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І. Загальні положення 

1.1. Центр підготовки вчителів початкових класів до проходження 

сертифікації педагогічних працівників (далі - Центр) є структурним 

підрозділом факультету початкового навчання, діє у межах Положення про 

діяльність ініціативних об’єднань університетської спільноти «SKOVORODA 

ASSOTIATIONS». Діяльність Центру спрямована на підготовку вчителя 

початкових класів до проходження сертифікації педагогічних працівників, 

здійснює інформаційно-методичний супровід вчителя, який проходить 

сертифікацію.   

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу 

освіту», «Положення про сертифікацію педагогічних працівників» №1190 від 

27.12.2018 р., «Про внесення змін до Положення про сертифікацію 

педагогічних працівників» №1094 від 24.12.2019 р., «Про встановлення 

доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації» 

№ 113 від 19.02.2020 р., актами Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказами МОН України,  нормативно-правовими 

актами, що регулюють правовідносини у сфері сертифікації педагогічних 

працівників, документами, що визначають діяльність Університету та 

Положенням про центр підготовки вчителів початкових класів до 

проходження сертифікації педагогічних працівників (далі – Положення). 

1.3. Засновником Центру є Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди (далі – Університет). 

1.4. Центр створено  відповідно до потреб та можливостей  регіону, 

відповідно до чинного законодавства. Центр функціонує на підставі 

Положення, та з урахуванням індивідуальних запитів суспільства та 

результатів відкритих моніторингових досліджень. 

1.5. Центр ліквідується відповідним рішенням Вченої ради 

Університету. 

https://законодавство.com/laws/show/2657-12.html
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-doplati-pedagogic-a113
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-doplati-pedagogic-a113
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-doplati-pedagogic-a113
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-doplati-pedagogic-a113


4 
 

1.6. До навчання у Центрі залучаються особи віком від 18 років 

незалежно від попередньої освіти. 

1.7. Центр реалізує цілі освітньої політики України. 

1.8. Надання освітніх послуг здійснюється фахівцями з числа НПП 

Університету. 

1.9. Центр може залучати волонтерів до здійснення навчально-виховної 

діяльності за попередньо розробленої і узгодженої з керівництвом Центру 

навчальною програмою. 

 

II. . Мета, завдання , права та обов’язки центру 

2.1. Метою і головним напрямом діяльності Центру є підготовка вчителів 

початкових класів  

 до проходження незалежного тестування,  

 до проведення самооцінювання власної педагогічної майстерності,  

 до самопрезентації практичного досвіду роботи, 

 до проведення навчальних занять,  

 до самоаналізу  навчальних занять. 

2.2.    Головними завданнями діяльності Центру є: 

-  організація та проведення лекцій, практичних занять, майстер-

класів, вебінарів у рамках підготовки до сертифікації педагогічних 

працівників; 

- здійснення колоборацій та налагодження партнерських відносин 

між учасниками підготовки до сертифікації; 

- організація навчання через дослідження. 

2.3. Права та обов’язки учасників  центру визначаються Статутом Університету 

та правилами внутрішнього розпорядку. 

 

ІІІ. Керівництво Центром 

3.1. Безпосереднє керівництво Центром здійснює керівник, а у разі його 

відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків керівника. 
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Керівник Центру призначається на посаду і звільняється з посади 

наказом ректора Університету. 

Керівник організовує діяльність Центру відповідно до завдань, 

покладених на Центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань 

та функцій, визначає відповідальність його працівників. 

3.3. Керівник Центру виконує функції: забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня 

працівників, у встановленому порядку; забезпечує та контролює здійснення 

навчальної діяльності Центром та надання якісних освітніх послуг, 

дотримання навчальної і професійної дисципліни; ініціює перед Вченою 

радою Університету  заходи заохочення та притягнення до відповідальності 

працівників Центру відповідно до чинного законодавства України; 

представляє Центр в усіх органах державної влади, установах, організаціях, 

підприємствах при розгляді й вирішенні питань, що входять до його 

компетенції, або уповноважує на це відповідно до чинного законодавства 

інших працівників; відповідає перед засновником за результати діяльності 

центру; бере участь у заходах з питань, що віднесені до компетенції Центру; 

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 

3.4. Для підвищення ефективності діяльності Центру керівник розв’язує 

питання, що належать до його компетенції, готує рекомендації з питань 

поліпшення роботи та найважливіших напрямів його діяльності. 

 

 4. Прикінцеві положення 

4.1. Це Положення затверджується рішенням Вченої ради Університету та 

вводиться в дію наказом ректора. 

4.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються Вченою радою 

Університету та вводяться в дію наказом ректора. 

 


