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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Реформування аграрного сектору економіки України викликає потребу
в удосконаленні існуючої системи післядипломної освіти фахівців, здатних
компетентно і відповідально виконувати завдання та посадові функції,
впроваджувати новітні сучасні технології сприяти інноваційним процесам
АПК. В зв’язку з цим, для підвищення кваліфікації та перепідготовки
керівників і спеціалістів державної та відомчої ветеринарної медицини,
зооінженерів різних категорій, керівників с.-г. підприємств, викладачів
закладів вищої освіти 1-2; 3-4 рівнів акредитації - в Харківській державній
зооветеринарній академії у 2002 році згідно Наказу Міністерства аграрної
політики України № 94 від 25.03.2002р шляхом реорганізації з факультету
підвищення кваліфікації (започаткованого ще у 1966р.) створений Інститут
післядипломної освіти та присвоєно статус структурної одиниці ХДЗВА.
Далі, згідно з наказом ХДЗВА № 139-к від 10.08.2016 «про зміни до
структури управління академії», Інститут післядипломної освіти був
перейменований в Інститут підвищення кваліфікації (далі скорочена назва
ІПК).
Освітня діяльність ІПК здійснюється на підставі Конституції України,
Законів України, підзаконних нормативних актів, Статуту Академії, цього
Положення та ліцензій, що видаються Міністерством освіти і науки України
для спеціальностей акредитованих 4-м рівнем в обсягах погоджених із
замовником (ліцензія АЕ № 636835 до 01.07.2020 р.)

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
Виходячи із необхідності забезпечення основних принципів логічного
поєднання безперервності післядипломної освіти серед основних завдань
ІПК є:
- приведення обсягів та змісту підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у відповідність із поточними та перспективними
потребами господарського механізму;
- формування змісту навчання, виходячи з його цільового спрямування
посадових обов'язків фахівців, попередньо здобутої ними освіти,
досвіду діяльності, інтересів і потреб окремих осіб;
- застосування сучасних технологій реалізації змісту навчання на засадах
його диференціації, індивідуалізації, запровадження екстернатної
форми навчання;
- вивчення та узагальнення кращого наукового та практичного досвіду
інших вузів в тому числі іноземних, щодо організації перепідготовки
слухачів та наукових досліджень;
- проведення наукових досліджень з проблем розвитку вищої аграрної
освіти, теорії та практики господарської діяльності в АПК України та
забезпечення впровадження новітніх сучасних технологій та
інноваційних процесів у навчальний процес.
Завдання мають вирішуватись на основі вдосконаленої нормативно правової бази функціонування загальнонаціональної системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

-

-

-

-

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В ІПК.
З цією метою слід вжити такі організаційні заходи:
забезпечувати якість освіти відповідно до вимог державних стандартів
освіти;
запровадження гнучкої і динамічної системи підвищення кваліфікації
фахівців з нових напрямів розвитку науки, техніки і технології,
ринкових методів господарювання та управління;
глибоко вивчати ринок праці, здійснювати постійний пошук
замовників, додаткових джерел фінансування;
проводити роботу з центральними та місцевими органами державної
виконавчої влади з питань участі у виконанні загальнодержавних
регіональних та місцевих програм, які потребують вирішення проблем
кадрового забезпечення;
здійснювати тісну взаємодію з державними службами зайнятості;
обновляти освітні програми навчання відповідно до стандартів
підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня та
стандартів підвищення кваліфікації фахівців;
упорядкувати перелік спеціальностей та спеціалізацій підвищення
кваліфікації з урахуванням існуючого переліку підготовки фахівців по
профілю ХДЗВА, державного замовлення та потреб галузей
інтелектуального та матеріального виробництва Північно-Східного
регіону;

проводити просвітницьку діяльність з питань професійного зростання
серед громадськості.
Науково-дослідна робота в ІПК проводиться з метою вивчення
сучасних наукових досліджень на основі:
- створення та розвитку власної, комп'ютерної інформаційної бази для
забезпечення комплексних наукових досліджень згідно з програмами і
напрямками;
- здійснювати фундаментальні, пошукові та прикладні наукові
дослідження тенденцій розвитку окремих галузей сільського
господарства та ветеринарної медицини та удосконалення
післядипломної освіти, прогнозування освітніх потреб ІПК на
довгострокові періоди;
- розробка практичного механізму впровадження результатів наукових
досліджень фахівців академії у аграрне виробництво.
-

