнових прав itlml.T:rTl'

;X:*:;J}i:a фiЗИЧНИМИ ОСОбаМИ, 
"iдЙподовуються вiдrтовiдно д0 чинно.о

I0. Фiнансування
бюд;кету.

Iнститутл, здiйснюсться за рахунок коштiв обласного
1 l. осноýним джереýоМ фiнаl*сування Bcix видiв дiя_ltъностi Iнститу"гу скошти обласного бюджету, u{о видiляються в,
l 2 . Лодатко в им и r*"р*п**i ;;;; ;i ; J#1XT;K",Ж ýi;i-'1) кошти, одерlканi зь пiдвищення п"uлqr;пацiт кадрiв понад дер}кавнезаN{овлеЕня вiдпсrвiдно до укладених договорiв;2) кOIпти* олержанi за науЕовfi-дослiднi робс:ти {послчгrтJ та i'цli

НН" 
ВИltонанi I{a за\rов_,lення ,,;un|",i;;;l уrriп*о,;о;;;."uiй, громадян

3) дохОди вiд надання в 0ренлу гlримiщень, споруд, обладнання, якi непов'язаНi з освiТньоЮ дiяльнiсТЮ, Що не погiршус соцiально-побутовi yMoBtlосвiтнъого процесу;
4) лобровiльнi грошовi внески, flоя(ертвування та матерiальнi цiнностi;5) кошти, одержанi за прO}кивання та послуги, якi надаютьсягуртожитком;
6) кошти вiд видавничоТ дiяльностi.
13, Кошти Iнституту рOзподiляються згiдно з чинним законодавство}1УкраТни.
14' Штатнi 

''осади В Iнститутi встановлюються вiдповiдно до

ж
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найменувань, передбачених нормативами
окладiв,

] 5, Iнституту надастъся право вирiшувати TaKi питанI]я в галузi
*рганiзаr{ii i оплати пparli:

1} форпtуватрI ст,суктуру }нституту та rýтатнлtй розпис;2} встансвл}Oвати працiвникам надбавки за високi резулътаr.и пратri (за
рахунок i У межах фонду забlплати); розмiри надбаuъп встановлюються
ЗL1еJкFIо вiд особистого внеску кожного працiвника в оснOвну лiяльl-tiстъIнституту;

з,} знижувати тIи вiдмiняти повнiстю надбавкit Е разi знrJження
псказнI,Iкiв якостi рсбоr"и та за умови зменш]ення фiнансування закладу;4) встановЛюtsатИ та вiдмiнятИ працiвникам дOплати за сумirцення
пРофесiй, збiльшення обсягу l]}rKoHyBaHиX робiт, а також за виконання порял з
основноЮ роботоЮ обов'язlСiв тltмчасов0 вiдсуткього шрацiвника за рахунок i
в межах фонлу зарплати;

5) визllачаl,}r пOрядОк i розlяiрrт rrрептiюваннЯ гrрацiвнлiкiв- зlраХOВ1:1gtlр1ефективнiсть i якiсть ix праui, у межах фъrду матерiалiного заохOчення.

хIч" орглни гром&цського сА&,ЁоýрядувАння
1, Вltrцим колегiалъним органом громадсъкого самоврядуtsання

Iнститут5' с загальнi збори (конференцiя) трудовOго ко-цективу, на яких
обltрастЬся викOНавчиЙ оргаН саI\{овряДування, визначастъся його струк.гlrра i
TepMiH повноRа}кеЕъ,

2, ВИЩilй КОПеГiа-ТЬНИй ОРГаН Громадсъкогс самоврядування скликастъся
не рiдше, rIiж один раз на piK.

з. Виrцrrй колегiалъний орган громадського самоврядування:
l ) засл}ховус звiт директора Iнституту та оцiнюс його дiяльнiстъ;2\ обирае комiсiЮ з трудовИх спорiв вiдповiдно до Кодексу законiв про

працю УкраiЪи;
3) затвердя{уе Правила
1) розглядас питання

Iнституту;

та дiю.lими схемами лосадових

BHyTpl l]Il{ъOго розпорядку lнсr:итуту;
про внесення змiн i доповнень до Статуту

5) рOзглядае i затверджус Колективний договiр;
6) розглядас iншi питання дiяльностi Iнститут:у.

