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Про створення  
Навчально-науково-виробничого 
комплексу “Техноком” 
 

З метою координації спільної науково-дослідної діяльності, впрова-
дження системи ступеневої підготовки учнів, студентів, викладачів та фа-
хівців за наскрізними навчальними планами та програмами, розробки та 
впровадження нових навчальних технологій і підвищення якості підготов-
ки на всіх ступенях навчання, більш ефективного використання науково-
педагогічних кадрів, навчально-лабораторної, науково-дослідної бази  та 
існуючої інфраструктури, підвищення кваліфікації викладачів, спільного 
проведення науково-дослідних робіт, апробації та використання результа-
тів наукових досліджень, підвищення якості підготовки наукових кадрів, 
розробки навчально-методичного забезпечення, тощо просимо Вашої зго-
ди на створення Навчально-науково-виробничого комплексу "Техноком" у 
складі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Науко-
вого фізико-технологічного центру Міністерства освіти і науки та Націо-
нальної Академії наук України та Навчально-виховного виробничого ком-
плексу Дзержинського району м. Харкова. 
 
 
Ректор ХНУ       В.С. Бакіров 
 
 
Додаток: 
1. Обґрунтування необхідності створення Комплексу  – 3 стор., 1 примір-
ник; 
2. Установчий договір  – 5 стор., 5 примірників; 
3. Проект положення про комплекс – 7 стор., 5 примірники. 
4. Лист начальника відділу освіти та науки при Харківській державній об-
ласній адміністрації. 



 

Додаток 1 
ПРОЕКТ 

 
 
 
 
 
 

Обґрунтування необхідності створення 
Навчально-науково-виробничого комплексу “Техноком” 

 
Усвідомлюючи невпинне зростання потоку наукової інформації, ди-

наміку розвитку сучасного суспільства, зростання соціальної ролі особис-
тості, інтелектуалізацію її праці, швидку зміну техніки те технологій,  та 
виникаючу, в зв’язку з цим,  необхідність координації діяльності наукових, 
вищих навчальних та навчально-виховних закладів, підприємств, організа-
цій та установ.  

Враховуючи традиції, що склалися в м. Харкові, як в одному з най-
потужніших наукових та промислових центрів України, та потреби підпри-
ємств України, особливо Харківського регіону, в фахівцях різних ступенів 
в галузі новітніх технологій, на підставі Закону України “Про освіту” чин-
ного законодавства та наказу Міністерства освіти України № 13 від 
19.01.94 р.  

пропонуємо створити навчально-науково-виробничий комплекс у 
складі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (ХНУ), 
Наукового фізико-технологічного центру (НФТЦ) та Державного навчаль-
но-виховного виробничого комплексу (ДНВВК). 

Доцільність створення такого комплексу ґрунтується на відносинах, 
що виникли і розвиваються починаючи з 1992 року. Так, в межах двосто-
ронніх угод на базі  НФТЦ та ХНУ заснована кафедра фізичних технологій 
за спеціалізаціями: вакуумно-плазмових та радіаційних технологій, ство-
рено навчально-науковий комплекс фізичних технологій, що складається з 
5 лабораторій, які ведуть дослідження за новими напрямками фізичних 
технологій. Тільки за останні 3 роки за результатами спільних досліджень 
та розробок надруковано понад 200 наукових робіт у вітчизняних та зару-
біжних наукових виданнях.  

НФТЦ обладнав в ДНВВК комп’ютерний та радіотехнічний класи і 
здійснює навчання школярів за спеціальностями: “радіоелектроніка”, “ос-
нови комп’ютерних технологій та комунікацій”, “основи комп’ютерної 
графіки” в яких проходять навчання близько 150 учнів за рік. Територіаль-
но НФТЦ та ДНВВК розташовані в одній будівлі.  

Окрім того, в межах двосторонніх угод здійснюється обмін науково-
педагогічними та інженерно-технічними кадрами. 

