


 

 

керівника Центру може бути призначена особа, яка має вищу освіту та стаж 

роботи не менше 5 років.  

1.6. На період відсутності керівника Центру, його обов’язки виконує 

інша особа призначена наказом ректора Університету, яка набуває права і несе 

відповідальність за виконання посадових обов’язків. 

1.7. Структура та штат Центру затверджується ректором Університету 

за поданням керівника Центру у межах загальної чисельності працівників та 

фонду заробітної плати. 

1.8. Надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців за 

акредитованими напрямами згідно Ліцензії Університету, підготовка на 

короткострокових курсах, семінарах, тренінгах та інші види освітніх послуг 

здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, 

що належать до державної і комунальної форми власності». 

1.9. Центр використовує наукову, матеріально-технічну і навчально-

виробничу базу Університету. 

1.10. Центр звітує про свою діяльність перед Вченою радою 

Університету. 

1.11. Прийом слухачів у Центр проводиться за відповідними договорами 

між Університетом та юридичними або фізичними особами. 

1.12. Освітній процес у Центрі організовується протягом календарного 

року у відповідності з вимогами замовника та затвердженими програмами 

підвищення кваліфікації. 

1.13. Навчання у Центрі здійснюється на контрактній основі за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб. 

1.14. Навчання на курсах (підвищення кваліфікації) здійснюється за 

денною, вечірньою, заочною та дистанційною формами здобуття освіти. Форми 

здобуття освіти можуть поєднуватись відповідно до Законів України "Про 

освіту", "Про вищу освіту". Форми здобуття освіти встановлюються залежно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
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від складності навчальних програм, їх мети та змісту з урахуванням потреб 

замовника. 

1.15. Навчальні плани та тематичні програми курсів підвищення 

кваліфікації та сертифікаційних програм розробляється кафедрами та іншими 

структурними підрозділами Університету. Якщо навчання здійснюється за 

замовленням юридичної організації, навчальні плани та програми визначаються 

договором між замовником та Університетом. 

1.16. Оплата роботи викладачів, які працюють у Центрі, чи залучаються 

Центром до проведення занять, проводиться погодинно у розмірі 

встановленому законодавством. 

1.17. До роботи на курсах підвищення кваліфікації залучаються науково 

– педагогічні працівники кафедр або співробітники структурних підрозділів, що 

розробляли відповідні програми підвищення кваліфікації. Пріоритет в виборі 

науково – педагогічних працівників для проведення освітнього процесу на 

курсах підвищення кваліфікації мають кафедри, факультети, структурні 

підрозділи, що забезпечили наявність контингенту. Кількість викладачів 

залучених до проведення курсів підвищення кваліфікації за кожною окремою 

програмою залежить від кількості аудиторних годин та форми здобуття освіти. 

1.18. Центр має круглу печатку і штамп з назвою Центру. 

1.19. Права та обов’язки співробітників Центру визначаються 

посадовими інструкціями, затвердженими ректором Університету відповідно до 

чинного законодавства України. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Основною метою діяльності Центру є задоволення індивідуальних 

потреб людини, незалежно від віку, в особистому професійному зростанні, 

забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня 



 

 

професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати 

свої функції. 

2.2. Центр має створювати умови для безперервності та наступності 

освіти, сприяти задоволенню інтересів громадян у постійному підвищенні 

професійного рівня, запобігати недоцільним витратам продуктивних сил 

засобами оновлення і корекції професійної підготовленості фахівців до 

змінюваних умов духовно-інтелектуального та матеріального виробництва, 

кон’юнктури ринку праці, виступати засобами їх соціального захисту та 

забезпечувати потреби суспільства у висококваліфікованих, 

конкурентноспроможних фахівцях.  

2.3. Центр повинен забезпечувати набір слухачів та сприяти набору 

студентів до університету на контрактній основі, співпрацюючи з 

підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами та у випадках, 

передбачених чинним законодавством, за державним замовленням. 

