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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» та іншого законодавства України і є документом, який регламентує 

діяльність вищого навчального  закладу – Вижницького коледжу прикладного  

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка (далі – Коледж). 

Вижницький коледж прикладного  мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка – вищий 

навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за 

акредитованими освітніми програмами та освітньо-професійними ступенями 

(освітньо-кваліфікаційними рівнями) на підставі ліцензій та сертифікатів про 

акредитацію, які видані у порядку, визначеному законодавством.  

Згідно зі звітом виконавчого комітету Буковинського сейму щодо 

виконання рішення Буковинського крайового сейму від 02 листопада 1904 року 

навчальний заклад відкрито 15 жовтня 1905 року як крайову школу різьбярства, 

токарства та металевої орнаментики в м.  Вижниця. 

1918 рік – Крайова школа столярства у м. Вижниця (згідно з відтиском 

печатки установи). 

1926 – Школа мистецтв та ремесел у м. Вижниця у м. Вижниця (згідно з 

відтиском печатки установи). 

1940 – Вижницьке художньо-промислове училище (постанова 

Чернівецького обласного виконавчого комітету від 16.12.1940 № 376). 

Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 

1991 р. № 47 «Про присвоєння імен навчальним і культурно-освітнім закладам» 

навчальний заклад перейменовано у Вижницьке училище прикладного мистецтва 

ім. В. Ю. Шкрібляка. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.03.1994 № 77 навчальний 

заклад перейменовано у Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. 

Шкрібляка.  

1.2. Найменування Коледжу: 

1) повне: 

    українською мовою – Вижницький коледж прикладного  мистецтва ім.   

    В. Ю. Шкрібляка; 

    англійською мовою – Vyzhnytsia college of applied art named after  

    V. Y.  Shkribliak.  

2) скорочене: 

    українською мовою – ВКПМ; 

    англійською мовою – VKPM. 

1.3. Місцезнаходження Коледжу: 59200, Чернівецька область, м. Вижниця, 

вул. Д. Загула, 13, телефон (03730) 2-11-78, факс (03730) 2-11-78; е-mail: 

coledj@cv.ukrtel.net. 

1.4. Коледж заснований на державній формі власності та підпорядкований 

Міністерству освіти і науки України. 
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1.5. Коледж є юридичною особою, має закріплене за ним майно, 

самостійний баланс, рахунки загального і спеціального фондів, відкриті в органах 

Державного казначейства України, валютні та інші рахунки спеціального фонду, 

відкриті в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та 

зі своїм найменуванням. Коледж може від свого імені набути майнових і 

особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у 

суді, запроваджувати власну символіку та атрибутику. 

          Коледж є неприбутковою бюджетною установою (закладом), яку утворено і 

зареєстровано у порядку, визначеному  законодавством  України, що регулює 

діяльність відповідних неприбуткових організацій. 

1.6. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, які забезпечують формування та 

реалізацію державної політики у сфері освіти, соціальної адаптації та реабілітації 

осіб з особливими освітніми потребами. 

1.7. Основними напрямами діяльності Коледжу є: 

підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями 

фахівців з вищою освітою  для різних галузей економіки; 

перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; 

проведення досліджень та впровадження новітніх освітніх програм; 

соціальна та медична реабілітація студентів з особливими освітніми 

потребами; 

впровадження інклюзивної освіти для студентів з особливими освітніми 

потребами; 

надання платних освітніх послуг відповідно до законодавства; 

здійснення міжнародних зв’язків. 

1.8. Головними завданнями Коледжу є: 

провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття 

особами вищої освіти відповідного рівня за обраними ними спеціальностями; 

забезпечення адекватних умов для психічного, фізичного, особистісного 

розвитку та професійного становлення студентів Коледжу з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної системи навчання, поліпшення 

стану їхнього здоров’я, відновлення працездатності після інтелектуальних 

навантажень; 

участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через 

формування людського капіталу; 

формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 

способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 

умовах; 

забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі творчості та 

інноваційної діяльності; 
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створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх 

здібностей і талантів; 

збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 

досягнень суспільства; 

поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня 

громадян; 

налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в 

галузі освіти, спорту, мистецтва і культури; 

вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці; 

забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців 

з вищою освітою; 

забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної 

поваги у стосунках між педагогічними працівниками та студентами; 

перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів.  

1.9. Освітня та інша діяльність у Коледжі провадиться з дотриманням вимог 

законодавства. 

1.9.1. Мовою викладання у Коледжі є державна мова. 

1.10. Коледж користується пільгами, встановленими законодавством для 

державних навчальних закладів. 

1.11. Втручання органів державної влади, місцевого самоврядування у 

навчальну, господарську та іншу діяльність Коледжу допускається лише у 

випадках, передбачених законом. 

1.12. Коледж здійснює підготовку фахівців за державним  замовленням та 

угодами, як основною формою регулювання відносин між Коледжем та 

підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами. 

1.13. Діяльність Коледжу провадиться на принципах автономії та 

самоврядування, поєднання колегіальних і єдиноначальних засад. 

1.14. Структурні підрозділи Коледжу створюються згідно із законодавством 

відповідно до його головних завдань діяльності і функціонують згідно з окремими 

положеннями, що розробляються Коледжем і затверджуються директором 

Коледжу. 

1.15. Структурними підрозділами Коледжу є: навчально-виховна частина, 

циклові комісії, підрозділи для забезпечення освітнього процесу та соціально-

побутових потреб. 

