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1. Загальні положення
1.1. Це положення визначає мету, основні завдання, функції, права і
відповідальність регіонального спеціалізованого центру з компетенції мехатроніка
«WorldSkills Ukraine» Національного технічного університету «Дніпровська
політехніка» (далі відповідно – Центр, Університет), а також взаємовідносини
Центру з провідними підприємствами регіону.
1.2. Метою діяльності Центру є популяризація інженерних та робітничих
професій компетенції «мехатроніка», професійної орієнтації молоді, співпраця з
роботодавцями, інтеграція професійної освіти до світового освітнього простору,
провадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі умов
здійснення поглибленої наукової і науково-технічної підготовки та
перепідготовки фахівців-мехатроніків.
1.3. Центр у своїй діяльності керується чинним законодавством України,
нормативними актами Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами
Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням.
1.4. Центр створюється на площах Університету і науково-лабораторній базі
кафедри електропривода та має відповідне матеріальне забезпечення.
2. Головні завдання діяльності Центру
2.1. Головні завдання:
- підвищення інтересу до інженерних та робітничих професій компетенції
«мехатроніка»;
- популяризація науки, техніки та новітніх технологій в компетенції
«мехатроніка»;
- впровадження в освітній процес інноваційних технологій мехатроніки;
- підвищення рівня фахової підготовки студентів/фахівців та розвиток
компетенції мехатроніка;
- формування методичного забезпечення для підготовки регіональних та
всеукраїнських учасників конкурсу WorldSkills Ukraine з компетенції мехатроніка;
- створення бази обладнання для підготовки та перепідготовки учасників
конкурсу WorldSkills Ukraine з компетенції мехатроніка;
- формування регіональних команд та їх підготовка до участі у конкурсі
WorldSkills Ukraine з компетенції мехатроніка;

- розвиток стратегічного партнерства з державними та закордонними
організаціями, фондами, підприємствами та компаніями в компетенції
мехатроніка для досягнення поставлених цілей;
- реалізація проектів з профорієнтаційної роботи та фахової підготовки
школярів з компетенції мехатроніка;
3. Права та обов’язки Центру
3.1. Центр має право:
- представляти структуру руху WorldSkills Ukraine в м. Дніпро,
Дніпропетровській області й Україні;
- проводити регіональні та національні змагання WorldSkills Ukraine з
компетенції мехатроніка;
- використовувати в своїй діяльності правила, регламенти, стандарти
WorldSkills Ukraine з компетенції мехатроніка;
- формувати збірну команду м. Дніпра і Дніпропетровської області з
компетенції мехатроніка у конкурсі WorldSkills Ukraine;
- делегувати учасників м. Дніпра і Дніпропетровської області для участі в
національних змаганнях WorldSkills Ukraine;
- делегувати учасників м. Дніпра і Дніпропетровської області для участі в
міжнародних змаганнях WorldSkills Ukraine;
- висувати кандидатури з числа фахівців навчальних закладів та
підприємств м. Дніпра і Дніпропетровської області для включення їх до складу
журі й експертів конкурсу WorldSkills Ukraine;
- створювати й формувати базу для тренувань команд з компетенції
мехатроніки згідно стандартів конкурсу WorldSkills Ukraine;
- вносити до Організаційного комітету конкурсу WorldSkills Ukraine в
м. Дніпро, Дніпропетровської області пропозиції стосовно розвитку і
вдосконалення організації, підготовки та змагань з компетенції мехатроніка;
- здійснювати ділові й наукові контакти з організаціями, фірмами і
громадянами інших країн у встановленому законодавством порядку з компетенції
мехатроніка.
3.2. Обов’язки центру:
- популяризувати й представляти рух WorldSkills Ukraine в м. Дніпро і
Дніпропетровській області в компетенції мехатроніка у конкурсі WorldSkills
Ukraine;
- проводити підготовку і тренування учасників команд згідно правил та
стандартів WorldSkills Ukraine й WorldSkills International з компетенції
мехатроніка;
- забезпечувати розробку та затвердження документів необхідних для
діяльності центру в м. Дніпро, Дніпропетровської області з компетенції
мехатроніка у конкурсі WorldSkills Ukraine;

