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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до законодавства України і є 

документом, який регламентує діяльність відокремленого структурного 

підрозділу «Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова» (далі - Коледж). 

1.2 Відокремлений структурний підрозділ «Електромеханічний фаховий 

коледж Харківського національного університету міського господарства імені 

О.М. Бекетова» заснований на державній формі власності, що провадить освітню 

діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити 

дослідницьку діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з 

навчанням на робочих місцях. Коледж також має право відповідно до ліцензії 

(ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного 

спрямування.  

Коледж був утворений у 1930 році на базі професійно-технічної школи. На 

час створення мав назву Харківський електромеханічний технікум. Технікум 

підпорядковувався Міністерству електротехнічної промисловості СРСР.  

У 1991 році технікум був підпорядкований Міністерству освіти України. 

20 червня 1997 року Харківський електромеханічний технікум був 

ліквідований і на базі ліквідованого навчального закладу згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року № 526 створений 

Електромеханічний технікум Харківської державної академії міського 

господарства, як структурний підрозділ. 

Згідно з Указом Президента України від 26 грудня 2003 року № 1529/2003 

та наказом Міністерства освіти і науки України № 83 від 02 лютого 2004 року 

правонаступником Харківської державної академії міського господарства є 

Харківська національна академія міського господарства.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 

2012 року № 954 було утворено Харківський національний університет міського 

господарства (далі – Університет). 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 464 

Університету присвоєно ім’я О.М. Бекетова. 

Наказом по Університету № 211-01 від 04 вересня 2015 року 

Електромеханічний технікум було перейменовано в Електромеханічний коледж 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

Наказом по Університету № 112-01 від 27 квітня 2020 року 

Електромеханічний коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова перейменовано в 

відокремлений структурний підрозділ «Електромеханічний фаховий коледж 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». 
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1.3 Повне найменування Коледжу українською мовою: Відокремлений 

структурний підрозділ «Електромеханічний фаховий коледж Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова». 

Скорочене найменування українською мовою: ВСП «ЕМФК ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова». 

Повне найменування англійською мовою: Separate Structural Subdivision 

«Electromechanical Professional college O.M. Beketov National University of Urban 

Economy in Kharkiv». Скорочене найменування англійською мовою: SSS «EMPC 

O.M. Beketov NUUE». 

1.4 Місцезнаходження Коледжу: 

вулиця Самсонівська, 36, м. Харків, 61037 Україна 

Телефон: +38057 738 30 04, факс +38057 738 03 41 

Адреса електронної пошти: emt_kharkov@ukr.net 

Офіційний веб-сайт коледжу: http://xemt.kharkov.ua 

1.5 Юридичний статус: Коледж є відокремленим структурним підрозділом 

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова без права юридичної особи, якому Університетом надано право мати 

свій субрахунок в установах банку з обов'язками платника податків, печатку зі 

своїм найменуванням. 

1.6 Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», «Про загальну середню освіту», нормативно-правових актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших 

законодавчих і нормативно-правових актів, Статуту Університету, наказів 

(розпоряджень) ректора Університету та цього Положення.  

Освітня діяльність у Коледжі провадиться з дотриманням вимог 

законодавства про мови. 

1.7 Основними завданнями Коледжу є: 

- забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту; 

- підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб економіки та 

суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями; 

- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

шляхом формування людського капіталу; 

- виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної 

активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, 

формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового 

способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних 

умовах; 



5 

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та 

практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності; 

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу; 

- 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 у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

- взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими 

соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

- ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої 

діяльності. 

1.8 Діяльність Коледжу провадиться на принципах: 

- автономії та самоврядування; 

- розмежування прав, повноважень і відповідальності Університету та 

Коледжу; 

- поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень; 

- незалежності від політичних партій і релігійних організацій. 

1.9 Коледж має право: 

- запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо-

професійні програми в межах ліцензованої спеціальності; 

- самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації 

освітнього процесу; 

- вносити проекти наказів з особового складу студентів та співробітників 

Коледжу; 

- вносити проекти наказів на створення державних екзаменаційних комісій та 

затвердження їх персонального складу; 

- вносити проекти наказів на створення атестаційної комісії І рівня та 

проводити атестацію педагогічних працівників відповідно чинного законодавства; 

- формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до 

законодавства; 

- запроваджувати власні системи заохочення учасників освітнього процесу 

за освітні, мистецькі, дослідницькі, інноваційні та спортивні досягнення; 

- надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; 

- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої та 

інноваційної діяльності; 
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- самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін; 

- присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно пройшли 

процедуру атестації після завершення навчання; 

- утворювати, реорганізовувати, перетворювати (змінювати тип) та 

ліквідовувати свої структурні підрозділи відповідно до законодавства; 

- провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні 

посібники, а також розвивати власну поліграфічну базу; 

- провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із 

закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами; 

- розміщувати свої навчальні та навчально-виробничі підрозділи на 

підприємствах, в установах та організаціях; 

- брати участь у роботі міжнародних організацій; 

- запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

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

фахової передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових 

нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також брати 

участь у роботі над проектами відповідних документів; 

- здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та установчих документів Коледжу; 

- розпоряджатися власними надходженнями від надання платних послуг; 

- утворювати навчально-наукові, виробничі комплекси чи інші об’єднання, 

не заборонені законодавством, спільно з науковими установами, закладами освіти, 

підприємствами; 

- використовувати на договірній основі матеріально-технічну базу 

підприємств, установ та організацій для проведення всіх видів практики 

студентів, які навчаються в Коледжі; 

- брати участь у діяльності обласної ради директорів закладів фахової 

передвищої освіти, методичних рад і об'єднань викладачів; 

- здійснювати інші права, що не суперечать законодавству. 

1.10 Коледж зобов’язаний: 

- дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 

- мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

фахової передвищої освіти, у тому числі затверджену політику забезпечення 

дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (кодекс 

академічної доброчесності); 

- створювати необхідні умови для здобуття фахової передвищої освіти 

особами з особливими освітніми потребами; 

- вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх 

технологій, для запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності у 

наукових і методичних роботах педагогічних, інших працівників, індивідуальних 
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завданнях здобувачів фахової передвищої освіти та в разі виявлення порушень 

притягати винних до академічної відповідальності; 

- мати офіційний веб-сайт, оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію, визначену 

законодавством; 

- здійснювати освітню діяльність на засадах студентоорієнтованого 

навчання. 

- сприяти працевлаштуванню випускників відповідно до чинного 

законодавства; 

- забезпечувати дотримання екологічних вимог, належного рівня охорони 

праці; 

- здійснювати оперативну діяльність з навчальної-виховної роботи, 

матеріально-технічного забезпечення; 

- складати статистичну звітність згідно з законодавством України; 

- забезпечувати можливість підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- організовувати контроль за педагогічною діяльністю педагогічних 

працівників; 

- сприяти діяльності органів громадського самоврядування Коледжу; 

- забезпечувати збереження державного майна, переданого Коледжу в 

оперативне управління; 

- дотримуватися зобов’язань, визначених у Статуті Університету, які не 

передбачені даним Положенням;  

- дотримуватись у своїй діяльності вимог Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту» «Про фахову педвищу освіту», «Про 

засади державної мовної політики», інших нормативно-правових актів, Статуту 

Університету та цього Положення; 

- зберігати та економно використовувати  енергетичні та матеріальні ресурси. 

1.11 Структура Коледжу, статус і функції його структурних підрозділів 

визначаються Положенням про Коледж та положеннями про відповідні 

структурні підрозділи. 

1.12 Структурні підрозділи Коледжу утворюються наказом ректора 

Університету, за поданням директора Коледжу, погодженого з педагогічною 

радою.  

1.13 Основними структурними підрозділами Коледжу є відділення, циклові 

комісії, бібліотека, навчальні лабораторії, навчально-виробничі майстерні, 

адміністративно-господарчий підрозділ. 

1.14 Відділення - це структурний підрозділ Коледжу, що об’єднує навчальні 

групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 150 

здобувачів фахової передвищої освіти за різними формами навчання, методичні, 

навчально-виробничі та інші підрозділи.  
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Відділення створюються наказом ректора Університету за поданням 

директора Коледжу. 

Керівництво відділеннями здійснюють завідувачі, які забезпечують 

організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм, 

здійснюють контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-

методичною діяльністю викладачів. 

1.15 Циклова комісія - це структурний підрозділ Коледжу, що провадить 

освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (освітньою програмою), 

групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити 

дослідницьку діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін). Циклова 

комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників, для яких Коледж є основним місцем роботи. 

Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад 

затверджується наказом ректора Університету за поданням директора Коледжу до 

початку кожного навчального року. 

Голова циклової комісії здійснює організацію роботи циклової комісії, 

складає план роботи, вивчає роботу членів комісії, організовує контроль за якістю 

занять та взаємовідвідуванням занять викладачами. Керує підготовкою й 

обговоренням відкритих занять, розглядає робочі навчальні програми, організовує 

систематичну перевірку виконання прийнятих рішень, здійснює облік і звітує про 

роботу циклової комісії. 

1.16 Бібліотека – це структурний підрозділ, який є інформаційним, 

культурно-освітнім та пізнавальним центром Коледжу. 

1.17 Навчальні лабораторії створюються для закріплення теоретичних знань 

та набуття практичних навичок студентами, на їх базі проводяться лабораторно-

практичні заняття, можуть проводитись навчальна, навчально-виробнича, 

технологічна та переддипломна практики. 

