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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка (надалі -  Центр) є правонаступником 
факультету післядипломної освіти як структурного підрозділу Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. Івана Франка (надалі -  Університет) і 
створений відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-112 від 17 
лютого 2009 року.
1.2. Центр не є юридичною особою та діє відповідно до отриманих ліцензій на 
провадження освітньої діяльності. У своїй діяльності Центр керується Конституцією 
України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами та 
підзаконними нормативно-правовими актами України, Статутом Університету, а також 
цим Положенням.
1.3. Центр очолює директор, який прямо підпорядковується ректору Університету і діє на 
підставі відповідного доручення.
1.4. Юридична адреса Центру (код 25247960): 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 
Івана Франка, 24

II. ПРЕДМЕТ, МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Предметом діяльності Центру є:

2.1.1. перепідготовка фахівців на базі освітньо-кваліфікаційногсУ рівня «Спеціаліст», 
«Магістр»;
2.1.2. підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти, педагогічних працівників;
2.1.3. підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації;
2.1.4. створення курсів відповідно до актуальності і запитів системи освіти, системи 
виробничої та невиробничої сфери;
2.1.5. участь у виконанні державних, галузевих і регіональних цільових освітніх програм.

2.2. Основною метою і завданням діяльності Центру є:

2.2.1. забезпечення необхідних умов для організації і здійснення безперервного 
післядипломного навчання з метою одержання другої вищої освіти ОКР «Спеціаліст»;

2.2.2. перепідготовка фахівців з вищою освітою за ліцензованими для Центру 
спеціальностями: зарахування на навчання проводиться на конкурсній основі за 
результатами вступних випробувань у відповідності з напрямом перепідготовки;

2.2.3. підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації з психолого-педагогічних та фахових дисциплін;

2.2.4. підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти, педагогічних 
працівників за ліцензованими для Центру спеціальностями.

III .ПРАВА ЦЕНТРУ

3.1. Відповідно до визначеної мети і завдань Центр має право:

3.1.1. укладати трудові договори з працівниками Університету (професорсько- 
викладацьким складом) на умовах погодинної оплати праці, контрактів та інших умовах, 
передбачених законодавством Університету;
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3.1.2. за погодженням з ректором Університету, відряджати в установи України та за її 
межі співробітників Центру;
3.1.3. за погодженням з ректором Університету, вступати у договірні відносини з 
державними навчальними закладами, а також приватними закладами, організаціями та 
установами, бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт, що відносяться 
до предмету діяльності Центру;
3.1.4. реалізувати свої послуги за цінами, визначеними самостійно або на договірній 
основі, а у випадках, передбачених законодавством України -  за державними цінами, 
погодженими з ректором Університету;
3.1.5. вчиняти інші дії, які не суперечать законодавству України та Статуту Університету.

IV. СТУДЕНТИ І СЛУХАЧІ КУРСІВ ЦЕНТРУ

4.1. Зарахування на навчання студентів або слухачів Центру здійснюється наказом 
ректора за результатами вступних випробувань, на основі оплати за навчання 
юридичними або фізичними особами відповідно до укладених з ними договорів (заяви та 
відповідні документи на навчання в Центр подаються з 20 травня по 26 серпня кожного 
року).

4.2. Студенти і слухачі Центру зобов'язані:

4.2.1. виконувати всі види навчальної роботи згідно з навчальними планами і 
програмами навчальних дисциплін;
4.2.2. активно вдосконалювати професійні знання, уміння і навички, ділові якості, 
підвищувати свій інтелектуальний, політичний і загальнокультурний рівень;
4.2.3. розв'язувати у випускових (дипломних) і курсових роботах конкретні завдання, які 
пов'язані з підвищенням ефективності діяльності системи освіти;
4.2.4. виконувати правила внутрішнього розпорядку Університету і Центру.

