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I. Загальш положения

Вшзш курси шдвищення квал1фжацн оргашзовуються з метою бшып
повного задоволення ocBiraix потреб слухач1в i наближення навчання до мюця
ixHboi роботи та проживания. Виконавцем ocBiraix послуг з пщвищення
квашфшащ1 е ДВНЗ «Ушверситет менеджменту осв1ти» (дал1 - Ушверситет).
Замовником курсив пщвищення квал1фжацп можуть бути навчальш заклади,
юридичш та ф1зичш особи або групи юридичних i ф1зичних oci6 (даш Замовник).
Вшзш курси пщвищення квашфжаци оргашзовуються вщповщно до
заявки Замовника.

II. Оргашзащя та умови проведения вшзних icypcie пщвищення
• *

•

•••

квалиржацн

1. Умови проведения вшзних KypciB пщвищення квал1фжацй та
вщповщалыпсть Ушверситету та Замовника (дал1 - сторони або шститущявиконавець та шститущя-замовник вщповщно) фксуються в спещальнш угод1,
що пщписуеться кер1вниками шституцш або уповноваженими ними особами.
Форму угоди представлено у додатку 1.
2.

Вшзш

курси

оргашзовуються

вщповщно

до Положения

про

оргашзащю осв1тнього процесу у ДВНЗ «Ушверситет менеджменту ocBira» й
шших нормативних документе Ушверситету.
До навчально-тематичних

плашв пщвищення квал1фжаци, графжа

навчального процесу можуть бути внесен! змши з урахуванням ocBiraix запит1в
та особливостей д1яльноси Замовника, що регламентуеться окремим наказом
ректора Ушверситету, в якому визначаються вщповщальш за розроблення
змюту навчання вщповщно до запиту Замовника та за оргашзащю i супровщ
ocBiTHboro процесу.
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3. Вшзш курси шдвищення квал1фшаци можуть проводитися за рахунок
конгпв бюджету р1зних piBHiB, ф1зичних та юридичних oci6, а також за рахунок
зм1шаного фшансування.
4. В угод1 визначаються зобов'язання стор1н щодо:
• мюця проведения навчання;
• техшчного забезпечення осв1тнього процесу;
• порядку компенсащ1 витрат на вщрядження науково-педагопчних
пращвниюв Ушверситету (проезд, харчування, вартють (чи мюце) проживания);
• форма та розм1ри оплати вартост1 навчання для слухач1в, яю
навчаються за кошти юридичних i ф1зичних oci6 вщповщно до затвердженого
ректором кошторису;
• делегування повноважень вщповщальним особам, яю представляють
iHTepecn Ушверситету та Замовника.
У pa3i грубого порушення Замовником умов, визначених угодою,
Ушверситет мае право припинити освггшй процес без повернення коптв.
5. На перюд вщрядження науково-педагопчних пращвниюв на вшзш
курси шдвищення квал1фжащ1 за ними збер1гаеться зароб1тна плата у повному
обсязь
У pa3i проведения вшзних KypciB шдвищення кватфжащ? за кошти
ф1зичних та юридичних oci6 частина цих конгпв скеровуеться ректором на
розвиток

структурного

шдроздшу

Ушверситету,

який

е

безпосередшм

виконавцем замовлення, та на стимулювання пращ зад1яних на курсах
пращвниюв.

III. Види, форми та змкт навчання

1. Навчання на вшзних курсах здшснюеться за такими видами:
• штегроваш курси шдвищення квал1фжащ1;
• модульш курси пщвищення квал1фшацп;
• спещал1зоваш курси шдвищення квашфкащц
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• авторсыа курси пщвищення квал1фжаци;
• тематичш курси пщвищення квал1фжацп;
• курси пщвищення квал1фжащ1 «Оргашзащя, яка навчаеться».
2. Вшзш курси пщвищення кватфкащ1 можуть проводитися за такими
формами навчання: очною (денною), очно-дистанцшною, дистанцшно-очною.
3. Форми осв1тнього процесу визначаються вщповщно до п. 23.4
Положения про оргашзащю осв1тнього процесу у ДВНЗ «Ушверситет
менеджменту осв!ти».
4. Навчально-тематичш плани вшзних KypciB пщвищення квал1фкащ1
формуються з урахуванням загатив замовниюв i вимог Положения про
оргашзащю осв1тнього процесу у ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освгги».
5. Термши проведения KypciB пщвищення квал1фжацп зазначаються в
угодь

