
 

 

3.2.1. Положення Миколаївської філії Національного  
університету “Києво-Могилянська академія” 

Миколаївська філія є самостійною частиною Києво-Могилянської академії. 
Києво-Могилянська академія започаткована на базі Київської братської школи, засно-

ваної 15 жовтня 1615 р. у м. Києві. Як незалежний вищий навчальний заклад була віднов-
лена розпорядженням Голови Верховної Ради України від 19 вересня 1991 р. № 1570-XII 
“Про відродження Києво-Могилянської академії”. Повна офіційна назва українською 
мовою – Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”, англійською – The 
University of “Kiev-Mohyla Academy”; скорочена назва – НаУКМА і UKMA. Перший 
Статут НаУКМА зареєстровано виконкомом Подільської районної Ради народних депу-
татів м. Києва 9 березня 1992 р. № 0089-920. 

Рішенням Міжгалузевої республіканської атестаційної комісії від 30 червня 1994 р. 
НаУКМА ліцензовано як вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. 

Миколаївська філія створена наказом президента НаУКМА № 21 від 17.01.1996 р. 
Юридична адреса філії: м. Миколаїв, 327003, вулиця 68 Десантників, будинок № 10. 

 
Розділ І 

Статус, мета діяльності та основні завдання МФ НаУКМА 
1. (а) Це положення розроблено на підставі установчих документів Національного 

Університету “Києво-Могилянська академія” у формі філії як самостійної частини НаУ-
КМА. 

(б) Відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1994 р. № 238 “Про Уні-
верситет “Києво-Могилянська академія” НаУКМА здійснює свою діяльність як націона-
льний університет зі статусом самоврядного (автономного) державного вищого навчаль-
ного закладу, що діє на основі експериментальних навчальних програм та індивідуаль-
них нормативів організації навчально-наукового процесу. 

(в) У своїй діяльності МФ НаУКМА керується Конституцією та законами України, 
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, 
декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим 
Положенням. Як особливо важливий об’єкт національної культурної спадщини НаУК-
МА перебуває у функціональному управлінні Кабінету Міністрів України. 

(г) Згідно з Великою хартією європейських університетів НаУКМА проголошує фунда-
ментальною основою університетського життя свободу в навчальній і науковій діяльності. 

(ґ) На проведення навчально-виховного процесу та наукової діяльності у НаУКМА та 
МФ НаУКМА не впливають політичні партії, громадські, релігійні організації та рухи. 

2. МФ НаУКМА має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах 
банків, печатку з власною символікою і своїм найменуванням.  

3. Мета діяльності МФ НаУКМА – розвиток української науки та культури шляхом 
підготовки висококваліфікованих фахівців і формування таким чином нових поколінь 
національної інтелігенції. 



 

 

4. Основними завданнями МФ НаУКМА є: 
(а) відродження Києво-Могилянської Академії як навчального, наукового і просвіт-

ницького центру, успадкування і збагачення її кращих традицій та інтеграція в українські 
державні й світові освітні структури; 

(б) збереження і розвиток традицій університетської освіти та наукової діяльності; 
(в) вивчення, розроблення і запровадження в навчально-виховний процес нових про-

гресивних освітніх концепцій, сучасних педагогічних технологій та науково-методичних 
досягнень; 

(г) задоволення потреб держави у підготовці фахівців; 
(ґ) задоволення потреб особистості у здобутті вищої освіти в обраній галузі; 
(д) органічне поєднання навчального процесу з науково-дослідницькою роботою; 
(е) поширення гуманістичного світогляду та знань, обмін науковою інформацією. 
5. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань МФ НаУКМА: 
(а) розробляє і здійснює освітньо-професійні та освітньо-наукові програми різних 

ступенів; 
(б) розробляє і здійснює програми підготовки кандидатів і докторів наук, проводить 

захисти дисертацій із затвердженням результатів у встановленому порядку; 
(в) формує творчі колективи з найактуальніших напрямів науково-педагогічної, нау-

кової і освітньої діяльності, залучаючи до них провідних українських та зарубіжних вче-
них; 

(г) організовує наукові з’їзди, конференції, симпозіуми, наради, зустрічі різного рівня, 
в тому числі й міжнародні; 

(ґ) видає наукові праці, підручники, навчальні посібники, методичну, довідкову та 
іншу літературу; 

(д) вивчає попит на фахівців і укладає від імені НаУКМА угоди з підприємствами, 
установами та організаціями з метою надання допомоги випускникам у працевлаштуван-
ні. 

6. МФ НаУКМА функціонує як самостійна частина НаУКМА і перебуває у безпосе-
редньому підпорядкуванні НаУКМА. МФ НаУКМА приймає самостійні рішення, якщо 
вони не суперечать законодавству України та цьому Положенню. 

7. Відносини МФ НаУКМА з іншими підприємствами, установами та організаціями, 
а також відносини цивільно-правового характеру з громадянами здійснюються на основі 
угод і договорів, які заключаються від імені НаУКМА. 

 
Розділ ІІ 

Абітурієнти та спудеї МФ НаУКМА 
 
8. Абітурієнтами МФ НаУКМА є особи, допущені приймальною комісією МФ НаУ-

КМА до складання вступних іспитів.  
9. (а) Спудеями МФ НаУКМА є студенти, студенти резерву, вільні слухачі, стажисти, 

аспіранти і докторанти. 



 

 

(б) До числа спудеїв МФ НаУКМА зараховуються громадяни України, зарубіжних 
держав і особи без громадянства, незалежно від їхнього походження, соціального й май-
нового стану, расової та національної належності, статі, ставлення до релігії та віроспові-
дання, політичних поглядів, роду і характеру занять, які мають середню освіту й успішно 
пройшли конкурсний відбір або виконали інші вимоги, передбачені положенням про 
вступ до МФ НаУКМА. 

(в) Зарахування на навчання студентів, студентів резерву і вільних слухачів здійсню-
ється наказом ректора відповідно до положення про вступ до МФ НаУКМА. Положення 
про вступ до МФ НаУКМА затверджується ректором НаУКМА. 

(г) Статус студентів резерву і вільних слухачів регулюється положенням про студен-
тів резерву і вільних слухачів. 