хч. рЕоргднIздцIя тА лIквrддцlя Iнституту
l, Реорганiзацiя (злиття, прислнання, видi-цення' подiл, перетворення} та

лiквiдацiя Iнс,гитуту вiдбувасться за рiшеrrням КiровоградсъкоТ обласноi радичи pirrreнHЯIvl СУДУ згiдно з чинни]u законода""ruоЙ YKpaTHll.
2, Лiквiдацiя здiйснюсться лiквiдацiйною кошrlсiею, яка утворюсться

Кiровоградськоro обласною радою або уповноваженим нею 0рганом. Порялокi строки проведення лiквiдацiт, а також стрск заяви пре"гензiй-*р*д"rорами
визначаються згiдно з чинниý,f законодавством Украiни, нормативнllми
актами КiровоградсъкоТ обласноi ради.
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_:,::i*J"",'Ъ"ff:#;'Н;*;#,ý'*": IНститу,гу працiвникам, якi
: : :IОВОГО#ЖЁНrЪ}н;lН; 

;,^;,;; ;", *; Ж:j: ::оваженнЯ
: :, ; : : 

- е *uo".,,#.ЪО".ifr ff-":J *ЖЖ ; **;*ж ;*н,ж#;] , j:- itого органJ, який призначив пiкв;дЪцЙу KoMiciTo.5. У разi лiквiдацiТ irn.rrryTy його акти:'- ii-ТКовiй органiзацii u; :" ПОВИННi бУТИ переданi iншiffi .. r органiзац;i uiо.,овiдного u"o"f }УЪЖ:#rЖЪХЖ;
, \'разi реорганiзацii Iнституту його права i обов'язкl

;:;.,;,;::-ffi ,Тжil;"о,u,"ься peop.a,,i,o"un"", ;Y"T::fi#y;
ш i- - -'""u;u,u .о;;;;;;;#Ёffi:-,НЖ:i,;JJ*'.Т*:;*, ;ffi;;

xvl. оБлtк тА коjIтролъ зА використАr""*,о
з Б Е рЕ}к EH HrIn{ rпrдi,lнТtll сти туту

шс ,,:.: . -_i',т""* 
за вI,1користанням та зберехсенням.ко]\{унального 

MaliHa,
Ji.:,rt-_ ] .,,,,f,|r;:ruffЖ.#:rЁffi""", .o;яl",iI, U*,oo,-;-;;;;

x\TI. прикIнцЕвr полоiкЕння
-Ее вреryдъованi цим СтатутOм, ре{улюютъся вiдповiдними

Засгri**i g;,-.
f п&тц jsb ff.., -,,:1";HHЖ;Jr,
вIlнt,к"&ýч,,... " .t.:lрату обласноi ради



виtIискА
з €диного лерiкав}Iогt} peсcтpy юридичrrих осiб,

фiзшчних оеiб-шiдприсмцiв та громадýькнх формувань

кsмунАльннй зАклАд,,кIровогрлдський оъIIАсýиЙ
IHC титут пIслядипJт о j\,IНoi пЕдАгOгIчноi
освI,ги Iш{EH I вАси-ля сухо},1.,Iинсъког(),,

i i ettttttt ф iKa tli й l ttl it ко it Hlpu 0 ч ч н t li о со б ц :
l?1,j65]]

Mi сцез н жоlэrcе н ня, lo рuluчноi octlб u :, , ,с, Кiроьс)г|Jсr!СьКё с-,бjl . , fu.tic,t.,O Кропz;r+ниi;ькиr1, ву.;l . iiе;;икlа-ч l{ ijз,|i1.1 | Liv\)

]l=L ]пЁF,ттlз:{э l 5-./диэоY З i i bj

;|аmа пх$ но-цеР лtlиuсУ в €dнно"чу depllt:uBHoLtty pee:c:tttpi юраdччlttlх ос,iб, фiзччнuх ос:iб-
lt i А l: 7э tlt:.,-llqi s нl а zp tlлtаl}с ь кllх фср:ltу в al tb :
i 1-]. a З -?О2|i, 1i]О4441С70011ССiз6:.

