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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 1.1.  Мета створення Центру з підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців робітничих професій на рівні кваліфікаційних вимог до 
професійно-технічного навчання (далі – Центр) – забезпечення реалізації потреб 
людини у професійно-технічній освіті, оволодінні професіями та спеціальностями 
відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я, здатності до професійної 
мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в техніці, технологіях, системах 
управління та організації праці в умовах ринкової економіки і зростаючої 
інформатизації суспільства. 
 1.2.  Діяльність Центру керується Законами України «Про професійно-технічну 
освіту», «Про освіту», Постановами Кабінету Міністрів України  «Про затвердження 
Положення про професійно-технічний навчальний заклад» (№ 1240 від 05.08.1998 р.), 
«Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» (№ 1135 від 
17.08.2002 р.), «Про впровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних 
досягнень учнів» (№ 459 від 14.06.2001 р.), «Про впровадження державних стандартів 
професійно-технічної освіти» (№ 632 від 23.08.2006 р.), «Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 
форм власності» (№ 796 від 27.06.2010 р.), Статутом Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, цим Положенням та іншими 
законодавчими і нормативними документами з питань освіти, рішеннями, що мають 
чинність в університеті. 

1.3.  Центр створюється на базі Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка (далі – університет). 

 
2. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ 

 
 

 2.1.  Координація діяльності факультетів і кафедр з організації та підготовки 
фахівців робітничих професій на рівні кваліфікаційних вимог до професійного 
навчання. 
 2.2.  Координація діяльності факультетів і кафедр з організації та перепідготовки 
фахівців робітничих професій на рівні кваліфікаційних вимог до професійного 
навчання. 
 2.3.  Координація діяльності факультетів і кафедр з організації та підвищення 
кваліфікації фахівців робітничих професій на рівні кваліфікаційних вимог до 
професійного навчання. 

2.4.  Забезпечення умов підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців робітничих професій на рівні кваліфікаційних вимог до професійного 
навчання на факультетах університету. 

2.5.  Проведення кон’юктурних досліджень ринку надання освітніх послуг у 
системі професійної освіти. 

 
 

3. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ 
 
  

3.1.  Підготовка висококваліфікованого поповнення трудових ресурсів із числа 
студентів закладів вищої освіти та випускників загальноосвітніх шкіл, професійно-
технічних училищ. 



3.2.  Перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників різних галузей. 
3.3.  Формування у робітників необхідних економічних знань, комп’ютерної 

грамотності, вмінь і навичок роботи в комп’ютерних мережах, роботи із системами 
електронного документообігу тощо. 

3.4.  Оволодіння новими високоефективними технологіями навчання та їх 
розповсюдження на інші типи вищих професійно-технічних закладів освіти. 

3.5.  Вибір форм і методів навчання. 
3.6.  Розробка навчальних планів і програм на основі начальних планів і 

програм, затверджених Міністерство освіти і науки України. 
3.7. Здійснення професійного навчання студентів закладів вищої освіти та 

випускників загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних училищ різних типів. 
3.8.  Забезпечення належної якості професійного навчання та виховання 

слухачів. 
3.9.  Забезпечення виконання вимог кваліфікаційних характеристик навчальних 

планів і програм. 
3.10. Ведення нормативної документації щодо підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців робітничих професій на рівні кваліфікаційних вимог 
до професійно-технічного навчання. 

 
4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ 

 
4.1.  Центр є структурним підрозділом університету, який утворюється за 

рішенням вченої ради університету та діє відповідно до наказу ректора. 
4.2.  Центр безпосередньо підпорядковується ректору університету. 
4.3.  Адміністративне та організаційно-методичне керівництво діяльністю Центру 

здійснює керівник, який призначається і звільняється наказом ректора університету за 
рішенням вченої ради університету. 

