


1. Загальні положення  
 

     1.1. Навчально-курсовий центр професійно-технічної освіти Лубенського 
лісотехнічного коледжу (надалі - НКЦ) є структурним підрозділом коледжу, який 

здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників, в тому числі і 
високого рівня кваліфікації з технологічно складних професій  та спеціальностей або 

робітників, діяльність яких пов'язана зі складною організацією праці, як правило, з 
числа випускників загальноосвітніх шкіл. НКЦ може здійснювати професійно-
технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників 

і  незайнятого населення в межах ліцензованих обсягів. 
     1.2. НКЦ здійснює  перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації 

працюючих робітників та молодших спеціалістів, пов'язаних з упровадженням 

новітніх технологій виробництва чи сфери  послуг, з формуванням у них необхідних 

економічних і організаційно-управлінських  знань  та  комп'ютерної  грамотності.  
    1.3. Основні напрями діяльності НКЦ,  окрім зазначених у пп. 1.1 і 1.2, та їх 

повноваження визначаються Законами України "Про освіту”, "Про  професійно-
технічну освіту", Положенням про професійно-технічний навчальний заклад,  

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1240, Статутом 

коледжу та цим Положенням. 
    1.4. НКЦ  діє на підставі Статуту коледжу,  що розробляється відповідно до Законів 

України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положення про 

професійно-технічний навчальний заклад, інших законодавчих і нормативно-
правових  актів  та  цього Положення. 
   1.5. НКЦ  розпочинає свою діяльність за наявності ліцензії на право здійснення 

первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня. 
 

2. Порядок створення, реорганізації і ліквідації  НКЦ 
 

     2.1. Створення НКЦ здійснюється директором коледжу відповідно до Порядку 

створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 5  квітня 1994 р. № 228. 
     2.2. НКЦ  створюється шляхом реорганізації діючих відділень в межах загальної 

чисельності та фонду заробітної плати. 
     2.3. Ліквідація НКЦ здійснюється засновником або органом, за рішенням якого 

його створено,  у порядку, встановленому законодавством. 
 

2. Організація навчального процесу  
 

    3.1. Навчальний процес здійснюється  відповідно до Положення  про ступеневу 

професійно-технічну освіту, затвердженого  Постановою  Кабінету Міністрів України 

від 03.06.99 № 956, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 
професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки  України  від 30.05.2006 №419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України  15.06.2006 за № 711/12585, Порядку надання робочих місць для 

проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів 

виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету 



Міністрів України від 07.06.99 №992, та інших нормативно-правових актів у галузі 

професійно-технічної освіти. 
   3.2. Прийомгромадян на навчання здійснюється відповідно до державного 

замовлення та угод з юридичними і фізичними  особами в  порядку,  встановленому 

навчальним закладом на підставі правил прийому, розроблених відповідно    до 

типових для  професійно-технічних  навчальних  закладів України,  затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України  від  06.06.2006  № 441.  
    3.3. На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються на основі 

конкурсного відбору особи з числа кращих щодо  оволодіння  професією  учнів,  які 

завершили навчання на другому ступені й мають повну загальну середню освіту. 
   3.4. На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники 

інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з 

числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають 

належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту 

та витримали конкурсний відбір. 
  3.5. Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-
технічної освіти, подають відповідну заяву. 
 3.6. Керівники НКЦ з метою проведення відбору осіб для  навчання  на  третьому  

ступені  професійно-технічної  освіти створюють конкурсну комісію та визначають 

порядок її роботи. 
 3.7. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти 

здійснюється за критеріями, які визначаються  навчальним закладом за  

погодженнямз місцевим  органом  управління  освітою і в основі яких мають бути: 

здібність, старанність  та  результати навчання на другому ступені. 
 3.8. Результати  конкурсного  відбору оформляються протоколом конкурсної  комісії    
і  затверджуються  наказом  директора коледжу. 
 3.9. Навчальні  групи  теоретичної  підготовки комплектуються  чисельністю  не  