2.4. Основними завданнями діяльності Центру є:  

- спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи 

шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь і 

навичок; 

- організації та проведення курсів різної фахової спрямованості з 

підготовки у встановленому порядку та підвищення кваліфікації фахівців, а 

також семінарів, тренінгів, консультацій тощо (з безпосередньою організацією 

на базі Центру та на базі інших структурних підрозділів Університету);  

- організації курсів для проведення додаткових занять для слухачів з 

окремих дисциплін понад обсяги встановлені навчальними планами та 

програмами;  

- розробка робочих планів і програм на основі типових навчальних планів 

і програм, які затверджуються в установленому порядку;  

- формування контингенту слухачів Центру з урахуванням потреб ринку 

праці та потреб замовлень підприємств, установ, організацій;  



 

 

- здійснення у встановленому порядку професійного навчання 

незайнятого населення.  

2.5. Функції Центру визначаються та реалізуються відповідно до його 

основних завдань. 

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

3.1. Надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців за 

акредитованими напрямами - створення системи підготовки фахівців, яка є 

менш інерційною порівняно з традиційними підходами до навчання; здатна 

реагувати на швидкі зміни соціально-економічних і технологічних умов; має 

безпосередній двосторонній зв’язок із практикою; сприяє формуванню 

контингенту, який здатний критично оцінювати пропоновані інновації і може 

безпосередньо брати участь у їх апробації, розвитку і реалізації; забезпечення 

умов для постійного підвищення кваліфікації фахівців, безперервного розвитку 

потенціалу кожного спеціаліста, його інтелектуального та загальнокультурного 

рівня, отримання професійно необхідних знань та вмінь; упровадження гнучкої 

системи безперервної освіти та самоосвіти громадян, забезпечення освіти 

дорослих упродовж всього життя. 

3.2. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників - набуття нових знань, формування нових професійних компе- 

тентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно- 

управлінській діяльності; набуття навичок професійної діяльності відповідно до 

європейських і корпоративних стандартів якості вищої освіти; засвоєння 

інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; набуття досвіду 

формування змісту навчання з урахуванням потреб ринку праці; вивчення 

новітніх педагогічних методик, сучасних виробничих технологічних процесів, 

прогресивних методів управління, досягнень науки і техніки, перспектив їх 

розвитку та впровадження в освітній процес; застосування інноваційних 

технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, 



 

 

індивідуалізацію, запровадження дистанційних та інформаційно-

комунікативних технологій навчання; розвиток інноваційного мислення, 

творчої ініціативи, реалізація принципів неперервності освіти. 

3.3. Професійна атестація осіб, які мають намір провадити 

діяльність із виконання робіт (надання послуг) у сфері забезпечення 

енергетичної ефективності будівель обстеження інженерних систем - участь 

в державній програмі по впровадженню положень Закону України «Про 

енергетичну ефективність будівель»; участь в створенні Національної бази 

фахівців які мають намір провадити діяльність із виконання робіт (надання 

послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель; участь в 

створенні Національної бази фахівців які мають намір провадити діяльність із 

виконання робіт (надання послуг) у сфері обстеження інженерних систем; 

обмін досвідом та пропагування енергозберігаючих технологій в Запорізькій 

області та України в цілому. 

3.4. Підготовка, організація та проведення сертифікаційних 

програм, спрямованих на отримання, оновлення та розширення знань, 

формування нових професійних компетентностей, засвоєння інноваційних 

технологій, форм і методів роботи у сучасних умовах. 

3.5. Інші види освітніх послуг, що здійснюється відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 

освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності». 

 

4. ФУНКЦІЇ 

 

Центр забезпечує:  

4.1. Організацію навчальної роботи зі слухачами Центру.  



 

 

4.2. Підготовку договорів з юридичними та фізичними особами на 

навчання, які укладаються з цими особами від імені університету, за підписом 

ректора. 

4.3. Ведення необхідної навчальної документації.  

4.4. Підготовку фінансових документів на оплату праці викладачів, які 

залучаються до проведення занять у Центрі та співробітників Центру. 

4.5. Проведення роботи по формуванню контингенту слухачів. 

4.6. Контроль за проведенням занять у Центрі відповідно з розкладом. 

4.7. Підготовку проектів наказів та розпоряджень, що стосуються роботи 

Центру. 

