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1. Загальні положення
1.1. Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту 

Національного транспортного університету і є документом, який регламентує діяльність 
Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і 
спеціалістів Національного транспортного університету ( далі ЦПК ППС НТУ). 

1.2. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних 
працівників і спеціалістів є структурним підрозділом НТУ і забезпечує підготовку, 
перепідготовку, надання другої вищої освіти, підвищення кваліфікації фахівців. 

1.3. Основними напрямками діяльності Центру підвищення кваліфікації, 
перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів Національного 
транспортного університету є: 

1.3.1. Підготовка згідно з потребами фізичних і юридичних осіб висококваліфікованих 
фахівців. 

1.3.2. Перепідготовка, надання другої вищої освіти та підвищення кваліфікації кадрів за 
новими перспективними напрямками науки, техніки, економіки, технології, організації 
виробництва і управління. 

1.3.3. Підготовка фахівців за курсовою формою навчання. 
1.3.4. Надання другої вищої освіти студентам університету та інших навчальних 

закладів. 
1.3.5. Підготовка громадян України до вступу в Національний транспортний 

університет: 

 довготривалі вечірні підготовчі курси;

 довготривалі заочні підготовчі курси;

 довготривалі підготовчі курси вихідного дня;

 інтенсивні підготовчі курси;
1.3.6. Підготовка до вступних випробувань з іноземної мови для отримання наступного 

освітньо-наукового ступеня. 
1.3.7. Підвищення кваліфікації викладачів автошкіл та СПТУ. 
1.3.8. Підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів (університетів, 

інститутів, коледжів, технікумів) незалежно від відомчої підпорядкованості. 
          1.3.9. Стажування викладачів закладів вищої освіти України та наукових співробітників 
наукових установ та організацій України; викладачів іноземних закладів вищої освіти та 
наукових співробітників іноземних та наукових установ та організацій.

 
1.3.10. Підготовка та перепідготовка фахівців з охорони праці та навколишнього
середовища. 

1.3.11. Підготовка та перепідготовка фахівців на рівні користувачів засобами 
обчислювальної техніки. 

1.3.12. Підготовка фахівців за програмами поглибленого вивчення іноземних мов. 
1.3.13. Підготовка і перепідготовка робітників за програмами відповідного професійного 

спрямування (водіїв для міжнародних перевезень, майстрів, лаборантів, контролерів якості 
нафтопродуктів і т.і.) 

1.3.14. Підготовка і перепідготовка фахівців, зайнятих сертифікацією продукції і 
послуг, оцінюванням землі та майна, управлінням якістю. 

1.4. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних 
працівників і спеціалістів Національного транспортного університету здійснює підготовку 
фахівців за освітнім ступенем бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційними рівнем 
спеціаліст. 
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1.5. ЦПК ППС НТУ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства 
України. 

1.6. ЦПК ППС НТУ працює на умовах госпрозрахунку та держзамовлення. 
1.7. ЦПК ППС НТУ несе відповідальність за : 
1.7.1. Дотримання вимог Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та інших 

законодавчих актів. 
1.7.2. Дотримання державних стандартів освіти. 
1.7.3. Забезпечення необхідних умов здійснення освітньої діяльності. 
1.7.4. Дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності та громадянами.  
1.8. ЦПК ППС НТУ самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в 

межах прав, передбачених Положенням про Національний транспортний університет, 
даним Положенням, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” іншими 
законодавчими актами. 

 
2. Завдання, права і обов’язки Центру підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів Національного 
транспортного університету 

2.1. Освітніми завданнями ЦПК ППС НТУ є: 
2.1.1. Забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня 

викладання навчальних дисциплін, необхідного для отримання особою якісних освітніх 
знань відповідної спеціальності. 

2.1.2. Провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, методичну, 
наукову, виховну діяльність. 

2.1.3. Формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, 
відповідальності, взаємоповаги у стосунках між студентами, викладачами, працівниками. 

2.1.4. Забезпечення виконання умов контрактів та інших угод на підготовку та 
перепідготовку фахівців. 

2.1.5. Інформування студентів і слухачів про стан справ, який має місце на ринку 
праці.  

2.1.6. Доуніверситетська підготовка громадян України на підготовчих курсах за 
вечірньою формою навчання та вихідного дня. 

2.1.7. Підвищення кваліфікації фахівців та перепідготовка кадрів. 
2.1.8. Надання другої вищої освіти. 
2.2. ЦПК ППС НТУ для здійснення постановлених перед ним завдання має право: 
2.2.1. Розробляти та запроваджувати програми навчально-методичної діяльності. 
2.2.2. Готувати фахівців за замовленням фізичних і юридичних осіб, а також при 

потребі за держзамовленням. 
2.2.3. Залучати до навчально-виховного процесу вчених і науковців, працівників 

вищих навчальних закладів, установ і організацій. 
2.2.4. Укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і 

організаціями для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства. 
2.2.5. Розвивати навчально-методичну базу. 
2.2.6. Вступати у договірні стосунки з юридичними і фізичними особами для 

підготовки фахівців,  спільно визначати вартість навчання  у залежності від фактичних 
витрат. 
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3. Структура Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення 

керівних працівників і спеціалістів НТУ 
3.1. Структура ЦПК ППС НТУ затверджується ректором НТУ за поданням 

директора центру. 
3.2. Очолює ЦПК ППС НТУ директор Центру підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів НТУ. 
 