IV. Кадрове забезпечення вшзних KypciB пщвищення квал1с]нкащ1
1. Для забезпечення вшзних KypciB пщвищення квал1фкаци наказом
ректора призначаються куратори-тьютори та випусков! кафедри.
2. Вщповщно до навчально-тематичних плашв шститут-виконавець
визначае кадровий склад викладач1в з числа штатних пращвниюв, сумюниюв, а
в раз! потреби залучае шших викладач1в на умовах погодинно!' оплати.
3. Як викладач! можуть бути використаш науково-педагопчш та
педагопчш

пращвники

педагопчнох

освгги -

обласних

шститут1в / академш

шслядипломно1

члешв Консорщуму та Украгнського

вщкритого

ушверситету шслядипломно1 осв1ти, кер1вники та методисти НМЦ при
обласних управлшнях освгги.
4. Якщо платна освггня послуга на ви1зд1 надаеться в межах проекту
Украшського вщкритого ушверситету шслядипломно1 освгги, то кадрове
забезпечення здшснюють шституци - учасники цього проекту. Оплата пращ
викладач1в у цьому pa3i здшснюеться в порядку, визначеному Угодою м1ж
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учасниками проекту та статутом Украшського вщкритого ушверситету
шслядипломно!' освгги.

V. Права суб'екгпв осв1тнього процесу на вшзних курсах шдвищення
квал1фжащ1

1. До суб'ект1в ocBiTHboro процесу на вшзних курсах шдвищення
квал1фжацп, що здшснюеться на вшзд1, належать: кер1вництво шституцпзамовника та шститущьвиконавця,

слухач^

представники

адмшютрацп,

директорату шститут1в (ЩППО, Бшоцерювського шституту неперервно1
професшжн освгги), повноваження яким надано угодою, науково-педагопчш та
педагопчш пращвники Ушверситету, яю беруть безпосередню участь в
осв1тньому процесс уповноважеш угодою представники Замовника, ф1зичних
та юридичних oci6, за кошти яких оргашзовано вшзш курси.
2. Кер1вництво шститущьзамовника мае право:
• обирати
дистанцшну,

зручну

форму

дистанцшно-очну),

шдвищення
вид

квашфкащ1

шдвищення

(очну,

квал1фкащ1,

очновносити

пропозици щодо зм1сту та технолопй навчання, за окрему оплату замовляти
додатков1 послуги у вигляд1 короткотермшових тематичних треншпв, семшар1в,
а також ix тематику;
• визначати за погодженням з Ушверситетом режим проведения
навчальних

занять (з вщривом

в щ виробництва чи без вщриву вщ

виробництва);
• вносити пропозищ! щодо визначення вимог до результате осв1тнього
процесу, до зм1сту та форм проведения контролю, яю мають погоджуватися з
адмшютращею шституту-виконавця.
3. Кер1вництво шститущьвиконавця мае право:
• визначати

форми

вшзних

KypciB

шдвищення

квал1фкащ1

з

урахуванням потреб та умов д1яльност! шститущьзамовника у межах,
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передбачених лщензшними умовами та вимогами Положения про оргашзащю
осв1тнього процесу у ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освгги»;
• заявляти

певш

вимоги

для

забезпечення

освппього

процесу,

харчування та проживания викладацького складу в перюд вщрядження;
• за домовленютю з шститущею-замовником визначати термши та
график проведения вшзних KypciB пщвищення квал1фжацп;
• визначати вартють осв1тньо1 послуги для ф1зичних та юридичних oci6,
яю здшснюють пщвищення квашфжащ1 за власш кошти.
4. Науково-педагопчш пращвники, яю беруть участь у вшзних курсах
пщвищення квал1фжащ1, мають право на:
• визначення змюту курсового навчання вщповщно до професшноТ
програми;
• визначення форми проведения навчальних занять (очно, дистанцшно),
а також виду занять вщповщно до Положения про оргашзащю освкнього
процесу у ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освгги»;
• належш умови для проведения навчальних занять i проживания;
• оплату пращ у повному обсяз! на перюд вщрядження;
• додаткове стимулювання свое!" робота у pa3i залучення додаткового
контингенту слухач!в вшзних KypciB пщвищення квал1ф!кацн за кошти
ф!зичних та юридичних oci6.
5. Слухач1 KypciB пщвищення квал1фшащТ мають право:
• на виб1ркову складову змюту програми пщвищення квал1фжацн
(спецкурси з виб1ркового модуля);
• обирати i3 затвердженого кафедрою перелшу тематику та форму
виконання випускно! робота;
• отримувати додатков1 консультацй вщ викладача;
• отримувати шформацшш та/або навчально-методичш матер1али за
тематикою спецкурс1в;
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• публкувати випускну роботу в перюдичних виданнях Ушверситету за
рекомендащею KOMicii i3 захисту випускних робгг;
• брати