Прiзвuuqе, i,u'я mа по бапtьковi ociб, якi "uаюmь прttвt, вчаlrялпrt юраdчrtнi aii Bit Lнui lopHlurtHoi
tlсобП баз itlBipettot:tlli. у mo,|tу цuеli пit|пutУвuпа dо:lлвtЛрr!,э пl{! ttttя.Btt.ic:lttb {lб,ц-е;lлl_:ень ttlodtt
п р ео с ll, tl в t пt 11 tlut u в il iл,t е t t i ю р u d ll чt l ot о с о б tt :

}.,--,PELib},A Лii_rfiiчiиiЛlt вlкТОРТвнА - кэрi,вi-tик
аОРЕЦЬr.:А .пi,JЛМиj]А HiKTOIrTBHlt - {]p._jJj. _гавнilк

Biitlltocmi, olпpu*ttllti в поряiкj, iпфор:ttацiйпоI взаt,моdii .лtiэlс €ltlttu,п depяcaBlIllJ+t pe€cltrpo,+t
r;рнdэtчililх ociil, фiзitчltнх $tiб - *iёпрttмtiiв mа zpr;Miit}cbKп-t фор;вув6Fiъ ttta iнфtрмацitлнt;,мtl
с и {:t, eJr1 {L,r, tt d е рмt uв l t ltx ор zанi в :
_L8 - c4 . 1994, дtrр}(AвнА C.]l:r')riБA с,iАтистI/iЬ.],i },rFД_.Нri, з7э07880

з1-0з.1998, 4100, кропиRНi4tiЪКА ДjII i,:).]]эЕнсrо упрдЕJlIння дilс у
,{:}овогi'дхСl,уi1]{ OSJ1ACTI (i1.ItPОпr:Bi]i;llii]liiiii) / .{:З:J 51гtс, {данi ппс Бзяття
i-la обл.iк як i];:атника под;iткjв)

i5-О6.2с05, "l]зlЕ075, KPOtij.tBHиllbKA дп_ головнс}I,о уi]рдвлIьýя дj;с \l
.]:?:)Ъ,)гр\д(,ь],lЙ lБ_lд,:l.- (i,].кгоп;Iвl-]i.]цЬт[{i{l, .,]]i954B6, _], (лalii -]Е,,)
з:];{l,тя i{a облiк -cit ;lлатнi,{ка €дi,iiiог;J Бн€сi:.r/)

в u d н ekol юм iцttоi liял blto с ttti :
.tq г.q Тъ:l:l: Rт/птj .lj-ni Фт, ц_._.-.J -_t*_ j,J-*!L чuJ_д}1, Ё, I. у, (,-,сновн_iлй)



?{ аэ в * * pz а н i в у пр tt влi s t tt а ю р u l u ot it o"i cl со б а :
зАсI-tовлji,iк

З*пuс про перебllвапlt,я юрuЛччноi особч в ttpou.eci lrpllпtlIteHHя:
1i_3,-,д4,.,-о ] р, ll-,,,,],j1:

В а i у ctпatt о {l чо?о d ок7,rllg!ц пл r,
Зrдсмост,r вlдс:утl-{i

l н ф ор,ъt а tt iя lля зdi й tпеуt ня з в |я 
з кv :

-]80 э?2з21105, *з g0522зzzцЭВ, koippo8ukr:.net

Нолiер. duлпtt mа чflс фор:л.tуванltя вtlпuскu:
266\5460Ес47, ?,З. с,].2О2] О9:0 2:С2

JeTrapT,arrer{T на.Iання a;rMiHicl,paTtiBHtlI 1|{!c.TvI-
Кропtлвtlrrцькоi irricbKoi ради _[It,liсэ О.С.
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