Виходячи з вище викладеного вважаємо доцільним перевести ділові 
відносини, що вже існують між сторонами на новий якісний рівень шляхом 



 

створення навчально-науково-виробничого комплексу у складі ХНУ, 
НФТЦ, ДНВВК основними напрямками діяльності якого: 
- координація спільної науково-дослідної діяльності; 
- впровадження системи ступеневої підготовки учнів загальноосвітніх 
шкіл, студентів, викладачів та фахівців за наскрізними навчальними пла-
нами та програмами; 
- розробка та впровадження нових навчальних технологій і підвищення 
якості підготовки школярів, студентів, викладачів та фахівців на всіх сту-
пенях навчання;    
- більш ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчаль-
но-лабораторної, науково-дослідної бази  та існуючої інфраструктури; 
- підвищення кваліфікації викладачів;  
- спільне проведення науково-дослідних робіт, апробації та використання 
результатів наукових досліджень; 
- підготовка наукових кадрів; 
- розробка навчально-методичного забезпечення тощо.  
 
 
Ректор ХНУ  _________________   В.С. Бакіров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 2 
ПРОЕКТ 

 
УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР 

про створення Навчально-науково-виробничого  
комплексу “Техноком” 

"___"________ 2000 р.        м. Харків 
 

Ми, державні заклади України, Харківський національний університет 
ім. В.Н. Каразіна (ХНУ), що діє на підставі “Статуту” в особі ректора Бакі-
рова В.С., Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний 
інститут” (ННЦ ХФТІ), що діє на підставі “Статуту” в особі директора Ла-
пшина В.І.,  Науковий фізико-технологічний центр Міністерства освіти та 
НАН України (НФТЦ), що діє на підставі “Статуту” в особі директора Фа-
реника В.І. та Державний навчально-виховний виробничий комплекс 
(ДНВВК), що діє на підставі “Статуту” в особі директора Вікарчука М.Я., 
які далі іменуються “Сторонами”, з  метою координації спільної діяльності 
в науковій і навчально-виховній сферах та забезпечення потреб суспільст-
ва у висококваліфікованих спеціалістах для різних галузей народного гос-
подарства, всебічного розвитку наукових досліджень України Сторони до-
мовилися про створення навчально-науково-виробничого комплексу 
(ННВК) “Техноком”. 

Навчально-науково-виробничий комплекс є добровільним об'єднан-
ням Сторін.  

Усі учасники комплексу зберігають юридичну і фінансову самостій-
ність. 

ННВК не несе відповідальності щодо зобов’язань його членів. 
 

1. Предмет діяльності і цілі комплексу 
 

Основними напрямками діяльності Комплексу є: 
- впровадження системи ступеневої підготовки учнів, студентів, виклада-
чів та фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами; 
- координація спільної науково-дослідної діяльності; 
- більш ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчаль-
но-лабораторної, науково-дослідної бази  та існуючої інфраструктури; 
- спільне проведення науково-дослідних робіт, апробації та використання 
результатів наукових досліджень; 
- підвищення кваліфікації викладачів; 
- підготовка наукових кадрів; 
- розробка та впровадження нових навчальних технологій і підвищення 
якості підготовки учнів, студентів, викладачів та фахівців на всіх ступенях 
навчання; 
- розробка навчально-методичного забезпечення тощо. 

 



 

2. Управління Комплексом 
 
2.1. Засновниками ННВК “Техноком” є Харківський національний універ-
ситет. ХНУ планує і здійснює організаційне, правове, фінансове, науково-
методичне і технічне забезпечення діяльності ННВК “Техноком”. 
2.2. ННЦ ХФТІ, НФТЦ та ДНВВК є структурними підрозділами ННВК 
“Техноком”. Засновник та всі структурні підрозділи є рівноправними чле-
нами ННВК. ННВК “Техноком” працює на підставі закону “Про освіту”, 
чинного законодавства, власних Статутів та “Положення про навчально-
науково-виробничий комплекс” “Техноком” Міністерства освіти та науки 
України. 
2.2. Управління ННВК здійснюється згідно з “Положенням про навчально-
науково-виробничий комплекс” “Техноком” Міністерства освіти та науки 
України. 
2.3. Вищим органом керівництва діяльністю ННВК є  Рада, яка складається 
з осіб, делегованих відповідними Радами Сторін 
2.4. Раду ННВК очолює Голова, якого обирають члени Ради ННВК зі свого 
складу. 
2.5. ННВК працює згідно з планами затвердженими його Радою. 