1.18 Навчально-виробничі майстерні призначені для проведення навчальних 

практик з метою отримання студентами первинних професійних компетенцій за 

відповідними спеціальностями. 

1.19 Адміністративно-господарчий підрозділ забезпечує експлуатацію 

будівель та споруд у відповідності до санітарних норм та законодавства України з 

охорони праці та протипожежної безпеки. 

1.20 У коледжі можуть бути створені навчальні підрозділи: підготовчі курси; 

курси підвищення кваліфікації та інші підрозділи, що надають платні освітні 

послуги. Такі підрозділи підпорядковані безпосередньо директору Коледжу, який 

визначає напрями їх основної діяльності. 

1.21 Структурні підрозділи Коледжу функціонують відповідно до окремих 

положень, які затверджуються директором Коледжу. 

 

  



9 

2 КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1 Концепція освітньої діяльності Коледжу (далі - Концепція) - базовий 

документ, що визначає стратегію Коледжу з переходу на якісно новий етап 

розвитку, пріоритетні напрямки освітньої, наукової, виховної та фінансово-

господарчої діяльності. 

2.2 Місія освітньої діяльності Коледжу: 

- накопичення, збереження та продукування нових знань у галузі 

виробництва, обслуговування та комунального господарства; 

- відтворення інтелектуального потенціалу у галузі виробництва, 

обслуговування та комунального господарства; 

- соціалізація особистості шляхом формування моральних принципів та норм 

поведінки; 

- забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності організацій та 

місцевого самоврядування кваліфікованими фахівцями. 

2.3 Реалізація концепції спрямована на формування місії Коледжу, якою 

передбачено реалізацію комплексу цілей і завдань за стратегічними напрямками: 

 - підвищення якості підготовки фахівців, реалізація передумов для 

створення закладу освіти інноваційного типу, для випускників якого характерні 

високий професіоналізм, мобільність, конкурентоспроможність; 

- розробка та втілення інноваційних технологій в освітньому процесі; 

- створення культурно-освітнього середовища, що відповідатиме світовим 

стандартам; 

- створення та зміцнення стійких, продуктивних зв’язків з підприємствами та 

установами, спорідненими навчальними закладами; 

- зміцнення у свідомості студентів, педагогічних працівників, співробітників 

разом із пріоритетом цінностей виховання гармонійної та високоморальної 

особистості, професійної чесності, порядності відповідно до загальнолюдських 

морально-етичних норм; 

- створення в Коледжі передумов для розкриття творчих і наукових 

здібностей та духу лідерства. 

- інтеграція Коледжу в Європейський простір освіти;  

- формування збалансованої структури, обсягів та змісту освітніх послуг з 

урахуванням потреб особи, інтересів держави, територіальних громад і 

роботодавців; 

- розробка та впровадження ефективної моделі освітнього процесу, науково-

методичного забезпечення та інтерактивних моделей навчання; 

- розробка та впровадження інформаційних систем менеджменту, що 

забезпечують ефективне управління освітнім процесом; 

- наукове супроводження підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців, здійснення і постійна актуалізація науково-методичного 

забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних вимог; 
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- інформаційне забезпечення навчального процесу шляхом упровадження 

сучасних інформаційних технологій; 

- забезпечення втілення у Коледжі нових технологій, що є базою й змістом 

навчання, джерелом і складовими інноваційних процесів; 

- забезпечення розвитку студентської наукової та інноваційної діяльності; 

- формування навколо Коледжу інноваційного середовища та забезпечення 

ефективної, взаємовигідної співпраці з підприємствами, створення та реалізація 

спільних інноваційних проектів; 

- налагодження співпраці з установами та організаціями (потенційними 

роботодавцями) шляхом укладення договорів про співробітництво; 

- набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 

взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності 

особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної 

досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної 

культури; 

- створення дійової системи соціального захисту учасників освітнього 

процесу. 

 

3 ПОВНОВАЖЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О.М. Бекетова 

3.1 Права і обов’язки Університету щодо управління Коледжем визначаються 

Законом України «Про фахову передвищу освіту» та іншими законами України, а 

також Положенням про Коледж. 

3.2 Університет здійснює управління Коледжем на основі принципів 

автономії та самоврядування, розмежування прав, повноважень і 

відповідальності. 