(ґ) Умови прийому аспірантів та докторантів МФ НаУКМА регулюються положен-
ням про аспірантів та докторантів НаУКМА. 

(д) Спудеям МФ НаУКМА видається квиток або посвідчення встановленого зразка. 
10. (а) Студенти, аспіранти та докторанти МФ НаУКМА, які успішно оволодівають 

навчальною програмою, одержують стипендію відповідно до чинного законодавства. 
(б) Кращим студентам встановлюються іменні та персональні стипендії, гранти, які за 

поданням рад факультетів розподіляються Вченою радою і затверджуються ректором. 
(в) Спудеям можуть надаватися додаткові види навчальних послуг та соціально-

матеріального забезпечення. 
11. Спудеї МФ НаУКМА мають право на: 
(а) одержання вищої освіти відповідно до міжнародних і державних вимог щодо її 

змісту та обсягу; 
(б) індивідуальні програми підготовки, в тому числі прискорене навчання; 
(в) вибір і зміну в процесі навчання напряму підготовки; 
(г) вільне відвідування лекцій; 
(ґ) доступ в установленому порядку до всіх галузей знань; 
(д) вільне висловлювання своїх поглядів і переконань, якщо вони не зачіпляють ана-

логічного права інших і не принижують людської гідності; 
(е) свободу совісті й вибір політичних поглядів; 
(є) створення органу студентського самоврядування та участь в ньому; 
(ж) оскарження наказів і розпоряджень адміністрації, висловлювання претензій щодо 

поведінки, фахового та педагогічного рівня викладачів (через орган студентського самов-
рядування у порядку, передбаченому положенням про цей орган); 

(з) участь в об’єднаннях громадян, клубах, інших формуваннях, діяльність яких не 
забороняється чинним законодавством України; 

(и) умови для навчання і праці згідно з діючими нормативами; 
(і) перерву в навчанні з поважних причин; 
(ї) інформування відповідними службами МФ НаУКМА про стан справ у сфері за-

йнятості та сприяння в укладанні договорів (контрактів) з підприємствами, установами, 
організаціями з метою працевлаштування після закінчення навчання. 



 

 

12. Спудеї МФ НаУКМА зобов’язані: 
(а) виконувати вимоги цього Положення; 
(б) виконувати у визначені терміни всі види завдань, передбачені відповідними на-

вчальними планами, програмами; 
(в) дотримуватися правових та етичних норм поведінки. 
13. За невиконання навчальних планів, програм, порушення положень цього Поло-

ження до спудея можуть бути накладені стягнення, передбачені положенням про навчан-
ня в МФ НаУКМА. 

14. (а) Спудей, який виконав усі вимоги навчальних планів і програм, допускається до 
підсумкової атестації, за результатами якої вирішується питання про присудження випу-
скникові відповідного освітньо-професійного рівня або наукового ступеня і видачу йому 
диплома державного зразка. 

(б) Спудеї, які виконали лише частину вимог навчальних планів і програм, одержу-
ють відповідну довідку. 

 
Розділ ІІІ 

Співробітники МФ НаУКМА 
 
15. (а) Співробітниками МФ НаУКМА є професорсько-викладацький, науковий, ад-

міністративно-управлінський, інженерно-технічний, виробничий та допоміжний персо-
нал відповідно до штатного розкладу. 

(б) Укладання трудових договорів (контрактів) із співробітниками здійснюється від-
повідно до чинного законодавства за їх згодою. 

(в) Умови заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу на конку-
рсній основі визначаються положенням про конкурс в МФ НаУКМА.  

16. Члени професорсько-викладацького та наукового персоналу обов’язково поєдну-
ють освітню і дослідницьку діяльність. Вони можуть залучатися до виконання функцій 
дорадника, визначених положенням про дорадника в МФ НаУКМА, а також наукового 
керівника спудейських робіт. 

17. МФ НаУКМА здійснює правовий, соціальний, професійний захист усіх співробіт-
ників, а також створює для них належні умови праці та підвищення кваліфікації. 

18. Обсяг прав та обов’язків співробітників МФ НаУКМА визначається чинним зако-
нодавством України, цим Положенням, положенням про структурний підрозділ, де вони 
працюють, посадовою інструкцією, умовами трудового договору (контракту) і правила-
ми внутрішнього розпорядку. 

19. Співробітники МФ НаУКМА мають право на: 
(а) педагогічну та наукову ініціативу, вільний вибір форм, методів, засобів навчання і 

наукової діяльності, які найповніше відповідають індивідуальним особливостям, сприя-
ють розвиткові творчих можливостей, самостійності викладача, науковця та забезпечу-
ють виконання завдань щодо підготовки висококваліфікованих спеціалістів; 

(б) свободу совісті і вибір політичних поглядів; 



 

 

(в) вільне висловлювання своїх поглядів і переконань, якщо вони не зачіпають анало-
гічного права інших і не принижують людської гідності; 

(г) одержання в установленому порядку інформаційних, навчально-методичних та 
інших матеріалів, які розробляються в МФ НаУКМА, а також інформацію про рішення 
його керівних органів та заплановані заходи; 

(ґ) участь в об’єднаннях громадян, клубах, інших формуваннях, діяльність яких не 
забороняється чинним законодавством України; 

(д) творчу відпустку, умови, терміни і порядок надання якої визначаються положен-
ням про творчу відпустку; 

(е) оскарження рішень адміністрації в порядку, передбаченому чинним законодавст-
вом України та цим Положенням. 

20. Співробітники МФ НаУКМА зобов’язані: 
(а) дотримуватися вимог цього Положення, чинних в МФ НаУКМА положень та ін-

струкцій; 
(б) дбати про авторитет НаУКМА і МФ НаУКМА; 
(в) з повагою ставитися до духовних і культурних традицій Києво-Могилянської ака-

демії та розвивати їх. 
 

