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1. Загальна частина 

1.1. Інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар’єрної 

орієнтації – ІННЦПКО (надалі – Центр) утворений на базі Центру професійної 

орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету 

«Львівська політехніка» на підставі наказу  ректора університету №114-10 від 

09.08.2010 р. і є структурним підрозділом університету. 

1.2. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом 

Національного університету «Львівська політехніка» (надалі – Університет), 

наказами ректора і цим Положенням. 

1.3. Для ефективної роботи, а також збільшення географії впливу на 

молодіжне середовище Центр тісно співпрацює з установами НАН України, 

іншими науковими установами, обласними управліннями та закладами освіти 

Західного регіону України (Львівська, Волинська, Івано-Франківська, 

Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська, Хмельницька області).  

2. Мета і основні напрями діяльності Центру 

2.1. Центр створений з метою: 

− посилення освітнього впливу Університету на учнівську та студентську 

молодь, популяризації наукових знань, а також удосконалення роботи з 

професійної орієнтації учнів старших класів шкіл, закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та студентів і випускників закладів фахової 

передвищої освіти; 

− виявлення талановитої та обдарованої молоді для її залучення до 

науково-дослідної та винахідницької роботи, а також до навчання в 

Університеті; 

− надання платних освітніх послуг населенню у сфері освітньої діяльності 

з метою підготовки громадян до ЗНО, а також до вступу і подальшого навчання 

в Університеті. 

2.2. Основними напрямами роботи Центру є: 

2.2.1. Навчально-методичний: 

− організація та здійснення навчального процесу у всіх підрозділах 

Центру відповідно до вимог нормативних документів про освіту та наявних 

ліцензій; 

− підготовка слухачів до складання тестів ЗНО та вступних іспитів до 

Університету; 

− організація та проведення для слухачів тренінгів та пробних тестувань з 

предметів, що вивчаються в Центрі, в рамках програми повної середньої освіти; 

− розробка та впровадження в навчальний процес новітніх технологій 

навчання; 
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− розробляння та постійне оновлення комплексу методичного 

забезпечення навчального процесу; 

− створення належних умов для проведення навчального процесу, 

наукових і науково-методичних заходів та підвищення їхньої ефективності; 

− надання платних освітніх послуг учням та слухачам Центру відповідно 

до напрямів його діяльності; 

− забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та 

поваги у стосунках між працівниками, викладачами та слухачами і учнями 

Центру. 

2.2.2. Профорієнтаційний: 

− здійснення комплексу заходів для забезпечення професійної орієнтації 

серед учнівської молоді; 

− удосконалення форм співпраці із закладами середньої, професійної 

(професійно-технічної) і фахової передвищої освіти з метою залучення до 

навчання в Університеті здібної, професійно орієнтованої молоді; 

− залучення до співпраці обласних і районних станцій юних техніків, 

будинків технічної творчості тощо з метою популяризації традицій 

Університету; 

− підтримання зв’язків з випускниками Центру під час навчання в 

Університеті та залучення їх до профорієнтаційної роботи; 

− залучення провідних науковців Університету до здійснення 

профорієнтаційної роботи серед молоді; 

− просвітницька діяльність. 

2.2.3. Науково-дослідний: 

− розвиток науково-технічної творчості учнів і слухачів; 

− участь у науково-дослідницьких проектах; 

− проведення серед слухачів наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, 

майстер-класів; 

− розвиток та підтримка діяльності Малої технічної академії наук. 

2.3. Обов’язковими процесами Системи управління якістю, які реалізує 

Центр, є: 

− управління задокументованою інформацією; 

− коригувальні дії; 

− запобіжні дії; 

− управління невідповідностями. 

3. Структура Центру 

3.1. До структури Центру входять: 

− відділ професійно-кар’єрної орієнтації; 

− Мала технічна академія наук; 

− відділ освітніх послуг. 
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3.2. Відділ професійно-кар’єрної орієнтації: 

− здійснює професійну орієнтацію учнівської молоді шкіл, ліцеїв, закладів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; 

− координує профорієнтаційну роботу з навчально-науковими 

інститутами; 

− організовує роботу мобільних профорієнтаційних груп Університету; 

− організовує освітні заходи, метою яких є задоволення потреб учнівської 

молоді у професійному самовизначенні; 

− провадить просвітницьку діяльність; 

− організовує консультації, олімпіади, конкурси спільно з Малою 

технічною академією наук. 

