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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Центр безперервної освіти (ЦБО) є самостійним структурним
підрозділом, який реалізує свою діяльність від імені і за дорученням ректорату.
1.2 Центр безперервної освіти створено на базі факультету післядипломної
освіти (ФПО) ЗДІА згідно з наказом (від 30.06.2010 p. № 318-01) ректора
академії. В свою чергу, ФПО здійснював свою діяльність з 1994 року, коли
наказом МО України (від 29.11.1994 p. № 329) в ФПО був реорганізований
міжгалузевий факультет підвищення кваліфікації спеціалістів; останній було
створено у 1977 році наказом МО України (від 30.07.1977 p. №82).
1.3 Освітню діяльність ЦБО реалізує на основі ліцензії МОНУ (серія АВ
№ 506 647 від 11.03.2010 p.). Як правонаступник ФПО, ЦБО входить до складу
державної системи підвищення кваліфікації держслужбовців
(Постанова KM України від 28.07. 1995 p. № 560).
1.4 Свою діяльність Центр безперервної освіти здійснює відповідно до:
закону України „Про вишу освіту";
постанов Кабінету Міністрів України, наказів і нормативних актів
Міністерства освіти і науки, які регламентують освітню діяльність (ліцензій,
акредитаційних сертифікатів, державних освітніх стандартів);
затверджених

належним

чином

навчальних

планів

підготовки

і

перепідготовки та навчальних програм дисциплін робочих планів;
статуту ЗДІА;
положення про організацію навчального процесу у ЗДІА;
рішень Вченої ради академії; наказів ректора академії;
даного Положення про ЦБО.
1.5 У своїй практичній роботі ЦБО підпорядкований і безпосередньо
керується вказівками проректора з науково-педагогічної роботи.

1.6 Керівництво Центром безперервної освіти здійснює директор Центру,
який призначається і звільняється зі своєї посади ректором за поданням
проректора з НПР у відповідності з чинним законодавством.
На посаду директора ЦБО може бути призначена особа, яка має повну
вищу освіту та не менше 5 років науково-педагогічного стажу.
1.7 Структура і штати Центру безперервної освіти затверджуються
ректором у межах загальної чисельності працівників та фонду заробітної плати.
1.8 Освітня підготовка слухачів ЦБО проводиться на договірних
(госпрозрахункових) засадах з юридичними та фізичними особами та, у
випадках, які передбачені чинним законодавством, за державним замовленням.
1.9 Права і обов'язки співробітників Центру безперервної освіти
визначаються посадовими інструкціями у відповідності до трудового
законодавства.
2 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Центр безперервної освіти реалізує функціонування системи фахового
удосконалення громадян, яка забезпечує оновлення і поглиблення знань у
рамках програми повної середньої освіти; розширення професійних знань,
умінь та навичок при отриманні нової кваліфікації, спеціальності чи професії на
основі здобутого раніше освітньо-професійного рівня та набутого практичного
досвіду.
Метою запровадженої у ЦБО системи фахового удосконалення є реалізація
ідеї безперервної освіти, тобто створення умов єдності і послідовності при
індивідуальному самостійному навчанні людини незалежно від віку.
Центр безперервної освіти здійснює обробку персональних даних в базі
персональних

даних

ЗДІА

«Особи,

що

навчаються»,

«Працівники»,

«Абітурієнти» відповідно до Закону України «Про захист персональних

даних у ЗДІА затвердженого наказом ректора від 30.03.2012 № 176-01, Порядку
обробки персональних даних у базах персональних даних Державного вищого
навчального закладу «Запорізька державна інженерна академія» Центру
безперервної освіти.
Основними напрямами діяльності ЦБО є:
2.1 Підготовка професійно зорієнтованого абітурієнта, у тому числі:
2.1.1 Підготовка слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання за
програмами Українського центру оцінювання якості освіти.
2.1.2 Створення кращих умов для підготовки молоді із загальноосвітніх
дисциплін з елементами профорієнтації та оволодіння системою наукових знань
за рахунок використання матеріальної бази академії та її інтелектуального
потенціалу.
2.1.3 Підвищення рівня підготовки слухачів для вступу до ВНЗ та
задоволення потреб слухачів у професійному самовизначенні і творчій
самореалізаціі:
-пошук та робота з обдарованими дітьми;
- підготовка учнівської молоді з різними нормативними строками і
формами навчання;
- поглиблене вивчення ряду навчальних дисциплін;
2.1.4
курсів

З метою проведення підсумкової атестації слухачів підготовчих
створюється

атестаційна

комісія,

персональний

склад

якої

затверджується наказом ректора
2.2 Організація післядипломної освіти грунтується на концепції
безперервної освіти, яка прийнята за стратегічну в усіх цивілізованих країнах
світу; п головними принципами є системність, безперервність, індивідуалізація
навчання, фундаменталізація, гуманізація та гуманітаризація освіти.

