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Голова Вченої ради

І. Загальні положення
1.1. Навчальне відділення для професійного навчання робітників (надалі —
навчальне відділення) є відділом, який створено в Університеті „Україна" з метою
надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти учням середніх шкіл
та непрацюючому

населенню

України,

в тому

числі

людей

з

обмеженими

фізичними можливостями (людей з інвалідністю).
1.2. Основними завданнями навчального відділення є:
— підготовка робітників початкового рівня кваліфікації (розряду, класу,
категорії).
1.3. Навчальне відділення створено Університетом „Україна" і працює гіри
наявності ліцензії на надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти,
необхідної

матеріально-технічної,

науково-методичної

бази та

кваліфікованих

педагогічних кадрів.
1.4.

Навчальне

відділення

знаходиться

у

підпорядкуванні

ректорату,

здійснює свою діяльність під його керівництвом, звітується перед ним.
1.5. Підготовка нових робітників, працюючих та вивільнюваних працівників
і

незайнятого

здійснюється

населення

навчальним

за договорами

відділенням

з підприємствами,

Університету

„Україна"

організаціями, установами

та

батьками учнів середніх шкіл.
1.6. Навчальне відділення не є юридичною особою.
1.7. Структура і штати навчального відділення визначаються ректоратом
відповідно до потреб його функціонування і виконання навчальних завдань.
1.8. У своїй діяльності навчальне відділення керується Законом України
„Про освіту", Законом України „Про професійно-технічну освіту", іншим чинним
законодавством, нормативними актами Міністерства освіти, науки, молоді і спорту
України,

Статутом

Вищого

навчального

закладу

„Відкритий

міжнародний

університет розвитку людини „Україна", чинним Положенням.
II. Навчально-матеріальна база та фінансування навчального
відділення Університету „Україна"
2.1. Для забезпечення якісної професійної підготовки робітників з кожної
професії у розпорядженні навчального відділення є відповідні навчальні кабінети,

лабораторії,

навчально-виробничі

майстерні,

оснащені

необхідними

засобами

навчання, персональними комп'ютерами, інструментами тощо, а також бібліотека,
культурно-побутові, адміністративні та інші приміщення.
2.2. Навчально-матеріальна база навчального відділення

створюється

засновником. Навчальні, навчально-виробничі, культурно-побутові
навчального відділення обладнуються

його

приміщення

і експлуатуються відповідно до санітарно-

гігієнічних норм, правил охорони праці та протипожежної безпеки.
2.3. Суб'єктом власності навчального відділення є його засновник.
2.4. Засновник Університету, замовники на професійне навчання робітничих
кадрів мають право надавати та передавати навчальному відділенню техніку,
прилади,

інструменти,

транспортні

засоби, фінансові

та

матеріально-технічні

ресурси, забезпечувати їх ремонт, господарське обслуговування.
2.5.

Фінансово-господарська

діяльність

навчального

відділення

здійснюється на основі бюджету Університету. Джерелами формування бюджету
є:
—

кошти,

що

надходять

від

засновника

Університету,

підприємств,

організацій, приватних осіб;
—

кошти, одержані за підготовку робітників

відповідно до

укладених

договорів;
—

добровільні

грошові

внески,

матеріальні

цінності,

одержані

від

підприємств, організацій, установ, окремих громадян, іноземних юридичних і
фізичних осіб.
Фінансування

навчального

відділення

має

здійснюватися

у розмірі

не

нижчому від нормативів фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів.
2.6. Професійне навчання робітників у навчальному відділенні Університету
„Україна"

здійснюється

за

рахунок

підприємств,

організацій,

установ,

що

направили їх на навчання відповідно до укладених договорів, або за власні кошти
громадян .

Підготовка незайнятого населення, а також їх матеріальне забезпечення у
період навчання здійснюється за рахунок державного фонду сприяння зайнятості
відповідно до укладеного договору із місцевими службами зайнятості.
III. Організація навчального процесу
3.1. Професійне навчання робітників у навчальному відділенні здійснюється
за денною формою навчання без відриву від виробництва.
3.2. Навчальне відділення забезпечує якість і рівень професійної кваліфікації
осіб, які пройшли повний курс навчання в обсязі державних вимог.
3.3. Навчальний процес, який включає загальнопрофесійну,

професійно-

теоретичну підготовку (теоретичне навчання) та професійно-гірактичну підготовку
(виробниче

навчання

навчальними

і

планами

виробнича

практика),

і програмами,

здійснюється

розробленими

за

навчальним

робочими
відділенням

Університету „Україна" на основі типових навчальних планів і програм,
складовими

Державних

стандартів

професійно-технічної

освіти

які є

України,

затверджених відповідними міністерствами і відомствами.
3.4. Форми, терміни і зміст навчання визначаються навчальним відділенням у
відповідності до вимог типових навчальних планів і програм.
Термін навчання при підготовці робітників встановлюються у відповідності
до вимог Державних стандартів та визначених форм навчання (вечірня). Терміни
навчання можуть бути збільшені за згодою замовника на професійне навчання
робітників.
3.5. Уроки теоретичного навчання встановлюються тривалістю 45 хвилин з
перервами між ними не менше 10 хвилин, заняття з виробничого навчання в
навчально-виробничих

майстернях

встановлюються

тривалістю

6

годин

і

проводяться з перервами через кожні 50 хвилин.
3.6.

