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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр кар’єрного та професійного розвитку Навчально-наукового інституту 
інноваційної освіти та розвитку (далі Центр КПР) - структурний підрозділ Державного 
університету економіки і технологій (далі Університет), який здійснює: спеціалізоване 
вдосконалення рівня освіти та професійної підготовки, поглиблення, розширення та оновлення 
професійних знань, умінь і навичок; отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше 
освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) та практичного досвіду; підготовку 
громадян України для вступу до Університету, інших навчальних закладів та підготовку 
іноземних громадян для подальшого навчання у закладах вищої освіти України.

1.2. Положення про Центр КПР розроблено на основі законодавства України про 
освіту та Статуту Державного університету економіки і технологій.

1.3. Правовою основою діяльності Центру КПР є закони України «Про освіту» та 
«Про вищу освіту», інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність, 
Статут Університету та це Положення.

1.4. Центр КПР у своїй діяльності підконтрольний директору навчально-наукового 
Інституту та підзвітний Вченій раді Університету.

1.5. Положення про Центр КПР, зміни та доповнення до нього ухвалює Вчена рада 
Університету і затверджує ректор Університету.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ КПР

2.1. Діяльність Центр КПР полягає в наданні освітніх послуг з метою забезпечення 
безперервності та наступності освіти зі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців відповідного освітнього ступеня в Університеті, організації здійснення
доуніверситетської підготовки громадян України та іноземних громадян.

2.2. Завданнями Центру КПР є:
- здійснення освітньої діяльності на рівні, що відповідає державним стандартам вищої

освіти;
- організація ефективного навчального процесу, залучення до нього

висококваліфікованих фахівців та спеціалістів у галузях знань, які відповідають основним 
напрямам підготовки слухачів та студентів;

- забезпечення повноцінного та якісного надання освітніх Послуг, використання новітніх 
навчальних технологій, засобів, прийомів та методів навчання;

- створення належних і сприятливих умов праці для педагогічних і науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують навчальний процес в Університеті та працівників Університету.

2.3. Освітня діяльність Центру КПР здійснюється у наступних формах:
- стажування;
- перепідготовка фахівців, які мають базову або повну вищу освіту;
- підвищення кваліфікації (розширення профілю) викладачів вищих навчальних закладів, 

шкіл, ліцеїв, гімназій;
- вивчення та вдосконалення іноземних мов студентами, працівниками Університету, 

іншими особами;
- підвищення психологічної компетенції, організація тренінгів;
- проведення курсів для педагогічних працівників, які працюють з дітьми із особливими 

потребами;
- організація діяльності Університету Третього віку;
- навчально-консультаційні курси та інша допомога підприємствам, організаціям і 

окремим громадянам на договірній основі;
- сприяння військовим га іншим спеціалістам у їхній перекваліфікації;
- здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю;
- курсова підготовка громадян України для вступу до Університету;
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- мовне навчання, тестування іноземних громадян для визначення рівня володіння ними 
українською мовою;

- додаткова підготовка іноземних громадян для їх майбутніх навчальних програм, 
підвищення мовної кваліфікації фахівців іноземних держав;

- організація та проведення програм/шкіл з українознавства для іноземних громадян;
- надання інших освітніх послуг на платній основі згідно і законодавством України.
2.4. Структура Центру КПР обумовлена його метою та завданнями.

З . УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ КПР

3.1. Центр КПР підпорядковується директору Навчально-наукового інституту 
інноваційної освіти та розвитку.

3.2. Роботу Центру КПР координує директор Навально-наукового інституту інноваційної 
освіти та розвитку.

3.3. Структура Центру КПР визначається директором Навчально-наукового інституту 
інноваційної освіти та розвитку, виходячи з необхідності виконання функцій, та затверджується 
ректором Університету.

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА ВИХОВНА РОБОТА

4.1. Освітній процес в Центрі КПР забезпечують кафедри Університету. 
Викладання навчальних дисциплін здійснюють науково-педагогічні працівники 
Університету та, в окремих випадках, провідні науковці і спеціалісти, залучені Інститутом 
до викладацької діяльності,

4.2. Навчання в Центрі КПР Інституту базується на розроблених та затверджених 
Українським центром оцінювання якості освіти програмах загальноосвітніх предметів для 
складання зовнішнього незалежного оцінювання та розроблених профільними кафедрами 
Університету освітніх програмах курсової підготовки, затверджених на засіданнях 
відповідних кафедр та на Вченій Раді Університету.