1.16. Циклова комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що 

проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох 

споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням 

директора Коледжу за умови, якщо до її складу входять не менше ніж три 

педагогічні працівники. 

Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад 

затверджується наказом директора Коледжу на кожний навчальний рік. 

1.17. Підрозділи для забезпечення освітнього процесу: 

навчальні кабінети; 

бібліотека з читальною залою; 
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музей. 

1.18. Підрозділи для забезпечення соціально-побутових потреб: 

гуртожиток; 

їдальня; 

актова зала; 

спортивно-оздоровчий комплекс. 

 

 

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ 

 

2.1. Концепція розвитку спрямована на реалізацію Конституції України, 

законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Державної 

національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»). 

Пріоритетом у діяльності Коледжу є розвиток творчої активності викладачів 

і студентів, що спирається на новітні технології процесу навчання. 

2.2. Основні цілі і завдання: 

якісна підготовка фахівців за усіма ліцензованими напрямами освітньої 

діяльності; 

виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою; 

формування висококваліфікованого творчого викладацького складу; 

створення умов для постійного підвищення рівня кваліфікації викладацького 

складу; 

створення умов для реалізації потенційних можливостей студентів і 

викладачів; 

створення сучасних умов організації освітнього процесу, роботи та побуту 

студентів, викладачів та працівників Коледжу; 

розвиток матеріально-технічної бази  відповідно до сучасних вимог; 

створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості; 

удосконалення взаємодії Коледжу з іншими навчальними закладами усіх типів; 

забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими 

фахівцями; 

формування моральних принципів та норм поведінки особистості. 

       2.3. Освітня діяльність базується на таких принципах: 

доступність для кожного громадянина всіх форм  і типів освітніх послуг, що 

надаються державою; 

рівність умов для повної реалізації кожною людиною її здібностей, таланту, 

всебічного розвитку; 

гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; 

органічний зв'язок зі світовою та національною історією, культурою, 

традиціями; 

взаємозв’язок з освітою інших країн; 

єдність і наступність системи освіти; 

поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті; 
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якості освітніх послуг: якості змісту освіти, якості результатів освіти; 

ступеневості підготовки фахівців; 

задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та 

потреб суспільства. 

2.4. Кадрове забезпечення підприємств, організацій, установ різних галузей 

економіки через: 

формування якісного контингенту студентів; 

формування номенклатури напрямів і спеціальностей відповідно до змін 

ринкових умов; 

конкурентоспроможність випускників на ринку праці; 

підвищення якості освіти, оновлення форм організації освітнього процесу; 

вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців 

відповідної кваліфікації. 

2.5. Національне виховання через: 

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі 

патріотизму і поваги до Конституції України; 

прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських 

прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання; 

стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя; 

сприяння формуванню високої мовної культури громадян, виховання поваги 

до державної мови та мов національних меншин  України; 

формування нових життєвих орієнтирів особистості. 

2.6. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через: 

запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості 

здобуття вищої освіти; 

створення умов для здобуття  вищої освіти на  конкурсних засадах; 

створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування та дітьми (особами) з особливими 

освітніми потребами; 

інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних типів; 

запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій 

навчання. 

2.7. Створення системи безперервної освіти через: 

забезпечення послідовності змісту та координації освітньої діяльності; 

формування потреби та здатності особистості до самоосвіти; 

розроблення індивідуальних навчальних програм різних рівнів складності 

залежно від конкретних потреб. 

2.8. Кадрове забезпечення освітнього процесу через: 

відповідність кадрового забезпечення критеріальним вимогам; 

стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних 

працівників. 
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3. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ 

УКРАЇНИ 

 

3.1. Кабінет Міністрів України через уповноважений ним орган – 

Міністерство освіти і науки України, що є центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки, – здійснює управління діяльністю Коледжу. Повноваження 

Міністерства освіти і науки України щодо управління діяльністю Коледжу 

визначаються в межах законодавства Украни та цим Статутом. 

3.2. Міністерство освіти і науки України: 

бере участь у здійсненні ліцензування та акредитації Коледжу;  

здійснює контроль за дотриманням Коледжем вимог щодо якості вищої освіти; 

сприяє працевлаштуванню випускників Коледжу; 

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу; 

здійснює контроль за дотриманням Статуту Коледжу; 

укладає в місячний строк контракт з директором Коледжу, обраним за 

конкурсом; 

за поданням вищого органу громадського самоврядування Коледжу 

достроково розриває контракт з директором з підстав, визначених 

законодавством про працю, за порушення Статуту Коледжу та умов контракту; 

затверджує Статут Коледжу та за поданням вищого колегіального органу 

громадського самоврядування Коледжу вносить до нього зміни; 

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 

 

 

4. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ 

 

4.1. Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту його створення  і 

складається з його прав та обов’язків. 