4. Управління Центром підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
удосконалення керівних працівників і спеціалістів 

 4.1. Управління ЦПК ППС НТУ здійснює директор центру, який призначається 
ректором університету. 

4.1.1. В своїй роботі директор ЦПК ППС НТУ підпорядковується ректору 
університету та проректорам згідно з розподілом їх функціональних обов’язків. 

4.1.2. Директор може бути звільнений з посади на підставах, визначених трудовим 
законодавством, а також за порушення Статуту університету, цього порушення умов 
контракту. 

4.1.3. Директор зобов’язаний: 

 Забезпечувати виконання наказів та розпоряджень Кабінету міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України та ректора НТУ з питань якісної підготовки фахівців 
освітніх рівнів: бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня ״спеціаліст״, 
координацію запровадження в навчальний процес освітніх програм спеціальностей 
Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, а також варіативних 
компонентів спеціалізацій. 

 Здійснювати особисте керівництво навчального виховання в Центрі підвищення 
кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів.  

 Проводити в життя навчальні плани і програми, здійснювати контроль за 
виробничою роботою та практикою студентів. 

 Керувати складанням розкладу навчальних занять і здійснювати контроль за його 
виконанням. 

 Організовувати контроль за самостійною роботою студентів, а також проведенням 
екзаменів і заліків; переводити студентів з курсу на курс, допускати студентів до здачі 
державних екзаменів та захисту дипломних проектів (робіт). 

 Відвідувати лекції та заняття, які проводять викладачі Центру підвищення 
кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів. 

 Керувати роботою по підвищенню кваліфікації професорсько – викладацького 
складу. 

 Керувати роботою Ради Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, 
удосконалення керівних працівників і спеціалістів, організовувати та проводити науково-
методичні наради та конференції. 

 Приймати участь у роботі Екзаменаційної комісії. 

 Приймати участь у роботі приймальної комісії. 

 Приймати участь у перевірці знань з охорони праці працівників Центру підвищення 
кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів. 
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4.2. Для вирішення основних питань діяльності ЦПК ППС НТУ створюються 
робочі та дорадчі органи. 

4.3. Дорадчий орган – навчально-методична рада центру. 
4.4.Основними функціями навчально-методичної ради ЦПК ППС НТУ є: 

 Організація навчально-методичної та виробничої діяльності; 

 Формування напрямків розвитку і діяльності центру; 

 Формування переліку спеціальностей та обсягів підготовки фахівців; 
4.5. Рішення навчально-методичної ради набирає чинності після його затвердження 

розпорядженням директора центру. 
 

5. Організація навчального процесу 
5.1. Порядок організації навчального процесу в ЦПК ППС НТУ визначається 

відповідно до Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», державних стандартів 
освіти, Статутом Національного транспортного університету. 

5.2. Відповідно до основних напрямів діяльності ЦПК ППС НТУ може проводити 
підготовку фахівців та перепідготовку відповідно до ліцензії університету. 

 
6. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу 

6.1 Учасниками освітнього процесу в ЦПК ППС НТУ є: 
 Студенти, стажисти, слухачі; 
 Педагогічні, науково-педагогічні працівники, спеціалісти, працівники 

центру. 
6.2. Особи, які навчаються в центрі, мають право на: 
 Вибір форми навчання; 
 Безпечні і нешкідливі умови навчання; 
 Додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем 

роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством 
для осіб, які поєднують роботу  з навчанням; 

 Користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 
спортивною, побутовою, оздоровчою базою НТУ; 

 Участь у науково-дослідних роботах, конференціях, конкурсах, 
представлення своїх робіт для публікацій; 

 Надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання; 
 Академічну відпустку, поновлення і переведення згідно чинного 

законодавства. 
6.3. Особи, які навчаються в центрі, зобов’язані:  
 Додержуватись законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку НТУ; 
 Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану. 

6.4. З центру студент може бути відрахований: 
 За власним бажанням (кошти за час навчання не повертаються); 
 У зв’язку з призовом на строкову військову службу у випадках 

передбачених законодавством України; 
 За невиконання вимог навчального  плану та графіку начального процесу 

сесії (кошти за час навчання не повертаються); 
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 За вироком суду, що вступає в силу чи постановою  органу, до компетенції 
якого належить  накладення адміністративного стягнення або застосування 
заходів громадського впливу; 

 У разі несплати коштів; 
 За порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вимог цього 

положення. 
6.5. Працівники мають право на: 
 Захист професійної честі та гідності; 
 Вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених 

навчальних планів; 
 Участь у громадському самоврядуванні. 

6.6. Працівники зобов’язані:  
 Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

наукову кваліфікацію; 
 Забезпечувати  умови для засвоєння студентами, слухачами навчальних 

програм  на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу; 
 Додержуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які 

навчаються, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі 
українського патріотизму і поваги до Конституції України. 

 Додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку НТУ. 
 

7. Ліквідація та реорганізація ЦПК ППС НТУ 
7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Центру 

здійснюється Національним транспортним університетом в установленому порядку. 
 
 

Директор Центру підвищення кваліфікації,  
перепідготовки, удосконалення керівних   
працівників і спеціалістів          М.О. Хмелевський 
 
ПОГОДЖЕНО 

Перший проректор        М.О. Білякович 
 
 
Проректор  
з навчальної роботи        О.К. Грищук 
 
 
Начальник відділу кадрів       Н.І. Васянова 
 
 
Начальник ПФВ        В.П. Дідиченко 
 
 
Керівник юридичної служби      Н.В. Щербатюк 