участь

у

робот1 штернет-конференцш,

що

проводяться

кафедрами Ушверситету;
• брати участь у щор1чному конкурс! випускних po6iT, що проводиться
ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освгги».

VI. Обов'язки суб'екгпв пщвищення квал1фжащ1
1. Обов'язки кер1вництва шститущьзамовника:
• створення умов для оргашзащ1 освптого процесу (аудитор1я, техшчне
оснащения й супровщ, забезпечення умов проживания та харчування
викладач1в);
• забезпечення явки та контроль за вщвщуванням слухачами навчальних
занять;
• своечасна оплата KypciB шдвищення квал1фкацп у pa3i, якщо вони
проводяться за кошти юридичних i ф1зичних oci6;
• виконання шших положень угоди щодо проведения вшзних KypciB
шдвищення квал1фкаци.
2. Обов'язки кер!вництва шститущьвиконавця:
• забезпечення

якост1

проведения

вшзних

KypciB

пщвищення

квал1фкаци;
• урахування пропозицш Замовника, якщо це не суперечить чинному
законодавству

та

нормативним

документам

Ушверситету,

розроблення

програми та забезпечення змюту пщвищення кватфкащ!' з урахуванням
побажань шститущьзамовника;
• ознайомлення Замовника з калькулящею вартост! замовлено1 осв1тньо1
послуги;
• виконання ycix положень угоди про надання осв1тньо1 послуги;
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• видача документа (свщоцтва, сертификата, довщки) за результатами
навчання за вщповщною осв1тньою програмою.
3. Обов'язки науково-педагопчних пращвниюв, яю беруть участь у
вшзних курсах пщвищення квал1фжацЙ:
• забезпечити яюсне виконання

замовлено!' програми

пщвищення

квал1ф!кацн з використанням сучасних штерактивних метод1в i технолопй
навчання;
• розробити необхщне навчально-методичне забезпечення осв1тнього
процесу;
• забезпечити виб1ркову складову програми пщвищення квал1фкацй з
урахуванням побажань Замовника щодо змюту навчання;
• своечасне представления кер1вництву шституцп-виконавця зв1ту про
результата проведения KypciB пщвищення квал1фжацн на вшздь
4. Обов'язки слухач1в KypciB пщвищення квашфшаци:
• вщвщування навчальних занять;
• активна сшвпраця з викладачами пщ час навчальних занять;
• своечасне, творче та яюсне виконання завдань викладача на самостшну
роботу;
• вчасне виконання, подання для перев1рки та захист випускно1 робота.

VII. Видача документов про результата проходження пщвищення
• •••
квалиржаци
•

1

1. Слухачам, яю усшшно виконали програму пщвищення квал1фкацп та
захистили випускну роботу, видаеться свщоцтво встановленого державного
зразка про пщвищення квал1фнеащ1.
2. Особи, яю припинили навчання або не виконали програми пщвищення
квал1фжащ1, за ршенням KOMicii отримують довщку про навчання на курсах
пщвищення

квал1фкаци. Вони мають право продовжити

навчання за
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програмою, що враховуе отримаш ними кредита, та повторно захистити
випускну роботу.
У pa3i, якщо ком1сля шституцп-виконавця

виявить, що причини

припинення навчання або невиконання програми шдвищення квашфшацп були
не об'ективними, продовження навчання та повторний захист випускно1 роботи
проводиться за кошти юридичних або ф1зичних oci6.
3. Особи, яким на Тхне замовлення надано додатков1 ocBirai послуги,
отримують сертифкат i3 зазначенням кшькост1 кредшлв (годин) вщповщно?
програми.