- використовувати в процесі підготовки сучасні технічні засоби згідно
вимог та стандартів WorldSkills Ukraine й WorldSkills International з компетенції
мехатроніка;
- здійснювати методичну підтримку учасників змагань, фахівців,
викладачів в процесів підготовки та тренувань до конкурсу WorldSkills Ukraine з
компетенції мехатроніка;
- розробляти модульні програми підготовки і підвищення кваліфікації
різних категорій науково-педагогічних співробітників системи освіти м. Дніпро,
Дніпропетровської області з компетенції мехатроніка у конкурсі WorldSkills
Ukraine;
- впроваджувати та розвивати в м. Дніпро і Дніпропетровській області
засоби дистанційної освіти з компетенції мехатроніка;
- здійснювати адаптацію й апробацію правил, методик, регламентів
конкурсу WorldSkills Ukraine з компетенції мехатроніка.
4. Керівництво та склад Центру
4.1. Центр підпорядковується безпосередньо ректору Університету.
4.2. Центр очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з
посади ректором Університету.
4.3. Керівник Центру є підзвітним ректору Університету.
4.4. Керівник Центру здійснює загальне керівництво Центру відповідно до
вимог законодавства України та статуту Університету, забезпечує належний
рівень трудової і виконавчої дисципліни, керує і організовує роботу, спрямовану
на виконання поточних і перспективних завдань, представляє Центр в інших
установах, закладах і організаціях.
4.5. Керівник організовує графік експлуатації навчального обладнання та
основних засобів, що закріплені за Центром.
4.6. Структура і чисельність Центру визначається об’ємом, організаційною
діяльністю, пов’язаною з кількістю компетенцій, що входять в напрямки
діяльності Центру.
4.7. До складу Центру можуть входити тренери, експерти та методисти з
компетенції мехатроніка.
4.8. Працівники Центру мають права, обов’язки та відповідальність
працівників Університету.
5. Матеріально-технічне забезпечення, фінансування діяльності Центру
5.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів
Університету, а також фінансових надходжень за надання платних послуг
відповідно до функціональних повноважень Центру, за рахунок грантової
діяльності, допомоги спонсорів та інших матеріальних надходжень, отримання
яких не заборонено законодавством України.
5.2. Оплата працівників Центру здійснюється відповідно до вимог, що
затверджені наказами Міністерства освіти і науки України.

6. Взаємодія Центру з роботодавцями
6.1. В рамках своєї діяльності Центр налагоджує співпрацю з роботодавцями
регіону, популяризує набуття компетенцій з мехатроніки серед фахівців
провідних підприємств регіону.
6.2. Центр сприяє залученню представників від роботодавців до суддівської
та експертної груп регіональних, національних та міжнародних конкурсів
WorldSkills у компетенції мехатроніка.
6.3. Центр може проводити курси підвищення кваліфікації з мехатроніки
для фахівців підприємств регіону та України.
6.4. Центр може залучати матеріальну та майнову допомогу від спонсорів в
рамках діючого законодавства для розвитку матеріально-технічної бази, участі в
змаганнях WorldSkills та інших цілей в рамках статутної діяльності Центру.
6.5. Центр забезпечує рекламну та іміджеву підтримку спонсорів в рамках
змагань WorldSkills шляхом розміщення інформації в соціальних мережах,
розміщення зовнішньої реклами та іншими засобами в рамках діючого
законодавства України.
6.6. Центр розвиває партнерство з іноземними організаціями, фондами,
підприємствами для взаємного обміну досвідом, підвищення кваліфікації
студентів і фахівців Центру та його партнерів, підготовки й участі в міжнародних
змаганнях з мехатроніки, науково-практичних конференціях, студентських
конкурсах та інших заходах.
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