Розділ IV 
Організація навчального процесу 

 
21. (а) Освіта в МФ НаУКМА передбачає фундаментальну, спеціальну і практичну 

підготовку. 
(б) Зміст, обсяг, терміни і форми навчання можуть змінюватися відповідно до розвит-

ку МФ НаУКМА, а також коригуватися за погодженням із замовниками фахівців. 
22. (а) У МФ НаУКМА освітній процес може здійснюватися: за формами навчання – 

стаціонар, вечірня, екстернат; за термінами і рівнем підготовки: вища – бакалаврат, під-
готовка спеціалістів, магістеріум; післявузівська – аспірантура, докторантура; додаткова 
освіта: підвищення кваліфікації, перепідготовка тощо. 

(б) Визначення форм, термінів та рівнів підготовки регулюється Вченою радою МФ 
НаУКМА. 

23. Зміст освіти в МФ НаУКМА на відповідних освітніх і кваліфікаційних рівнях 
може мати експериментальний характер, але з обов’язковим врахуванням державних 
вимог. Він визначається програмою підготовки, кваліфікаційною характеристикою фахі-
вця, навчальним планом, навчальними програмами і робочими тематичними планами 
конкретних дисциплін, структурно-логічними схемами їх викладання та іншими докуме-
нтами, які затверджуються Вченою радою МФ НаУКМА або за її дорученням радами 
факультетів. 

24. (а) Обсяг навчального навантаження спудеїв з будь-якої дисципліни, що вивчаєть-
ся в МФ НаУКМА, встановлюється відповідними кафедрами. 

(б) Перелік нормативних і спеціальних курсів із спеціальностей і спеціалізацій, про-



 

 

грами військової підготовки встановлюються відповідно до державних вимог Вченою 
радою або за її дорученням радами факультетів. 

25. (а) Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується згідно з навчальним пла-
ном відповідної освітньо-професійної або освітньо-наукової програми. 

(б) Поділ навчального року на семестри або триместри, встановлення часу та трива-
лості канікул затверджуються за поданням ректора Вченою радою. 

26. Навчальний тиждень складається з шести навчальних днів і одного вихідного. 
Заняття відбуваються від понеділка до п’ятниці включно, субота відводиться для самос-
тійної роботи спудеїв. 

27. У МФ НаУКМА встановлюються такі основні види навчальних занять: лекція, 
семінар, консультація, практичне заняття, лабораторна робота, диспут, колоквіум, самос-
тійна робота, практика, теза, курсова робота, дипломна робота. 

28. Мовами викладання та навчання в МФ НаУКМА є українська і англійська. Викла-
дання іншими мовами дозволяється за погодженням з Вченою радою. 

29. Перевірка та оцінка знань, умінь, навичок самостійної роботи спудеїв провадиться 
за рейтинговою системою, положення про яку затверджує Вчена рада. 

30. (а) Обсяг одержаних спудеєм знань визначається в залікових балах – умовних 
комплексних одиницях, якими оцінюють вагомість певної дисципліни в навчальному 
плані. 

(б) Студентам інших вузів, які стали студентами МФ НаУКМА, надається можли-
вість одержати на відповідних кафедрах перезалік вивчених раніше предметів, якщо 
зміст і обсяг їх відповідає програмам МФ НаУКМА. Порядок проведення перезаліку 
визначається положенням про кафедру. 

(в) Виховні завдання реалізуються в процесі спільної навчальної, наукової, виробни-
чої та громадської діяльності спудеїв і співробітників МФ НаУКМА. 

 
Розділ V  

Науково-дослідна робота 
 
31. (а) Науково-дослідна робота в МФ НаУКМА є невід’ємною частиною і основою 

навчального процесу. 
(б) Наукові дослідження здійснюються за схваленою Вченою радою і затвержденою 

ректором програмою. 
(в) Для організації наукових досліджень МФ НаУКМА може створювати в межах 

виділених асигнувань навчальні науково-дослідні підрозділи, утворювати наукові 
центри, лабораторії, дослідні виробництва тощо, входити до ділових і наукових центрів, 
постійних і тимчасових організацій, об’єднань, асоціацій та інших утворень, що не ма-
ють статусу юридичної особи. 

(г) МФ НаУКМА бере участь у державних, регіональних, міжнародних проектах і 
програмах, заохочує участь окремих співробітників, спудеїв і творчих колективів в украї-
нських і міжнародних конкурсах грантів. 



 

 

Розділ VI 
Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність 

 
32. МФ НаУКМА здійснює такі види міжнародної діяльності: 
(а) установлює зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, організація-

ми, фондами зарубіжних країн та укладає угоди і договори на співробітництво з ними; 
(б) залучає вчених із-за кордону для викладацької та дослідницької діяльності в МФ 

НаУКМА, реалізації його навчальних і наукових програм та відряджає своїх працівників 
до зарубіжних навчальних закладів, установ і організацій, в тому числі і на період твор-
чої відпустки; 

(в) приймає на навчання громадян з інших країн і направляє за кордон своїх спудеїв 
на стажування в університетах та інших навчальних закладах; 

(г) вживає заходів до нострифікації атестатів і дипломів, міжнародного визнання на-
вчальних курсів, кваліфікацій, наукових ступенів і вчених звань; 

(ґ) залучає іноземні інвестиції для розвитку МФ НаУКМА, а також спонсорські внес-
ки як у вітчизняній, так і в іноземній валюті. 

33. Зовнішньоекономічну діяльність МФ НаУКМА здійснює відповідно до чинного 
законодавства України і цього Положення на основі договорів (контрактів), угод та ін-
ших юридичних актів, укладених з іноземними юридичними і фізичними особами від 
імені НаУКМА. 

 
Розділ VII 

Структура МФ НаУКМА 
 
34. (а) МФ НаУКМА має такі структурні підрозділи: факультети, кафедри 

(департаменти), включаючи кафедру військової підготовки та інші навчальні, наукові, 
виробничі та допоміжні структурні формування, які здійснюють свою діяльність у рам-
ках цього Положення згідно з положеннями про відповідні структурні підрозділи. 

(б) У МФ НаУКМА працюють факультети правничих наук, комп’ютерних техноло-
гій та економічний факультет. 

(в) Факультети – структурні підрозділи, які координують діяльність кафедр з певних 
галузей науки і забезпечують навчальний процес, здійснюючи підготовку спеціалістів і 
виконуючи різні види наукових та навчально-методичних досліджень. 

