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1. Загальні положення
1.1. Центр підвищення кваліфікації працівників хіміко-токсикологічних
випробувальних лабораторій (далі – ЦПК ПВЛ) є структурним підрозділом
СумДУ у складі кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології
та імунології Медичного інституту СумДУ (далі – базова кафедра).
Повна назва українською мовою: Центр підвищення кваліфікації
працівників хіміко-токсикологічних випробувальних лабораторій.
Російською мовою: Центр повышения квалификации работников химикотоксикологических испытательных лабораторий.
Англійською мовою: Centre for Rising Professional Skills of the Chemical and
Toxicological Research Laboratory Personnel
Скорочена назва: ЦПК ПВЛ
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ЦПК ПВЛ не є юридичною особою. ЦПК ПВЛ може мати логотип та
бланки з власним найменуванням.
1.2. Головною метою створення ЦПК ПВЛ є організація та проведення
навчання з перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників хімікотоксикологічних випробувальних лабораторій.
1.3. У своїй діяльності ЦПК ПВЛ керується чинним законодавством України,
загальнодержавною та загальноуніверситетською нормативною базою та
даним Положенням.
1.4. ЦПК ПВЛ у своїй діяльності співпрацює з усіма структурними
підрозділами СумДУ у межах своїх завдань та функцій.
2. Основні завдання та функції ЦПК ПВЛ
2.1. Проводить:


навчання та підвищення кваліфікації працівників випробувальних
лабораторій із забезпеченням слухачів і випробувальних лабораторій
програмно-методичною документацією, навчальною та методичною
літературою, навчально-наочними посібниками й іншими засобами
навчання.



аналіз стану навчальної та методичної роботи, підготовку пропозицій
щодо їх удосконалення, надання консультаційної допомоги в організації
навчально-методичної роботи у випробувальних лабораторіях, надання
конкретної

методичної

допомоги

колективам

випробувальних

лабораторій; методичне та інформаційне забезпечення навчального
процесу;


аналіз рівня знань, умінь та навичок курсантів з професійної підготовки,
якості навчання, розробку пропозицій щодо їх удосконалення;

2.2. Організовує:


підготовку навчальних планів та програм навчання;
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розробку комп’ютерних програм для різних напрямів навчання, що
проводиться;



розробку

різноманітних

тренінгів

для

проведення

навчання

та

перекваліфікації курсантів;


здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення
змісту, форм і методів навчання;



вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного
досвіду та новітніх педагогічних технологій, здійснення заходів щодо
впровадження передового педагогічного досвіду в навчальний процес;



здійснення

зв’язків

з

науковими,

методичними

установами

та

організаціями, вищими навчальними закладами, навчально-методичними
центрами з питань удосконалення професійної підготовки кадрів, обміну
передовим педагогічним досвідом;


проведення науково-практичних конференцій і семінарів, обласних
(міських) шкіл передового досвіду тощо;



створення тематичних фільмів, теле- і радіопередач тощо.

3. Управління, керівництво та кадрове забезпечення ЦПК ПВЛ
3.1. У разі суміщення функцій керівника ЦПК ПВЛ і завідувача базової
кафедри

ЦПК

ПВЛ

підпорядковується

безпосередньо

директору

Медичного інституту.
3.2. В частині здійснення програм підвищення кваліфікації діяльності ЦПК
ПВЛ контролюється також деканатами ФПМО та ФПК ПО.
3.3. ЦПК ПВЛ очолює директор, який призначається наказом ректора за
поданням директора Медичного інституту та завідувача базової кафедри.
3.4. Директор здійснює загальне керівництво роботою ЦПК ПВЛ, забезпечує
належний

рівень

трудової

дисципліни,

керує

і

організовує

роботу, спрямовану на виконання поточних і перспективних завдань,
представляє ЦПК ПВЛ в інших установах, закладах і організаціях, несе
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за виконання покладених на ЦПК ПВЛ

завдань.
3.5. Директор ЦПК ПВЛ:
 організовує діяльність ЦПК ПВЛ щодо забезпечення високої ефективності
та якості навчального процесу;
 видає у межах своєї компетенції розпорядження і контролює їх виконання;
 розробляє положення про підрозділи ЦПК ПВЛ, посадові інструкції, інші
внутрішні документи ЦПК ПВЛ, структуру і штатний розклад ЦПК ПВЛ.
 виконує інші покладені на нього обов’язки;
 відповідає

