
 



 

1. Загальні положення 

1.1 Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки (далі – «Інститут») є структурним підрозділом Подільського 

державного аграрно-технічного університету (далі – «Університет»).  

1.2 Інститут створений з метою оперативного та якісного надання 

освітніх, наукових, проектних, консультативних, інформаційних, 

посередницьких і практичних послуг, поглиблення та оновлення знань в галузі 

спеціальних дисциплін, організації широкого обміну педагогічним, науковим і 

виробничим досвідом, підпорядкування змісту навчання практичним цілям 

шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців. 

1.3 Інститут складається з кафедр та відділень:  

 кафедра математичних дисциплін і моделювання; 

 кафедра соціально-гуманітарних дисциплін; 

 кафедра фізики і загальнотехнічних дисциплін; 

 відділення підвищення кваліфікації; 

 відділення перепідготовки. 

1.4 Діяльність Інституту здійснюється відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII, «Положення про організацію 

освітнього процесу в Подільському державному аграрно-технічному 

університеті», схваленого вченою радою Подільського державного аграрно-

технічного університету (протокол №9 від 26.05.2015 р.) та цим положенням. 

1.5 Рівень освітньої діяльності Інституту визначається за результатами  

акредитації університету. 

1.6 Повна назва Інституту: 

 українською мовою – «Навчально-науковий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки Подільського державного аграрно-технічного 

університету»; 

 російською мовою – «Учебно-научный институт повышения 

квалификации и переподготовки Подольского государственного аграрно-

технического университета»; 

 англійською мовою – «Educational and scientific institute for career 

development and retraining of State Agrarian and Engineering University in 

Podilya». 

1.7 Місце знаходження: вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, 

Хмельницька область, Україна, 32300, тел.  (03849) 2–33–38. 

Електронна адреса: ipod@pdatu.edu.ua 

1.8 Інститут може мати свою печатку, штамп, прапор та емблему. 
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2. Завдання Інституту 

2.1. Основними завданнями Інституту є: 

 підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників 

Університету; 

 підвищення кваліфікації (стажування) співробітників інших вищих 

навчальних закладів; 

 підвищення кваліфікації (стажування) керівників, головних спеціалістів, 

спеціалістів підприємств агропромислового комплексу, керівників і спеціалістів 

підприємств з охорони праці, незайнятого населення з категорії безробітних 

громадян, інших категорій фахівців з ліцензованих напрямів; 

 організація короткотермінових цільових семінарів з актуальних питань 

ведення ефективної підприємницької діяльності в сільській місцевості в умовах 

ринкової економіки, прогнозування та економічного обґрунтування напрямів 

подальшого розвитку сільських територій;  

 надання інформаційно-консультативних послуг в галузі підвищення 

кваліфікації органам місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних 

громад з питань децентралізації влади, реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні; 

 атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо 

вільного володіння державною мовою 

 організація навчальної роботи за ліцензованими спеціальностями; 

 організація та участь у підготовці та затвердженні в установленому 

порядку навчально-методичних комплексів відповідних дисциплін; 

 аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними 

навчальними дисциплінами. 

2.2. Головними завданнями відділення підвищення кваліфікації є: 

1) підвищення кваліфікації (стажування): 

 науково-педагогічних працівників, допоміжного персоналу 

Університету; 

 науково-педагогічних і педагогічних працівників інших вищих 

навчальних закладів; 

 керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, керівників і 

спеціалістів підприємств з охорони праці, незайнятого населення з категорії 

безробітних громадян, інших категорій фахівців з ліцензованих напрямів. 

2) підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок 

прибуткового ведення господарства суб’єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність у сільській місцевості та сільського населення в умовах ринкової 

економіки; 
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3) надання суб’єктам господарювання інформаційно-консультативних 

послуг у галузі підвищення кваліфікації з питань економіки, технологій, 

управління, маркетингу, обліку, податків, екології тощо; 

4) надання інформаційно-консультативних послуг у галузі підвищення 

кваліфікації представникам органів місцевого самоврядування, об’єднаних 

територіальних громад з питань децентралізації влади, реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні; 

5) поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, 

новітніх досягнень науки і техніки; 

6) сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва в 

сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості 

сільського населення тощо; 

7) інші завдання, визначені законодавством. 

2.3. Головними завданнями відділення перепідготовки є: 

 перепідготовка та надання другої вищої освіти за денною та заочною 

формами навчання з ліцензованих спеціальностей; 

 організація навчальної роботи студентів перепідготовки зі здобуття 

другої вищої освіти. 

 організація та участь у підготовці і затвердженні в установленому 

порядку навчально-методичних комплексів відповідних спеціальностей та 

дисциплін. 

 аналіз поточної та підсумкової успішності студентів перепідготовки зі 

здобуття другої вищої освіти за відповідними спеціальностями. 

 організація державної атестації студентів перепідготовки зі здобуття 

другої вищої освіти. 

 організація семінарів і конференцій з питань науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу. 