4.3. Термін навчання студентів (слухачів) визначається навчальними планами.
4.4. Організацію навчально-методичної та виховної роботи здійснює Центр КПР.

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу в Центрі КПР є педагогічні та науково- 
педагогічні працівники; особи, які навчаються в Центрі КПР (слухачі, студенти).

5.2. Склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес 
формується Центром КПР відповідно до його завдань, потреб та освітніх програм на підставі 
пропозицій і рекомендацій відповідних кафедр Університету.

5.3. Студентами (слухачами) Центру КПР є:
- особи, які проходять підготовку та перепідготовку для отримання спеціальності на 

основі здобутого раніше освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) та практичного 
досвіду;

- особи, які здійснюють підвищення кваліфікації (розширення профілю), стажування на 
підставі державного замовлення, угод (договорів), укладених з юридичними та фізичними 
особами;

- особи, що проходять спеціалізацію;
- іноземні громадяни, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів України;
- іноземні громадяни, які бажають покращити володіння українською мовою;
- учні випускних класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, які готуються до 

вступу до Університету;
- особи, які навчаються на курсах Центру КПР.
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5.4. Особи, які пройшли конкурсний відбір і/або виконали взяті на себе зобов’язання
(уклали договори) щодо сплати вартості навчальних послуг, зараховуються наказом ректора 
’Університету студентами (слухачами) Центру КГГР.

5.5. Студенти (слухачі) Центру КПР мають право
- отримувати якісні навчально-освітні послуги відповідно до встановлених стандартів 

вищої освіти;
- користуватися навчально-методичною, науковою та матеріально- технічною базою 

Університету та Інституту;
- брати участь в обговоренні питань удосконалення навчально- виховного процесу;
- інші права, передбачені Договором про навчання.
5.6. Студенти (слухачі) Інституту зобов’язані:
- дотримуватись вимог законодавства. Статуту Університету, Правил внутрішнього 

розпорядку Університету та цього Положення;
- своєчасно вносити плату за отримання освітньої послуги в розмірах та у терміни, 

встановлені Центром КПР відповідно до умов укладеного договору;
- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.
5.7. Слухачі, які успішно пройшли стажування або спеціалізацію чи розширили 

профіль (підвищили кваліфікацію), опанували обраний курс отримують відповідний документ 
(свідоцтво, довідку, сертифікат) про освіту.

Слухачі, які завершили курсову підготовку та успішно склали випускний іспит, 
отримують свідоцтво про закінчення відповідних курсів.

5.8. Працівникам Центру КПР надаються гарантії, встановлені законодавством 
України, Статутом Університету та цим Положенням.

5.9. Оплата праці працівників Центру КПР здійснюється відповідно до умов та 
порядку, встановленого для закладів вищої освіти, на підставі законів України та трудового

6.1. Джерелами фінансування Центру КПР є оплата вартості освітніх послуг 
фізичними та юридичними особами, спонсорські надходження, а також кошти, отримані з 
інших джерел, не заборонених законодавством України.

6.2. Університет надає Центру КПР необхідні приміщення, аудиторний фонд, 
навчальне обладнання та інше майно, необхідне для забезпечення його діяльності, та, за 
наявності, місця у гуртожитку для проживання студентів (слухачів).

7.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру КПР приймає Вчена рада 
Університету.

7.2. Положення про Центр розглядається та затверджується Вченою радою Університету. 
Положення набуває чинності за наказом ректора Університету •

7.3. Зміни та доповнення до Положення розглядаються і затверджуються Вченою радою 
Університету. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності за наказом ректора 
Університету

договору.

6 МАЙНОВІ ПРАВА ЦЕНТРУ

7 РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ КПР

ПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної, 
навчальної роботи та міжнародних зв’язків 
Проректор з науково-педагогічної та виховно 
Начальник юридичного відділу

В.о. директора Катерина СЛЮСАРЕНКО.


