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1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Положення
про
Навчально-науковий
центр
«Інститут
післядипломної освіти та дорадництва» (далі – Положення) розроблено
відповідно до Статуту Херсонського державного аграрно-економічного
університету та чинного законодавства України і є документом, який
регламентує його діяльність.
1.2.
Навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти та
дорадництва» (далі – ННЦ «ІПОД») є структурним підрозділом
Херсонського державного аграрно-економічного університету (далі –
Університет).
Інститут післядипломної освіти та дорадництва створено наказом
Міністерства аграрної політики України від 11.11.2005 р. № 622 і наказом
ХДАУ від 15.03.2006 р. № 24
Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.05.2016 р. № 66/б.і.
перейменований в Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Наказом від 30.08.2018р. № 152/б.і. згідно рішення Вченої ради Інститут
підвищення кваліфікації та перепідготовки перейменовано в Навчальнонауковий центр «Інститут післядипломної освіти та дорадництва».
1.3.
Місцезнаходження ННЦ «ІПОД»: 73027, м. Херсон, вулиця
Мала Садова, 17 тел. (0552) 31-92-96
1.4.
ННЦ «ІПОД» здійснює свою діяльність відповідно до Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», Статуту
університету та цього Положення.
1.5.
ННЦ «ІПОД» підпорядкований безпосередньо проректору з
наукової роботи та міжнародної діяльності.
2.
ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ
2.1.
Головними завданнями ННЦ «ІПОД» є:
- інформаційно-консультативне забезпечення суб’єктів господарювання
агропромислового комплексу, сільського населення;
- здійснення всіх видів післядипломної освіти (перепідготовка та
підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу) за
напрямками та спеціальностями акредитованими в Університеті;
- сприяння розвитку сільських територій Херсонщини;
- здійснення навчання дорадників та організаційно-методичний супровід
їх сертифікації;
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- організація групи експертів-дорадників для надання консультаційної
допомоги як діючим дорадникам, так і фахівцям аграрних формувань
різноманітних форм власності;
- безпосередня участь у пропаганді наукових розробок вчених
Університету, допомога їх впровадженню в практику сільськогосподарського
виробництва.
2.2.
ННЦ «ІПОД» для здійснення поставлених перед ним завдань має
право:
- організовувати перепідготовку за заочною та дистанційною формою
навчання осіб, які бажають отримати вищу освіту без відриву від
виробництва;
- організовувати фахову підготовку та стажування студентів за
кордоном;
- видавати свідоцтва про підвищення кваліфікації та перепідготовку;
- визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та
освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів
відповідних рівнів акредитації;
- готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих
міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами
з громадянами;
- визначати форми та засоби проведення освітнього процесу відповідно
до ліцензованої освітньої діяльності;
- залучати, у встановленому порядку, для тимчасової роботи в
ННЦ «ІПОД» науково-педагогічних та педагогічних працівників шляхом
укладання з ними трудового договору;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;
- за дорученням ректора Університету укладати угоди про співпрацю з
підприємствами і організаціями в Україні та за її межами для виконання
статутних завдань відповідно до законодавства;
- розробляти і впроваджувати програми наукової діяльності;
- надавати, за погодженням з Університетом, додаткові освітні платні
послуги, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 № 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»;
- вести консультативну і дорадчу діяльність;
- брати участь у діяльності міжнародних організацій тощо.
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2.3.
Основними напрямами діяльності ННЦ «ІПОД» є:
- післядипломна освіта: перепідготовка, спеціалізація, розширення
профілю (підвищення кваліфікації), стажування висококваліфікованих
фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для агропромислового
комплексу та інших галузей народного господарства за акредитованими
напрямками та спеціальностями Університету;
- підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування
наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників;
- перепідготовка спеціалістів, підвищення кваліфікації безробітних за
замовленнями служб зайнятості населення;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників державних та
місцевих бюджетних структур;
- надання освітніх, інформаційно-консультативних послуг юридичним та
фізичним особам;
- здобуття другої вищої освіти, надання відповідної спеціалізації;
- консультація фермерів з питань управління спеціалістами у галузі
сільського господарства;
- пропаганда наукових знань, інформаційне та консультаційне
забезпечення аграрного виробництва, організація ярмарків, виставок,
конгресів, семінарів тощо;
- впровадження в сільськогосподарське виробництво наукових розробок
і передових технологій;
- організація широкого обміну передовим науковим і виробничим
досвідом серед землевласників і фахівців сільськогосподарських підприємств
виробничого та обслуговуючого напрямків різноманітних правових форм
господарювання;
- освітньо-інформаційний супровід державних та регіональних програм
розвитку аграрного сектору економіки;
- дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
- науково-методична і практична участь у створенні та удосконаленні
регіональних елементів інфраструктури сільськогосподарських ринків;
- наукова, науково-технічна, інформаційно-консультативна та дорадча
діяльність;
- наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію
самостійно;
- культурно-освітня, методична робота;
- надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;
- фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
- здійснення зовнішніх зв’язків;
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- інші доступні та доцільні напрями діяльності, що не суперечать
законодавству України.
3.
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
3.1.
Управління діяльністю ННЦ «ІПОД» здійснює директор, який
призначається на посаду ректором Університету відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» та інших нормативних документів.
3.2.
Директор повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне)
звання.
3.3.