4.2. Коледж має право, відповідно до законодавства: 

визначати зміст освіти відповідно до стандартів вищої освіти та освітньо-

професійних програм; 

розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованих 

спеціальностей; 

самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього 

процесу; 

присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до 

законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення 

навчання на відповідному рівні освіти; 

приймати на роботу педагогічних та інших працівників; 

формувати штатний розпис відповідно до законодавства;  

запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, дослідницьких та інших  

досягнень учасників освітнього процесу; 
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надавати платні додаткові освітні та інші послуги; 

самостійно розробляти та запроваджувати програми освітньої, дослідницької 

діяльності; 

самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми 

навчальних дисциплін; 

утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи; 

провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними 

закладами, науковими установами та іншими юридичними особами; 

запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої 

освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-

правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над 

проектами; 

провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та Статуту Коледжу; 

розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних 

послуг; 

відкривати поточні та депозитні рахунки в банках відповідно до законодавства; 

надавати освітні послуги іноземним громадянам; 

отримувати кошти і матеріальні цінності (будівлі, споруди, обладнання, 

транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій (у тому числі благодійних) 

та фізичних осіб; 

розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних об’єктів; 

залучати на договірній основі фахівців для виконання  робіт; 

користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих 

навчальних закладів щодо роботи з особами з особливими освітніми 

потребами; 

самостійно здійснювати розподіл навчального навантаження педагогічних 

працівників з урахуванням результатів навчальної, методичної та 

організаційної роботи; 

здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 

основних фондів; 

брати участь у міжнародних семінарах, конференціях;  

користуватися земельними ділянками; 

здавати в оренду будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, 

інвентар, прилади та обладнання відповідно до законодавства; 

здійснювати інші права, які не суперечать законодавству. 

4.3. Коледж зобов’язаний: 

вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх 

технологій щодо запобігання та виявлення академічного плагіату у роботах 
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педагогічних та інших працівників, здобувачів вищої освіти та притягнення їх 

до дисциплінарної відповідальності; 

мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти; 

створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими 

освітніми потребами; 

оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-

який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання 

зобов’язань; 

виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки; 

здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність 

згідно із законодавством; 

забезпечувати студентів з числа осіб з особливими освітніми потребами, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які 

навчаються за державним замовленням, отриманням пільг у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України та  законодавством. 

4.4. Обов’язки Коледжу реалізуються через обов’язки директора, 

педагогічних та  інших працівників Коледжу, студентів (здобувачів вищої освіти), 

слухачів. 

4.5. Права та обов’язки учасників освітнього процесу у Коледжі 

визначаються відповідно до законодавства України. 

 

 

5. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА 

  

 

 5.1. Управління Коледжем здійснюється на основі принципів: 

автономії та самоврядування; 

розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства освіти і 

науки України, керівництва Коледжу та його структурних підрозділів; 

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 

незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій. 

5.2. Безпосереднє управління діяльністю Коледжем здійснює директор, який 

обирається, затверджується, звільняється з посади, а також визначаються його 

права та обов’язки відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту 

Коледжу. 

5.3. Директор є представником Коледжу у відносинах з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними 

особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом 

України «Про вищу освіту» і Статутом Коледжу. 

5.4. Директор в межах наданих йому повноважень, згідно з законодавством: 

організовує діяльність Коледжу; 
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вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формує його 

структуру і штатний розпис; 

видає накази, розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками 

освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу доручення; 

відповідає за результати діяльності Коледжу перед Міністерством освіти і 

науки України; 

є розпорядником майна і коштів; 

забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори; 

призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 

забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 

визначає функціональні обов’язки працівників; 

формує контингент осіб, які навчаються у Коледжі; 

відраховує з Коледжу та поновлює на навчання в ньому студентів за 

погодженням з органами студентського самоврядування та первинною 

профспілковою організацією осіб, які навчаються (якщо така особа є членом 

профспілки) з підстав, установлених Законом України «Про вищу освіту»; 

забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних 

планів і програм навчальних дисциплін; 

контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 

здійснює контроль за якістю роботи педагогічних та інших працівників; 

забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Коледжу; 

сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, організацій профспілок працівників Коледжу і студентів, 

громадських організацій, які діють у Коледжі; 

сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти 

(студентів), зміцненню спортивно-оздоровчої бази Коледжу, створює належні 

умови для занять масовим спортом; 

спільно з виборним органом первинної організації профспілок працівників 

Коледжу і студентів подає для затвердження – конференції трудового 

колективу– правила внутрішнього трудового розпорядку та колективний 

договір і після затвердження підписує їх; 

може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам 

структурних підрозділів; 

видає доручення (довіреності) на представництво інтересів Коледжу перед 

іншими юридичними особами, органами місцевого самоврядування та 

органами державної влади; 

здійснює інші передбачені Статутом повноваження. 

5.5. Директор Коледжу відповідає за провадження освітньої діяльності, за 

результати фінансово-господарської діяльності. 

5.6. Директор щороку звітує перед Міністерством освіти і науки України та 

конференцією трудового колективу Коледжу. 

Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність 

на офіційному веб-сайті Коледжу. 
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5.7. Для вирішення основних питань діяльності відповідно до цього Статуту 

директор Коледжу створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх 

повноваження. 

Робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія. 

Дорадчі органи: методична рада. 

Директор може створювати інші дорадчі та робочі органи та затверджує 

наказом положення про їх діяльність. 

5.8. Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності Коледжу, 

виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень 

центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, вживає заходів 

щодо покращення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку 

студентів, працівників Коледжу. 

До складу адміністративної ради Коледжу входять: директор (голова ради), 

заступники директора, завідувачі відділень, головний бухгалтер, голова 

профспілкової організації та головні спеціалісти. 

5.9. Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про 

приймальну комісію Коледжу, яке розробляється і затверджується наказом 

директора. Строк повноважень приймальної комісії Коледжу становить один рік. 

5.10. У період між зборами трудового колективу діє Педагогічна рада 

Коледжу, яка функціонує на підставі Положення про Педагогічну раду, що 

приймається на зборах трудового колективу. 

