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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України і 

є документом, який регламентує діяльність Центру довузівської освіти (далі Центр) 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (далі університет), який є його структурним підрозділом відповідно до 

Статуту Тернопільського державного педагогічного інституту на підставі наказу 

№ 648 від 20.09.2001 р. Міністерства освіти України і реорганізований відповідно до 

наказу ректора № 76 від 16.04.2009 р. 

1.2. Адреса Центру: 46027, м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2; кімната 12, 

телефон: 54-21-33, факс: 54-21-33, електронна сторінка: www.tnpu.edu.ua, електронна 

пошта: dek_dovuzu@tnpu.edu.ua. 

1.3. Структура Центру: 

 Відділення підготовки до вступу в університет громадян України. 

 Відділення підготовки до вступу в університет іноземних громадян. 

1.4. Основні напрями діяльності Центру: 

1.4.1. Практична реалізація найважливіших державних та регіональних 

цільових програм у сфері освіти і виховання. 

1.4.2. Впровадження інноваційних педагогічних технологій та передового 

вітчизняного та зарубіжного досвіду в навчально-виховний процес. 

1.4.3. Проведення профорієнтаційної роботи та забезпечення якісної 

підготовки слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання знань. 

1.4.4. Освітня діяльність, спрямована на підготовку іноземних громадян до 

вступу у ВНЗ України, згідно з навчальними програмами. 

1.4.5. Навчально-методична та науково-дослідна робота з проблем розвитку 

освіти України, у т.ч. довузівської підготовки, культурно-освітня, 

інформаційна та консультаційна робота.  

1.4.6. Фінансово-господарська та навчально-комерційна діяльність Центру. 

1.4.7. Ведення видавничої справи: провадження видавничої діяльності, 

виготовлення наукової, науково-методичної, навчальної літератури, 

розповсюдження видавничої продукції. 

1.4.8. Надання платних освітніх, експертних, видавничих, інформаційних та 

інших послуг. 
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1.4.9. Зовнішньоекономічна діяльність в межах компетенцій, передбачених 

цим Положенням і Статутом університету, створення спільних підприємств з 

українськими та іноземними партнерами з навчально-виховної роботи. 

1.5. Головні завдання Центру: 

1.5.1. Здійснення освітньої діяльності (за ліцензованими в університеті 

напрямками і спеціальностями), що забезпечує профорієнтаційну роботу та 

підготовку шкільної молоді до зовнішнього незалежного тестування для 

вступу у вищі навчальні заклади. 

1.5.2. Забезпечення необхідних умов для безперервної довузівської 

підготовки та одержання слухачами необхідних знань для вступу в 

університет. 

1.5.3. Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості слухача. 

1.5.4. Адаптація слухачів центру до форм і методів навчання, які 

використовуються в університеті. 

1.5.5. Проведення профорієнтаційної роботи, активний пошук та відбір 

обдарованих абітурієнтів, особливо серед сільської молоді. 

1.5.6. Виявлення стартових характеристик молоді, соціального статусу, 

запитів і можливостей навчання кожного слухача у навчально-методичному 

центрі довузівської підготовки. 

1.5.7. Орієнтація слухачів центру в їхньому соціальному виборі. 

1.6. Центр є структурним підрозділом юридичної особи (вузу); зареєстрований 

як неприбуткова організація у податковій інспекції м. Тернополя. Центр веде 

самостійний баланс, має поточний розрахунковий рахунок в державному 

казначействі, кошторис, печатки зі своєю назвою, бланки і штампи з реквізитами та 

іншу атрибутику. 

Доходи від основної діяльності направляються на покриття витрат, 

передбачених кошторисом. 

1.7. Центр здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства 

України, Статуту університету та цього Положення. 

1.6.1. Центр несе відповідальність за: 

 дотримання вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про мови в Україні» та інших законодавчих актів; 
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 дотримання державних стандартів освіти; 

 забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності; 

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності та громадянами, в т.ч. за міжнародними 

угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна; 

 соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 

1.6.2. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах прав, 

передбачених Статутом університету та цим Положенням. 