ДІЯЛЬНІСТЬ ІПК:
Діяльність ІПК фінансується за рахунок:
- позабюджетних надходжень за комерційну, в тому числі науковоконсультативну діяльність підприємствами та установами;
- контактів з фізичними або юридичними особами, як оплати за навчання,
надані послуги, виконані роботи та іншу взаємозацікавлену діяльність;
- спонсорських та інших благодійницьких коштів, прав інтелектуальної
власності, інших цінностей направлених на розвиток ІПК, Харківської
державної зооветеринарної академії.
Після успішного закінчення повного курсу навчання за відповідними
навчальними планами і програмами випускники отримують відповідний
документ встановленого зразка про післядипломну освіту (свідоцтво,
посвідчення, сертифікат, довідку тощо).
Зразки документів про післядипломну освіту затверджуються
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі освіти і науки
і затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Особи, відраховані із вищого навчального закладу до завершення
навчання за освітньо-професійними (освітньо-науковою) програмами,
отримують академічні довідки встановленого зразка уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у галузі науки і освіти.
Для забезпечення навчального процесу ІПК використовує матеріальнотехнічну базу та навчально-методичне забезпечення академії.
СТРУКТУРА ІПК І ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ
ЇЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
Структурними підрозділами ІПК є факультети, кафедри, відділи, та
інші структурні одиниці (центри, лабораторії, групи сервісного забезпечення
та інші) створення яких регламентується рішенням ректорату та вченої ради
ХДЗВА, реалізується директором ІПК та затверджується ректором ХДЗВА.
Для забезпечення організаційної діяльності ІПК в ньому створюються
відділи, що забезпечують координаційні дії з адміністративно-господарською
науковою та учбовою частинами та іншими структурними підрозділами
ХДЗВА.

- підготовка та координація підготовки слухачів в ІПК проводиться
спеціальними випускаючими кафедрами ХДЗВА, спеціальності яких
акредитовані за IV-им рівнем і яким виходячи із необхідного
професорсько-викладацького складу, навчально-методичної бази, інших
умов доручається така підготовка;
- структурні підрозділи ІПК діють у рамках даного Положення та
Статуту ХДЗВА й підпорядковуються безпосередньо директору;
- управління ІПК здійснює директор, який за погодженням з Вченою
радою призначається ректором ХДЗВА та звітує йому.
До штату ІПК входять: директор і секретар.
Штат ІПК затверджується ректором академії в установленому порядку.
ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:
У своїй роботі директор ІПК дотримується чинного законодавства
України, в межах правового поля добивається виконання державного
замовлення з підготовки фахівців для сільського господарства різних форм
власності.
До посадових функцій директора ІПК відносяться:
- формування основних положень концепції освітньо-професійної
діяльності ІПК та визначення механізму її реалізації; підготовка проектів
перспективного розвитку ІПК в плані освітньої діяльності та розвитку
матеріально-навчальної бази;
- представляє інтереси ІПК в Міністерствах, Відомствах та органах
місцевого управління у межах, визначених Статутом ХДЗВА та за
дорученням ректора;
- здійснює контроль за дотриманням на рівні ІПК законів і державних
актів України з питань трудового законодавства;
- виступає за дорученням ректора у процесі вирішення питань
координації наукових досліджень, фінансування учбового процесу;
- координує поряд з ректором ХДЗВА заключення договорів прийому на
навчання слухачів за позабюджетні кошти, виконання науково-дослідних
робіт, розробок нових технологій та науково-консультаційного забезпечення;
- використовує грошові та матеріально-технічні засоби отримані від
діяльності ІПК згідно з затвердженим кошторисом у рамках своїх
повноважень, визначених Статутом ХДЗВА, даним Положенням та
дорученням ректора;
- забезпечує організаційну діяльність ІПК шляхом відповідної
адміністративної діяльності (створення виконавчої структури, зібрання,
накази і т.п.), забезпечення контролю за виконанням навчальних планів і
програм, дотриманням навчальної дисципліни, якості навчального процесу і
наукових досліджень, відповідності рівня підготовки державним програмам і
стандартам; вирішення у межах повноважень і доручень ректора;
- несе персональну відповідальність за додержанням штатної та
фінансової дисциплін, правил внутрішнього розпорядку й охорони праці,
раціональне використання енергоносіїв та основних засобів;
- звітує Вченій раді в установленому порядку про результати роботи
ІПК та його підрозділів.

ЗАВДАННЯ

- організація практичної підготовки фахівців, згідно отриманих ліцензій;
- здійснення господарської діяльності згідно з вимогами чинного
законодавства, Статуту академії, цього Положення та укладеними
угодами, відповідно до наданих повноважень;
- здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності,
пов’язаної з метою та функціональними завданнями ІПК.
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
І СТРУКТУРАМИ
Взаємовідносини ІПК з навчально-науково виробничими інститутами
(центрами) факультетами, кафедрами, лабораторіями, та іншими
підрозділами ХДЗВА регламентується даним Положенням та Статутом
ХДЗВА відповідно до адміністративної і функціональної підпорядкованості
ІПК спрямуванням навчально-наукової діяльності.
З ректором, вченою радою, навчальною та науковими частинами,
професійними спілками, громадськими організаціями та іншими органами
взаємовідносини визначаються положенням про ці структури та
встановленою в ХДЗВА підпорядкованістю та підзвітністю за всіма видами
діяльності.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Відповідальність ІПК реалізується через відповідальність його
директора та керівників структурних підрозділів щодо основних видів
діяльності та обов'язків по них.
Відповідальність кожної посадової особи індивідуально визначається
посадовою інструкцією та додатковими функціями, які виконуються за
дорученням директора ІПК.
Проект Положення про Інститут підвищення кваліфікації ХДЗВА
вносить:
Директор ІПК _______________ В.Г.Прудніков «_____»_________ 2019 р.
Положення відповідає вимогам чинного законодавства України та
Статуту академії
Примітка: Дане Положення є формою оновлення аналогічного Положення,
затвердженого Вченою радою академії (протокол № 12 від 31.10.2011р.)