4.4.  В компетенції керівника Центру входять такі питання: 
– визначення основних напрямів діяльності; 
– внесення пропозицій до даного Положення; 
– забезпечення раціонального добору і розстановки необхідних кадрів. 
4.5. Центр працює у взаємодії з факультетами, кафедрами, навчально-

методичним і науковим відділами, відділом кадрів, бухгалтерією та іншими 
структурними підрозділами університету. 

 
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
5.1.  Центр функціонує за трьома напрямами: 
– освітня діяльність у сфері підготовки фахівців робітничих професій на рівні 

кваліфікаційних вимог до професійного навчання; 
– освітня діяльність у сфері перепідготовки фахівців робітничих професій на 

рівні кваліфікаційних вимог до професійного навчання; 
– освітня діяльність у сфері підвищення кваліфікації фахівців робітничих 

професій на рівні кваліфікаційних вимог до професійного навчання. 
5.2.  Педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну 

професійну освіту, професійно-педагогічну підготовку, моральні якості та фізичний 
стан яких дають змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника. 



5.3.  Вимоги до науково-педагогічних і педагогічних працівників визначаються 
кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. 

5.4.  До педагогічної роботи у Центрі можуть залучатися фахівці з виробництва, 
викладачі професійно-технічних і вищих закладів освіти, вчені на умовах сумісництва 
чи погодинної оплати, встановленої згідно чинного законодавства. 

5.5.  Права, обов’язки та соціальні гарантії науково-педагогічних і педагогічних 
працівників визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну 
освіту», іншими законодавчими та нормативними актами. 

5.6.  Права, обов’язки, відповідальність та соціальний захист слухачів 
визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», 
Статутом університету, Положенням про Центр підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців робітничих професій, іншими законодавчими та 
нормативними актами. 

 
6. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ 

 
6.1.  Координатори (відповідальні) з підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців робітничих професій в межах факультетів призначаються 
керівником Центру. 

6.2.  Керівник Центру: 
– відповідає за якість та ефективність роботи з усіх напрямів; 
– видає в межах своєї компетенції розпорядження і контролює їх виконання; 
– звітує про свою роботу перед ректоратом університету. 
 

7. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ 
 

7.1.  Центр не є юридичною особою і не має самостійного балансу. 
7.2.  Центр розпочинає діяльність за умови наявності матеріально-технічної, 

навчально-методичної бази, науково-педагогічних і педагогічних працівників. 
7.3.  Оплата праці, оплата за енергоносії та інші витрати здійснюється за кошти 

слухачів відповідно до планової калькуляції та кошторису витрат. 
7.4. Для організації навчання слухачів використовуються навчальні площі, що 

належать університету. Матеріально-технічна база є власністю Університету. 
7.5. Для забезпечення освітнього процесу з підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців робітничих професій на рівні кваліфікаційних вимог 
до професійно-технічного навчання використовуються такі навчальні площі: 

– лекційні аудиторії; 
– комп’ютерні лабораторії; 
– навчально-виробничі майстерні тощо. 
Навчальні кабінети та лабораторії повинні бути обладнані відповідними 

засобами навчання. 
7.6.  Приміщення і споруди обладнуються та експлуатуються згідно вимог 

охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 
 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ 
 

8.1.  Контроль за діяльністю Центру здійснюється з метою забезпечення якості 
професійно-технічної освіти та надання освітніх послуг. 

8.2.  Контроль за діяльністю Центру підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців робітничих професій покладається на проректорів.  



 
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
На Центр покладено відповідальність за такі дії як:  
9.1.  Невиконання або неналежне виконання завдань, передбачених даним 

Положенням. 
9.2.  Недотримання вимог чинного законодавства та локальних нормативно-

правових актів, що регламентують діяльність Центру з питань підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців робітничих професій.  

 
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

 
10.1.  Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або 
ліквідацію Центру приймається вченою радою університету. 

10.2. Під час реорганізації Центру його права, обов’язки та майно переходять до 
правонаступника, що визначається засновником. 

 
  