Втручання органів державного управління в навчальну, наукову, господарську 

та інші види діяльності Центру допускається лише у випадках, передбачених 

законодавством України. 

1.8. Для вирішення основних питань діяльності Центру можуть створюватися 

робочі та дорадчі органи і підрозділи: рада Центру, деканат, науково-методична рада, 

кафедри, бібліотека, бухгалтерія. 

1.9. Центр може мати у своєму складі навчальні аудиторії, лабораторії, 

навчально-методичні кабінети, комп’ютерні класи та інші підрозділи, діяльність яких 

не заборонена законодавством. 

2. Обсяг цивільної правоздатності ЦЕНТРУ 

2.1. Цивільна правоздатність Центру виникає з моменту реєстрації цього 

Положення і складається із його прав та обов’язків. 

2.2. Центр має право: 

2.2.1. Визначати  зміст, форми та засоби проведення навчально-виховного 

процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності.  

2.2.2. Створювати умови для здобуття особою знань, умінь і навичок у 

гуманітарній, соціальній, природничій і технічній сферах, а також для 

подальшого інтелектуального, морального, духовного, естетичного і 

фізичного розвитку особистості.  

2.2.3. Розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності. 

2.2.4. Координувати роботу всіх підрозділів, організовувати контроль і облік 

роботи в Центрі. 

2.2.5. Складати план прийому слухачів, формувати контингент слухачів на 
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кожен навчальний рік на основі заяв і договорів з фізичними особами, 

підприємствами, органами освіти та іншими юридичними особами. 

2.2.6. Встановлювати, узгоджуючи з університетом, ціни на освітні та інші 

послуги, що надаються на договірній основі в межах, визначених 

законодавством. 

2.2.7. Відряджати по території України та за її межі співробітників Центру, 

університету та інших організацій, які виконують роботи та послуги для 

Центру, за погодженням з університетом. 

2.2.8. Оплачувати відрядження, в тому числі й закордонні, стажування 

працівникам університету та інших організацій, які виконують роботи і 

послуги для Центру, за рахунок коштів Центру.  

2.2.9. Забезпечувати перебування в Центрі іноземних фахівців та слухачів за 

рахунок власних коштів відповідно до укладених угод. 

2.2.10.  Забезпечувати проживання слухачів в гуртожитках університету за 

рахунок власних коштів. 

2.2.11. Організовувати та проводити наукові, науково-практичні конференції, 

симпозіуми, семінари, виставки, конкурси та олімпіади, у тому числі 

міжнародні. 

2.2.12.  Брати участь у роботі всеукраїнських, міжнародних наукових 

конференціях. 

2.2.13.  Здійснювати міжнародне співробітництво шляхом укладання угод про 

співпрацю, договорів про співробітництво, встановлення прямих зв’язків з 

вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними 

організаціями, фондами та з іноземними юридичними і фізичними особами 

відповідно до законодавства. 

2.2.14.  Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у вигляді організації 

фахової підготовки і стажування  науково-педагогічних працівників. 

2.2.15.  Проводити освітню діяльність, пов’язану з підготовкою іноземних 

слухачів. 

2.2.16.  Входити до складу асоціацій і інших добровільних об’єднань, 

діяльність яких відповідає інтересам Центру і університету. 

2.2.17.  Проводити спільні наукові дослідження та виконувати науково-
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дослідні і дослідно-конструкторські роботи на замовлення юридичних та 

фізичних осіб.  

2.2.18.  Брати участь у створенні спільних з іноземними партнерами 

підприємств, центрів, лабораторій, технопарків тощо. 

2.2.19.  Надавати послуги, пов’язані із підготовкою іноземних громадян в 

Україні. 

2.2.20.  Використовувати валютні та матеріальні надходження для виконання 

статутних завдань. 

2.2.21.  Встановлювати та присвоювати іменні премії Центру. 

2.2.22.  Отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, 

обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, 

підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів. 

2.2.23.  Укладати угоди про спільну діяльність з іншими вищими навчальними 

закладами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її 

межами, бути посередниками між ними при виконанні робіт, що стосуються 

предмету діяльності Центру.  

2.2.24.  За погодженням з ректором університету наймати працівників на 

умовах погодинної оплати, контрактів і інших умовах, передбачених чинним 

законодавством. 

