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1. Загальні положення

1.1. Тренінговий центр підготовки фахівців з інформаційних технологій 
(надалі ТЦПФІТ) є структурним підрозділом Тернопільського національного 
економічного університету (ТНЕУ) у складі факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій, створений для підвищення рівня знань фахівців у 
галузі інформаційних технологій.

1.2. У своїй діяльності ТЦПФІТ керується Законами України „Про освіту”, 
„Про вишу освіту”, нормативними документами Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, Статутом ТНЕУ, наказами та розпорядженнями 
ректора, розпорядженнями проректора з наукової роботи, а також даним 
Положенням.

1.3. ТЦПФІТ не має самостійного балансу і статусу юридичної особи.
2. Мета та основні завдання

2.1. Метою створення та діяльності ТЦПФІТ є підвищення рівня знань та 
професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців в галузі інформаційних 
технологій, подолання замкнутості освітнього процесу та забезпечення його 
синхронізації з високими темпами розвитку ІТ-індустрії.

2.2. Основними завданнями ТЦПФІТ є:
2.2.1. Забезпечення реалізації системи тренінгів у навчальному процесі на 

всіх стадіях підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій;
2.2.2. Організаційно-методичне забезпечення проведення тренінгових 

занять;
2.2.3. Залучення до навчального процесу фахівців-практиків у сфері 

інформаційних технологій;
2.2.4. Сприяння практичному здійсненню регіональних, місцевих та інших 

програм, що спрямовані на розвиток комп’ютерних інформаційних технологій;
2.2.5. Сприяння розвитку кадрового потенціалу навчальних та наукових 

установ, підвищенню кваліфікації та перепідготовці кадрів у галузі 
комп’ютерних інформаційних технологій;

2.2.6. Сприяння впровадженню новітніх комп’ютерних інформаційних 
систем на підприємствах, організаціях та установах Тернопільської області;

2.2.7. Сприяння підвищенню загальної комп’ютерної грамотності 
населення Тернопільської області та залучення громадськості до отримання 
знань та вмінь у галузі сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у 
відповідності до міжнародних стандартів;

2.2.8. Надання інформаційної, консультативної та організаційної допомоги 
у галузі комп’ютерних інформаційних технологій юридичним і фізичним 
особам;

2.2.9. Підтримка міжнародних зв'язків з державними, науковими, 
навчальними та громадськими* організаціями іноземних країн з метою 
підвищення рівня знань населення та розвитку комп’ютерних інформаційних 
технологій Тернопільської області;

2.2.10. Організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, форумів, 
зустрічей.



2?2.11. Обмін досвідом та підвищення кваліфікації працівників ТЦПФІТ.
2.2.12. Налагодження співпраці з громадськими та іншими організаціями, 

підприємствами, установами.
2.2.13. Здійснення іншої діяльності, яка не заборонена чинним 

законодавством і не суперечить завданням ТЦПФІТ.
3. Структура та органи управління

3.1. Загальна структура ТЦПФІТ формується відповідно до перелічених 
видів і напрямків діяльності та затверджується ректором університету.

3.2 ТЦПФІТ очолює директор, який призначається на посаду і звільняється 
з посади ректором університету.

3.3. Директор визначає основні напрямки діяльності ТЦПФІТ, координує 
роботу працівників ТЦПФІТ, розподіляє обов’язки; контролює виконання 
поточних та перспективних планів ТЦПФІТ.

4. Права та обов'язки
4.1. ТЦПФІТ має право:
4.1.1. Здійснювати підготовку проектів договорів з юридичними та 

фізичними особами на виконання робіт, пов’язаних з підготовкою фахівців у 
галузі інформаційних технологій;

4.1.2. Координувати роботи, що виконуються у ТЦПФІТ з іншими 
інформаційними центрами, інститутами, організаціями, у тому числі 
міжнародними;

4.1.3. Використовувати кошти, які надходять за надані ТЦПФІТ послуги;
4.1.4. Використовувати приміщення ТНЕУ для організації діяльності 

ТЦПФІТ.
4.2. Обов'язки ТЦПФІТ:
4.2.1. Дотримання чинного законодавства, Статуту ТНЕУ та цього 

Положення;
4.2.2. Забезпечення дотримання працівниками ТЦПФІТ виконавчої та 

трудової дисципліни, правил охорони праці та техніки безпеки.

5. Взаємовідносини з підрозділами університету та іншими сторонніми
організаціями

5.1. ТЦПФІТ підпорядковується проректору з наукової роботи -  в частині 
наукового забезпечення діяльності; проректору з науково-педагогічної роботи 
(навчальний процес) -  в частині забезпечення навчального процесу.

5.2. З кафедрами, факультетами, науково-дослідною частиною -  з усіх 
питань, які пов’язані з організацією, плануванням, підготовкою та підвищенням 
рівня знань фахівців у галузі інформаційних технологій.

5.3. З відділом кадрів -  з питань прийому, переведення і звільнення 
працівників ТЦПФІТ відповідно до трудового законодавства.
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4.4. З бухгалтерією та відділом прогнозування та маркетингу -  з питань 
складання штатного розпису та калькулювання вартості платних послуг, що 
надаються ТЦПФІТ; надходження та використання коштів; ведення договірної 
документації на підготовку фахівців в галузі інформаційних технологій.

5.5. З відділом міжнародного співробітництва -  з питань співробітництва з 
іноземними організаціями для виконання завдань ТЦПФІТ.

5.6. З відділом постачання -  з питань матеріально-технічного забезпечення 
послуг, які надаються ТЦПФІТ.

5.7. З центром інформаційних технологій -  з питань інформаційно- 
технологічної підтримки діяльності ТЦПФІТ.

5.8. ТЦПФІТ взаємодіє з громадськими об’єднаннями, центрами та 
фондами, в тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними 
особами, які своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань ТЦПФІТ.

6.1. Джерелом фінансування діяльності ТЦПФІТ є власні надходження 
університету, отримані за надані ТЦПФІТ додаткові освітні та інші платні 
послуги, а також залучені ТЦПФІТ інші джерела власних надходжень, у тому 
числі від виконання цільових заходів, благодійні внески, гранти і дарунки.

6.2. Фінансове забезпечення діяльності ТЦПФІТ здійснюється в межах 
коштів, отриманих від його діяльності.

7.1. Питання, що не відображені в цьому Положенні, регулюються чинним 
законодавством України.

7.2. Реорганізація та ліквідація ТЦПФІТ здійснюється наказом ректора 
університету відповідно до чинного законодавства України.

Проект положення підготував

6. Фінансова діяльність

7. Заключні положення

директор ТЦПФІТ О. Л. Козак

Погоджено:

Проректор з науково-педагогічне 
роботи (навчальний процес)

Проректор з наукової роботи

Головний бухгалтер

Начальник відділу кадрів

Начальник відділу 
прогнозування і маркетингу

Головний юрисконсульт ЮС
//