4.8. Своєчасне подання звітів про роботу Центру. 

4.9. Надання консультаційної, інформаційної та практичної допомоги 

слухачам Центру. 

4.10. Оперативний аналіз ринку праці, здійснення постійного пошуку 

замовників, проведення роботи з органами державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування з питань участі і виконання загальнодержавних, 

регіональних та місцевих програм, які потребують тісної взаємодії з державною 

службою зайнятості, участь у міжнародних проектах. 

4.11. Розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах, 

офіційному веб-сайті Університету, веб-сайті Центру. 

4.12. Ведення номенклатури справ. 

4.13. Підготовка та передача до архіву документів. Ведення та зберігання 

документів суворої звітності. Ведення документів з охорони праці та техніки 

безпеки. 

4.14. Зберігання печатки і штампів Центру. 

5. ПРАВА 

 

Для забезпечення реалізації функцій Центр має право:  



 

 

5.1. Залучати до викладацької роботи фахівців з інших закладів освіти, 

організацій, підприємств та установ на умовах договору цивільно-правового 

характеру та погодинної оплати праці. 

5.2. Шляхом укладання трудових угод залучати до формування 

контингенту слухачів, організаційної та методичної роботи співробітників 

університету, інших установ, організацій, закладів та підприємств. 

5.3. Використовувати для освітнього процесу можливості інтелектуальної 

та матеріально – технічної бази Університету. 

5.4. Готувати договори з юридичними та фізичними особами, що 

стосуються навчальної, фінансової та господарської діяльності Центру. 

5.5. Вести листування і здійснювати взаємодію з підприємствами, 

організаціями, закладами. 

5.6. Розробляти план роботи Центру, зміст робочих навчальних планів 

підготовки, графік навчального процесу, розклад навчальних занять для 

наступного їх затвердження у встановленому порядку. 

5.7. Контролювати виконання графіку освітнього процесу та розкладу 

навчальних занять, які проводяться зі слухачами Центру. 

5.8. Контролювати дотримання слухачами Центру Правил внутрішнього 

розпорядку. 

5.9. В установленому порядку оскаржувати накази та інші організаційно-

розпорядчі акти адміністрації Університету. 

5.10. Для забезпечення організації своєї діяльності працівники Центру 

зобов’язані:  

5.10.1 Проводити щорічне планування роботи Центру. 

5.10.2. Готувати щорічний звіт про діяльність Центру. 

5.10.3. Подавати службові та доповідні записки, проекти наказів 

відповідним посадовим особам, що стосуються фінансової та навчально-

виховної роботи Центру. 

5.10.4. Готувати необхідні фінансові документи щодо оплати праці 

викладачів та співробітників Центру. 



 

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Співробітники Центру несуть відповідальність за: 

6.1 Несвоєчасне і неякісне виконання покладених на Центр обов’язків і 

функцій згідно з даним Положенням, наказів і розпоряджень ректора 

Університету. 

6.2 Несвоєчасне і неякісне проведення освітнього процесу, 

недотримання стандартів освітньої діяльності. 

6.3 Порушення прав і академічних свобод слухачів та працівників 

Центру. 

6.4 Незабезпечення безпеки життєдіяльності і здоров’я слухачів 

упродовж освітнього процесу та працівників Центру під час виконання ними 

своїх службових обов’язків. 

6.5 Незбереження майна Університету, документів суворої звітності, 

печатки і штампів Центру. 

6.6 Необ’єктивність і несвоєчасність подання статистичної звітності та 

інших даних до МОНУ, органів місцевого самоврядування та керівництву 

Університету. 

6.7 Неефективну організацію праці та недотримання трудової 

дисципліни працівниками Центру. 

6.8 Порушення вимог Законів України «Про запобігання корупції», 

«Про захист персональних даних» та іншого антикорупційного законодавства. 

6.9 Недотримання вимог Закону України «Про функціонування 

української мови як державної» щодо використання державної мови у 

професійній сфері. 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

 

7.1. Центр взаємодіє з ректоратом, факультетами ЗНУ, зі структурними 

підрозділами Університету: юридичним відділом, навчальним відділом, 
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