2.2.25.  Вносити корективи в навчальний план і програми з врахуванням 

складу слухачів і строку навчання. 

2.2.26.  Розвивати власну соціальну базу, реконструкцію, капітальний та 

поточний ремонт основних фондів. 

2.2.27.  Користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для 

вищих закладів освіти, у т. ч. їх підрозділів. 

2.2.28.  Користуватись банківськими кредитами і позиками згідно з чинним 

законодавством. 

2.2.29.  Отримувати за результатами акредитації та відповідно до надання 

статусу національного закладу університету додаткові права та пільги, 

передбачені для підрозділів закладів відповідного рівня.  

2.2.30.  Самостійно організовувати навчально-виховний процес в рамках 

нормативних та законодавчих актів. 
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2.2.31.  Створювати курси відповідно до актуальності і запитів системи освіти і 

народного господарства. 

2.2.32.  Формувати та використовувати фонд споживання за всіма джерелами 

фінансування. 

2.2.33.  Виконувати інші дії, які не суперечать чинному законодавству 

України. 

2.2.1. Центр зобов’язаний: 

2.3.1. Дотримуватись вимог Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про мови в Україні»  та інших законодавчих актів чинного законодавства 

України. 

2.3.2. Організовувати і проводити навчально-виховний процес на високому 

навчально-методичному та науковому рівнях.  

2.3.3. Здійснювати залучення науково-педагогічних працівників до робіт, не 

обумовлених трудовим договором, лише за їх згодою або у випадках, 

передбачених законом.  

2.3.4. Не допускати відволікання науково-педагогічних працівників від 

виконання професійних обов’язків, за винятком випадків, передбачених 

законом. 

2.3.5. Забезпечувати безпечні умови провадження освітньої діяльності. 

2.3.6. Дотримуватись договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності та приватними особами, в тому числі і 

зобов’язань за міжнародними угодами. 

2.3.7. Забезпечувати соціальний захист учасників навчально-виховного 

процесу. 

2.3.8. Виконувати норми і вимоги щодо охорони праці, навколишнього 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів. 

2.3.9. Забезпечувати своєчасну оплату праці і сплату податків та інших 

відрахувань згідно з чинним законодавством. 

2.3.10.  Здійснювати оперативну діяльність щодо матеріально-технічного 

забезпечення основних напрямів роботи. 

2.3.11.  Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну 
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звітність згідно з чинним законодавством. 

2.3.12.  Забезпечувати дотримання фінансової дисципліни та збереження 

державного майна. 

3. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДЕКАНА ЦЕНТРУ 

довузівськОЇ підготовки 

3.1. Центр довузівської підготовки  в своїй навчально-виховній, науковій, 

господарській діяльності підпорядковується університету. 

3.2. Повноваження Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка щодо управління Центром визначаються 

чинним законодавством України, Статутом університету та цим Положенням. 

3.3. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка в особі ректора: 

 здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням 

вимог до підготовки абітурієнтів; 

 визначає основні напрямки діяльності Центру; 

 затверджує та вносить зміни до Положення про Центр; 

 здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру; 

 здійснює контроль за дотриманням умов, передбачених рішенням про 

заснування Центру; 

 призначає та звільняє з посади директора Центру; 

 бере участь у формуванні рішень про реорганізацію або ліквідацію Центру. 

3.4. Автономія та самоврядування Центру реалізується відповідно до Статуту 

університету і передбачає право: 

 самостійно визначати форми та види організації навчального процесу 

відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти, форми і механізми 

проведення педагогічних експериментів, спрямованих на впровадження 

інноваційних технологій організації навчального процесу;  

 організовувати і планувати навчально-виховний процес, розробляти 

навчальні плани і програми; 

 формувати професорсько-викладацький склад, персонал підрозділів, що 

безпосередньо підпорядковані Центрові, планувати чисельність 

викладацького та адміністративно-допоміжного персоналу; 
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 представляти ректору на затвердження штатний розпис Центру; 

 наймати працівників на умовах погодинної оплати праці; 