35. МФ НаУКМА може утворювати ліцеї і колегіуми, підготовче відділення як свої 
структурні підрозділи. 

36. (а) Навчальні науково-дослідні інституції – постійні і тимчасові утворення, які 
об’єднують викладачів, наукових співробітників та інших працівників для проведення 
фундаментальних і прикладних досліджень, а також є науковою базою для підготовки 
спеціалістів і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. 

(б) Кафедри (департаменти) – структурні навчально-наукові підрозділи, які забезпе-
чують певні напрями навчального процесу для всіх факультетів. 



 

 

(в) Кафедри, лабораторії, сектори, відділи – основні навчально-наукові структурні 
одиниці МФ НаУКМА, що реалізують свою діяльність в одній або кількох галузях знань, 
спрямовуючи її на підготовку спеціалістів вищої кваліфікації за принципом єдності на-
вчальної, наукової та виховної роботи. Структурні підрозділи забезпечують максимальні 
можливості для ефективної роботи МФ НаУКМА. 

(г) Кафедрам, лабораторіям, секторам, відділам надається право приймати самостійні 
рішення в межах компетенції, визначеної цим Положенням та положенням про структур-
ні підрозділи. 

 
Розділ VIII 

Управління діяльністю МФ НаУКМА 
37. Управління діяльністю МФ НаУКМА здійснюється відповідно президентом НаУ-

КМА, Наглядовою радою, академічною конференцією, ректором МФ НаУКМА, Вченою 
радою та керівниками структурних підрозділів. 

38. (а) Наглядова рада – орган, який надає допомогу в забезпеченні життєдіяльності 
МФ НаУКМА та здійснює контроль за його діяльністю. Персональний склад Наглядової 
ради затверджується президентом НаУКМА. 

Наглядова рада: 
(б) контролює збереження та правомірність використання майна МФ НаУКМА і ви-

ділених їй бюджетних коштів; 
(в) сприяє навчально-виховній і науковій діяльності; 
(г) надає допомогу у вирішенні питань фінансування МФ НаУКМА; 
(ґ) надає допомогу у розвитку матеріально-технічної бази, а також у зовнішньоеконо-

мічній і адміністративно-господарській діяльності МФ НаУКМА. 
39. (а) Академічна конференція – самоврядний керівний орган МФ НаУКМА. Поло-

ження про академічну конференцію затверджується президентом НаУКМА. 
(б) До академічної конференції входять ректор МФ НаУКМА, члени Наглядової ра-

ди, довірчої ради, ректорату, Вченої ради, представники ради колективу та студентської 
колегії. 

(в) Квота місць в академічній конференції визначається положенням про академічну 
конференцію. 

(г) Академічна конференція збирається на сесії не рідше двох разів на рік. Рішення її є 
правочинними, якщо в роботі сесії беруть участь понад 50 відсотків членів академічної 
конференції, за винятком рішень, для прийняття яких необхідна кваліфікована більшість 
спискового складу академічної конференції. 

(ґ) Очолює академічну конференцію ректор МФ НаУКМА. 
40. Академічна конференція: 
(а) за поданням ректора МФ НаУКМА, Наглядової ради, довірчої ради, ректорату, 

Вченої ради, ради колективу або студентської колегії кваліфікованою більшістю (2/3 
голосів спискового складу академічної конференції) приймає рішення про пропозиції 
щодо внесення змін і доповнень до цього Положення; 



 

 

(б) за поданням президента НаУКМА прямим таємним голосуванням простою біль-
шістю голосів обирає ректора МФ НаУКМА терміном на п’ять років; 

(в) за поданням Наглядової ради, довірчої ради, ректорату або Вченої ради може по-
рушувати питання про дострокове переобрання ректора МФ НаУКМА. Рішення про 
дострокове переобрання ректора МФ НаУКМА приймається таємним голосуванням бі-
льшістю голосів (2/3 голосів спискового складу академічної конференції); 

(г) розглядає питання освітньо-наукового, економічного та соціального розвитку МФ 
НаУКМА та приймає відповідні рішення; 

(ґ) за спільним поданням ректора МФ НаУКМА і Вченої ради затверджує положення 
про структурні підрозділи та про творчу відпустку; 

(д) за спільним поданням ректора МФ НаУКМА і Вченої ради приймає рішення про 
створення, реорганізацію чи ліквідацію факультетів, навчальних науково-дослідних ін-
ституцій, загальноосвітніх і спеціалізованих навчально-наукових закладів МФ НаУКМА, 
відкриває і закриває окремі спеціальності, вносить до них зміни; 

(е) за поданням ректора МФ НаУКМА встановлює принципи фінансування структур-
них підрозділів та структурних одиниць МФ НаУКМА, створює централізовані фонди 
виробничого і соціального розвитку, фонд матеріального заохочення, затверджує наклад-
ні витрати по грантах та бюджет МФ НаУКМА; 

(є) за поданням ректора МФ НаУКМА затверджує положення про довірчу раду, раду 
колективу, студентську колегію, бібліотечну, художню та редакційно-видавничу ради 
тощо; 

(ж) за поданням Наглядової ради, довірчої ради, ректора МФ НаУКМА, ректорату, 
Вченої ради, ради колективу або студентської колегії приймає рішення про проведення 
загальноуніверситетського референдуму і затверджує положення про нього; 

(з) скасовує рішення ректора МФ НаУКМА, Вченої ради, що суперечать чинному 
законодавству України та цьому Положенню; 

(и) може передавати іншим органам управління МФ НаУКМА виконання окремих 
своїх функцій. 

41. (а) Сесія академічної конференції на спільному з постійним професорсько-
викладацьким складом МФ НаУКМА засіданні за наявності обопільного кворуму (понад 
50 відсотків спискового складу) прямим таємним голосуванням простою більшістю голо-
сів обирає ректора МФ НаУКМА терміном на п’ять років. Оголошення про конкурсне 
заміщення посади ректора МФ НаУКМА подається в пресі не пізніш як за місяць до ви-
борів. 

(б) Ректор МФ НаУКМА повинен володіти мовами викладання і навчання в універ-
ситеті, мати науковий ступінь і досвід роботи у вищих навчальних закладах. 

