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1. Призначення та галузь використання 

1.1. Положення про Малу академію Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – це основний 

нормативний документ, у якому визначаються основні завдання, структура 

управління, планування, організація роботи і відповідальність співробітників 

даного структурного підрозділу. 

1.2. Це Положення є обов’язковим для використання в діяльності Малої 

академії ПУЕТ. 

1.3. Зміст Положення не суперечить державним та галузевим стандартам, 

нормативно-методичним документам щодо організації діяльності та управління 

структурним підрозділом закладу вищої освіти. Його розробка здійснювалася з 

урахуванням вимог управління документацією системи управління якістю 

діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», розроблених у відповідності з міжнародними 

стандартами ISO серії 9000. 

1.4. Введення даного документа в дію здійснюється з моменту його 

затвердження. У разі виникнення необхідності документ підлягає перегляду. 

Пропозиції щодо внесення змін у зміст документу вносить керівник Малої 

академії ПУЕТ. Перегляд змісту документу з врахуванням запропонованих змін 

здійснює начальник відділу забезпечення якості діяльності. Первісний 

документ й актуалізовані його варіанти затверджує ректор університету. 

1.5. Дана задокументована процедура є конфіденційним документом. 

Можливості його копіювання визначає перший проректор. 

 

2. Нормативні посилання 

Викладені в Положенні принципи і рекомендації щодо управління Малою 

академією ПУЕТ розроблені відповідно до: 

 Закону України «Про освіту» - 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та 

доповненнями; 

 Закону України «Про вищу освіту» - 01.07.2014 № 1556-VII зі змінами 

та доповненнями; 

 Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 2019 р.; 

 Стратегії розвитку Вищого навчального закладу «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки, 2017 р.; 

 Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р.; 

 Програми управління якістю освітньої діяльності Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на період 

2013-2020 рр., 2013 р.; 
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 Положення про організацію освітнього процесу у Вищому навчальному 

закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2015 р.; 

 Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 

університету. ДПСЯ ПД – 9-4.4-131-54-18; 

 Положення про структурний підрозділ. Методика розробки, узгодження, 

впровадження та використання. ДПСЯ М – 9-4.2.3-15-54-17; 

 Управління ризиками. ДПСЯ М – 9-6.1-205-54-19. 

 

3. Визначення та скорочення 

ДПСЯ – документи і процедури системи якості, розроблені відповідно до 

вимог системи стандартизації України і системи якості ПУЕТ, які 

встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єктів стандартизації та до 

процесу управління ним в університеті і затверджені ректором. 

ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

ПД – положення про діяльність. 

М – методика. 

ЗССО – заклад середньої та спеціальної освіти. 

 

4. Загальні положення 

4.1. Мала академія ПУЕТ є структурним підрозділом університету, який 

об’єднує науково-педагогічних працівників, науковців, студентів, практиків-

управлінців з метою надання освітніх послуг для дітей шкільного віку. 

4.2. Мала академія ПУЕТ у своїй діяльності керується чинним 

законодавством України, Статутом університету, Колективним договором, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, внутрішніми нормативними 

документами та цим Положенням. 

4.3. Робота Малої академії ПУЕТ будується на принципах 

самоуправління, взаємодопомоги і підтримки. 

4.4. Об’єктом Малої академії ПУЕТ є надання освітніх послуг, а 

суб’єктом – діти шкільного віку. 

4.5. Зміни до даного Положення можуть вноситися за необхідності 

поліпшення роботи підрозділу. 

 

5. Мета та завдання 

5.1. Головною метою діяльності Малої академії ПУЕТ є проведення 

освітніх заходів для дітей шкільного віку та популяризація освітньої діяльності 

університету. 

5.2. Основні завдання Малої академії ПУЕТ:  

 проведення освітніх заходів (курсів, майстер-класів, тренінгів, літніх 

таборів тощо) для дітей шкільного віку; 

 розробка навчально-методичного забезпечення курсів та програм; 
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 тиражування робочих зошитів, збірників тестів та ін. з курсів та 

програм. 