 за погодженням з університетом встановлювати вартість навчання, 

визначати взаємовідносини між Центром і університетом в частині 

використання аудиторного та бібліотечного фондів, комп’ютерної техніки та 

програм, засобів зв’язку, комп’ютерної мережі на договірній основі; 

 формувати кошти своєї діяльності, складати кошторис діяльності Центру, 

штатний розпис, фонд оплати праці; 

 формувати та використовувати фонд споживання за всіма джерелами 

фінансування; 

 надавати додаткові освітні послуги; 

 складати плани прийому слухачів, формувати контингент слухачів на 

кожен навчальний рік на основі заяв, договорів, угод з фізичними особами, 

підприємствами, органами освіти та іншими юридичними особами; 

 за погодженням з університетом організовувати дослідницьку роботу, 

консультаційну, виробничу діяльність; 

 здійснювати розробку навчальних і навчально-методичних матеріалів на 

електронних носіях інформації (СD та в мережі Internet);  

 на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими 

навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;  

 запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

 Центр має право здійснювати інші дії, що не заборонені чинним 

законодавством, за погодженням з університетом. 

3.5. Безпосереднє управління діяльністю Центру здійснює його керівник –

директор. 

3.6. Директор Центру в межах наданих йому повноважень: 

 вирішує питання діяльності Центру, його структуру і штатний розпис за 

винятком тих, що відносяться до компетентності ректора і ради університету. 

Директор підзвітний Раді та ректору університету і організовує виконання їх 

рішень; 

 видає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками 

Центру; 
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 представляє Центр у державних та інших органах, відповідає за результати 

його діяльності перед університетом, Міністерством освіти і науки України; 

 розпоряджається майном і коштами Центру, укладає договори, відкриває 

рахунки в банках за погодженням з університетом; 

 за погодженням з ректором директор приймає на роботу та звільняє з 

роботи працівників Центру; 

 застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до 

дисциплінарної відповідальності порушників трудової дисципліни; 

 визначає функціональні обов’язки працівників; 

 формує контингент осіб, які навчаються в Центрі; 

 відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Центрі; 

 контролює виконання навчальних планів і програм;  

 забезпечує дотримання службової та державної таємниці; 

 здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-

виховної роботи, станом здоров’я, організовує побутове обслуговування 

учасників навчально-виховного процесу та працівників Центру; 

 забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;  

 здійснює контроль за дотриманням вимог з безпеки праці та пожежної 

безпеки. 

Директор Центру відповідає за провадження освітньої та результати фінансово-

господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна. 

Директор діє від імені Центру і представляє його у всіх організаціях і установах 

відповідно до діючого Законодавства. 

Директор Центру призначається ректором університету і може бути звільнений 

з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, Статутом університету 

та цим Положенням. 
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4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі є: 

 науково-педагогічні працівники; 

 особи, які навчаються в Центрі; 

 працівники Центру та педагогічного університету (методисти, інженери, 

лаборанти, завідувачі навчальних лабораторій та інші). 

4.2.  Професорсько-викладацький склад, навчально-допоміжний персонал і 

інші працівники Центру. 

4.2.1. Штатні посади в Центрі встановлюються відповідно до назв посад, 

передбачених діючими схемами посадових окладів університету. 

Чисельність штатного професорсько-викладацького складу Центру визначається 

директором за погодженням з ректором університету. 

Порядок заміщення посад і атестація професорсько-викладацького складу 

Центру, а також їх звільнення встановлюється на умовах, передбачених Статутом 

університету. 

Звільнення штатних працівників Центру проводиться в установленому порядку.  

Час науково-педагогічної, керівної роботи в Центрі зараховується в 

установленому порядку в стаж науково-педагогічної роботи. Спеціалістам народного 

господарства, які прийняті на викладацьку роботу в Центрі, у науково-педагогічний 

стаж зараховується час їх фактичної роботи. 

Навчальний процес в Центрі здійснюється як штатними викладачами Центру, 

так і провідними вченими, майстрами педагогічної справи, вчителями 

загальноосвітніх шкіл, що залучаються на умовах штатного сумісництва і погодинної 

оплати із збереженням за ними заробітної плати за місцем основної роботи. 

