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Це положення розроблено і прийнято відповідно до Закону України „Про вишу освіту” 
від 17 січня 2002 року із змінами і доповненями та Статуту Київського національного 
університету' імені Тараса Шевченка.

1. Загальні положення

1.1. Астрономічна обсерваторії Київського національного університету 
Імені Тараса Шевченка (обсерваторія) є науково-навчальним структурним 
підрозділом університету у складі його науково-дослідної частини. Астрономічна 
обсерваторія організовує та виконує науково-дослідні та дослідно- 
конструкторські роботи з астрономічної та космічної тематики з метою 
вирішення актуальних наукових проблем, залучення викладачів, докторантів, 
аспірантів та студентів до вирішення важливих наукових задач та забезпечення 
навчального процесу.

Обсерваторія бере участь в навчально-виховній роботі університету 
шляхом залучення студентів до наукової діяльності, керівництва бакалаврськими, 
дипломними та магістерськими роботами за тематикою наукової діяльності 
обсерваторії, виконання лабораторних та практичних (спостережних) занять 
студентами кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету. 
Обсерваторія разом з фізичним факультетом проводить підготовку наукових та 
науково-педагогічних кадрів через докторантуру і аспірантуру.

Обсерваторія піклується про збереження пам’яток культурної спадщини, 
розташованих на її території.

Обсерваторія проводить науково-популяризаторську роботу з астрономії 
серед населення.

1.2. Обсерваторія має штамп, печатку для довідок, бланки, у своїй 
діяльності керується чинним законодавством, Статутом університету та цим 
Положенням.

1.3. Матеріальна база обсерваторії є складовою матеріальної бази 
університету і включає: центральну базу у м. Києві по вул. Обсерваторній, 3, а 
також дві заміські спостережні станції: у с. Лісники Києво-Святошинського 
району та поблизу с. Пилиповичі Бородянського району.

1.4. Обсерваторія безпосередньо підпорядковується проректору з наукової 
роботи університету, а з питань організації навчального процесу в університеті -  
декану фізичного факультету.

2. Основні напрями роботи Обсерваторії.

2.1. Основними напрямами роботи обсерваторії є:
а) організація, координація і проведення фундаментальних та прикладних 

науково-дослідних робіт з астрономічної та космічної тематики;
б) організація впровадження результатів досліджень і розробок у 

виробництво та навчальний процес;
в) здійснення міжнародного співробітництва та партнерства на підставі 

угод, укладених університетом;
г) випуск періодичних видань з астрономічної тематики;
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д) участь у підготовці фахівців найвищої кваліфікації (кандидатів та 
лекторів наук) в області астрономії;

е) участь у перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців в 
: :  ласті астрономії;

є) участь у підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
глхалавра, спеціаліста та магістра;

ж) участь у підготовці підручників, навчальних посібників, курсів 
е:<иій та іншої навчальної і навчально-методичної літератури;

з) участь у проведенні професійно-орієнтаційної роботи із шкільною 
лллоддю та науково-популяризаторської роботи з астрономії серед населення;

и) здійснення іншої, не забороненої' законодавством України 
л.яльності, що відповідає статуту університету. і

2.2. Участь в навчально-виховній роботі університету реалізується 
_дяхом залучення, на підставі норм трудового законодавства, співробітників

г:ерваторії до читання лекцій, керівництва бакалаврськими та магістерськими 
гоботами за тематикою наукової діяльності обсерваторії, проведення 

^ораторних та практичних (спостережних) занять із студентами.
2.3. Обсерваторія веде підготовку фахівців найвищої кваліфікації через 

докторантуру і аспірантуру. Для цього їй виділяється окрема квота місць через 
ь дділ аспірантури фізичного факультету.

2.4. Обсерваторія піклується про збереження пам’яток культурної 
-ладщини, розташованих на її території.
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3. Структура Астрономічної обсерваторії

3.1. Структура обсерваторії та її штатний розпис затверджується ректором 
■ ніверситету за поданням проректора з наукової роботи та погодженням з 
директором обсерваторії.