Директор ННЦ «ІПОД»:
- у межах своїх повноважень видає розпорядження щодо діяльності
ННЦ «ІПОД», які є обов’язковими для виконання всіма учасниками
освітнього процесу ННЦ «ІПОД» і можуть бути скасовані ректором
університету, якщо вони суперечать законодавству, статуту чи завдають
шкоди інтересам університету;
- за дорученням ректора Університету укладає угоди;
- погоджує приймання на роботу та звільнення з роботи працівників
ННЦ «ІПОД»;
- визначає посадові обов’язки працівників ННЦ «ІПОД» з наступним їх
затвердженням ректором Університету;
- сприяє формуванню контингенту слухачів ННЦ «ІПОД» в межах
ліцензованих обсягів;
- контролює виконання вимог навчальних планів і програм;
- здійснює контроль за якістю роботи працівників ННЦ «ІПОД»,
організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи;
- щорічно звітує про роботу ННЦ «ІПОД» на вченій раді Університету.
3.4.
Вищим колегіальним органом самоврядування ННЦ «ІПОД» є
збори трудового колективу.
3.5.
Університет забезпечує ННЦ «ІПОД» необхідними службовими
приміщеннями, спеціалізованими аудиторіями, необхідним обладнанням та
устаткуванням, місцями у гуртожитку для слухачів курсів підвищення
кваліфікації і студентів відділення перепідготовки фахівців.
3.6.
Директор ННЦ «ІПОД» несе персональну відповідальність за
його роботу.
4.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
4.1.
Освітній процес в ННЦ «ІПОД» здійснюється відповідно до
Положення про організацію освітнього процесу в Університеті з
використанням усіх, дозволених чинним законодавством, форм навчання,
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включаючи і дистанційне (в повному обсязі, або окремі елементи, як
доповнення до заочної форми).
4.2.
Основними документами, що регламентують зміст і організацію
навчального процесу є: освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми,
навчальні програми дисциплін, навчальні (навчально-тематичні) плани,
освітньо-кваліфікаційні характеристики, кваліфікаційні характеристики
випускника та інші нормативні документи органів державного управління
освітою. Освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми розробляються
відповідно до чинного законодавства.
4.3.
Прийом осіб на навчання в ННЦ «ІПОД» здійснюється за
державними контрактами (замовленнями) та на договірних засадах за
направленнями підприємств, установ, організацій, органів державної влади
чи місцевого самоврядування, а також за угодами з юридичними та
фізичними особами.
4.4.
Прийом на навчання проводиться відповідно до умов,
затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у галузі освіти і науки.
4.5.
На перепідготовку спеціалістів зараховують громадян України, а
також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на
законних підставах і мають повну вищу освіту.
4.6.
Початок навчання здійснюється відповідно до формування
академічної групи, яка становить 8-12 осіб.
4.7.
Для надання освітніх послуг з післядипломної освіти кадрове
забезпечення повинно бути не менше, ніж для підготовки за відповідним
освітньо-кваліфікаційним рівнем, за винятком вимог до кадрового
забезпечення при наданні освітніх послуг з розширення профілю
(підвищення кваліфікації) та спеціалізації, де викладати можуть провідні
фахівці галузі, а також працівники державних органів виконавчої влади.
4.8.
Терміни, періодичність навчання встановлюється відповідно до
нормативних документів та державних стандартів освіти за погодженням із
замовником залежно від форм навчання, порядку і періодичності атестації
фахівців. Термін навчання, періодичність та обсяг навчального часу,
необхідного для здобуття вищої освіти на основі раніше здобутої вищої
освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня за іншим напрямом
підготовки ( спеціальністю), визначається на підставі державного стандарту
за відповідною спеціальністю з урахування раніше здобутого рівня та
напряму освіти.
4.9.
Поточний та підсумковий контроль результатів навчального
процесу здійснюється у формах, передбачених навчальними планами тощо.
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4.10. Підвищення кваліфікації здійснюється за напрямами державних
службовців, керівних працівників і спеціалістів агропромислового комплексу
(керівників селянських господарств, агрофірм, асоціацій, агрономів,
інженерів, економістів, бухгалтерів, інженерів з охорони праці
сільськогосподарських підприємств, консультантів дорадчої служби,
інженерів-землевпорядників) та інших галузей.
4.11. Слухачі ННЦ «ІПОД» дотримуються правил та виконують
обов’язки, визначені Статутом Університету, а також користуються правами і
мають обов’язки, задекларовані в законі України «Про вищу освіту».
4.12. Слухачам, які виконали в повному обсязі навчальний план,
присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і видається
диплом встановленого зразка, а слухачам курсів підвищення кваліфікації –
свідоцтво встановленого зразка.
ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1.
Фінансування ННЦ «ІПОД» проводиться на основі загально
університетських кошторисів за рахунок коштів державного бюджету,
власних та інших надходжень Університету в порядку, визначеному
законодавством.
5.2.
Форми, системи і розміри оплати праці науково-педагогічних,
педагогічних працівників і співробітників встановлюються відповідно до
законодавства.
5.3.
ННЦ «ІПОД» є безбалансовим підрозділом. Кошти, що надходять
від діяльності ННЦ «ІПОД» після покриття поточних видатків
обраховуються у складі загальних доходів Університету і використовуються
для його розвитку.
5.4.
Кошти, одержані від здійснення або на здійснення діяльності
ННЦ «ІПОД», передбаченої даним Положенням та Статутом Університету,
не вважаються прибутком і не оподатковуються.
5.

6.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1.
Положення затверджується Вченою радою університету та
вводиться в дію наказом ректора.
6.2.
Зміни і доповнення до Положення вносяться шляхом викладення
його у новій редакції.
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