(в) Ректор МФ НаУКМА не може бути одночасно головою Вченої ради або головою 
ради колективу. 

(г) Одна й та сама особа може обіймати посаду ректора МФ НаУКМА не більше двох 
термінів поспіль. 

(ґ) У разі обрання нового ректора МФ НаУКМА попередній складає свої повнова-



 

 

ження з пролонгацією їх на два місяці, протягом яких відбувається передача цих повно-
важень новообраному ректорові. 

42. (а) Ректор МФ НаУКМА – найвища посадова особа МФ НаУКМА, що здійснює 
загальне керівництво, вирішує особливо важливі питання життєдіяльності, контролює та 
координує роботу ректорату та Вченої ради, уособлює зовнішнє представництво МФ 
НаУКМА. 

Ректор МФ НаУКМА: 
(б) очолює академічну конференцію і виконує делеговані нею функції в перервах між 

сесіями; 
(в) забезпечує створення нормативної бази, необхідної для функціонування та розвит-

ку МФ НаУКМА як сучасного вищого навчального закладу та інтеграції його у світові 
освітні структури; 

(г) пропонує для обрання академічною конференцією кандидатуру проректорів уні-
верситету. До прийняття рішення академічною конференцією призначає виконуючого 
обов’язки проректора; 

(ґ) може ставити перед академічною конференцією питання про дострокове переоб-
рання проректорів університету; 

(д) розпоряджається майном МФ НаУКМА; 
(е) затверджує підготовлений штатний розклад МФ НаУКМА; 
(є) вирішує питання про вступ МФ НаУКМА і його структурних підрозділів до діло-

вих і наукових центрів, асоціацій, об’єднань, інших установ та організацій; 
(ж) узгоджує та подає академічній конференції пропозиції, підготовлені Вченою ра-

дою, щодо створення, реорганізації, ліквідації факультетів, навчальних науково-
дослідних інституцій, навчальних і наукових закладів, а також проекти положень про 
структурні підрозділи та про творчу відпустку; 

(з) подає пропозиції академічній конференції про принципи фінансування структур-
них підрозділів та структурних одиниць МФ НаУКМА, про створення централізованих 
фондів виробничого і соціального розвитку, про фонд матеріального заохочення, про 
накладні витрати по грантах та про бюджет МФ НаУКМА; 

(и) затверджує положення про Вчену раду, про ректорат та встановлює вимоги щодо 
угод, договорів, контрактів, які укладаються МФ НаУКМА та його структурними підроз-
ділами з правом юридичної особи; 

(і) затверджує склад приймальної комісії; 
(ї) у разі потреби розв’язує поточні незгоди, що виникають між ректоратом універси-

тету та вченою радою; 
(й) призупиняє до чергової сесії академічної конференції дію рішень Вченої ради, які 

порушують це Положення або чинне законодавство України; 
(к) контролює всі сфери діяльності МФ НаУКМА, має право вимагати звіти про ро-

боту співробітників і структурних підрозділів; 
(л) може делегувати частину своїх повноважень проректорам університету або іншій 

посадовій особі; 



 

 

(м) визначає режим роботи ректорату, розробляє положення про ректорат і затвер-
джує його; 

(н) визначає межі повноважень проректорів та керівників структурних підрозділів, 
призначає їх на посади та звільняє з посад відповідно до положень цього Положення; 

(о) за поданням проректорів і керівників структурних підрозділів приймає на посаду 
та звільняє з посад співробітників МФ НаУКМА; 

(п) за поданням деканів зараховує спудеїв до МФ НаУКМА, встановлює спудеям 
стипендії, надає академічні відпустки і відраховує спудеїв за академічну заборгованість 
та з інших причин; 

(р) розробляє і узгоджує з Вченою радою рекомендації академічній конференції щодо 
створення, реорганізації та ліквідації факультетів, навчальних науково-дослідних інсти-
туцій, загальноосвітніх і спеціалізованих навчально-наукових закладів МФ НаУКМА, 
відкриття і закриття окремих спеціальностей, а також проекти положень про структурні 
підрозділи та про творчу відпустку; 

(с) за рекомендацією Вченої ради приймає рішення про створення, реорганізацію або 
ліквідацію кафедр, лабораторій, відділів, секторів і затверджує положення про них; 

(т) за поданням Вченої ради затверджує навчальні плани і наукові програми; 
(у) за поданням проректора з навчальної роботи затверджує розклад і навчальне нава-

нтаження професорсько-викладацького складу. 
43. Для здійснення своїх повноважень ректор МФ НаУКМА утворює відповідні під-

порядковані йому служби, які включаються до штатного розкладу університету. 
44. (а) Якщо ректор МФ НаУКМА з будь-яких причин не має змоги виконувати свої 

обов’язки, проректор університету або особа, що виконує його обов’язки, не пізніше де-
сятиденного терміну скликає позачергову сесію академічної конференції, яка обирає із 
професорсько-викладацького складу виконуючого обов’язки ректора МФ НаУКМА. 

(б) Вибори нового ректора МФ НаУКМА призначаються не пізніш як через три міся-
ці після позачергової сесії академічної конференції. 

45. (а) При ректорі університету як вищий виконавчий орган навчального закладу 
створюється ректорат; 

(б) склад ректорату та положення про нього затверджується ректором МФ НаУКМА. 
46. Проректор університету – посадова особа, підпорядкована ректорові МФ  

НаУКМА, що здійснює адміністративні та виконавчі функції в навчальному закладі. 
47. (а) Проректор університету призначається наказом ректора МФ НаУКМА і пра-

цює за контрактом. 
(б) Проректор університету організує діяльність відповідних структурних підрозділів. 
(в) Проректор університету не може бути одночасно головою Вченої ради або голо-

вою ради колективу. 
(г) Одна й та сама особа може обіймати посаду проректора університету не більше 

десяти років поспіль. 
48. Проректор університету: 
(а) виконує рішення академічної конференції та ректора МФ НаУКМА відповідно до 

їхніх повноважень; 



 

 

(б) подає академічній конференції щорічний звіт про свою діяльність; 
(в) за дорученням ректора МФ НаУКМА виступає від імені університету, представляє 