4.3. Студенти і слухачі Центру мають право:

4.3.1. користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, бібліотекою, читальними 
залами, комп’ютерними кабінетами, спортивними спорудами, спортивно-оздоровчим 
інвентарем, місцями в гуртожитку;
4.3.2. обирати форму перепідготовки та підвищення кваліфікації, у т.ч. і за 
індивідуальними планами; за відповідним дозволом Центру і ректорату;
4.3.3. вносити пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, поліпшення 
виховної і культурно-масової роботи та житлово-побутових умов.

4.4. Згідно з навчальними планами і програмами навчальних дисциплін, студенти 
Центру можуть проходити педагогічну практику та/або стажування у кращих 
загальноосвітніх закладах як в Україні, так і за кордоном.
4.5. Студенти Центру, які повністю виконали навчальний план і програми з 
перепідготовки, склали державні іспити чи захистили випускову (дипломну) роботу, 
одержують диплом державного зразка. Слухачі Центру, які повністю виконали 
навчальний план, одержують свідоцтво про підвищення відповідної кваліфікації.
4.6. У випадках невиконання навчального плану, неоплата за навчання, неявки на 
заліково-екзаменаційну сесію, а також допущення грубого порушення правил 
внутрішнього розпорядку, студент або слухач Центру відраховується наказом ректора 
Університету з виданням академічної довідки про навчання в Центрі.
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V. ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД, 
НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ І 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ 
ПЕРСОНАЛ ЦЕНТРУ

5.1. Штатні посади в Центрі встановлюються відповідно до назв посад, передбачених 
чинним штатним розписом та схемами посадових окладів Університету.
5.2. Чисельність професорсько-викладацького складу Центру визначається його 
директором за погодженням з ректором Університету відповідно до норм чинного 
законодавства.
5.2.1. Професорсько-викладацький склад кафедр Університету, які забезпечують 
навчальний процес в Центрі, визначається директором Центру за погодженням з 
ректором Університету та проректором з науково-педагогічної роботи з урахуванням 
того, що середньорічний контингент студентів і слухачів, який припадає на одного 
викладача, може бути на 25% нижчий від норм, визначених для вищих навчальних 
закладів, які готують спеціалістів цього профілю, або на погодинній оплаті праці.
5.3. Професорсько-викладацький склад Центру формується з провідних науково- 
педагогічних працівників Університету. Для викладання у Центрі можуть бути 
запрошені вчені інших навчальних, наукових установ та закладів України на умовах 
сумісництва та погодинної оплати праці.
5.4. Дозвіл на погодинну оплату праці викладачам, які забезпечують навчальний процес 
у Центрі, надається наказом ректора Університету.

5.5. Професорсько-викладацький склад Центру має право:

5.5.1. брати участь в обговоренні питань діяльності Центру, розробляти і вносити 
пропозиції щодо удосконалення його навчальної і науково-методичної роботи;
5.5.2. користуватись кабінетами комп’ютерними класами, обчислювальною технікою, 
кабінетами та іншим майном Центру тощо;
5.5.3. брати участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, 
симпозіумах, нарадах.

5.6. Професорсько-викладацький склад Центру зобов’язаний:

5.6.1. забезпечувати високий науково-методичний і професійний рівень проведення 
занять зі студентами та слухачами курсів Центру;
5.6.2. систематично підвищувати свій науково-методичний і теоретичний рівень, 
удосконалювати практичні вміння та педагогічну майстерність;
5.6.3. проводити наукові дослідження, брати участь у впровадженні наслідків цих 
досліджень у систему освіти, активно використовувати наукові дослідження у 
навчальному процесі;
5.6.4. систематично вивчати, узагальнювати і поширювати передовий педагогічний 
досвід працівників освіти.

5.7. Права і обов'язки навчально-допоміжного персоналу Центру визначаються 
правилами внутрішнього розпорядку і посадовими інструкціями Університету.