Права і обов’язки науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються в 

Центрі,  визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань 

вищої освіти, Статутом університету та цим Положенням 

4.2.2. Права науково-педагогічних працівників: 

 захист професійної честі та гідності; 

 вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених 

навчальних планів і планів науково-дослідних робіт; участь у проведенні 
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науково-педагогічних експериментів в межах, визначених рішеннями вченої 

чи науково-методичної рад педагогічного університету або методичних 

комісій Центрів;  

 проведення наукової роботи; 

 вільний доступ до інформаційного забезпечення, в тому числі через 

електронні носії інформації;  

 визначення робочого часу науково-педагогічних і наукових працівників 

Кодексом законів про працю України. Максимальне навчальне навантаження 

у поточному навчальному році не може перевищувати 240 годин на 

навчальний рік; 

 участь в обговоренні питань діяльності Центру; 

 розробку і внесення пропозицій щодо удосконалення навчальної і науково-

методичної роботи; 

 користування обчислювальною технікою, лабораторіями, кабінетами, 

бібліотекою, читальним залом і іншими навчально-допоміжними підрозділами 

і майном університету; 

 проведення наукової роботи на умовах штатного сумісництва за місцем 

основної роботи або у науково-дослідних організаціях, наукових підрозділах 

університету; 

 участь в установленому порядку у міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних конференціях, симпозіумах, нарадах. 

Науково-педагогічні та наукові працівники мають і інші права, передбачені 

законами. 

4.2.3. Обов’язки науково-педагогічних працівників: 

 постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

наукову кваліфікацію; 

 забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень 

викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної 

спеціальності; 

 дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які 

навчаються в Центрі, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх в 

дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України; 
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 дотримуватися законів, Статуту та правил внутрішнього розпорядку 

педагогічного університету; 

 проводити наукові дослідження, брати участь у впровадженні результатів 

цих досліджень у систему освіти, активно використовувати наукові 

дослідження у навчальному процесі; 

 систематично вивчати, узагальнювати і поширювати передовий 

педагогічний досвід працівників освіти. 

Штатний професорсько-викладацький склад Центру підвищує свою 

кваліфікацію на умовах, встановлених для викладачів і співробітників університету. 

Заміщення вакантних посад, адміністративно-господарського, навчально-

допоміжного персоналу Центру проводиться наказом ректора університету. Права і 

обов’язки адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу 

визначаються посадовими інструкціями і правилами внутрішнього розпорядку 

університету. 

4.3. Права і обов’язки осіб, які навчаються в Центрі. 

Особами, які навчаються в Центрі, є учні та випускники загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

4.3.1. Права осіб, які навчаються в Центрі: 

 вибір форми навчання; 

 безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

 користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету; 

 участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках, конкурсах, представлення 

своїх робіт для публікацій; 

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, організація дозвілля, побуту, 

оздоровлення; 

 надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання; 

 участь в об’єднаннях громадян; 

 обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених 

освітньо-професійною програмою підготовки, робочим та індивідуальним 
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навчальними планами; 

 участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

 безкоштовне користування у педагогічному університеті бібліотекою, 

інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та 

інших підрозділів університету; 

 інформаційне забезпечення, в тому числі через електронні носії 

інформації; 

 канікулярна відпустка тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів 

на навчальний рік. 

Слухачі Центру мають право на забезпечення гуртожитком у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Слухачі, які повністю виконали навчальний план, одержують документ про 

підготовку. 

При невиконанні навчального плану, допущенні грубого порушення правил 

внутрішнього розпорядку, а також при невиконанні умов договору слухач Центру 

відраховується наказом ректора з університету. 

4.3.2. Особи, які навчаються в Центрі, зобов’язані: 

 дотримуватися законів, Статуту та правил внутрішнього розпорядку 

університету та Центру; 

 виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану; 

 активно вдосконалювати професійні знання, уміння і навички, ділові 

якості, підвищувати свій інтелектуальний, політичний і загальнокультурний 

рівень. 

