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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Державного 

університету телекомунікацій (далі - Інститут) - структурний підрозділ 

Державного університету телекомунікацій (далі -  Університет), який провадить 

освітню діяльність за програмою перепідготовки спеціалістів та підвищення 

кваліфікації,відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України. 

1.2. Інститут утворюється, реорганізується або ліквідується рішенням Вченої 

ради Університету у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» 

та статутом Університету. 

1.3. Інститут у своїй діяльності керується законами України, зокрема, «Про 

вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Указами Президента 

України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами 

Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та даним 

Положенням. 

1.4. Організаційна робота Інституту базується на планах Університету, 

рішеннях Вченої ради. 

1.5. Матеріально-технічне, медичне та фінансове забезпечення діяльності 

Інституту здійснюється відповідними службами Університету. 

1.6. Ведення документації в Інституті проводиться відповідно до 

затвердженої номенклатури справ та встановленого порядку. 

1.7. Інститут має печатку, штамп, бланки та інші атрибути забезпечення 

діяльності. Інститут не є юридичною особою. 

 

ІІ. МЕТА СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ ТА  

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ 

 

2.1. Метою створення Інституту є забезпечення умов, необхідних для 

отримання особою наступної вищої освіти, перепідготовки фахівців для потреб 
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України, а також підвищення кваліфікації,проведення стажування спеціалістів 

галузі зв’язку,інших підприємств, відомств, установ тощо;науково-педагогічних 

працівників близьких або споріднених професійних та наукових 

спрямувань,забезпечення реалізації змісту освіти за  відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем перепідготовки фахівців з інших спеціальностей 

(напрямів підготовки). 

2.2. Основними завданнями Інституту є: 

 -  провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами наступної вищої освіти за відповідним  освітньо-

кваліфікаційним рівнем, відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки 

України; перепідготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, 

спеціаліст та магістр за базовими напрямами (спеціальностями) Університету в 

сфері телекомунікацій, інформатизації та інформаційних технологій згідно 

отриманих ліцензій та сертифікатів; 

  підвищення кваліфікації в галузях економіки, соціології, в сфері 

телекомунікацій та інформаційного суспільства, комп’ютерної підготовки, 

інформаційних технологій (операційних систем, інтернет-технологій, 

комп’ютерних мереж, прикладних програм), підвищення кваліфікації 

викладацьких кадрів технічних ВНЗ тощо; 

  участь у -  плануванні та розробці варіативних складових освітньо-

кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм перепідготовки 

фахівців; 

 -  участь у розробці навчальних та робочих навчальних планів 

перепідготовки фахівців; 

 - забезпечення виконання ліцензійних та акредитаційних вимог щодо 

спеціальностей, за якими ведеться перепідготовка слухачів Інституту; 

- участь проведенні та впровадженні в навчальний процес результатів 

наукових досліджень та створення на їх базі сучасних освітніх технологій; 

- організація  атестації  науково-педагогічних працівників, їх 

перепідготовки та підвищення кваліфікації; 
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-  участь у проведенні наукових, науково-методичних конференцій, 

семінарів,круглих столів,тренінгів тощо;  

-  проведення маркетингових досліджень на ринку праці в потребі 

спеціалістів,перепідготовку яких проводить Інститут, організація 

профорієнтаційної роботи серед випускників денної та заочної форм 

навчання,працівників галузі зв’язку,інших організацій, підприємств,установ;

 організація і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та 

культурно-просвітницької діяльності; 

-  розвиток співробітництва із зарубіжними навчальними закладами та 

міжнародними організаціями; 

-  господарська та інша діяльність, пов’язана з виконанням завдань 

Інституту, закріплених за ним Статутом Університету та цим Положенням. 

 

ІІІ. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ 

 

3.1. Інститут будується за принципом поєднання централізації з 

делегуванням функцій управління для оптимізації витрат і одночасним 

підвищенням його ефективності за всіма видами діяльності.  

3.2. Структурними підрозділами Інституту є Центр підвищення кваліфікації 

та перепідготовки. 

          3.3. Керівництво Інститутом здійснює директор, який не може перебувати 

на цій посаді більш як два строки. Керівник Інституту повинен мати науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю Інституту. 

3.4.Директор Інституту безпосередньо підпорядкований ректору та 

проректорам Університету за напрямами діяльності. 

3.5.Директору Інституту підпорядковуються науково-педагогічні працівники 

(опосередковано) та безпосередньо працівники Інституту. 

3.6.  За відсутності директора, його обов’язки виконує заступник з навчальної 

та наукової роботи, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за 

належне виконання покладених на нього обов’язків. 
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3.7. Структура та склад Інституту може змінюватися відповідно до освітніх і 

наукових завдань, які виникають у процесі діяльності Університету. 

 

IV. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО – 

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ 

 

4.1. Інститут не має самостійного балансу. Фінансування інституту 

здійснюється в межах кошторису Університету. 

4.2. Для здійснення освітньої, наукової та інших видів діяльності за 

інститутом закріплюються певні приміщення, обладнання, інвентар та інше 

державне майно, що знаходиться на балансі Університету. 

4.3.Джерелом фінансування Інституту є кошти, які надходять за надані 

платні послуги даного профілю навчання Інституту. 

 

V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 

 

5.1. Міжнародна діяльність інституту здійснюється відповідно до вимог 

нормативно-правових документів та Статуту Державного університету 

телекомунікацій. 

5.2. Інститут за дорученням ректора Університету встановлює та підтримує 

навчально-методичні, наукові та інші зв'язки з навчальними закладами, 

організаціями та установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями 

та фондами, проводить відповідно до укладених угод та договорів науково-

дослідні, консультаційні, рекламно-інформаційні та інші роботи. 
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