Додаток 1
Догов1р №
про пщвищення квал1фшацЙ на бзз\

»

«

м. Ки!в

201

р.

Державний вищий навчальний заклад «Ушверситет менеджменту освпи»
НАПН УкраТни в oco6i ректора Олшника Вктора Васильевича, що ще на
пщстав1 Статуту (дал1 - «Виконавець»), та
(дал1 - «Замовник»)
(у подальшому - «Сторони») уклали цей догов1р про таке:
1. Предмет договору
Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коптив Замовника на 6a3i
(назва закладу / установи)

здшснити

освпню

послугу

-

пщвищити

квал1фкащю:

(вказуеться категор1я слухач1в, вид KypciB шдвшцення квал1фкащ1 та форма проведения)

2. Обов'язки «Виконавця»
2.1. Надати «Замовнику» осв1тню послугу на piBHi чинних стандарте
освгги з урахуванням замовлених ним потреб.
2.2. Забезпечити дотримання прав учасниюв освпнього процесу
вщповщно до законодавства та Положения про вшзш курси пщвищення
квал1фжащ1 у ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освпи», затвердженого
наказом ректора вщ « »
2016 р. №
.
2.3. 1нформувати «Замовника» про правила та вимоги щодо оргашзащх
освггньо! послуги? и якост1 та зм1сту5 про права та обов'язки сторш пщ час
надання й отримання таких послуг вщповщно до Положения про вшзш курси у
ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освгги».
2.4. Видати «Замовнику», який повнютю виконав вимоги професшнох
програми, документа про освггу державного зразка.
2.5. У раз1 дострокового припинення дй договору (незалежно в1д пщстав
для такого припинення, окр1м причин, що вказаш у п. №2.6.) через ненаданьш
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«Замовнику» освггньоТ послуги повернута кошти, внесен! «Замовником» як
плата за надання освггньо1 послуги.
2.6. У pa3i дострокового припинення дн договору через ненадання
«Замовнику» освггньо! послуги з причини невиконання ним CBOIX зобов'язань,
передбачених у цш угод1, та вимог Положения про вшзш курси пщвищення
квал1фжаци у ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освгги» (про що складаеться
окремий протокол) кошти, внесен! «Замовником» як плата за надання осв1тньо1
послуги, не повертаються.
3. Обов'язки «Замовника»
3.1. Своечасно внести плату за отриману освггню послугу в розм1рах та
строках, визначених цим договором.
3.2. Виконувати вимоги законодавства, Статуту та Положения про вшзш
курси пщвищення квал!фкащ1 у ДВНЗ «Ушверситет менеджменту осв1ти»
«Виконавця».
4. Плата за надання освггньоУ послуги та порядок розрахунку.
4.1. Розм1р плати визначаеться за весь строк надання осв1тньо1 послуги i
не може змшюватися. Надаш освггш послуги «Виконавця» шдтверджуються
Актом, шдписаним сторонами, який е невщ'емною частиною договору.
4.2. Загальна вартють послуги становить
4.3. «Замовник» вносить плату одноразово безптвково до надання
осв1тньо1 послуги.
5. Вщповщальшсть сторш за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
договором сторони несуть вщповщальшсть, згщно з чинним законодавством.
6. Припинення договору
6.1. Д\я договору припиняеться:
- за згодою сторш;
- якщо виконання стороною договору CBOIX зобов'язань е неможливим у
зв'язку з ухваленням нормативно-правових акт1в, що змшили умови, визначен!
договором щодо ocBiTHboi послуги, i будь-яка з сторш не погоджуеться про
внесения змш до договору;
- за р1шенням суду в pa3i систематичного порушення або невиконання
умов договору.

Юридичш адреси та рекв1зити

CTopiH:
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Замовник

Виконавець

Державний вищий навчальний
заклад «Ушверситет менеджменту
освгги»
04053 м. Ки1в, вул. СЛчових
стршьщв, 52-А.
р/р 31254254118507 код СДРПО
35830447
ДКСУ у м. Киев1 МФО 820172
Вид платежу: «курси пщвищення
квал1фисащ1, код 25010100»
Ректор

м.п.

(шдпис)

(щлзвшце, швдали)

м. п.

В. В. Олшник
(шдпис)