4.4. За рішенням конференції трудового колективу педагогічного університету 

педагогічним, науково-педагогічним працівникам та особам, які навчаються, можуть 

бути надані додаткові права та обов’язки. 
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5. НАВЧАЛЬНА І НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Навчання в Центрі може здійснюватися за такими формами: очно-заочна, денна 

(очна); вечірня; заочна та дистанційна. 

Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними 

формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм 

підготовки слухачів певного освітньо-професійного рівня на основі законодавства 

України. 

Навчальний процес в Центрі здійснюється у таких формах: навчальні заняття, 

навчально-дослідна робота, самостійна робота, індивідуальна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять в Центрі є: лекція; лабораторне, 

практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація. Центром може бути 

встановлено інші види навчальних занять. 

Строки і форми навчання визначаються Центром за погодженням з 

університетом. 

Навчання проводиться за навчальними планами і програмами, затвердженими в 

установленому порядку. 

Центр має право вносити корективи в навчальні плани, програми з урахуванням 

контингенту слухачів і терміну навчання. 

Слухачів зараховують на навчання у Центрі довузівської підготовки наказом 

ректора на основі укладених з Центром договорів (при необхідності проводиться 

співбесіда). 

Відрахування осіб, які навчаються в Центрі, може бути:  

 за власним бажанням,  

 за невиконання навчального плану,  

 за порушення умов договору, 

 за порушення правил внутрішнього розпорядку, 

 в інших випадках, передбачених законодавством. 

Центр має право дозволити особам, які навчаються, переривати навчання у 

зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за 

станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 

відстрочку від неї, навчанням в освітніх і наукових установах іноземних держав 
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тощо).  

Особи, які навчаються в Центрі, можуть бути переведені: 

 з одного напряму підготовки на інший; 

 з однієї спеціальності на іншу. 

Центр може надавати платні послуги, перелік яких затверджено постановами 

Кабінету Міністрів України. 

6. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Здійснення науково-дослідної роботи в Центрі передбачає: 

 ефективне використання наукового потенціалу університету та Центру для 

розв’язання наукових та науково-педагогічних проблем розвитку освіти; 

 підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом активного 

використання результатів науково-методичних досліджень; 

 підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; 

 організацію і впровадження в народну освіту результатів наукових 

досліджень і розробок; 

 вирішення актуальних психолого-педагогічних проблем підготовки 

слухачів Центру довузівської підготовки. 

 

7. МАЙНО І КОШТИ ЦЕНТРУ 

7.1. Матеріально-технічну базу та фінанси Центру складають основні фонди, 

оборотні (спеціальні) кошти, матеріальні і фінансові цінності, вартість яких 

відображається на самостійному балансі, а також інші цінності, що належать на 

правах власності університету. 

7.2. Центр є власником майна: 

 що передане йому різними підприємствами, установами, організаціями у 

власність; 

 одержані доходи; 

 інше майно, що придбане у порядку, який не суперечить законам України. 

7.3. Майно Центру створюється за рахунок власних коштів, отриманих у 

результаті фінансової, господарської діяльності, капіталовкладень минулих періодів, 

а також за рахунок коштів університету, передбачених у Договорі між університетом і 

Центром. 
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7.4. Центр має право на придбання, оренду основних фондів, брати на 

договірній основі з балансу підприємства основні фонди, користуватися тимчасовою 

фінансовою допомогою університету. 

7.5. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів 

держбюджету та коштів юридичних і фізичних осіб: 

 загальний фонд на підготовку фахівців в межах державного замовлення; 

 спеціальний фонд, який формується за рахунок коштів від надання платних 

послуг згідно з вимогами чинного законодавства, а також інших послуг, не 

заборонених чинним законодавством; 

 за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

відповідно до укладених договорів; 

 коштів, отриманих за послуги та роботи, виконані Центром на замовлення 

підприємств, установ, організацій та громадян, в тому числі іноземних; 

 плата за надання додаткових платних послуг відповідно до Постанови про 

затвердження платних послуг, які можуть надаватися державними 

навчальними закладами №38 від 20 січня 1997 р. із змінами та доповненнями; 

 доходів від власних навчально-виробничих і виробничих структур, 

комерційної діяльності, не забороненої чинним законодавством, від надання в 

оренду споруд, обладнання; 

 позики банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на 

депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів; 

 дотацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; 

 валютних надходжень; 

 добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, одержаних від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інших коштів.  