його у відносинах з підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами; 
(г) розпоряджається та відповідає за використання коштів, виділених університетові 

як з державного бюджету, так і з інших джерел, узгоджує з ректором МФ НаУКМА про-
позиції академічній конференції про принципи фінансування структурних підрозділів 
закладу, про централізовані фонди виробничого і соціального розвитку, про фонд матері-
ального заохочення, резервний та інші фонди університету, а також про накладні витрати 
по грантах; 

(д) готує та узгоджує з ректором МФ НаУКМА пропозиції академічній конференції 
про бюджет МФ НаУКМА; 

(е) видає в межах своєї компетенції накази та приймає інші рішення, які є обов’язко-
вими для підпорядкованих йому співробітників та спудеїв, а також затверджує правила 
внутрішнього розпорядку МФ НаУКМА; 

(є) формує штатний розклад університету, який затверджує ректор МФ НаУКМА; 
(ж) за клопотанням керівників структурних підрозділів має право встановлювати 

надбавки до посадових окладів, преміювати за високий рівень професіоналізму та за кон-
кретні результати праці співробітників, а також встановлювати надбавки до стипендій і 
грантів для спудеїв, які досягли значних успіхів у навчанні та науковій роботі; 

(з) подає академічній конференції узгоджені з Вченою радою пропозиції про оплату 
праці учених та зарубіжних спеціалістів; 

(и) організовує діяльність структурних підрозділів МФ НаУКМА; 
(і) за поданням ректора МФ НаУКМА, проректорів і керівників структурних підроз-

ділів приймає на посаду та звільняє з посади співробітників МФ НаУКМА; 
(ї) здійснює контроль за виконанням співробітниками і спудеями своїх навчальних, 

науково-методичних, виробничих та інших обов’язків; 
(й) головою приймальної комісії є ректор; проректор подає пропозиції ректору МФ 

НаУКМА про її склад, організовує прийом спудеїв; 
(к) подає ректору МФ НаУКМА на затвердження положення про контракти, про раду 

колективу, про студентську колегію, про бібліотечну раду, про художню раду, про редак-
ційно-видавничу раду тощо; 

(л) подає Вченій раді на затвердження положення про навчання в МФ НаУКМА, про 
конкурс в МФ НаУКМА, про дорадника, про рейтингову систему оцінок, про вступ до 
МФ НаУКМА та про студентів резерву і вільних слухачів; 

(м) у встановленому порядку укладає від імені НаУКМА договори; 
(н) у встановленому порядку затверджує договори, що укладаються від імені структу-

рних підрозділів; 
(о) може делегувати окремі свої права іншим співробітникам. 
49. Ректор університету має право поставити перед Вченою радою питання про звіль-

нення керівника науково-навчального або видавничого структурного підрозділу до закін-
чення терміну його повноважень. 



 

 

50. (а) Вчена рада – координаційний орган з питань наукової і навчальної роботи, що 
обирається професорсько-викладацьким складом прямим таємним голосуванням відпові-
дно до представницьких та ротаційних квот, установлених положенням про вчену раду; 

(б) рішення Вченої ради приймаються простою більшістю голосів за наявності квору-
му (понад 50 відсотків її членів) відкритим або таємним голосуванням і є обов’язковими 
для всього професорсько-викладацького складу. 

(в) Засідання Вченої ради відкриті для всіх співробітників та спудеїв МФ НаУКМА. 
(г) Право дорадчого голосу у Вченій раді мають представники студентської колегії 

згідно з квотою, визначеною положенням про Вчену раду. 
51. Очолює Вчену раду голова, який обирається з її членів прямим таємним голосу-

ванням простою більшістю голосів на два роки. Головою Вченої ради може бути доктор 
наук або професор. 

52. Ректор МФ НаУКМА не може бути головою Вченої ради. Якщо голову Вченої 
ради обирають ректором, він складає свої повноваження як голова Вченої ради. 

53. Вчена рада збирається на засідання не менше двох разів на місяць. На період між 
засіданнями повноваження Вченої ради здійснює її голова. Для вирішення невідкладних 
питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане з ініціативи ректора МФ 
НаУКМА, голови Вченої ради або десяти членів Вченої ради. 

54. Вчена рада: 
(а) обирає зі свого складу прямим таємним голосуванням простою більшістю голосів 

голову Вченої ради, діяльність якого регулюється цим Положенням та положенням про 
Вчену раду; 

(б) розробляє рекомендації та нормативні документи з усіх питань розвитку і органі-
зації навчального процесу, наукових досліджень, а також щодо міжнародних освітніх та 
наукових зв’язків; 

(в) захищає викладача і науковця в його праві на педагогічну та наукову ініціативу, 
вільний вибір форм та методів, засобів навчання і наукової діяльності; за поданням ради 
структурного підрозділу аналізує певні форми, методи, засоби навчання і наукової діяль-
ності та відміняє ті, що визнані непридатними для використання в навчальному процесі й 
науковій діяльності; 

(г) координує діяльність науково-навчальних підрозділів, затверджує основні напря-
ми навчальної і наукової роботи, схвалює і подає на затвердження ректорові університе-
ту навчальні плани, програми, а також програми наукових досліджень, які фінансуються 
МФ НаУКМА; 

(ґ) схвалює і подає на затвердження ректору МФ НаУКМА рекомендації академічній 
конференції щодо створення, реорганізації та ліквідації факультетів, навчальних науково
-дослідних інституцій, загальноосвітніх і спеціалізованих навчально-наукових закладів 
університету, відкриття, зміни і закриття окремих спеціальностей, а також проекти поло-
жень про структурні підрозділи та про творчу відпустку; 

(д) за спільним поданням керівників і рад структурних підрозділів схвалює рекомен-
дації щодо створення, реорганізації або ліквідації кафедр, лабораторій, відділів, секторів 
та подає на затвердження ректорові університету положення про них; 



 

 

(е) за пропозицією ректора університету затверджує положення про навчання в МФ 
НаУКМА, про конкурс в МФ НаУКМА, про дорадника, про рейтингову систему оцінок, 
про вступ до МФ НаУКМА та про студентів резерву і вільних слухачів; 