Педагогічну раду Коледжу очолює директор. До складу Педагогічної ради 

входять: заступники директора, завідувачі відділень, голови циклових комісій, 

завідувач бібліотеки, педагогічні працівники, методист, вихователі, голова 

студентської ради, голова ради гуртожитку, головний бухгалтер. Діловодство 

Педагогічної ради веде секретар, який обирається на першому засіданні кожного 

навчального року і виконує свої обов’язки на громадських засадах. 

5.10.1. Засідання Педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи не 

рідше ніж один раз на два місяці або у разі виникнення нагальних питань. 

5.10.2. Рішення Педагогічної ради є правомочними, якщо на засіданні 

присутні не менше двох третин її членів і вводяться в дію рішеннями директора 

Коледжу. 

5.10.3. До компетенції Педагогічної ради Коледжу відносяться такі питання:  

заходи з виконання нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до 

законодавства; 

розробка проекту Статуту Коледжу; 

стан і підсумки освітньої та методичної роботи; 

досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих викладачів; 

підвищення фахового рівня педагогічних працівників; 

стан дисципліни та успішності студентів; 

забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення 

здоров’я студентів; 

стан практичної підготовки студентів; 
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підсумки семестрових, перевідних, державних екзаменів та захисту курсових і 

дипломних проектів; 

аналіз показників освітньої діяльності; 

аналіз показників захисту курсових проектів (робіт), складання державних 

екзаменів; 

дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу; 

аналіз роботи предметних кабінетів; 

стан та перспектива розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази Коледжу. 

5.11. Методична рада – колегіальний орган, який об’єднує працівників, 

безпосередньо зайнятих в освітньому процесі, створюється з метою 

вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації 

і педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є директор 

Коледжу. 

         Функції методичної ради: 

обговорення і підготовка рекомендацій з питань освітньої та методичної 

роботи; 

розробка та прийняття нормативних актів з методичного забезпечення 

навчального процесу;  

видання рекомендацій щодо втілення в освітній процес нових ефективних 

форм і методів навчання; 

постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду викладачів 

Коледжу та інших вищих навчальних закладів. 

 

 

6. ОБРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ  

ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ 

 

6.1. Директор Коледжу обирається шляхом таємного голосування строком 

на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту», з 

урахуванням положень Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої 

системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 та цим 

Статутом. 

6.2. Вибори директора Коледжу проводяться з дотриманням таких 

принципів: відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, 

добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав 

учасників виборів. 

6.3. Кандидат на посаду Директора Коледжу повинен вільно володіти 

державною мовою, має бути громадянином України. 

           6.4. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем 

обов’язків) на посаду директора Коледжу особа, яка: 

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку; 
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відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 

за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду 

законної сили;  

піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – 

протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 

підпадає під дію частини третьої статті першої Закону України «Про очищення 

влади»;  

голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року. 

6.5. Процедура обрання директора Коледжу складається з таких етапів: 

оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду 

керівника; 

підготовка виборів; 

проведення виборів. 

6.6. Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення 

посади директора Коледжу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку 

контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення 

повноважень директора Коледжу – конкурс оголошується впродовж тижня з дня 

утворення вакансії. 

6.7. Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з дня 

оголошення конкурсу на посаду директора Коледжу приймає пропозиції щодо 

претендентів на посаду директора Коледжу і протягом 10 днів з дня завершення 

терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які 

відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до Коледжу для 

голосування. 

6.8. Брати участь у виборах директора мають право: 

кожен педагогічний працівник Коледжу за основним місцем роботи; 

представники з числа інших штатних працівників, які обираються 

відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів; 

виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом 

прямих таємних виборів. 

При цьому загальна кількість (повний склад) педагогічних працівників 

Коледжу повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які 

мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа 

інших працівників Коледжу - до 10 відсотків, а кількість виборних представників 

з числа студентів - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у 

виборах. 

6.9. Порядок обрання представників до органів громадського 

самоврядування з числа штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками Коледжу, визначається положенням, яке затверджується 

Педагогічною радою Коледжу. 

6.10. Порядок обрання представників до органів громадського 

самоврядування з числа студентів Коледжу визначається положенням про 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
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студентське самоврядування, яке ухвалюється відповідно до статті 40 Закону 

України «Про вищу освіту». 

6.11. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли 

більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у 

виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.  

6.12. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів 

осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України 

укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її 

обрання. 

6.13. Директор Коледжу може бути звільнений з посади Міністерством 

освіти і науки України, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його 

відкликання Конференцією трудового колективу Коледжу, який його обрав на 

посаду, з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту 

Коледжу та умов контракту. Подання про відкликання директора може бути 

внесено до Конференції трудового колективу Коледжу не менш як половиною 

складу Педагогічної ради Коледжу. Рішення про відкликання директора Коледжу 

приймається  більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин 

статутного складу зборів трудового колективу Коледжу. 

 

 

7. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ 

 

          7.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є 

загальні збори трудового колективу, які складаються з: не менш як 75 відсотків 

загального складу виборних представників (далі – делегатів) –  педагогічні 

працівники Коледжу, які працюють у цьому закладі на постійній основі і 

обирають своїх делегатів на загальних зборах своїх відділень; не менш як 15 

відсотків делегатів з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих 

таємних виборів, а також 10 відсотків – виборні представники інших структурних 

підрозділів Коледжу. 