 
 

3. Зобов'язання сторін 
 
3.1. Сторони беруть на себе обов’язки приймати участь: 
- у координації спільної діяльності наукової та навчально-виховної робо-
ти з реалізації Закону України “Про освіту”; 
- у впровадженні системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними 
навчальними планами та програмами; 
- у визначенні переліків напрямків підвищення кваліфікації викладачів 
всіх ступенів; 
- у формуванні змісту безперервної підготовки фахівців відповідно до 
державних стандартів освіти; 
- у розробці робочих навчальних планів і програм дисциплін для усіх 
ступенів підготовки фахівців, студентів та учнів; 
- у спільних науково-дослідних роботах, апробації та використанні ре-
зультатів наукових досліджень, підготовки наукових кадрів і розробки на-
вчально-методичного забезпечення тощо.    
3.2. Сторони зобов’язуються здійснювати кадрове, матеріальне та фінансо-
ве  забезпечення виконання спільних Державних програм. 
3.3. Сторони зобов’язуються представляти Комплекс перед іншими юри-
дичними та фізичними особами, що не входять до Комплексу, укладати 
угоди, договори, в межах спільних програм здійснювати фінансову, право-
ву та господарчу діяльність, приймати і зберігати кошти, матеріальні цін-
ності, тощо. 
3.4. ХНУ бере на себе: 



 

- вузівську, довузівську, післявузівську навчальну діяльність у межах 
концепції безперервної освіти; 
- організацію і проведення фундаментальних та прикладних досліджень з 
пріоритетних напрямків науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, 
наукових та науково-педагогічних кадрів; 
- підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації; 
- підвищення кваліфікації та перепідготовку керівних працівників, педа-
гогічних кадрів відповідно до економічних, політичних, соціально-
культурних умов розвитку України та досягнень науково-технічного про-
гресу; 
- створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки 
студентів та науково-методичної роботи викладачів. 
 
3.5. ННЦ ХФТІ бере на себе такі зобов’язання: 
- забезпечення ННВК “Техноком” лабораторним обладнанням, примі-
щеннями та  залучення фахівців для роботи зі студентами старших курсів, 
випускниками ХНУ та молодими спеціалістами; 
- забезпечення студентської практики і виконання дипломних робіт та 
проектів; 
- приймати участь у заходах з підвищення кваліфікації молодих спеціалі-
стів; 
- приймати участь в Державній екзаменаційній комісії. 
 
3.6. НФТЦ бере на себе такі зобов’язання: 
- розробляти основні напрямки досліджень, довгострокові програми та 
тематичні плани, організовувати і проводити роботу з усіх видів спільної  
науково-дослідної  тематики; 
- організовувати, проводити конкурси наукових робіт (проектів, заявок),  
у відповідності з результатами конкурсів виділяти необхідні ресурси і за-
безпечувати проведення відповідних досліджень; 
- здійснювати інформаційну та  видавничу  діяльність  для публікації ре-
зультатів виконаних досліджень, засновувати наукові видання; 
- здійснювати інформаційний обмін,  співробітництво,  наукові та ділові 
контакти з вітчизняними та зарубіжними вченими і науковими організаці-
ями; 
- проводити конкурси на заміщення вакантних посад наукових співробіт-
ників, приймати на роботу по контракту вчених та інших спеціалістів для 
реалізації спільних планів підготовки  наукових  кадрів  через аспірантуру,  
докторантуру, організовувати підвищення кваліфікації в профільних ви-
щих навчальних закладах, в тому числі, стажування наукового персоналу в 
наукових центрах країни та  за її межами; 
- організацію дослідної бази для навчання учнів та студентів фахам необ-
хідним для обслуговування вакуумно-плазмового, лазерного, іонно- та еле-



 

ктронно-потокового аналітичного та інших типів фізичного обладнання та 
основам комп’ютерних технологій і комунікацій; 
- приймати участь у розвитку та  удосконаленні  методичного забезпе-
чення  навчального процесу у вищих та середніх навчальних закладах, під-
вищенні якості підготовки учнів, студентів та молодих спеціалістів; 
- приймати участь в Державній екзаменаційній комісії. 
 