Головною метою післядипломної освіти за ліцензованими базовими
напрямами (спеціальностями) ЗДІА є:
2.2.1 Орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності
згідно з попитом на ринку праці.
2.2.2 Відповідність рівня підготовки державним вимогам та освітнім
стандартам.
2.2.3

Задоволеннял

потреб

підприємств,

установ

і

організацій

у

кваліфікованих кадрах та гнучке реагування на зміни, що відбуваються в
суспільстві; зв'язок з процесом ринкових перетворень.
2.3 Організація підвищення кваліфікації спеціалістів - система, яка має
ряд суттєвих переваг у порівнянні з базовою вищою освітою: вона менш
інерційна

і

здатна

реагувати

на

швидкі

соціально-економічні

і

технікотехнологічні умови; має, як правило, безпосередній двосторонній звязок
із практикою, що дозволяє швидше отримати освітній результат; контингент,
який навчається, здатний критично оцінювати пропоновані інновації і може
безпосередньо брати участь в їх апробації, розвитку і реалізації.
Система підвищення кваліфікації спрямована на:
2.3.1 Забезпечення умов для постійного підвищення кваліфікації
фахівців, безперервного розвитку потенціалу кожного спеціаліста, його
інтелектуального

та

загальнокультурного

рівня,

отримання

професійно

необхідних знань та вмінь;
2.3.2 Упровадження гнучкої системи безперервної освіти та самоосвіти
громадян, забезпечення освіти дорослих впродовж усього життя.

З ПРАВА ЦЕНТРУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Центр безперервної освіти має право:
3.1 Вести листування і здійснювати взаємодію з підприємствами,
організаціями, закладами міста і регіону, розробляти та представляти для
затвердження договори про надання освітніх послуг та співробітництво.
3.2 Розробляти план роботи Центру, зміст робочих навчальних планів
шдготовки, графік навчального процесу, розклад навчальних занять та
самостійної роботи студентів для наступного їх затвердження у встановленому
порядку.
3.3 Контролювання виконання графіку навчального процесу та розкладу
навчальних занять, які проводяться зі слухачами ЦБО.
3.4 Встановлювати окремим слухачам індівідуальні графіки навчання.
3.5

Організовувати

підготовку

і

проведення

державної

атестації

випускників, які навчалися за програмами перепідготовки.
3.6 Контролювати дотримання слухачами ЦБО Правил внутрішнього
розпорядку.
3.7

Використовувати

закріплений

аудиторний

фонд

та

службові

примыщення; користуватися послугами інформаційно-обчислювального центру
та бібліотеки академії.
3.8 Вносити пропозиції керівництву академії про зміцнення матеріальнотехнічної бази ЦБО, заохочення чи накладення стягнення на слухачів та
співробітників ЦБО.
3.9 В установленому порядку оскаржувати накази та інші організаційнорозпорядчі

акти

адміністрації

академії.

3.10 Узгоджувати відрядження штатних викладачів у період проведення
навчальних занять слухачів та під час екзаменаційних сесій і державної
атестації.
3.11 Узгоджувати відрядження штатних викладачів, які залучаються до

роботи у ЦБО, у період проведення навчальних занять слухачів та під час
екзаменаційних сесій і державної атестації.
4

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Керівник

Центру

ЦЕНТРУ

безперервної

БЕЗПЕРЕРВНОЇ

освіти

несе

ОСВІТИ

відповідальність

за:

4.1 Своєчасне і якісне виконання покладених на ЦБО обовязків і
функцій згідно з даним Положенням, наказів і розпоряджень ректора академії.
4.2 Порушення прав і академічних свобод слухачів ЦБО та працівників
Центру.
4.3 Забезпечення безпеки життєдіяльності і здоров'я слухачів упродовж
навчального процесу та працівників Центру під час виконання ними своїх
службових обов'язків.
4.4

Збереження

та

функціонування

комп'ютерної

техніки,

іншого

обладнання, що забезпечує навчальний процес слухачів ЦБО.
4.5 Об'єктивність і своєчасність подання статистичної звітності та
інших даних до МОНУ та органів місцевого самоврядування.
4.6 Ефективну організацію праці та дотримання трудової дисципліни
працівниками ЦБО.
4.7 Відповідальність Центру безперервної освіти здійснюється через
відповідальність його працівників. Відповідальність кожного працівника
індивідуальна залежно від покладених на нього згідно з посадовою інструкцією
посадових обов'язків.
Посадові інструкції директора та співробітників ЦБО узгоджуються з
проректором

з

НПР,

якому

безпосередньо

підпорядкований

затверджуються в установленому порядку ректором академії.

Центр,

і

5 ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ АКАДЕМІЇ
5.1 Центр безперервної освіти здійснює взаємодію з іншими підрозділами
академії:
- кафедрами;
- факультетами;
- відділом кадрів;
- загальним відділом;
- навчальним відділом;
- бухгалтерією;
-PBB;
-ІОЦ;
-АГЧ
з метою координації діяльності щодо забезпечення належного рівня освітньої
підготовки слухачів ЦБО.
5.2 Взаємодія з факультетами, кафедрами і відділами академії здійснюється
через організаційну, управлінську і контрольну функції ЦБО та у відповідності
до затвердженого Регламенту роботи академії на навчальний рік.
6 Реорганізація та ліквідація ЦБО
Центр безперервної освіти може бути реорганізовано, перейменовано чи
ліквідовано, згідно з рішенням Вченої ради академії, у відповідності до Закону
України «Про вищу освіту».

Директор ЦБО
Проректор з НПР
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