3.3. Мала технічна академія наук: 

− організовує та здійснює систему заходів для виявлення талановитої і 

обдарованої молоді та її залучення до самостійної науково-дослідної роботи; 

− організовує роботу гуртків, груп та інших творчих об’єднань, участь в 

комплексних науково-дослідницьких проектах; 

− проводить консультації, олімпіади, конкурси спільно з відділом 

професійно-кар’єрної орієнтації; 

− провадить науково-технічну просвітницьку діяльність. 

3.4. Відділ освітніх послуг забезпечує діяльність підготовчих курсів з 

надання якісних знань слухачам Центру, необхідних для успішного складання 

тестів ЗНО та вступних іспитів до Університету. 

Випускники, що пройшли повний курс навчання, за результатами 

випускного підсумкового тестування можуть отримати додаткові бали та мати 

пільги, передбачені правилами прийому до Університету. 

4. Управління Центром 

4.1. Керівництво Центром здійснює директор, якого призначає на посаду 

ректор Університету. Це, як правило, особа з числа професорсько-

викладацького складу Університету, яка займає посаду професора або доцента з 

науковим ступенем і досвідом організаційної та навчально-методичної роботи. 

4.2. Директор організовує роботу Центру і персонально відповідає за його 

діяльність перед ректором Університету. 

4.3. Директор Центру: 

− здійснює загальне керівництво роботою Центру; 

− видає в межах своєї компетенції розпорядження та контролює їх 

виконання; 

− відповідає перед ректором за виконання покладених на Центр завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, 

переданого в користування та володіння Центру; 
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− представляє Центр у відносинах з підприємствами, установами та 

організаціями; 

− вносить пропозиції щодо штатного розпису, форм оплати праці, порядку 

преміювання працівників Центру; 

− організовує виконання навчальних планів та програм і здійснює 

контроль за навчальним процесом; 

− залучає кращих фахівців Університету, працівників наукових установ та 

кращих учителів закладів освіти до навчального процесу в Центрі; 

− організовує і проводить науково-методичні наради та конференції; 

− розподіляє обов’язки між працівниками Центру; 

− подає пропозиції ректору щодо заходів заохочення чи дисциплінарного 

стягнення до працівників Центру; 

− подає на розгляд ректору пропозиції щодо створення нових структурних 

підрозділів Центру (як тимчасових, так і постійних); 

− забезпечує пошук і реалізацію нових форм та методів профорієнтаційної 

роботи; 

− забезпечує виконання договірних зобов’язань Центру; 

− дотримується чинного законодавства, здійснює заходи для забезпечення 

трудової дисципліни; 

− забезпечує дотримання всіма працівниками і слухачами Центру вимог 

законодавства з охорони праці, техніки безпеки праці, протипожежної безпеки, 

безпеки життєдіяльності та цивільної оборони.  

4.4. У разі відсутності директора Центру його обов’язки виконує заступник 

директора ІННЦПКО. 

4.5. Права та обов’язки працівників Центру визначаються чинним 

законодавством України, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку 

Університету і відповідними посадовими інструкціями. 

 5. Відповідальність  

5.1. Відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на Центр 

завдань і функцій відповідно до цього Положення несе директор Центру. 

5.2. Відповідальність працівників Центру встановлюється їхніми 

посадовими інструкціями. 

6.  Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

6.1. Для реалізації своїх функцій і завдань Центр у встановленому порядку 

може отримувати чи надавати інформацію, що стосується його компетенції, 

брати участь в ініціюванні і реалізації спільних заходів, взаємодіяти, в межах 

своєї компетенції, з іншими структурними підрозділами Університету. 

6.2. Виконуючи свої функції, Центр взаємодіє: 

− з навчально-науковими інститутами, кафедрами, науково-дослідною 

частиною, центром інформаційного забезпечення, видавництвом Львівської 
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політехніки, відділом кадрів, планово-фінансовим відділом та іншими 

структурними підрозділами Університету з питань проведення 

профорієнтаційної роботи та забезпечення функціонування Малої технічної 

академії наук; 

− з установами НАН України, іншими науковими установами, обласними 

управліннями та закладами освіти Західного регіону України. 

7. Порядок внесення змін і доповнень до положення. 

Пропозиції щодо змін і доповнень до цього положення вносить 

керівництво Центру. Поправки набирають чинності після затвердження їх 

наказом ректора Львівської політехніки. 
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