VI. НАВЧАЛЬНА І НАУКОВО - МЕТОДИЧНА РОБОТА

6.1. Навчання в Центрі проводиться з відривом і без відриву від виробництва. Терміни і 
форми навчання визначаються робочими навчальними планами, календарним 
плануванням, Положенням про вищу школу та наказами ректора Університету.
6.2. Навчання здійснюється за навчальними планами і програмами, затвердженими в 
установленому порядку вченою радою Університету.
6.3. Центр має право вносити корективи до навчального плану і програми з урахуванням 
складу студентів та слухачів і терміну навчання.
6.4. Рівень знань, умінь і навичок студентів та слухачів визначаються на основі 
поточного контролю, семестрових заліків, екзаменів, курсових і дипломних робіт. На 
основі аналізу успішності проводиться корегування навчальних планів, форм і методів 
роботи зі студентами та слухачами...
6.5. Навчальні заняття у Центрі проводяться згідно, затвердженого розкладу у вигляді: 
лекцій, практичних, лабораторних, семінарських занять тощо.
6.6. Успішність студентів (слухачів) Центру визначається оцінками «відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно», «зараховано»,
6.7. У Центрі встановлюються наступні форми контролю знань студентів: контрольна 
робота, рубіжний контроль, колоквіум, залік, курсова робота, екзамен, державний 
екзамен. Для слухачів, що підвищують кваліфікацію, випускова робота, співбесіда, 
залік, курсова робота. Для проведення державних екзаменів створюються державні 
екзаменаційні комісії, голови комісій та їх склад затверджується ректором університету.

VII. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРУ

7.1. Центр здійснює свою діяльність за напрямками:

7.1.1. перепідготовка кадрів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», 
«Спеціаліст», '«Магістр»-
7.1.2. підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації;
7.1.3. підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти, педагогічних працівників.

7.2. Форми та строки навчання студентів Центру:

7.2.1. денна і заочна форми навчання для підготовки ОКР «Спеціаліст» на базі освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» терміном 2-2,5, 3 роки;
7.2.2. денна і заочна форми перепідготовки фахівців з вищою освітою на базі освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», «Магістр» терміном навчання з педагогічною 
освітою 2-2,5 роки, без педагогічної освіті -  2,5-3 роки (згідно з робочими навчальними 
планами,

7.3. За погодженням з ректором Університету Центр:

7.3.1. складає робочі навчальні плани, виходячи з базових спеціальностей Університету і 
затверджує їх на вченій раді університету;
7.3.2. організовує і планує навчально-виховний процес, семестрові сесії та державні 
екзамени, захист курсових і дипломних робіт;
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7.3.3. складає плани прийому слухачів, формує контингент студентів і слухачів на 
кожен навчальний рік на основі заяв, договорів, угод з фізичними та юридичними 
особами, підприємствами та органами освіти.

VIII. МАЙНО І КОШТИ ЦЕНТРУ

8.1. Доходи від основної діяльності Центру спрямовуються на покриття витрат 
передбачених кошторисом, придбання навчальної та наукової літератури, матеріалів для 
навчальних цілей, придбання необхідної оргтехніки та інших сучасних засобів, 
забезпечення відповідних умов для здійснення навчально-виховного процесу, наукових 
досліджень, підготовку і видання навчально-методичної літератури.

8.2. Центр є власником

8.2.1. усього рухомого і нерухомого майна, переданого йому на правах власності 
Університетом, а також іншими підприємствами, установами та організаціями;
8.2.2. одержаних доходів;
8.2.3. іншого майна, що придбане у порядку, який не суперечить законодавству України.

8.3. Джерелами формування майна Центру є:

8.3.1. доходи, одержані від плати студентів та слухачів Центру за навчання;
8.3.2. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і 
громадян (в т.ч. і зарубіжних);
8.3.3. інгтті джерела, не заборонені законодавством України.

