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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Громадська науково-педагогічна організація «Академія 

педагогічної майстерності та навчання дорослих» (далі – Організація) є 

неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян на основі 

спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених 

цим Статутом, та не має на меті отримання прибутку. 

1.2. Повне найменування Організації – Громадська науково-педагогічна 

організація «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих». 

1.3. Скорочене найменування – ГНПО «Академія педагогічної 

майстерності та навчання дорослих».  

1.4. Назва англійською мовою – «The Academy of pedagogical mastery 

and educating of adults».  

1.5. Назва російською мовою – Общественная научно-педагогическая 

организация «Академия педагогического мастерства и обучения взрослых».  

1.6. ГНПО «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих»  

створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України 

“Про об’єднання громадян”, іншими законодавчими актами, Статутом 

Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та цим 

Статутом. 

1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності і 

рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та 

підзвітності керівних органів, відкритості в роботі. 

1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної 

реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і 

бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в 

банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється 

у встановленому законодавством порядку. 

1.9. Статус: громадська організація зі Всеукраїнським статусом. 

Діяльність поширюється на території України. 

1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація. 



1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), 

набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати 

рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті. 

1.12 Діловодство Організації здійснюється у відповідності з вимогами 

чинного законодавства України. 

1.13. Організація самостійно, згідно з цим Статутом визначає умови 

членства, структури, порядок управління, створює власну матеріальну та 

науково-методичну базу для здійснення своєї мети та своїх статутних 

завдань. 

1.14. На штатних працівників Організації поширюється законодавство 

України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування. 

1.15. Юридична адреса Організації: 04060, м. Київ, 

вул. М. Берлинського 9, к. 907. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.1. Головною метою громадської науково-педагогічної організації 

«Академія педагогічної майстерності та освіти дорослих» є здійснення 

науково-просвітницької діяльності у сферах педагогіки, андрагогіки, 

психології, філософії освіти та інших суспільних наук, розвиток 

інноваційних та інтегративних технологій розвитку педагогічної 

майстерності вчителів, професійного саморозвитку упродовж життя 

особистості, підтримка членів громадського об’єднання, допомога у 

задоволенні їх наукових інтересів та особистісній самореалізації.  

2.2. Основними завданнями Організації є: 

2.2.1. Науково-педагогічна діяльність, що передбачає: 

– проведення наукових досліджень та написання наукових робіт у галузі 

педагогіки, андрагогіки, психології, філософії освіти та інших суспільних 

наук;  



– популяризація інноваційних та інтегративних технологій розвитку 

педагогічної майстерності вчителя (андрагогіка, театральна педагогіка, 

мистецька педагогіка, арт-педагогіка, арт-терапія, та інших професійно-

педагогічних технологій) шляхом проведення науково-практичних 

конференцій, методичних семінарів, круглих столів, майстер-класів, виставок 

науково-популярної та методичної літератури, висвітлення результатів 

науково-дослідницької роботи членів ГНПО у засобах масової інформації 

(телебачення, Інтернет, періодичні видання тощо); 

– сприяння впровадженню інноваційних та інтегративних технологій 

розвитку особистості вчителя у практику діяльності навчальних закладів 

України різних рівнів акредитації, дошкільних, загальноосвітніх, 

спеціалізованих навчальних закладів, закладів соціального спрямування 

шляхом організації та проведення навчальних тренінгів, семінарів, майстер-

класів та презентацій для вчителів, вихователів, практичних психологів, 

соціальних педагогів, науково-педагогічних кадрів; 

– організація наукової та творчої співпраці із науково-дослідними 

установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, центрами 

творчого розвитку особистості та іншими інституціями з метою координації 

зусиль науковців та практиків задля подальшого розвитку інноваційних та 

інтегративних технологій розвитку суб’єктів освітнього процесу в Україні;  

– створення інформаційної бази з інноваційних та інтегративних технологій 

розвитку особистості вчителя (Інтернет-ресурси, бібліо-, аудіо- та 

відеофонди); 

2.2.2. Видавнича діяльність: 

– видання Наукових часописів з метою популяризації результатів наукових 

досліджень членів ГНПО та інших провідних науковців та молодих учених;  

– розробка та видання серії методичних матеріалів на допомогу вчителю, 

вихователю, соціальному педагогу, практичному психологу з проблеми 

використання інноваційних та інтегративних технологій розвитку 

педагогічної майстерності вчителя; 



– видання методичної, а також науково-популярної літератури для вчителів, 

вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних 

працівників з актуальних проблем навчання, виховання та питань 

психологічного та педагогічного супроводу планування та реалізації 

освітнього процесу. 