більше  30 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти - не менше 12 

осіб.  Виробниче навчання  проводиться у навчальних групах чисельністю не менше 

12 , а  на  третьому  ступені професійно-технічної освіти - не менше 6 осіб. 
   У разі  організації професійної підготовки, професійно-технічного  навчання,  

перепідготовки та підвищення  кваліфікації  робітників  і  молодших  спеціалістів 

понад державне замовлення,  що  здійснюється  за  договорами  з   юридичними   та 

фізичними особами, коледж може встановлювати чисельність учнів, слухачів у 

навчальних групах, нижчу за встановлену. 
     Навчальні групи  ля  учнів з відповідними вадами розвитку комплектуються згідно 

з чинним законодавством. 
  3.10. Навчання у НКЦ завершується  кваліфікаційною атестацією. Кваліфікаційна 

атестація та присвоєння  кваліфікації здійснюються відповідно до Положення про 

порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають 

професійно-технічну  освіту,  затвердженого  наказом  Міністерства праці та 

соціальної політики України і Міністерства освіти України від  31.12.98 № 201/469 та 

зареєстрованого у Мін'юсті  України 01.03.99 за № 124/3417, та  відповідно  до  

Положення  про ступеневу професійно-технічну освіту. 
Кожен ступінь навчання завершується кваліфікаційною атестацією та присвоєнням 

відповідного кваліфікаційного рівня з видачею документа державного зразка 

(свідоцтва про «присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації»). 



  3.11. Особам, які завершили навчання на другому чи третьому ступені професійно-
технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється 
кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду 

(категорії) і видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 
  3.12. Дипломи встановленого зразка про професійно-технічну освіту з відзнакою  

видаються особам, які мають досягнення у навчанні 10 -12 балів з не менш як з 75 % 

предметів та  практичної підготовки, з інших – достатній рівень (не нижче 9 балів). 

Крім того, мають  досягнення у навчанні 10-12 балів за результатами кваліфікаційної 

атестації та зразкову поведінку. 
  3.13. Особам, які не завершили повного курсу навчання і не пройшли 

кваліфікаційної атестації, видаються довідки встановленого зразка. 
 

4. Педагогічні працівники  НКЦ  
 

4.1. Перелік посад педагогічних працівників НКЦ, їх права, обов'язки, 

відповідальність та соціальні гарантії визначені Законом України  "Про професійно-
технічну освіту", Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та 

іншими нормативно-правовими актами. 
 4.2. НКЦ може залучати до  педагогічної роботи на третьому ступені професійно-
технічної освіти спеціалістів виробництва, науково-педагогічних  працівників  вищих  

навчальних закладів,  науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці, у 

встановленому законодавством порядку. 
 4.3. Навчання на третьому ступені здійснюють, як правило, викладачі першої та 

вищої категорії, старші  викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого   

навчання першої категорії. 
 4.4. Вимоги до педагогічних працівників визначаються кваліфікаційними 

характеристиками, що затверджуються Міністерством праці та  соціальної  політики  

України. Рівень професійної кваліфікації педагогічних  працівників, які забезпечують   

професійно-практичну підготовку, має бути, як правило, вищий від встановленого 

навчальним планом. 
 4.5. Для визначення  відповідності педагогічних працівників займаним посадам, 

рівня кваліфікації проводиться їх атестація в порядку, визначеному в  Типовому 
положенні  про атестацію  педагогічних працівників України. 
     Рішення атестаційної комісії є підставою для  присвоєння педагогічному 

працівникові відповідної категорії або для звільнення його з роботи в порядку, 

передбаченому законодавством.  
 

5. Учні, слухачі  НКЦ 
5.1. Учні НКЦ професійної освіти - це випускники основної чи старшої 

загальноосвітньої школи  або особи, які завершили повний курс навчання на другому 

ступені професійно-технічної освіти, зараховані для навчання за програмами 

ступеневої професійно-технічної освіти. 
5.2. Слухачі - це  особи, зараховані для навчання за програмами курсової підготовки, 

перепідготовки чи підвищення кваліфікації. 
5.3. Права, соціальні гарантії, обов'язки, відповідальність та заохочення учнів, 

слухачів визначаються  Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну 