3.2. Основними структурними підрозділами обсерваторії є відділи, 
лабораторії та сектори, сформовані у відповідності до наукових напрямків.

3.3. Відділ/лабораторія/сектор утворюється (ліквідується) наказом Ректора 
32 поданням вченої ради обсерваторії і рекомендацією вченої ради університету.

3.4. Діяльність відділу/лабораторії/сектору регулюється Положенням про 
з і лді л/лабораторію/сектор.

3.5. Допоміжними підрозділами обсерваторії є:
група адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу; 
спостережна станція с. Лісники; 
спостережна станція с. Пилиповичі.

4. Управління Астрономічною обсерваторією

4.1. Вчена рада обсерваторії є колегіальним органом управління, яку 
очолює її голова -  директор обсерваторії.
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д) участь у підготовці фахівців найвищої кваліфікації (кандидатів та 
і : >т :т :з  наук) в області астрономії;

е) участь у перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців в області 
астрономії;

є) участь у підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
'  азіалазра, спеціаліста та магістра;

ж) участь у підготовці підручників, навчальних посібників, курсів 
ехтій та іншої Навчальної і навчально-методичної літератури,

з) участь у проведенні професійно-орієнтаційної роботи із шкільною 
V - ; та на\'ково-популяризаторської роботи з астрономії серед населення;

и) здійснення іншої, незабороненої законодавством України, діяльності, 
гжяГжзашм з метою та

2.2. Участь в навчально-виховній роботі університету реалізується шляхом 
зоучення. на підставі норм трудового законодавства, співробітників обсерваторії до 
читання лекцій, керівництва бакалаврськими та магістерськими роботами за тематикою 
ззугової діяльності обсерваторії, проведення лабораторних та практичних 
; ~ стережних) занять із студентами.

2.3. Обсерваторія веде підготовку фахівців найвищої кваліфікації через 
: гктерантуру і аспірантуру. Для цього їй виділяється окрема квота місць через

лліл аспірантури фізичного факультету.
2.4. Обсерваторія піклується про збереження пам’яток культурної 

;лалліини, розташованих на її території.

3. Структура Астрономічної обсерваторії

3.1. Структура обсерваторії та її штатний розпис затверджуються ректором 
зегснтету за поданням проректора з наукової роботи та погодженням з 

л: техлором обсерваторії.
5 2. Основними структурними підрозділами обсерваторії є відділи, 

~аооралорії та сектори, сформовані у відповідності до наукових напрямків.
5.3. Відділ/лабораторія/сектор утворюється (ліквідується) наказом Ректора 

:.а лопанням вченої ради обсерваторії і рекомендацією вченої ради університету.
3.-. Діяльність відділу/лабораторії/сектору регулюється Положенням про 

Білтіл лабораторію/сектор.
3.5. Допоміжними підрозділами обсерваторії є:

наукова бібліотека;
група адміністративно-господарської частини;
дільниця експериментальної майстерні;
заміські спостережні станції.

4. Управління Астрономічною обсерваторією

-  ! Вчена рада обсерваторії є колегіальним органом управління, яку 
-: .то*-: л голова -  директор обсерваторії.
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-  1 До складу вченої ради входять за посадами директор, його заступник з 
з і не £ роботи, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного 
в а г  гьгету. завідувачі основних структурних підрозділів, голова профбюро.

-  З До складу вченої ради входять також по одному науковому працівнику 
щі вожбого відділу, які визначаються на зборах працівників відповідного відділу.

4.4. Склад вченої ради, заступник голови вченої ради -  заступник 
згеггсоз. : наукової роботи та секретар вченої ради, обов’язки якого виконує 
ї ж -  о  й членів, затверджуються ректором університету за поданням директора 
гтеерваторії терміном на 5 років.