за

виконання

договірних

зобов’язань,

контролює

рух

надходження коштів та їх розподіл, забезпечує складання встановленої
фінансової звітності;
 забезпечує контроль за якістю роботи викладацького складу та інших
працівників ЦПК ПВЛ, виконанням планів навчання та здійснює перевірку
знань працівників ЦПК ПВЛ;
 подає на затвердження у встановленому порядку навчанні плани та
програми навчання слухачів;
 розробляє плани (графіки) навчання курсантів.
3.6. Функціонування ЦПК ПВЛ забезпечується співробітниками базової
кафедри, а у разі потреби – іншими особами на умовах сумісництва,
погодинної оплати, шляхом укладання цивільно-правових договорів та
угод.
3.7. Щорічно у встановлені терміни директор ЦПК ПВЛ надає ректору
звіт про роботу за поточний рік і план роботи ЦПК ПВЛ на наступний рік.
4. Матеріально-технічне забезпечення ЦПК ПВЛ
4.1. ЦПК ПВЛ розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі
кафедр гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології і
анатомії людини Медичного інституту СумДУ.
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4.2. ЦПК ПВЛ має право у встановленому порядку використовувати
матеріально-технічну базу та обладнання інших структурних підрозділів
університету.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Структура, розмір видатків на утримання ЦПК ПВЛ визначаються
ректором відповідно до потреб його функціонування.
5.2. Фінансування діяльності ЦПК ПВЛ здійснюється за рахунок коштів
спеціального фонду, в тому числі:


отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних
навчальних та науково-технічних послуг;



коштів, які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ
(при виконанні відповідних замовлень);



коштів від виконання госпдоговорів та грантових проектів;



благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян;



інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.3. ЦПК ПВЛ може надавати платні науково-консультативні послуги з
питань

планування,

статистичної

організації

обробки

і

і

проведення

наукових

досліджень,

аналізу

результатів

наукових

досліджень,

організовувати і проводити лекції, наукові та науково-методичні семінари
відповідного спрямування.
5.4. Надання послуг здійснюється на підставі договорів із замовниками, що
укладаються та узгоджуються в установленому порядку.
5.5. Виконання науково-дослідних робіт та наукових грантів обліковується у
встановленому для цих видів діяльності порядку.
5.6. Облік коштів від наданих ЦПК ПВЛ платних послуг здійснюється
відповідними підрозділами СумДУ в установленому порядку на рахунках
спеціального фонду університету, у тому числі на відповідному субрахунку
ЦПК ПВЛ.
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При цьому:
5.5.1. Вартість платних послуг визначається у відповідності до кошторису,
який за пропозиціями директора ЦПК ПВЛ розраховується плановофінансовим відділом, узгоджується з відповідними посадовими особами та
затверджується ректором СумДУ.
При розрахунку калькуляції вартості платних послуг враховуються
рекомендації МОН та МОЗ України, Міністерства фінансів України.
5.5.2. Оплата послуг ЦПК ПВЛ може здійснюватися у безготівковій формі на
рахунок СумДУ або до каси університету готівкою у встановленому порядку.
5.5.3. Після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми
надходжень, 10% коштів спрямовується на відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності ЦПК ПВЛ відповідна
частина коштів спрямовується на оплату праці безпосередніх виконавців
робіт, на оплату праці загальноуніверситетських підрозділів (згідно із
затвердженою методикою) в частині забезпечення надання платних послуг, на
оплату комунальних послуг (визначається з урахуванням показника питомої
ваги комунальних послуг у загальному обсязі фінансування університету в
попередньому календарному році) та на інші витрати за кошторисом.
5.5.4. Частка коштів, що залишилася, спрямовується в частині 70% на
матеріальне стимулювання безпосередніх виконавців робіт, співробітників, у
тому числі, інших структурних підрозділів університету, які сприяють
виконанню робіт; 30% - на інші витрати, що забезпечують відповідну
діяльність ЦПК ПВЛ, в тому числі модернізацію та оновлення своєї
матеріально-технічної бази відповідно до потреб забезпечення діяльності за
обраним науково-технічним напрямом.
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5.6 За обґрунтованим поданням директора ЦПК ПВЛ, узгодженим з
проректором за підпорядкованістю та проректором з фінансовоекономічної діяльності, розподіл коштів, наведений у пункті 5.5.3 у
вмотивованих випадках може змінюватися наказом ректора.
5.7. Бухгалтерський обік та фінансові операції забезпечуються відповідними
підрозділами СумДУ.
6. Прикінцеві положення
6.1. ЦПК ПВЛ створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора
СумДУ.
6.2. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора
СумДУ.
6.3. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора СумДУ
або наказом ректора СумДУ за рішенням Вченої ради.
6.4. Дія Положення скасовується наказом ректора СумДУ або наказом
ректора СумДУ за рішенням вченої ради.
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