(є) проводить конкурс на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького 
складу та наукового персоналу; 

(ж) за поданням рад факультетів розглядає програми бакалаврату та магістеріуму, 
положення про аспірантів і докторантів МФ НаУКМА, програми аспірантури, докторан-
тури і підвищення кваліфікації спеціалістів різного рівня, які затверджуються ректором 
МФ НаУКМА; 

(з) за поданням рад факультетів призначає спудеям іменні і персональні стипендії, а 
також гранти; 

(и) за поданням ректора МФ НаУКМА затверджує склад міжнародної консультацій-
ної ради; 

(і) подає на затвердження академічній конференції узгоджені з ректором університету 
пропозиції про оплату праці відомих учених та зарубіжних спеціалістів;  

(ї) за поданням рад факультетів присуджує вчені звання з подальшим затвердженням 
їх в установленому порядку; 

(й) ухвалює рішення про організацію та підсумки наукових конференцій, симпозіу-
мів, форумів, а також подає в установленому порядку на затвердження ректорові універ-
ситету проекти кошторису витрат на їх проведення; 

(к) ухвалює рішення про створення наукових товариств МФ НаУКМА та оцінює їх-
ню діяльність; 

(л) за поданням ректора університету обговорює питання про дострокове припинення 
терміну повноважень керівників науково-навчальних і видавничих структурних підрозді-
лів і вносить відповідні пропозиції; 

(м) розглядає клопотання студентської колегії про заміну викладача і подає вмотиво-
вані пропозиції ректорові університету; 

(н) має право доручати виконання окремих своїх функцій радам структурних підрозділів. 
55. Якщо голова Вченої ради з будь-яких причин не може виконувати свої обов’язки, 

Вчена рада в місячний термін обирає зі свого складу нового голову. 
56. Для колегіального управління факультетом створюється деканат. До його складу 

входять декан (голова), його заступники, завідуючі кафедрами, керівники інших структу-
рних підрозділів факультету. 

57. На факультеті створюється рада факультету. Її структура, принципи формування 
й повноваження визначаються положенням про факультет. 

58. (а) Керівником факультету є декан, який обирається на п’ять років таємним голо-
суванням простою більшістю голосів членів професорсько-викладацького і наукового 
складу факультету, для яких робота в МФ НаУКМА є основною. Рішення про обрання 
декана затверджується ректором університету. Якщо ректор університету не затвердив 
рішення про обрання декана, то призначаються нові вибори. До обрання нової кандида-
тури ректор університету призначає виконуючого обов’язки декана. 



 

 

(б) Декан є підзвітним ректорові університету, зборам членів професорсько-
викладацького і наукового складів факультету, для яких робота в МФ НаУКМА є основ-
ною, і відповідає за результати роботи факультету в межах наданих йому повноважень. 

59. Декан факультету: 
(а) діє від імені факультету, представляє його в усіх органах, установах і організаціях; 
(б) у встановленому порядку укладає від імені факультету договори; 
(в) у рамках своїх повноважень видає розпорядження, обов’язкові для виконання всі-

ма співробітниками та спудеями факультету; 
(г) координує розроблення навчальних планів і програм, організовує навчально-

науковий процес на факультеті, здійснює контроль за якістю навчання; 
(ґ) розробляє перспективний план розвитку факультету; 
(д) разом із завідуючими кафедрами формує професорсько-викладацький склад факу-

льтету; 
(е) разом з радою факультету опрацьовує рекомендації Вченій раді щодо створення, 

реорганізації та ліквідації кафедр, лабораторій, відділів, секторів та готує положення про 
них; 

(є) за погодженням з кафедрами планує розклад і навчальне навантаження професор-
сько-викладацького складу і подає їх на затвердження ректорові університету; 

(ж) готує та подає ректорові університету проекти наказів про зарахування спудеїв, 
встановлення стипендії, надання академічних відпусток та відрахування спудеїв; 

(з) проводить роботу, пов’язану з формуванням пакета замовлень на випускників 
факультету. 

60. Декан в межах асигнувань, що виділяються факультету, вирішує питання його 
фінансової діяльності, включаючи преміювання та інші види матеріального заохочення. 

61. (а) Представницькими громадськими органами та органами, що сприяють відро-
дженню Києво-Могилянської академії, є відповідно Міжнародна консультаційна рада, 
довірча рада, рада колективу, студентська колегія. 

(б) Міжнародна консультаційна рада – представницький орган НаУКМА за кордо-
ном, до складу якої входять визначні діячі науки, культури, релігії, а також державні дія-
чі (за згодою). Міжнародна консультаційна рада сприяє розширенню зв’язків МФ НаУК-
МА з іншими університетами світу. 

(в) Довірча рада – громадський орган сприяння відродженню Києво-Могилянської 
академії і розвитку НаУКМА та її Миколаївської філії (діє на підставі положення про 
довірчу раду, яке затверджує академічна конференція). 

(г) Рада колективу – орган, що представляє інтереси колективу співробітників, стажи-
стів, аспірантів та докторантів (функціонує відповідно до положення про раду колекти-
ву). 

(ґ) Студентська колегія – орган студентського самоврядування (функціонує відповід-
но до положення про студентську колегію). 



 

 

Розділ IX 
Майно та фінанси 

 
62. До матеріально-технічної бази МФ НаУКМА належить: 
(а) основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість якіх відобража-

ється в самостійному балансі; 
(б) обладнання, транспортні, технічні засоби та інше майно, що надходить як дарунок 

або придбане за рахунок благодійних внесків спонсорів МФ НаУКМА. Таке майно бе-
реться на самостійний баланс та використовується на навчальні та інші статутні цілі. 

63. Для забезпечення своєї діяльності МФ НаУКМА може в установленому порядку 
одержувати у власність будинки, споруди, обладнання та інше майно або орендувати їх. 

64. Фінансування поточної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази МФ 
НаУКМА здійснюються за індивідуальними нормативами і передбачаються окремим 
рядком у плані економічного і соціального розвитку та в державному бюджеті. 