3.7. ДНВВК бере на себе зобов’язання: 
- проводити розробку та апробацію навчальних планів та програм новіт-
ніх та наукоємних технологій для учнів та молоді; 
- проводити підготовку спеціалістів з числа учнів та молоді з новітніх та 
наукоємних технологій за наскрізними навчальними планами; 
- брати участь в розробці навчально-методичного забезпечення спільних 
планів та програм підготовки спеціалістів; 
- надавати базу для проведення практичних занять учням та студентам.   
 
3.8. При виконанні спільних програм Сторонами не передбачається укла-
дання окремих угод та встановлення орендної плати за використання існу-
ючої інфраструктури.   
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ПРОЕКТ 
Додаток 3 

ПОГОДЖЕНО 
Міністр освіти і науки України 
 
___________________________ 
"___"________________ 2000 р. 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 
“ТЕХНОКОМ” 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Це Положення визначає порядок створення Навчально-науково-

виробничого комплексу “Техноком” (далі Комплекс), організацію його на-
укової діяльності та навчально-виховної роботи та формування змісту 
освіти у системі ступеневої підготовки фахівців. 

1.2. Комплекс є добровільне об'єднання Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна, Національного наукового центру “Харків-
ський фізико-технічний інститут”, Наукового фізико-технологічного цен-
тру Міністерства освіти і науки та НАН України і Державного навчально-
виховного виробничого комплексу Дзержинського району м. Харкова які є 
рівноправними членами Комплексу і зберігають юридичну і фінансову са-
мостійність. 

1.3. Комплекс забезпечує координацію спільної діяльності його членів 
в реалізації Закону України “Про освіту”, впровадження системи ступене-
вої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програма-
ми, ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-
лабораторної та виробничої бази,  соціальної інфраструктури, організацію 
підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів та працівників 
підприємств, спільне проведення науково-дослідних робіт, апробацію та 
використання результатів наукових досліджень, підготовку наукових кад-
рів, розробку навчально-методичного забезпечення тощо. 

1.4. Члени комплексу здійснюють свою діяльність відповідно до Зако-
ну України про освіту, чинного законодавства, Установчого договору про 
спільну діяльність в межах комплексу, Положення про комплекс, нормати-
вних документів, що регламентують діяльності кожного з його членів та 
чинного законодавства. 

1.5. Комплекс створюється наказом Міністерства освіти і науки Укра-
їни 

2. ЗАСНОВНИКИ І ЧЛЕНИ КОМПЛЕКСУ 
 

2.1. Засновником Комплексу є Харківський національний університет 
ім. В.Н. Каразіна. ХНУ планує і здійснює організаційне, правове, фінансо-



 

ве, науково-методичне та технічне забезпечення структурних підрозділів 
Комплексу.  

2.2. Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний ін-
ститут”, Науковий фізико-технологічний центр Міністерства освіти і науки 
та НАН України і Державний навчально-виховний виробничий комплекс 
Дзержинського району м. Харкова є структурними підрозділами Комплек-
су. Засновник і структурні підрозділи є рівноправними членами Комплексу 
і зберігають юридичну і фінансову самостійність. 

2.3. Структура комплексу, основні завдання і функції кожного з його 
учасників визначається в Установчому договорі. 

2.4. Установчий договір може бути змінений або розірваний за згодою 
сторін, що його склали, з оформленням протоколу, який буде невід'ємною 
частиною договору і погоджений у Міністерстві освіти і науки України. 
При цьому вносяться зміни у Положення про Комплекс. 

2.5. Про рішення вийти з Комплексу сторона повідомляє Раду ком-
плексу офіційним листом не пізніше ніж за 3 місяці до виходу із складу 
комплексу. 

2.6. У випадку зміни пунктів установчого договору або положення 
ініціативна сторона повідомляє Раду комплексу офіційним листом не піз-
ніше двох місяців до початку чергових робіт за  пунктами, яких це стосу-
ється. 

2.7. Членство в комплексі не є перешкодою для складання між сторо-
нами інших договорів і не виключає можливість оформлення угод з інши-
ми закладами. 