7.6. Бюджетні кошти та кошти спеціального фонду, передбачені цим 

Положенням, повинні використовуватися на відшкодування матеріальних та 

прирівняних до них витрат на виконання робіт (послуг), що відповідають профілю 

Центру, на виплату заробітної плати, створення необхідної матеріально-технічної 

бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу, на 

підтримку фінансово-господарської діяльності відповідно до законодавства України 
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та предмету діяльності Центру.  

7.7. Кошти Центру, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, 

передбаченої його статутними документами, оподатковуються відповідно до вимог 

чинного законодавства.  

 

8. ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ 

8.1. Центр проводить розрахунки вартості навчання керуючись державними 

цінами і тарифами, встановленими Міністерством освіти, університетом, з 

урахуванням коефіцієнта інфляції, а також з фактичних витрат. Враховуючи 

безперервні інфляційні процеси, що проходять в Україні, Центр має право, за 

погодженням з університетом, на встановлення власних цін, тарифів і доплат до них, 

передбачених чинним законодавством і нормативними документами Міністерства 

освіти і інших органів ціноутворення. 

8.2. Центр має право за погодженням з ректоратом встановлювати надбавки на 

вартість за навчання і додаткові послуги відповідно до фактичних витрат. 

8.3. Доходи Центру, які він отримує від надання платних послуг згідно із 

затвердженими нормативно-правовими актами, направляються: 

 на оплату праці, матеріальне заохочення та матеріальну допомогу; 

 на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для 

забезпечення навчально-виховного процесу; 

 на придбання основних засобів для покращення матеріально-технічної 

бази Центру, комп’ютеризації навчального процесу; 

 придбання рухомого та нерухомого майна, не забороненого чинним 

законодавством України; 

 оплати відряджень; 

 інших цілей згідно із законодавством України, у тому числі на розвиток 

Центру та університету. 
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9.ОПЛАТА І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ 

9.1. Оплата праці в Центрі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю 

України, Законом України «Про освіту» за схемами посадових окладів і тарифними 

ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами. 

9.2. Центр має право за погодженням з університетом встановлювати 

передбачені у штатному розписі власні розміри надбавок та доплат  до оплати праці 

згідно з чинним законодавством, нормативними документами і за наявності  коштів. 

9.3. Центр має право за погодженням з університетом і за наявності коштів 

преміювати працівників Центру та університету згідно з “Положенням про порядок 

преміювання працівників Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка”, “Положенням про порядок преміювання професорсько-

викладацького складу  Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка” та надавати матеріальну допомогу працівникам. 

9.4. Центр самостійно здійснює свою фінансово-господарську діяльність за 

рахунок коштів, одержаних з джерел фінансування згідно з предметом діяльності. 

9.5. Тривалість трудового дня і його розпорядок в Центрі, порядок встановлення 

вихідних днів, щорічних відпусток і додаткових відпусток, а також інших питань 

виробничої діяльності визначаються Статутом університету і цим Положенням. 

9.6. Вся робота в Центрі виконується відповідно до норм і правил техніки 

безпеки, пожежної і електробезпеки, а також санітарних норм і правил. 

10. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

10.1. Центр відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України 

«Про Державне казначейство України» та інших нормативно-правових актів, складає 

затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до 

університету, органів Державного казначейства України, Державної податкової 

служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фондів 

соціального страхування. 

10.2. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий 

облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає 

її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право 
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контролю за відповідними напрямами діяльності. 

10.3. Органи, які контролюють діяльність Центру, здійснюють свої 

повноваження в рамках своєї компетенції, яка визначається законодавчими актами 

України, або відповідними контролюючими органами університету. 

10.4. Директор та провідний бухгалтер Центру несуть персональну 

відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності. 

10.5. Аудит діяльності Центру здійснюється згідно з чинним законодавством. 

11. Порядок внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР 

11.1. Зміни та доповнення до Положення про Центр затверджуються Вченою 

радою університету. 

11.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються і погоджуються в 

тому ж порядку, що і саме Положення. 
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