2.4 Інститут може виконувати інші завдання, які не суперечать чинному 

законодавству. 

 

3. Структура та управління Інститутом 

3.1. Вищим органом управління в Інституті є збори трудового 

колективу. 

3.2. Робочим органом управління Інститутом є дирекція, до складу якої 

входять директор, завідувачі кафедр інституту та методист. 

3.3. Керівництво всіма видами діяльності інституту здійснює директор, 

який обирається вченою радою університету на термін 5 років з урахуванням 

пропозицій трудового колективу Інституту. 

3.4. Загальне керівництво Інститутом здійснює ректор Університету. 
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4. Предмет діяльності інституту 

4.1. Предметом діяльності Інституту є надання освітніх, наукових, 

проектних, консультативних, інформаційних, посередницьких і практичних 

послуг з урахуванням досягнень науки та техніки, технологій і перспектив їх 

розвитку, поглиблення та оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін, 

організації широкого обміну педагогічним, науковим і виробничим досвідом, 

підпорядкування змісту навчання практичним цілям шляхом підвищення 

кваліфікації та перепідготовки фахівців. 

4.2. Інститут створює умови для безперервності та наступності освіти і 

включає:  

 перепідготовку – отримання іншої спеціальності (зі здобуттям другої 

вищої освіти) на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного 

досвіду; 

 спеціалізацію – набуття особою здатностей виконувати окремі завдання 

та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності; 

 розширення профілю (підвищення кваліфікації) – набуття особою 

здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності; 

 стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків 

певної спеціальності; 

 консультування, інформування, демонстрування та впровадження 

сучасних технологій. 

4.3. Предметом діяльності інституту можуть бути інші напрямки згідно 

чинного законодавства. 

4.4. Свою діяльність Інститут може здійснювати як за державним 

замовленням, так і на підставі прямих договорів з міністерствами, відомствами, 

підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами. 

 

5. Кадрове забезпечення інституту 

5.1. Чисельність і номенклатура посад науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників, інженерно-технічного, навчально-допоміжного, 

адміністративно-господарського та іншого персоналу Інституту визначається 

штатним розписом, який затверджується ректором Університету. 

5.2. Порядок заміщення посад та атестація науково-педагогічного 

(педагогічного), наукового, інженерно-технічного, навчально-допоміжного та 

іншого персоналу, звільнення працівників Інституту здійснюється за наказом 

ректора Університету, в порядку, встановленому для вищих навчальних 

закладів. 

5.3. Оплата праці науково-педагогічного, навчально-допоміжного та 

обслуговуючого персоналу Інституту здійснюється відповідно до штатного 

розпису та в порядку, встановленому для вищих навчальних закладів. 



5.4. Стаж науково-педагогічної (педагогічної) роботи науково-

педагогічних (педагогічних) працівників Інституту визначається та 

обчислюється у відповідності з чинним законодавством України. 

5.5. Навчальний процес в Інституті здійснюється найбільш 

кваліфікованими науково-педагогічними працівниками університету на умовах 

сумісництва чи погодинної оплати праці. 

5.6. До навчального процесу в Інституті можуть залучатися провідні 

вчені, науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних і 

наукових установ, спеціалісти-практики, провідні фахівці на умовах 

сумісництва, з погодинною оплатою праці або за контрактом. 

5.7. Науково-педагогічні працівники мають право: 

 вносити пропозиції щодо вдосконалення навчальної, наукової та 

методичної роботи, приймати участь в обговоренні питань діяльності 

Інституту; 

 користуватись комп’ютерною технікою, аудиторіями, лабораторіями 

тощо. 

5.8. Науково-педагогічні працівники зобов’язані: 

 проводити на належному професійному і науковому рівні навчальну, 

наукову та методичну роботу; 

 вивчати, узагальнювати та поширювати передовий науковий і 

виробничий досвід; 

 надавати допомогу слухачам (студентам) в організації самостійної 

роботи; 

 видавати рекомендації, інформаційні листи для слухачів (студентів); 

 володіти методологією навчання дорослих. 

 

6. Слухачі (студенти) інституту 

6.1. Слухачами (студентами) Інституту є: 

 науково-педагогічні та педагогічні працівники, допоміжний персонал 

Університету; 

 науково-педагогічні та педагогічні працівники інших навчальних 

закладів; 

 керівники та спеціалісти агроформувань; 

 фермери, приватні сільськогосподарські товаровиробники; 

 керівники всіх підприємств і спеціалісти з питань охорони праці; 

 безробітні та інші категорії, що бажають підвищити свій фаховий рівень 

або здійснити перепідготовку зі здобуття другої вищої освіти. 

6.2. Комплектування груп слухачів (студентів) може здійснюватися на 

основі державного замовлення, а також прямих договорів (угод) з юридичними 

та фізичними особами. 



6.3. Слухачі (студенти) зараховуються на навчання наказом ректора 

університету.  