2.8. Прийом нових членів до Комплексу здійснюється рішенням Ради 
на підставі юридично оформленого документу про вступ. При цьому вно-
сяться відповідні зміни в установчий договір і “Положення…”, які затвер-
джуються Міністерством освіти і науки України. 

2.9. Участь членів у Комплексі припиняється у випадках:  
- виходу із комплексу за власним бажанням відповідно до умов, ви-

кладених у п. 2.5; 
- невиконання угод і зобов'язань, укладених з іншими закладами Ком-

плексу.  
3. КЕРІВНИЦТВО КОМПЛЕКСОМ 

 
3.1. Вищим органом керівництва діяльністю Комплексу є  Рада до 

складу якої входять особи делеговані відповідними Радами членів Компле-
ксу. 

3.2. Рада створюється строком на два роки. 
3.3. Рада планує і здійснює організаційне, правове, фінансове, науко-

во-методичне і технічне забезпечення діяльності Комплексу. 
3.4. Збори Ради проводяться не менше одного разу на квартал. Рішен-

ня Ради оформлюються протоколом і є обов’язковими для виконання чле-
нами Комплексу.  

3.5. Раду Комплексу очолює Голова, якого обирають члени Ради зі 



 

свого складу. Голова здійснює поточне керівництво Комплексом. 
3.6. Комплекс працює згідно з планами затвердженими його Радою.  

 
4. ПРАВА КОМПЛЕКСУ 

 
4.1. Для вирішення спільних завдань і створення сприятливих умов 

для найбільш ефективного використання наявного науково-педагогічного 
потенціалу та матеріально-технічної бази комплекс має право: 

- координувати спільну діяльність членів Комплексу по реалізації За-
кону України  “Про освіту”; 

- впроваджувати систему ступеневої підготовки фахівців за наскріз-
ними навчальними планами та програмами; 

- визначити перелік напрямів підвищення кваліфікації викладачів на-
вчальних закладів та працівників підприємств; 

- включати до складу комплексу інші навчально-виховні заклади та 
підприємства; 

- формувати зміст безперервної підготовки фахівців відповідно до 
Державних стандартів освіти; 

- розробляти робочі навчальні плани і програми дисциплін для всіх 
ступенів підготовки фахівців; 

- проводити спільні науково-дослідні роботи, апробацію та викорис-
тання результатів наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, роз-
робку навчально-методичного забезпечення тощо; 

- здійснювати кадрове забезпечення виконання Державних програм; 
- вступати до кооперації з іншими установами для розв’язання за-

вдань, що мають загальний інтерес, створювати навчальні заклади і всту-
пати до асоціацій закладів спорідненого профілю, в тому числі з закордон-
ними навчальними закладами; 

- залучати викладачів ХНУ, фахівців ННЦ ХФТІ та НФТЦ для прове-
дення занять, участі у роботі Державних кваліфікаційних і екзаменаційних 
комісій навчально-виховних; 

- здійснювати підготовку фахівців наступного рівня з числа випускни-
ків навчально-виховних закладів, що входять до складу комплексу. 

4.2. Зарахування випускників професійних навчально-виховних закла-
дів та вищих навчально-виховних закладів І та II рівнів акредитації на на-
ступний рівень підготовки та спорідненій спеціальності за освітньо-
професійними програмами ступеневої підготовки фахівців у комплексі 
здійснюється відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 
України, Правил прийому до вищого навчального закладу, до якого всту-
пають випускники. 

Направлення на навчання здійснюється наказом директора училища, 
коледжу, технікуму на підставі рішення педагогічної ради навчального за-
кладу. 

Строки подання списків випускників – кандидатів на навчання на на-
ступний рівень підготовки у вищому навчальному закладі установлюються 



 

Радою комплексу. 
 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ  РОБОТИ 
 

5.1. Підготовка фахівців у навчально-виховних закладах комплексу 
здійснюється за існуючими формами навчання за спеціальностями і в тер-
міни, які визначені наскрізними навчальними планами. 

5.2. Основні вимоги до рівня підготовки фахівців з кожної спеціально-
сті визначаються кваліфікаційними характеристиками, які затверджується 
у встановленому порядку. 