Виборні представники штатних працівників структурних підрозділів 

Коледжу, які не є педагогічними працівниками обирають своїх делегатів на 

загальних зборах структурних підрозділів, які скликаються їх керівниками.  

Делегати обираються шляхом таємного голосування та отримують мандат. 

Мандат повноважень делегатів дійсний один рік. 

7.2. Збори трудового колективу скликаються не рідше ніж один раз на рік, 

про що повідомляються працівники та студенти Коледжу не пізніше ніж за два 

тижні. 

7.3. Збори трудового колективу: 

за поданням Педагогічної ради погоджують Статут Коледжу, а  також зміни і 

доповнення до нього; 

обирають директора Коледжу з претендентів на посаду керівника вищого 

навчального закладу за пропозиціями Міністерства освіти і науки України; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran647#n647
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розглядають за обґрунтованим поданням Педагогічної ради Коледжу питання 

про дострокове припинення повноважень Директора; 

щорічно заслуховують звіт директора Коледжу та оцінюють його діяльність; 

розглядають проект колективного договору і надають повноваження 

профспілковому     комітету працівників Коледжу підписувати договір; 

обирають комісію із трудових спорів відповідно до законодавства про працю; 

затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку Коледжу; 

затверджують положення про органи студентського самоврядування; 

розглядають інші питання діяльності Коледжу. 

7.4. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів шляхом 

відкритого або таємного голосування за присутністю не менше двох третин 

делегатів зборів.  

7.5. У Коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною 

частиною громадського самоврядування Коледжу, яке дає право студентам 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а 

також брати участь в управлінні Коледжем. 

7.5.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської 

групи – актив групи, відділення – старостат, гуртожитку – рада гуртожитку, 

Коледжу – студентська рада. 

7.5.2. Органи студентського самоврядування у своїй діяльності керуються 

законодавством України, цим Статутом та положенням про студентське 

самоврядування Коледжу. 

7.5.3. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

добровільності, колегіальності, відкритості; 

виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

7.5.4. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи 

студентського самоврядування обираються строком на один рік. Керівник 

студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді 

не більше як два строки. Старостат денного відділення та рада гуртожитку 

Коледжу обираються на зборах студентів цих структурних підрозділів. 

7.5.5. З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в 

органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про 

студентське самоврядування Коледжу. 

7.5.6. Органи студентського самоврядування: 

беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту» та Статутом Коледжу; 

беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування; 

проводять організаційні, просвітницькі, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 

беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; 

захищають права та інтереси студентів, які навчаються у Коледжі; 
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делегують своїх представників до робочих, дорадчих органів; 

приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 

розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та 

банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому числі з 

питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

мають право оголошувати акції протесту; 

сприяють творчій діяльності студентів; 

організовують співробітництво з студентами інших закладів освіти і 

молодіжними організаціями; 

сприяють проведенню соціологічних досліджень серед студентів; 

сприяють працевлаштуванню випускників; 

виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та 

положенням про студентське самоврядування Коледжу. 

           7.5.7. Вищим органом студентського самоврядування є збори студентів, які: 

ухвалюють положення про студентське самоврядування Коледжу, визначають 

структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів 

представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; 

заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 

органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку; 

затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського 

самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах; 

затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про 

його виконання; 

обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 

поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету 

органів студентського самоврядування. 

            7.5.8. За погодженням зі зборами студентів Коледжу приймаються 

рішення: 

відрахування студентів з Коледжу та їх поновлення на навчання; 

переведення осіб, які навчаються у Коледжі за державним замовленням, на 

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 

переведення осіб, які навчаються у Коледжі за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

призначення заступників директора, які відповідають за роботу зі студентами; 

поселення осіб, які навчаються у Коледжі, у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку; 

затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу в частині, 

що стосується осіб, які навчаються; 
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про діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються 

у Коледжі. 

7.5.9. Органи студентського самоврядування Коледжу користуються 

всебічною підтримкою та допомогою адміністрації Коледжу у вирішенні питань 

забезпечення приміщеннями, обладнанням, коштами.  

7.5.10. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування. 

7.5.11. Фінансовою основою студентського самоврядування є членські 

внески студентів, розмір яких встановлюється зборами студентів Коледжу. Розмір 

місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка 

прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

7.5.12. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 

ними кошторисів. Органи студентського самоврядування публічно звітують про 

використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

 

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

8.1. Організація освітнього процесу у Коледжі здійснюється відповідно до 

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

освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інших 

нормативних актів з питань реабілітації та адаптації осіб з особливими освітніми 

потребами, стандартів вищої освіти, стандартів освітньої діяльності та інших 

нормативно-правових актів, що регламентують освітню діяльність вищих 

навчальних закладів в Україні. 

8.2. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки 

фахівців, навчальними програмами, планами дисциплін, іншими нормативними 

актами органів державного управління з питань освіти. Освітньо-професійна 

програма підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину змісту 

навчання з ліцензованих спеціальностей, встановлює вимоги до змісту, обсягу та 

рівня освіти і професійної підготовки фахівців. Освітньо-професійні програми 

підготовки затверджуються Міністерством освіти і науки України. 

8.3. Для кожної навчальної дисципліни на підставі навчальної програми 

дисципліни та навчального плану Коледжем складається робоча навчальна 

програма дисципліни, яка є нормативним документом Коледжу. 