6.4. Слухачі (студенти) Інституту: 

 вдосконалюють професійні знання, уміння та навички, ділові якості; 

 виконують всі види навчальної роботи, які встановлені навчальними 

планами і програмами; 

 вносять пропозиції з удосконалення навчального процесу; 

 користуються лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, бібліотекою 

Університету; 

 виконують правила внутрішнього розпорядку. 

6.5. У відповідності з навчальними планами і програмами слухачі можуть 

проходити стажування у ВНЗ та на виробництві (господарствах, установах, 

організаціях) відповідного профілю з виробничим процесом і технологічним 

циклом виробництва в Україні та за кордоном. 

6.6. Оцінка знань слухачів (студентів) проводиться шляхом захисту 

випускних (дипломних) робіт, проведенні комплексного іспиту, заліку, 

співбесіди спеціально створеними комісіями, звіту стажистів на засіданні 

відповідної кафедри, висновок якої є підставою до видачі відповідних 

документів про стажування, згідно з чинним законодавством. 

6.7. Слухачі (студенти), які виконали всі вимоги навчального плану 

отримують довідку про стажування або свідоцтво про підвищення кваліфікації, 

а при зміні спеціальності або спеціалізації – диплом встановленого зразка. 

6.8. При невиконанні вимог навчального плану, а також при грубому 

порушенні правил внутрішнього розпорядку слухачі (студенти) відраховуються 

наказом по Університету.  

6.9. В період навчання з відривом від виробництва за слухачами 

(студентами) зберігаються права та пільги, передбачені чинним законодавством 

України.  

 

7. Організація навчального процесу 

7.1. Організація навчального процесу проводиться згідно законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», постанов та розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, положень та інших чинних нормативних 

документів. 

7.2. Інститут проводить підвищення кваліфікації, перепідготовку у 

відповідності з навчальними програмами та навчально-тематичними планами, 

погодженими в установленому порядку, і затвердженими ректором 

Університету. 



7.3. В Інституті основними видами занять є: лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні заняття, дискусії, круглі столи, ділові ігри, 

мотиваційні тренінги, кейс-методи, бінарні та інтегровані заняття, аналіз 

конкретних виробничих ситуацій, вирішення виробничих завдань, обмін 

досвідом, виїзні заняття, стажування в рекомендованих базових господарствах, 

контрольна, випускна і дипломна роботи, самостійна робота слухачів 

(студентів) та інші. 

7.4. Особа, яка пройшла перепідготовку, стажування або спеціалізацію чи 

розширила профіль (підвищила кваліфікацію), отримує відповідний документ 

встановленого зразка. 

 

8. Взаємовідносини Інституту з іншими підрозділами університету 

8.1. Дирекція, як робочий орган управління інститутом, організаційно й 

функціонально підпорядковується адміністрації університету. Адміністрація 

університету разом з навчальною частиною координують діяльність дирекції та 

Інституту. 

8.2. Здійснюючи свою діяльність Інститут вступає у взаємовідносини з: 

 кафедрами і філіями кафедр; 

 іншими факультетами (інститутами), структурними підрозділами 

університету; 

 науково-дослідною та адміністративно-господарською частинами, 

планово-фінансовим відділом, бухгалтерією, відділом кадрів та іншими 

підрозділами університету. 

8.3. У процесі взаємовідносин з різними підрозділами університету 

дирекція інституту отримує і надає необхідну інформацію з питань, пов’язаних 

зі своєю діяльністю. 

 

9. Відповідальність Інституту 

Відповідальність Інституту реалізується через відповідальність 

директора, завідувачів кафедр, інших співробітників Інституту, що 

визначається у їх посадових інструкціях та Правилами внутрішнього 

розпорядку Університету. 

Директор Інституту несе персональну відповідальність за: 

 стан навчальної, виховної, наукової роботи в колективі Інституту; 

 стан трудової дисципліни; 

 комплектування і підготовку керівних і науково-педагогічних кадрів; 

 якість підготовки випускників Інституту; 

 виконання своїх обов’язків і використання наданих прав; 

 порядок на закріплених за Інститутом територіях, аудиторіях та 

навчальних кабінетах. 



 

10. Майно та кошти інституту 

10.1. Інститут в своїй діяльності  використовує майно Університету. 

10.2. Фінансування та матеріальне забезпечення Інституту проводиться 

згідно кошторису спеціальних фондів, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України, в підпорядкуванні якого знаходиться Університет. 

 

11. Припинення діяльності Інституту 

11.1. Припинення діяльності Інституту (ліквідація, реорганізація) 

здійснюється за наказом ректора Університету. 

11.2. При реорганізації Інституту трудові договори, укладені з його 

працівниками, зберігають юридичну силу для правонаступника і можуть бути 

припинені (розірвані) лише у відповідності з вимогами чинного трудового 

законодавства. 

11.3. У разі припинення діяльності Інституту на його працівників 

поширюються пільги, компенсації, передбачені трудовим законодавством для 

вивільнених працівників. 

 

 

Схвалено на засіданні науково-методичної ради 

Подільського державного аграрно-технічного університету 

протокол №10 від 27 листопада 2017 р. 

 