65. Додатковими джерелами фінансування діяльності МФ НаУКМА є: 
(а) кошти, одержані за додаткові навчальні послуги спудеям, підготовку, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; 
(б) плата за надання додаткових освітніх та інших послуг; 
(в) кошти, одержані за науково-дослідні та інші роботи (послуги), виконані (надані) 

МФ НаУКМА на замовлення підприємств, установ, організацій і громадян; 
(г) дотації місцевих органів влади; 
(ґ) добродійні внески національних і міжнародних організацій, приватних осіб, фон-

дів тощо; 
(д) цільові внески організацій та приватних осіб на здійснення конкретних програм і 

заходів; 
(е) кредити банків, інших кредиторів; 
(є) відрахування від прибутків, одержаних з усіх видів господарської, комерційної та 

посередницької діяльності МФ НаУКМА; 
(ж) інші не заборонені чинним законодавством надходження. 
(з) Усі структурні підрозділи МФ НаУКМА беруть участь у формуванні її фінансово-

го фонду. 
66. Для ревізії фінансово-господарської діяльності МФ НаУКМА Наглядова рада 

призначає ревізійну комісію, повноваження якої визначаються відповідним положенням, 
затвердженим академічною конференцією. 

67. (а) МФ НаУКМА має право створювати: фонд виробничого та соціального розви-
тку, фонд матеріального заохочення, резервний та інші фонди. 

(б) Положення про утворення і порядок використання коштів кожного з фондів за-
тверджуються академічною конференцією. 

68. Кожен із структурних підрозділів МФ НаУКМА забезпечує збереження майна, 
що передається йому в користування. Майно та майнові інтереси університету підляга-
ють страхуванню в установленому законом порядку. 



 

 

69. З метою додаткового фінансування та матеріального забезпечення статутної дія-
льності МФ НаУКМА має право вести господарську, посередницьку і комерційну діяль-
ність, брати участь у приватизації державного майна. 

70. На землі, виділеній органами влади у постійне землекористування, МФ НаУКМА 
проводить самостійне будівництво будівель і споруд, необхідних як для науково-
виробничої діяльності, так і для створення соціально-побутових умов для студентів і 
співробітників. 

 
Розділ Х 

Реорганізація або ліквідація МФ НаУКМА 
 
71. Реорганізація або ліквідація МФ НаУКМА проводяться відповідно до законодав-

ства України. 
 



 

 

 
УЗГОДЖЕНО      ЗАТВЕРДЖУЮ 
Виконком міської Ради     Президент НаУКМА 
народних депутатів      ___________ В.С. Брюховецький 
м. Миколаєва       “____”______________1996 р.  
реєстровий №______ 
“_____”_____________1996 р.  
       
Заст. голови виконкому         
__________ С.М. Карцев        

          
 

Д О Д А Т О К  № 1 
до Положення про Миколаївську філію Національного університету 

“Києво-Могилянська академія” (МФ НаУКМА) 
 
До пункту 2, розділ І: 
Печатка Миколаївської філії НаУКМА є копією печатки Національного університету 
“Києво-Могилянська академія” з додаванням зліва “Миколаївська філія” та “Nikolaev 

branch”. Печатка НаУКМА містить текстову частину українською і англійською мовами: 
“Національний університет “Києво-Могилянська академія” і “The university of Kiev-
Mohyla Academy”. В центрі печатки зображено тризуб, під яким монограма КМА, оточе-
на дубовим листям. 

До пункту 28, розділ IV: 
Викладання іншими мовами дозволяється за погодженням зі Вченою радою для ви-

кладачів, запрошених з інших країн на тимчасовій основі. 
До пункту 15, розділ ІІІ: 
Професорсько-викладацький склад МФ НаУКМА, включаючи ректорат, має склада-

тися із людей, які підтримують українську національну ідею, спрямовані на сприяння 
відродженню української духовності і культури, володіють українською мовою. 

До пункту 20, розділ ІІІ: 
Всі співробітники МФ НаУКМА зобов’язані володіти та користуватися на роботі 

українською мовою. 
До пункту 8, розділ ІІ: 
Забезпечується сприяння вступу до МФ НаУКМА випускників сільських шкіл шля-

хом створення відповідних навчальних структур.  
До пункту 2, розділ І: 
Державна частка фінансування і частка вирішального голосу держави в Наглядовій 

раді МФ НаУКМА має складати не менше 51%. 
 
 



 

 

УЗГОДЖЕНО      ЗАТВЕРДЖУЮ 
Виконком міської Ради     Президент НаУКМА 
народних депутатів      ___________ В.С. Брюховецький 
м. Миколаєва       “____”______________1996 р.  
реєстровий №______ 
“_____”_____________1996 р.  
       
Заст. голови виконкому         
__________ С.М. Карцев        

          
 

Д О Д А Т О К  № 2 
до Положення Миколаївської філії Національного університету 

“Києво-Могилянська академія” (МФ НаУКМА) 
 
 
 
До розділу IV “Організація навчального процесу” 
 
 
 Пункт 22 (а) читати у такій редакції: 
У МФ НаУКМА освітній процес може здійснюватися: за формами навчання – стаціо-

нар, вечірня, екстернат; за терміном і рівнем підготовки: вища – бакалаврат, підготовка 
спеціалістів, магістеріум; післявузівська – аспірантура, докторантура; додаткова освіта: 
підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації службових та робочих кадрів тощо. 

 
 
 
 
 



 

 

      ЗАТВЕРДЖУЮ 
      Президент НаУКМА 
      ___________ В.С. Брюховецький 
      “____”______________2000 р.  
 
             

   
 

Д О Д А Т О К   № 3 
 

до Положення Миколаївської філії Національного університету 
“Києво-Могилянська Академія” (МФ НаУКМА) 

 
До розділу І “Статус, мета діяльності та основні завдання МФ НаУКМА” 
 
 
Пункт 5 (ґ) читати у такій редакції: 
 
МФ НаУКМА займається видавничою діяльністю, виготовленням видавничої проду-

кції та її розповсюдженням, а саме: книг, брошур, монографій, наукових праць, підруч-
ників, навчальних та навчально-методичних посібників, словників, довідників, каталогів, 
інструкцій, журналів, бюлетенів, періодичних збірників, газет, листівок, а також іншої 
літератури. 

 


