


актів державних органів управління освітою з наступним затвердженням 
Вченою Радою Університету. 

2.Головні завдання, права та обов’язки Центру 

2.1. Головним завданням Центру є: 
 проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, 

культурну, науково-методичну діяльність; 
 забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, 

природу і суспільство; 
 формування соціально зрілої, творчої особистості; 
 виховання морально, психічно і фізично здорового покоління; 
 формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, 

готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю 
суспільства, держави і людства; 
 забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й 

взаємоповаги у стосунках між студентами і викладачами; 
 забезпечення набуття знань студентами у галузі природничих та 

гуманітарних наук, підготовки їх до професійної діяльності, вступу до 
вищих навчальних закладів; 
 інформування абітурієнтів, слухачів про ситуацію, що склалася на 

ринку зайнятості; 
 проведення профорієнтаційної роботи серед іноземців щодо 

свідомого вибору професії; 
 перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька 

діяльність. 
2.2. Центр має право: 

 визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та 
освітньо-професійних програм, форми та засоби проведення навчально-

виховного процесу відповідно до ліцензійної освітньої діяльності; 
 користуватись пільгами, встановленими чинним законодавством; 
 за дорученням Університету, брати участь у діяльності 

міжнародних організацій, укладати договори про співробітництво, 
встановлювати зв’язки із закладами освіти, науковими установами 
системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, 
тощо відповідно до чинного законодавства України. 

2.3. Центр несе відповідальність за: 
 дотримання вимог Законів України «Про освіту», «Про мови в 

Україні» та інших законодавчих актів; 
 дотримання державних стандартів освіти; 



 забезпечення умов проведення освітньої діяльності; 
 соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 

3.Структура Центру 

3.1. Структура Центру визначається відповідно до цього Положення та Статуту 
Університету, виходячи з необхідності забезпечення ефективності реалізації 
головних завдань, покладених на нього. 
3.2. Структуру Центру та всі зміни до неї затверджує Ректор Університету за 
поданням керівництва. 

Структура складових навчального і наукового напрямків повинна гнучко 
змінюватись згідно з реалізацією мети забезпечення гарантованого рівня 
державних стандартів знань студентів. 
3.3. Загальне управління Центром здійснює Ректор Університету. 
3.4. Безпосереднє управління Центром здійснюється керівником-директором. 
3.5. Директор Центру призначається на посаду наказом Ректора Університету і 
підзвітний йому в своїй діяльності. Функціональні обов’язки директора 
визначаються Ректором Університету відповідно до Закону України «Про 
освіту», Статуту Університету, контракту тощо. 
3.6. У межах своїх повноважень директор видає розпорядження, обов’язкові 
для всіх співробітників, слухачів та інших осіб, що працюють і навчаються у 
Центрі. 
3.7. Функції Центру полягають у такому: 

 створення та оновлення академічних програм; 
 організація навчального процесу; 
 участь в організації практики та стажування; 
 розробка та забезпечення відповідних напрямків міжнародних 

освітніх програм та проектів; 
 організація системи контролю якості навчального процесу; 
 організація взаємодії з іншими підрозділами та службами 

Університету; 
 укладання угод у відповідності до чинного законодавства України 

та даним Положенням з зарубіжними фірмами, юридичними та 
фізичними особами для організації набору українських та іноземних 
громадян; 

3.8. Центр може здійснювати свою роботу в структурних підрозділах 
університету, де створюються відповідні відділи щодо роботи з іноземними 
студентами. 



3.9. Функції відділів щодо роботи з іноземними студентами у структурних 
підрозділах Університету узгоджуються з функціями його Центру. Функції 
відділів щодо роботи з іноземними студентами полягають в такому: 

 забезпечення навчального процесу в межах компетенції підрозділу; 
 модифікація програм створення та оновлення академічних курсів; 
 проведення координаційно-методичної роботи в системі 

довузівської підготовки; 
 участь у співробітництві з галузевими організаціями, незалежно від 

форм власності ( в тому числі з іноземними) для виконання головних 
завдань; 
 підбір та розстановка педагогічних кадрів та допоміжного 

персоналу; 
 контроль якості навчального процесу; 
 надання візової та паспортної підтримки і медичного забезпечення; 
 участь в організації практики та стажування, як в Україні, так і за 

кордоном; 
 проведення навчально-виховної роботи; участь у поліпшенні якості 

навчального процесу на основі науково-методичної роботи, нових 
технологічних та організаційних заходів, впровадження новітніх освітніх 
технологій; 
 участь у міжнародних проектах, програмах тощо; 
 професійно-орієнтаційна  робота. 

 

4.Учасники навчально-виховного процесу 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу є: професорсько-викладацький 
склад, студенти, адміністративний, навчально-допоміжний персонал Центру. 
4.2. Права та обов’язки членів колективу визначаються чинним законодавством, 
Статутом Університету, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього 
розпорядку. 
4.3. Умови оплати праці пофесорсько-викладацького складу та інших 
співробітників Центру визначаються Ректором Університету відповідно до 
чинного законодавства України та інших нормативних актів. 
4.4. Студентами Центру можуть стати українські та іноземні особи, які мають 
середню освіту і успішно виконали умови вступу. 
4.5. Умови вступу, процедур правил навчання визначаються окремими 
правилами та Положеннями, які розробляються Центром згідно з чинним 
законодавством і затверджуються Ректором Університету. Права і обов’язки 
учасників навчально-виховного процесу визначаються законом України «Про 



освіту», Статутом Університету, Положенням про організацію навчально-

виховного процесу і Правилами внутрішнього трудового розпорядку 
Університету. 
4.6. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються 
згідно з чинним законодавством України та Статутом Університету. 

Слухачам, які успішно виконали навчальний план, надається право 
дострокового тестування та інші пільги, визначені окремим Положенням. 

 

5.Організація навчального процесу 

5.1. Організація навчального процесу в Центрі здійснюється відповідно до 
чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення. 
5.2. Навчальний процес в Центрі - це система організаційно-методичних 
заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньо-

кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти, вимог 
міжнародних центрів акредитації. 
5.3. Зміст, обсяг, терміни і форми навчання коригуються у відповідності до 
потреб ринку або замовників. 
5.4. Загальна тривалість навчання, тривалість навчального року, кількість 
семестрів в навчальному році, тривалість і час канікул визначається у 
відповідності до конкретних навчальних програм і спеціалізацій, 
затверджується директором Центру за погодженням з Ректором Університету. 
5.5. Програми підготовки, система перевірки та оцінки знань слухачів 
визначаються директором Центру і затверджуються Ректором Університету і 
повинні відповідати вимогам міжнародних центрів і бути сумісними з 
програмами та системами перевірки знань авторитетних навчальних закладів 
світу. 
5.6. Виховні завдання Центру реалізовуються в процесі спільної навчальної та 
громадської діяльності слухачів та викладачів. 
5.7. Мова викладання й навчання в центрі визначається відповідно до вимог 
«Закону про мови в Україні». 
 

6.Ліквідація (реорганізація центру) 
6.1. Припинення діяльності Центру відбувається шляхом реорганізації або 
ліквідації. 
6.2. При реорганізації чи ліквідації Центру його працівникам і особам, які 
навчаються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до 
чинного законодавства України з питань праці та освіти. 
 

 



 