5.3. Зміст і організація навчання визначаються наскрізними навчаль-
ними планами і програмами відповідно до вимог міністерства або відом-
ства, якому підпорядковані навчальні заклади, і з урахуванням новітніх до-
сягнень науки, техніки, технологій, фундаментальної, економічної, ком-
п'ютерної, екологічної і практичної підготовки фахівців. 

5.4. Організація навчального процесу регламентується відповідними 
положеннями. 
 

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ 

 
6.1. Для єдиного підходу у формуванні змісту освіти у системі ступе-

невої підготовки фахівців, оформленні науково-методичної документації 
та ефективного використання навчально-лабораторної бази комплекс за-
безпечує: 

- організацію творчих колективів викладачів для підготовки підручни-
ків, навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури для 
споріднених спеціальностей; 

- координацію планомірного оснащення навчально-лабораторної бази 
навчально-виховних закладів сучасним устаткуванням, обчислювальною, 
мікропроцесорною і розмножувальною технікою, засобами оргтехніки, 
оснащення аудиторій та лабораторій; 

- налагодження зв'язків з підприємствами, організаціями, установами з 
метою спонсорської безкоштовної передачі навчально-виховним закладам 
сучасного устаткування, приладів, матеріалів, приміщень, транспортних 
засобів тощо. 

6.2. На підставі двосторонніх угод в межах комплексу надається мож-
ливість користування бібліотечними фондами, технікою для тиражування 
навчально-методичних матеріалів, а також програмними засобами для об-
числювальної техніки. 

6.3. Члени Комплексу мають право представляти Комплекс перед ін-
шими юридичними та фізичними особами, що не входять до Комплексу, 
укладати угоди, договори, в межах спільних програм здійснювати фінан-
сову, правову та господарчу діяльність, приймати і зберігати кошти, мате-
ріальні цінності, тощо.    



 

6.4. Для здійснення окремих видів спільної діяльності члени Комплек-
су можуть створювати фонди, що відповідають цим видам діяльності і мо-
жуть включати в себе відповідні кошти, приміщення, устаткування, мате-
ріали, розробки, технології, наукові ідеї та таке інше, що належать членам 
на тих чи інших правах згідно чинного законодавства.  

6.5. Члени Комплексу мають право зберігати грошові кошти (внески 
членів, отриманий прибуток) на розрахункових рахунках одного із членів, 
який визначається рішенням Ради Комплексу. Ці кошти витрачаються від-
повідно з рішеннями Ради Комплексу згідно чинного законодавства. 

6.6. Окремі фонди спеціальних видів діяльності членів Комплексу, що 
складаються з їх внесків є їх спільною неподільною власністю до закінчен-
ня кожного виду спільної діяльності. Після закінчення кожного виду спі-
льної діяльності ці фонди розподіляються між членами згідно з порядком 
встановленим рішенням Ради Комплексу на підставі чинного законодавст-
ва. 

6.7. Всі витрати та збитки від кожного виду спільної діяльності покри-
ваються з відповідних фондів, грошові кошти яких зберігаються на рахун-
ках одного з членів або списуються.  
 

7. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ, 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
7.1. Комплекс забезпечує післядипломне навчання і підготовку педа-

гогічних кадрів за різними формами: 
- магістратура; 
- аспірантура; 
- підвищення кваліфікації викладачів професійних навчально-

виховних закладів, коледжів і технікумів у вищих навчально-виховних за-
кладах III та IV рівня акредитації, на спеціальних факультетах; 

- складання кандидатських екзаменів і підготовки дисертацій; 
- педагогічне і наукове стажування у вищих навчальних закладах, на 

підприємствах, установах, за кордоном. 
 

8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

8.1. Члени Комплексу на підставі договорів організують навчання 
студентів, аспірантів, підвищення кваліфікації спеціалістів з-за кордону за 
рахунок коштів, обумовлених договорами. 
 

9. ЛІКВІДАЦІЯ КОМПЛЕКСУ 
 

9.1. Ліквідація Комплексу здійснюється наказом Міністерства освіти і 
науки  України на підставі рішення Ради Комплексу; чинного законодавст-
ва. 
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