8.4. Основним нормативним документом, що визначає організацію 

освітнього  процесу, є навчальний план. Навчальний план визначає графік 

освітнього процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, 

форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення 

підсумкового контролю. 

Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень 

сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших 
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методичних та дидактичних матеріалів, критерії та засоби діагностики успішності 

навчання. 

8.5. Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються 

викладачами Коледжу відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і 

затверджуються директором Коледжу. 

8.6. Навчання у Коледжі здійснюється за денною (очною)  формою. 

8.7. Форми організації освітнього процесу у Коледжі: навчальні заняття, 

самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи, виконання 

індивідуальних завдань. 

8.8. Основними видами навчальних занять у Коледжі є: лекція, практичне, 

семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація. 

8.9. Коледжем можуть бути встановлені інші види навчальних занять.  

8.10. Порядок організації освітнього процесу, форми навчання і контролю 

якості освіти, порядок проведення державної підсумкової атестації студентів та 

переведення на наступні курси, терміни початку і закінчення навчального року та 

тривалість канікул встановлюється Коледжем відповідно до законодавства та 

нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та інших 

державних органів у галузі освіти.  

8.11. Відволікання студентів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.  

8.12. Практична підготовка студентів Коледжу є обов’язковим компонентом 

освітнього процесу і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. 

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача Коледжу та працівника 

базового підприємства (установи) – спеціаліста з певного фаху. Строки 

практичної підготовки та терміни проведення практичних занять визначаються 

робочим навчальним планом. 

8.13. Організація освітнього процесу для студентів з особливими освітніми 

потребами відбувається з урахуванням норм законодавства. 

8.13.1. Для забезпечення доступності освіти студенти з особливими 

освітніми потребами навчаються у спеціально обладнаних аудиторіях із 

застосуванням технічних, друкованих та інших засобів фахівцями-викладачами, 

які мають відповідний досвід.  

8.13.2. Для студентів з числа осіб з особливими освітніми потребами 

забезпечується особистісно-зорієнтований підхід, проводиться  розробка та 

адаптація освітніх програм, засобів, методів навчання, тренування, враховуючи 

основні показання та протипоказання для здоров’я студента.   

 

 

9. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОЛЕДЖУ 

 

9.1. Учасниками освітнього процесу у Коледжі є: 

педагогічні працівники; 

особи, які навчаються у Коледжі; 
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інші працівники Коледжу. 

9.2. Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з високими 

моральними якостями, повною вищою освітою, належним рівнем професійної 

підготовки, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку. 

9.3. Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Коледжу 

на умовах, передбачених законодавством України. 

9.4. Педагогічні працівники Коледжу кожні п’ять років проходять атестацію 

у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України, за результатами 

якої визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються 

відповідні категорії та педагогічні звання. 

9.5. Права та обов’язки педагогічних працівників Коледжу визначаються 

відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», Указів Президента 

України від 20.03.2008 р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості 

освіти в Україні», від 18.12.2007 р. № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи 

щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями». 

9.6. Педагогічні працівники мають право, згідно із  законодавством: 

на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та 

людства загалом; 

на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 

на захист професійної честі та гідності; 

брати участь в управлінні Коледжем, у тому числі обирати та бути обраним до 

Конференції трудового колективу, Педагогічної ради Коледжу; 

обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього 

процесу; 

на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 

професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 

нормативними актами Коледжу, умовами трудового договору та колективного 

договору; 

безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 

послугами навчальних, спортивно-оздоровчих та інших підрозділів Коледжу;  

на захист права інтелектуальної власності; 

на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років; 

отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і 

придбання житла; 

брати участь в об’єднаннях громадян; 

на соціальне та пенсійне забезпечення; 

педагогічні працівники мають інші права, передбачені законодавством та цим 

Статутом. 

9.7. Педагогічні працівники зобов’язані: 

забезпечувати викладання на високому теоретичному і методичному рівні 

навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю; 
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підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 

кваліфікацію; 

дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які 

навчаються у Коледжі, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у 

дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних 

символів України; 

розвивати у студентів, які навчаються у Коледжі, самостійність, ініціативу, 

творчі здібності; 

дотримуватися Статуту Коледжу, законів, інших нормативно-правових актів; 

забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні 

обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку 

здібностей студентів; 

виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних 

традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних 

цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до 

історико-культурного та природного середовища; 

готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди 

між народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів; 

дотримуватись законів, цього Статуту та Правил внутрішнього трудового 

розпорядку Коледжу, наказів та розпоряджень директора і керівників 

структурних підрозділів, рішень Педагогічної ради. 

9.8. Залучення педагогічних працівників до роботи, не обумовленої 

трудовим договором, може здійснюватись лише за їх згодою або у випадках, 

передбачених законодавством. 

9.9. Гарантії педагогічним працівникам Коледжу: 

створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації 

побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі викладачам з 

інвалідністю; 

виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства; 

педагогічним працівникам Коледжу встановлюються доплати за науковий 

ступінь, вчене звання. 

9.10. Педагогічні працівники та інші працівники приймаються на роботу 

до Коледжу на умовах та у порядку, встановлених законодавством. 

9.11. Робочий час педагогічного працівника визначається відповідно до 

норм  законодавства України. 

9.12. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної та 

організаційної роботи для педагогічних працівників встановлюється 

Міністерством освіти і науки України. 