-  5 Засідання вченої ради відбуваються не рідше одного разу на місяць. За 
жшйгтжви голови ради чи третини її членів може бути скликане позачергове

-  ? Вчена рада обсерваторії:
визначає основні напрямки наукових досліджень в обсерваторії, 
розглядає теми досліджень та звіти про їх виконання; 
рекомендує Координаційним радам теми наукових досліджень та 
заслуховує звіти про їх виконання;
вносить на розгляд Вченої ради Університету пропозиції про 
присвоєння звань професора, доцента, старшого наукового 
співробітника, почесних звань;
формує рекомендації до складу атестаційних комісій; 
заслуховує програми підготовки аспірантів, звіти аспірантів; 
рекомендує наукових керівників аспірантів та здобувачів, ухвалює 
теми дисертацій;
рекомендує кандидатури до складу відповідних приймальних комісій 
по спеціальності;
рекомендує до публікації астрономічні випуски Вісника Київського 
університету, інші видання обсерваторії;
обирає на посаду таємним голосуванням директора, завідувачів
структурних підрозділів, наукових співробітників;
заслуховує та затверджує щорічні звіти директора;
більшістю у дві третини голосів від загального складу може порушити
питання про дострокове припинення повноважень директора, його
заступників, завідувачів відділів;
розглядає інші питання діяльності обсерваторії відповідно до своїх 
повноважень.

-  8 Рішення вченої ради вступає в силу за наявності на засіданні не менше 
вас і  третин членів ради і у випадку, коли за рішення проголосувало більше

і - присутніх. Засідання вченої ради є відкритими. Рішення вченої ради 
айкасрваторії уоже бути скасоване вченою радою університету.

-  1 Керівництво обсерваторією в межах своєї компетенції на постійній 
-Ж5 іийсню є директор, який несе персональну відповідальність за результати

> роботи. Директор може делегувати частину повноважень своїм
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-жгутшикам: 3 наукової роботи та із загальних питань.
-  11 Директор призначається на термін до 5 років ректором університету 

■ с х е  обрання таємним голосуванням на вченій раді обсерваторії.
-  ' 1 Пропозиції щодо кандидатур на посаду директора обсерваторії (не 

5 л к  двох осіб) вносять до вченої ради обсерваторії загальні збори працівників 
цбкгриіі орії за результатами таємного голосування. Кандидатури на посаду 
директора висуваються відділами (лабораторіями, секторами) та окремими 
ір м ін и к а м и . Кандидати на посаду директора повинні мати науковий ступінь з 
гаи яг- ч  і  : е V а ги чних наук.

-  1 Директор обсерваторії
забезпечує умови для виконання наукових досліджень відповідно до 
планів фундаментальних та прикладних робіт Університету та 
договорів з іншими установами на виконання науково-дослідних робіт, 
ефективність роботи обсерваторії
контролює виконання передбачених планом завдань, договірних 
зобов’язань, якість виконаних робіт, виконання працівниками 
обсерваторії їхніх посадових обов’язків та правил внутрішнього 
розпорядку університету
стежить за безпечним проведенням робіт, дотримання правил і норм 
охорони праці.

4.13. Директор обсерваторії у межах своєї компетенції має право:
вносити пропозиції керівництву університету щодо прийому на роботу 
та звільнення з роботи працівників обсерваторії;
готувати проекти будь-яких договорів, які стосуються діяльності 
обсерваторії;
вносити пропозиції керівництву університету щодо матеріального та 
морального заохочення працівників обсерваторії;
давати пропозиції керівництву університету до штатного розпису та 
кошторису обсерваторії;
визначати посадові обов'язки працівників обсерваторії; 
видавати розпорядження в межах своєї компетенції.

-  Заступники директора призначаються ректором університету за 
тш зрням директора на строк повноважень директора за погодженням проректора 
: згтесвої роботи.