Кількість

і

послідовність

уроків

кожного

робочого

дня,

тижня

визначається розкладом, затвердженим керівником навчального відділення.
3.7. Теоретичне навчання здійснюється в обладнаних для цього навчальних
кабінетах, лабораторіях,

аудиторіях;

виробниче

навчання —

в лабораторіях,

навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях підприємств за
угодами з ними.

3.8. Теоретичне навчання здійснюється в навчальних групах чисельністю 1030 осіб, виробниче навчання — в групах 10-15 осіб.
Навчальне

відділення

має

право

встановлювати

кількість

слухачів

у

навчальних групах нижчу за нормативну.
Комплектування навчальних груп слухачів проводиться з врахуванням їх
загальноосвітнього рівня у відповідності з вимогами Державних стандартів ПТО.
Виробниче навчання здійснюється під керівництвом майстра (інструктора)
виробничого навчання.
3.9. Планування

і облік навчальної роботи ведеться у відповідності

з

установленим Міносвіти і науки України порядком. Знання слухачів оцінюються
за дванадцятибальною системою.
Екзамени, заліки, кваліфікаційні (пробні) роботи, термін їх проведення чи
виконання

встановлюється

навчальним

відділенням

Університету

згідно

з

навчальними планами.
3.10. Атестація і присвоєння кваліфікації особам, які успішно закінчили
повний

курс

навчання,

здійснюється

шляхом

випускних

кваліфікаційних

екзаменів.
3.11. До випускних кваліфікаційних екзаменів допускаються
закінчили повний курс навчання, мають позитивні

особи, які

підсумкові оцінки з усіх

предметів, виробничого навчання та виконали пробні кваліфікаційні роботи.
3.12. Особам, яким присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається
свідоцтво встановленого зразка.
3.13. Для розгляду питань, пов'язаних з навчальним процесом, у навчальному
відділенні

створюється

методична рада, що об'єднує

педагогічних

та

інших

працівників, які безпосередньо беруть участь у навчально-виробничому процесі з
підготовки за робітничими професіями.
IV. Учасники навчального процесу
4.1. Учасниками навчально-виробничого процесу у навчальному відділенні
Університету

є

особи,

які

навчаються,

викладачі,

майстри

(інструктори)

виробничого навчання, методисти, навчально-допоміжний персонал, представники

підприємств, установ,

громадських

організацій,

фондів, асоціацій,

які

беруть

участь у навчальній роботі.
4.2. Права та обов'язки

учасників

навчального

процесу

у

навчальному

відділенні визначаються Законом України "Про освіту", Законом України "Про
професійно-технічну

освіту",

іншим

чинним

законодавством,

Статутом

Університету, кваліфікаційними характеристиками, службовими інструкціями та
відповідними договірними зобов'язаннями.
4.3. П р и й о м слухачів на навчання здійснюється за угодами з приватними
особами

(батьками

підприємствами,

учнів,

іншими

організаціями,

фізичними

державними

особами)

та за договорами

службами

зайнятості,

за

з
їх

направленням.
Вік, стать і стан здоров'я осіб, які зараховуються на навчання,
відповідати

медичним

вимогам

та законодавству

про

працю

для

повинні

робітників

відповідних професій і галузей господарства.
4.4. На осіб, які направлені для професійного навчання, поширюються умови
соціально-матеріального

забезпечення,

передбачені

чинним

законодавством

України та обумовлені договірними зобов'язаннями.
4.5. За успіхи у навчанні, оволодінні

професією,

за активну участь у

навчально-виробничій діяльності та інші досягнення для осіб, які навчаються,
встановлюються різні форми заохочення.
4.6. П р и й о м на роботу педагогічних працівників здійснюється

ректором

Університету за т р у д о в и м и договорами або контрактами.
4.7. В и к л а д а ч а м и навчального відділення призначаються особи, які мають
вищу освіту за профілем навчання (спеціалісти, магістри, доценти), майстрами
виробничого навчання — фахівці з в и щ о ю освітою різного рівня, які мають
відповідну кваліфікацію і стаж роботи за професією не м е н ш е 3 років.
V. У п р а в л і н н я навчальним відділенням Університету
5.1. Управління навчальним відділенням здійснюється його керівником, який
призначається
Університету.

на

посаду

за

контрактом,

трудовим

договором

Президентом

5.2. Керівник
політики

в

галузі

навчального
професійного

відділення

забезпечує

навчання

робітників,

реалізацію

державної

організує

діяльність

навчального відділення, від його імені діє, представляє в усіх організаціях, видає в
межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників
навчального відділення та осіб, які навчаються.
5.3. Керівник навчального відділення створює необхідні умови для творчої
праці

педагогічних

працівників,

організовує

навчальний

процес,

здійснює

контроль за його ходом, несе персональну відповідальність за результати роботи.
5.4. Навчальне відділення має право на здійснення в установленому порядку
міжнародних зв'язків через засновника, а також зовнішньоекономічної діяльності.
5.5. Навчальне відділення веде передбачене відповідними

нормативними

документами діловодство, звітує в установленому порядку за свою діяльність.