 

6. Порядок функціонування Малої академії ПУЕТ 
6.1. Мала академія ПУЕТ функціонує у формі літніх шкіл, курсів, 

майстер-класів, таборів, виїзних занять тощо. 

6.2. Кількість та тривалість навчальних занять планується в Малій 

академії ПУЕТ в залежності від віку школярів та їх завантаженості у ЗССО. 

Термін навчання у літніх школах складає 7 днів. На проведення майстер-класів 

відводиться від одного до двох днів. 

6.3. Навчання у літніх школах і таборах передбачає проведення 

навчальних занять відповідно до навчальних програм курсів Малої академії 

ПУЕТ. 

6.4. Тематика навчальних програм курсів, майстер-класів, тренінгів може 

коригуватися в залежності від потреб та інтересів слухачів Малої академії 

ПУЕТ. 

6.5. Навчальні програми курсів Малої академії ПУЕТ затверджується 

Вченою радою університету. 

6.6. Зарахування школярів до Малої академії здійснюється відповідно до 

заяв батьків школярів після підписання з ними договору на надання освітніх 

послуг в Малій академії ПУЕТ. 

6.7. Проведення навчальних занять у Малої академії ПУЕТ проводиться 

науково-педагогічними працівниками університету та фахівцями інших 

організацій, установ та підприємств. 

6.8. За результатами навчального року керівник Малої академії ПУЕТ в 
термін до 30 січня наступного року готує загальний звіт про роботу і подає його 

на погодження відповідно до Методичних рекомендацій щодо складання плану 

та звіту про роботу структурного підрозділу. 
 

7. Управління та відповідальність 

7.1. Мала академія ПУЕТ очолюється керівником, який призначається 

на посаду і звільняється наказом ректора згідно з чинним законодавством. 

7.2. Для виконання завдань, передбачених даним Положенням, керівник 

формує тимчасові творчі колективи. За необхідністю до штату Малої академії 

ПУЕТ може бути прийняті співробітники на постійний основі. У даному 

випадку ступінь персональної відповідальності співробітників Малої академії  

ПУЕТ за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних 

завдань і функцій встановлюється їх посадовими інструкціями. 

7.3. Всю відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених 

на Малу академію ПУЕТ завдань і функцій несе її керівник. 

7.4. Члени тимчасових творчих колективів несуть відповідальність за 

якість і своєчасність виконання завдань. 
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8. Права та обов’язки працівників Малої академії ПУЕТ  

8.1. Права та обов’язки співробітників Малої академії ПУЕТ 

реалізуються керівником та іншими співробітниками відповідно до 

затверджених посадових інструкцій. 

 

9. Фінансування діяльності Малої академії ПУЕТ  

9.1. Мала академія ПУЕТ функціонує з використанням матеріально-

технічного забезпечення Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

9.2. Мала академія ПУЕТ діє на умовах самофінансування й 

госпрозрахунку. 

9.3. Джерелами надходження коштів на фінансування є: 

 оплата замовників за навчальні курси, майстер-класи, семінари, 

тренінги, курси підвищення кваліфікації, інші навчальні послуги; 

 кошти від реалізації підготовлених співробітниками Малої академії 

ПУЕТ навчально-методичного забезпечення (методичних розробок, аудіо- і 

відеоматеріалів); 

 благодійні пожертви. 

9.4. Надходження у розмірі 20%, отриманих Малою академією ПУЕТ, 

використовується ректоратом для реалізації загальноуніверситетських проектів, 

оплати комунальних послуг, придбання меблів, матеріалів, утримання та 

придбання необхідного обладнання і т. ін. Решта коштів використовується на 

оплату праці співробітників Малої академії ПУЕТ та залучених до виконання 

завдань осіб.  

 

10. Погодження змісту документу 
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