2.2.3. Розробка та реалізація науково-просвітницьких програм та 

проектів: 

– організація науково-педагогічних заходів для усіх суб’єктів освітнього 

процесу з використанням інноваційних та інтегративних технологій розвитку 

педагогічної майстерності; 

– проведення індивідуальних та групових консультацій з використанням 

інноваційних та інтегративних технологій розвитку педагогічної 

майстерності (андрагогіка, театральна педагогіка, мистецька педагогіка, арт-

педагогіка, арт-терапія, та інших професійно-педагогічних технологій), 

розробка індивідуальних програм розвитку тощо; 

– проведення тренінгів особистісного, професійного росту вчителів з 

використанням інноваційних та інтегративних технологій розвитку їх 

педагогічної майстерності; 

– організація співпраці із органами виконавчої влади, закладами освіти, 

громадськими організаціями та благодійними фондами з метою надання 

підтримки вчителям шляхом професійно-педагогічної самореалізації; 

– сприяння реалізації державних програм, які відповідають статутним 

завданням Організації; 

– участь у розробці та реалізації наукових, освітніх, просвітницьких програм 

та проектів, що проводяться іншими організаціями і відповідають меті та 

завданням Організації, визначеним у цьому Статуті; 

– здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, 

інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації 

наукових, освітніх і просвітницьких програм та проектів. 

 



2.2.4. Громадська діяльність: 

– направлення у разі потреби осіб, установ, які звернулися до Організації, до 

інших закладів, установ та організацій, що можуть забезпечити задоволення 

їх потреб; 

– порушення, за потребою, клопотання про притягнення до відповідальності  

осіб, які винні у порушенні прав та інтересів осіб, які звернулися до 

Організації; 

– ведення обліку своєї роботи, підготовка статистичних, інформаційних та 

аналітичних матеріалів, проведення досліджень та моніторингів з питань, що 

належать до компетенції Організації відповідно до цього Статуту; 

– налагодження співробітництва з українськими та іноземними державними і 

громадськими організаціями, фондами, науковими установами, 

підприємствами та іншими суб’єктами господарської діяльності, органами 

державної влади та місцевого самоврядування задля реалізації визначених 

Статутом завдань ГНПО. 

2.2.5. Підтримка членів Організації у їх прагненні до саморозвитку та 

професійного самовдосконалення шляхом надання інформаційної, 

методичної та благодійної допомоги. 

 

3.  ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. 

3.2.Членами Організації можуть бути громадяни України, що досягли 

повнолітнього віку та пов’язані з педагогічною професію, а також іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які 

підтримують мету і завдання Організації та визнають її Статут.  

3.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви-угоди. 

Заява-угоди вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у 

відповідності з порядком, визначеним у Положенні про членство в 

Організації. 

3.4. Права члена Організації:  



– обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у 

всіх заходах, що проводяться Організацією; 

– брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за 

рішенням уповноважених органів Організації; 

– вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і 

скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг на 

Загальних зборах; 

– звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, 

пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді; 

– звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та 

законних інтересів; 

3.5. Члени Організації зобов’язані: 

– дотримуватись положень Статуту Організації;  

– виконувати рішення керівних органів Організації; 

– сприяти здійсненню завдань Організації; 

– брати участь у заходах, що проводяться Організацією. 

3.6. Членство в Організації припиняється у випадках: 

– виходу із Організації за власним бажанням; 

– виключення із Організації.  

3.7. Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням 

правління у випадку:  

–порушенням вимог цього Статуту; 

– якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації; 

– якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин. 

 

4.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

4.1. Організація є єдиною структурою на всій території діяльності з 

єдиними органами управління; 

4.2. Органами управління Організацією є: Загальні Збори Членів 

Громадської Організації, Директор Організації. 