-  15. Директор за дорученням ректора представляє обсерваторію в усіх 
ЗСГЇН2Х і організаціях, контролює діяльність підрозділів обсерваторії.

-  16. Директор щорічно звітується перед вченою радою обсерваторії про 
ІС « іти  її діяльності.

-  17 Директор щорічно звітується перед трудовим колективом обсерваторії.
-  .8 Органом громадського самоврядування обсерваторії є загальні збори 

у д ового колективу обсерваторії, які скликаються не рідше одного разу на рік 
- .---.-V рішенням профспілкового бюро та директора обсерваторії.

-  ‘0 Загальні збори трудового колективу обсерваторії:
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і  заслуховують щорічний звіт про діяльність директора обсерваторії;
Т затверджують річний звіт про діяльність обсерваторії; 
з вносять пропозиції вченій раді обсерваторії щодо кандидатури на 

ж с 2Л> е р е к т о р а  обсерваторії;
г) обирають кандидатури на конференцію трудового колективу 

і  іілерситету;
і  вирішують інші питання відповідно до законодавства.

5. Господарча діяльність обсерваторії

. 5>~іалі та споруди, наукове та навчальне обладнання, інвентар та інше 
«вйшс гссггззторії належать університетові. Питання про надання у спільне 

чи в оренду будівель та споруд, обладнання та іншого майна 
■ в а е Е гт Г  '-~~гм юридичним чи фізичним особам, а також експлуатації відомчого 
■пт'—и і ~ ~онду обсерваторії вирішується в порядку, встановленому чинним 

72 СтаїУГОМ Університету.
5 1  Джерелами фінансування обсерваторії є: 

хегжбюджетні асигнування;
коали, що надходять за виконання науково-дослідних робіт (послуг) 
як замовлення юридичних та фізичних осіб; 
тссгозільні внески і пожертвування;
- _  не заборонені законодавством України джерела.

Обсвгв бюджетного фінансування обсерваторії визначаються у 
» ч — шіиагиА в університеті порядку та затверджуються ректором університету. 

І  : отримані обсерваторією, використовуються згідно з кошторисом 
/  встановленому в університеті порядку. Майно, набуте обсерваторією вц 

господарської діяльності, перебуває у користуванні обсерваторії.

5жгг2-ттерський облік обсерваторії веде бухгалтерія науково-дослідно- 
університету. Облік надходжень позабюджетних коштів та ї> 

ззо обсерваторії ведеться в бухгалтерії науково-дослідної частин? 
ету окремим рядком.

6. Реорганізація (ліквідація) обсерваторії

Реорганізація, ліквідація обсерваторії проводиться в порядку, 
изеному чинним законодавством та Статутом Київського національного 

зету імені Тараса Шевченка.



Київський національний університет імені Тараса Шевчепж®

н а к а з

«/ ^ - ^ 2012 р. X® ~3с4.

Про внесення змін до Положення 
про Астрономічну обсерваторію

З урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів Украй 
27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 
освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»

н а к а з у  ю:

1. Внести зміни до Положення про Астрономічну обсерваторію 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого 
наказом ректора від 14.10.2008 р. №702-32, (далі - Положення), доповнивши 
пункт 2 підпунктом 2.5. в такій редакції: «Обсерваторія на платній основі, у 
відповідності до законодавства, організовує і проводить лекції, консультації та 
екскурсії для відвідувачів і організованих груп».

2. Відповідальність за доіримання порядку надання послуг,, 
передбачених п.п. 2.5. Положенням, покласти на директора Астрономічної 
обсерваторії.

3. Планово-фінансовому відділу (начальник -  Білявська О.Б.) - 
розробити калькуляції вартості послу', передбачених п.п. 2.5. Положення.

Ректор

Погоджено:

Головний бухгалтер 

Начальник ЮВ 

Начальник ПФВ

Губерськиш

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Керівник відділу діловодства 

та архіву 
,ального університету  
’пя Шевченка

’ Саленко

О.Б. Білявська