9.12.1. Види навчальної роботи педагогічних працівників відповідно до їх 

посад встановлюються Коледжем за погодженням з виборними органами 

первинних організацій профспілки. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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9.13. Звільнення педагогічних працівників у зв'язку зі зміною організації 

освітнього процесу, зміною обсягу робіт, зменшенням чисельності працівників 

здійснюється за ініціативою директора лише після закінчення навчального 

року, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом). 

9.14. Особами, які навчаються в Коледжі, є здобувачі вищої освіти 

(студенти). Права та обов’язки студентів Коледжу визначаються відповідно до 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні». 

9.15. Студентський склад Коледжу комплектується на конкурсній основі 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів,  

затверджених Міністерством освіти і науки України, а також Правил прийому до 

Коледжу. 

9.16. До студентського складу Коледжу входять також особи, які мають 

особливі освітні потреби з усіх регіонів України, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також інших осіб. 

9.17. Організацію прийому студентів до Коледжу здійснює приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом директора і яка діє згідно з 

Положенням про Приймальну комісію Коледжу. Головою Приймальної комісії є 

директор Коледжу. 

9.18. Правила прийому передбачають особливі умови при вступі на 

навчання за державним замовленням для абітурієнтів з числа осіб з особливими 

освітніми потребами. 

9.19. З числа студентів, які мають особливі освітні потреби формуються 

відокремлені групи в залежно від вад здоров’я.  

9.20. Студенти Коледжу, згідно із законодавством, мають право на: 

вибір форми навчання під час вступу до Коледжу; 

безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

трудову діяльність у позанавчальний час; 

оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, 

скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, 

які поєднують роботу з навчанням; 

безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною 

та спортивною базами Коледжу, користування виробничою, культурно-

освітньою, побутовою базами Коледжу у порядку, передбаченому Статутом 

Коледжу; 

безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з 

використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, 

зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); 

забезпечення гуртожитком на строк навчання; 

участь у заходах з освітньої, дослідної, спортивної, мистецької, громадської 

діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном; 
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участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 

дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, 

оздоровлення; 

внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

участь у громадських об’єднаннях; 

участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу, відділень, 

Педагогічної ради Коледжу, органів студентського самоврядування; 

вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 

25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 

вищої освіти; 

навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 

вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за 

кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; 

академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 

отримання соціальної допомоги; 

зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на 

денній формі навчання Коледжі, за умови добровільної сплати страхових 

внесків; 

академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав 

здобувача вищої освіти, поновлення навчання у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України; 

участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, пошуково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 

безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та 

організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій; 

канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на 

навчальний рік; 

отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

оскарження дій органів управління Коледжу та їх посадових осіб та 

педагогічних працівників; 

спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури Коледжу відповідно до медико-соціальних показань за 

наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я; 

отримання інших пільг, передбачених законодавством. 

9.20.1. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і 

виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України та іншим законодавством 

України. 
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9.20.2. Студенти Коледжу зобов’язані: 

дотримуватись законодавства, цього Статуту та Правил внутрішнього 

розпорядку; 

виконувати вимоги навчального плану, графіка освітнього процесу, програми; 

систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, 

професійною майстерністю; 

оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями, українською мовою і 

знаннями з культури, історії та традицій українського народу; 

відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом; 

вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних 

причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, 

виконання контрольних робіт; 

виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; 

9.20.3. Дисциплінарне стягнення накладається директором на студентів, що  

навчаються у Коледжі: 

за невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 

за невиконання вимог навчального плану та графіка освітнього процесу; 

за паління та появу на заняттях у навчальному корпусі, гуртожитку, бібліотеці 

в нетверезому стані або в стані наркотичного чи токсичного сп’яніння. 

9.20.4. Підстави для відрахування студента з Коледжу: 

завершення навчання за відповідною освітньою програмою;  

власне бажання; 

переведення до іншого навчального закладу; 

невиконання навчального плану; 

порушення умов договору між Коледжем та особою, яка навчається,  або 

фізичною (юридичною) особою, яка оплачує навчання;  

інші випадки, передбачені законодавством. 

9.21. Студенти, які навчаються в Коледжі, мають право на перерву у 

навчанні у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального 

плану (за станом здоров’я, у зв’язку з народженням дитини, призовом на строкову 

військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними 

обставинами тощо). Студентам, які перервали навчання в Коледжі, надається 

академічна відпустка. 

9.22. Порядок відрахування, поновлення і переведення студентів, які 

навчаються у Коледжі, визначається положенням, затвердженим Міністерством 

освіти і науки України.  

9.23. У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої 

програми та неотримання Коледжем нового сертифіката про акредитацію 

здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, 

мають право на переведення до іншого вищого навчального закладу, в якому 

відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти 

державного бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/927-2015-%D0%BF/paran8#n8
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10. МАЙНО ТА КОШТИ КОЛЕДЖУ 

 

10.1. Для виконання статутних завдань, задоволення соціально-побутових 

потреб студентів та працівників Коледжу закріплюються на основі права 

оперативного управління будівлі, споруди, машина, механізми, обладнання, 

засоби зв’язку, грошові кошти та інше майно, вартість яких відображається на 

балансі Коледжу. 

10.2. Функції управління майном, яке закріплене за Коледжем, контроль за 

ефективністю його використання і зберігання здійснює Міністерство освіти і 

науки України. 

10.3. Майно, що знаходиться у державній власності і передано Коледжу на 

правах оперативного управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким 

підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

10.4. Майно Коледжу, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути 

предметом застави. 