IX. ПЛАНУВАННЯ, ЗВІТНІСТЬ, РЕВІЗІЯ ЦЕНТРУ.

9.1. Центр за погодженням з ректоратом здійснює свою навчаЛьно-виховну, наукову і 
господарську діяльність, виходячи з реального запиту системи освіти в рамках цього 
Положення і згідно з чинним законодавством.
9.2. Перспективні плани своєї діяльності за всіма напрямками Центр погоджує з 
ректором Університету.
9.3. Центр веде оперативний облік навчально-виховної роботи (успішність, 
відвідування), статистичну звітність.
9.4. Органи, які контролюють окремі сторони діяльності Центру, діють через ректорат 
Університету і здійснюють свої повноваження в межах своєї компетенції, яка 
визначається законодавчими актами України або відповідними контролюючими 
органами Університету.

X  УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

10.1. Навчально-виховна, наукова і господарська діяльність Центру здійснюється за 
погодженням з ректором Університету, а також проректорами з навчальної та наукової 
роботи/

10.2. Виключною компетенцією ректора університету є:

10.2.1. визначення основних напрямків діяльності Центру;
10.2.2. проведення перевірок і ревізій;
10.2.3. прийняття рішень про притягнення працівників Центру до дисциплінарної 
відповідальності;
10.2.4. узгодження і підписання договорів з юридичними і фізичними особами;
10.2.5. прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію Центру.



10.3. Керівництво поточною діяльністю Центру здійснює його директор.
10.4. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з неї ректором 
Університету.

10.5. Директор Центру:

10.5.1. самостійно вирішує всі поточні питання діяльності Центру, за винятком тих, що 
відносяться до виключної компетенції ректора та вченої ради Університету;
10.5.2. за погодженням з ректором Університету, Приймає на роботу та звільняєпосади 
штатних працівників Центру;
10.5.3. організовує всю роботу Центру і несе повну відповідальність за його стан і 
діяльність;
10.5.4. на підставі виданої ректором Університету довіреності діє від імені Центру, 
представляє його в усіх установах і організаціях;
10.5.6. розпоряджається майном Центру;
10.5.7. за погодженням з ректором Університету підписує договори від імені Центру;
10.5.7. несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Центру.

XI. ОПЛАТА І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ.

11.1. Тривалість робочого дня, його розпорядок у Центрі, а також порядок надання 
вихідних днів, щорічних і додаткових відпусток, виплат заробітної плати та інших 
аспектів діяльності Центру визначаються згідно з КЗпП України, іншими законами та 
підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом, Колективним договором і 
Правилами внутрішнього розпорядку Університету.
11.2. Уся робота в Центрі виконується згідно з дотриманням норм і правил техніки 
безпеки, пожежі гої і електробезпеки, а також санітарних норм і правил.
11.3. Оплата праці в Центрі здійснюється у такому порядку:
11.3.1. оплата праці адміністративного, навчально-допоміжного персоналу Центру 
проводиться відповідно до чинних у університеті тарифів на основі штатного розпису;
11.3.2. оплата праці викладачів, що залучені на договірних умовах з погодинною 
оплатою, проводиться за фактично виконану роботу згідно з загальнодержавними 
тарифами, встановленими Міністерством освіти і науки України за погодинну роботу у 
вищих навчальних закладах.

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ.

12.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) і припинення діяльності 
Центру відбувається рішенням Університету, або’ за рішенням суду у порядку 
встановленому законодавством України.
12.2. У випадку ліквідації Центру створюється ліквідаційна комісія, що діє в складі і в 
порядку згідно з законодавством України.
12.3. У разі ліквідації Центру його майно, що залишається після розрахунків з 
кредиторами, залишається у власності Університету.
12.4. При реорганізації або ліквідації Центру, звільненим працівникам гарантується 
забезпечення їх прав та інтересів відшжцщло законодавства України.
12.5. У випадках реорганізації Ш ^ в ^ Д ^ ^ т а в а  та обов'язки переходять до його 
правонаступника або власника м ^ и ^ ^ н їВ е ^ іш гу .

Директор Центру . '/ІЛ Л Д°Д- Фещенко П.І.