10.5. Коледж здійснює володіння, користування землею та іншими 

природними ресурсами відповідно до головних завдань своєї діяльності та 

законодавства. Земельні ділянки передаються Коледжу відповідно до Земельного 

кодексу України. 

10.6. Відчуження майна, що закріплене за Коледжем, здійснюється за 

погодженням з Міністерством освіти і науки України в порядку, встановленому 

законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти 

спрямовують виключно на потреби Коледжу.  

Передача в оренду, користування  майна, закріпленого за Коледжем, 

здійснюється без права його викупу відповідно до законодавства.  

10.7. Коледж розпоряджається доходами та іншими надходженнями, 

одержаними від надання платних послуг відповідно до законодавства. 

10.8. Збитки, завдані Коледжу внаслідок порушень його прав фізичними, 

юридичними особами, органами місцевого самоврядування та  державними 

органами, відшкодовуються Коледжу добровільно або за рішенням суду. 

10.9. Фінансування Коледжу проводиться за рахунок коштів державного 

бюджету, а також додаткових джерел відповідно до законодавства. 

10.10. У Коледжі існують фонди Державного бюджету: загальний та 

спеціальний. 

Спеціальний фонд формується за рахунок додаткових джерел: 

коштів, одержаних за підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів 

з юридичними і фізичними особами; 

доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;  

безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з 

іноземних держав; 

надходжень за провадження господарської діяльності за договорами з 

підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами. 
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10.11. Плата за навчання може вноситися за весь термін навчання повністю 

одноразово або частково – щомісячно, щосеместрово, щорічно. 

10.12. Коледж відповідно до законодавства може надавати фізичним особам 

платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як 

основного статутного виду діяльності. 

Перелік видів платних послуг визначається Кабінетом Міністрів України. 

10.13. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування 

Коледжу не зменшуються. Бюджетні асигнування на освіту та кошти 

спеціального фонду не підлягають вилученню. 

10.14. Доходи (прибутки) Коледжу використовуються виключно для 

фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених установчими документами. 

10.15. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників (учасників), членів органів управління Коледжу, працівників та 

інших пов’язаних з ними осіб, крім оплати їх праці, нарахування єдиного 

соціального внеску. 

10.16. Оплата праці працівників Коледжу здійснюється відповідно до 

законодавства. 

10.17. Умови і розмір преміювання працівників Коледжу, порядок 

встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання 

особливо важливих робіт, доплат для працівників за суміщення посад, 

розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників визначаються у колективному договорі, окремим Положенням, 

затвердженим директором Коледжу з дотриманням вимог законодавства. 

10.18. Оплата праці та матеріальне стимулювання директора Коледжу 

встановлюється відповідно до укладеного з ним контракту. 

 

 

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,  

ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ 

 

11.1. Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших 

нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та 

річної звітності і подає їх в установленому порядку до органів, яким 

законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами його 

діяльності. 

11.2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у Коледжі визначається 

законодавством і здійснюється самостійно. 

11.3. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну 

відповідальність за цільове використання коштів, отриманих з державного 

бюджету, достовірність бухгалтерської, статистичної і фінансової звітності та 

своєчасність їх подання відповідно до законодавства.   
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11.4. Аудит фінансової діяльності Коледжу здійснюється згідно з 

законодавством України.  

11.5. Фінансово-господарська діяльність Коледжу здійснюється відповідно 

до  його кошторису. 

11.6. Відносини Коледжу з іншими підприємствами, установами, 

організаціями та фізичними особами  у різних сферах діяльності здійснюються 

відповідно до договорів. 

11.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 

життя та здоров’я працівників Коледжу вирішується трудовим колективом 

Коледжу, якщо інше не передбачено законодавством. 

11.8. Коледж має право на придбання та оренду необхідного обладнання та 

інших матеріальних ресурсів, на користування послугами підприємств, установ, 

організацій, фізичних осіб та фінансувати їх за рахунок власних надходжень, що 

сприяє поліпшенню соціально-побутових умов трудового колективу та студентів 

Коледжу. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

 

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Коледжу погоджуються шляхом 

викладення в новій редакції та реєструються в тому ж порядку, що і сам Статут. 

12.2. Статут набуває чинності з дня державної реєстрації відповідно до 

вимог законодавства. 

12.3.  Зміни та доповнення до цього Статуту, нова редакція Статуту 

погоджуються Загальними зборами трудового колективу та затверджуються 

Міністерством освіти і науки України. 

 

 

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ 

 

13.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) та 

ліквідація Коледжу здійснюються згідно з законодавством.  

13.2. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

призначається Міністерством освіти і науки України, до складу якої входять 

представники Міністерства освіти і науки України та працівники Коледжу. З часу 

призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управляння Коледжем. 

Порядок проведення ліквідації Коледжу, а також строк для пред’явлення 

заяв і претензій кредиторам визначає Міністерство освіти і науки України.  

13.3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає 

його Міністерству освіти і науки України на затвердження.  

13.4. Під час реорганізації чи ліквідації Коледжу, вивільненим працівникам 

і особам, які навчаються в ньому, гарантується дотримання їх прав та інтересів 

відповідно до законодавства з питань праці та освіти. 
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13.5. Коледж вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного   

Державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань запису про його припинення. 

13.6. У випадку реорганізації права та обов’язки Коледжу переходять до 

правонаступників. 

13.7. У разі припинення Коледжу (у результаті ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до Державного 

бюджету. 

 

 

 

 

 

 

Директор Коледжу            Р.М. Гаврилюк 
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