3.3 Університет: 

1) затверджує Положення про Коледж за поданням загальних зборів 

трудового колективу Коледжу (вищого колегіального органу громадського 

самоврядування) вносить до них зміни або затверджує нову редакцію; 

2) оголошує конкурсний відбір на посаду директора Коледжу, укладає 

контракт з директором Коледжу, відібраним у порядку, встановленому 

законодавством та установчими документами Коледжу; 

3) розриває контракт із директором Коледжу з підстав, визначених 

законодавством про працю, Положенням про Коледж та/або контрактом; 

4) погоджує за поданням директора Коледжу призначення на посади 

заступників директора Коледжу; 

5) видає довіреності на представництво інтересів Коледжу та Університету; 

6) видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма 

працівниками Коледжу; 
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7) забезпечує створення у Коледжі інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

8) здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, 

сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками; 

9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та установчими 

документами Коледжу; 

10) приймає рішення про виділ Коледжу шляхом створення юридичної особи 

такої самої форми власності у статусі закладу фахової передвищої освіти із 

забезпеченням відповідно до законодавства збереження та передачі цілісного 

майнового комплексу відповідного структурного підрозділу. 

3.4 Університет може делегувати окремі свої повноваження директору 

Коледжу. 

3.5 Університет не має права втручатися в діяльність Коледжу, що 

здійснюється у межах його автономних прав, визначених законом та установчими 

документами. 

3.6 Університет зобов’язаний: 

1) забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази Коледжу 

на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов та вимог стандартів 

фахової передвищої освіти; 

2) у разі реорганізації чи ліквідації Коледжу забезпечити здобувачам фахової 

передвищої освіти можливість продовження навчання за обраною ними 

спеціальністю; 

3) забезпечити відповідно до законодавства створення в Коледжі 

безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб 

з особливими освітніми потребами. 

 

4 ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ 

ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ, ПОРЯДОК 

ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ДО ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

4.1 Управління Коледжем в межах повноважень, визначених законами та 

Положенням про Коледж здійснюють: 

1) Університет; 

2) директор Коледжу; 

3) колегіальний орган управління Коледжу (педагогічна рада Коледжу); 

4) вищий колегіальний орган громадського самоврядування (загальні збори 

трудового колективу Коледжу); 

5) органи студентського самоврядування; 

6) інші органи, визначені установчими документами Коледжу. 



12 

4.2 Педагогічна рада є колегіальним органом управління Коледжу, склад 

якого щорічно затверджується наказом. 

4.3 Педагогічна рада Коледжу: 

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку Коледжу; 

2) розглядає проект Положення, а також пропозиції щодо внесення змін до 

нього; 

3) розглядає проект кошторису та річний фінансовий звіт Коледжу; 

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

5) погоджує за поданням директора рішення про утворення, реорганізацію, 

перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів Коледжу; 

6) за поданням директора надає згоду на призначення завідувачів відділень та 

голів циклових комісій; 

7) затверджує положення про організацію освітнього процесу; 

8) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про 

фахову передвищу освіту; 

9) має право вносити подання про відкликання директора з підстав, 

передбачених законодавством, цим Положенням, контрактом, яке розглядається 

загальними зборами трудового колективу Коледжу; 

10) обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої 

ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників; 

11) приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній 

процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, 

науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють 

розвитку фахової передвищої освіти; 

12) має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

Коледжу; 

13) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

14) приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу 

за порушення академічної доброчесності; 

15) приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до 

законодавства та цього Положення. 

4.4 Педагогічну раду Коледжу очолює його голова, яким є директор 

Коледжу. До складу колегіального органу управління Коледжу можуть входити за 

посадами заступники директора, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови 

циклових комісій, завідувачі навчально-виробничих майстерень, лабораторій, 
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інші педагогічні та науково-педагогічні працівники, керівники органів 

громадського самоврядування працівників Коледжу, керівники виборних органів 

первинних профспілкових організацій, представники студентського 

самоврядування відповідно до квот, визначених установчими документами 

Коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу 

педагогічної ради мають становити педагогічні та/або науково-педагогічні 

працівники Коледжу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа 

студентів Коледжу. Виборні представники осіб, які навчаються, обираються 

вищим органом студентського самоврядування Коледжу. 

Виборні представники з числа студентів Коледжу беруть участь у роботі 

педагогічної ради Коледжу під час розгляду питань, що стосуються навчання, 

побуту та відпочинку осіб, які у ньому навчаються. Під час розгляду інших 

питань, віднесених до повноважень педагогічної ради Коледжу, норма щодо 

обов’язкової участі в роботі колегіального органу управління Коледжу не менш як 

10 відсотків виборних представників з числа студентів Коледжу не 

застосовується. 

4.5 Рішення педагогічної ради Коледжу, прийняті відповідно до 

законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього 

процесу. 

Рішення педагогічної ради Коледжу вводяться в дію розпорядженнями 

директора Коледжу. 

4.6 У Коледжі можуть утворюватися колегіальні органи управління 

відокремлених структурних підрозділів, відділень, повноваження яких 

визначаються педагогічною радою Коледжу відповідно до установчих документів 

Коледжу. 

4.7 Робочі та дорадчі органи Коледжу. 

1. Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу утворюються робочі 

органи - адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія, 

стипендіальна комісія тощо. 

2. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та іншої 

діяльності Коледжу директор має право утворювати на громадських засадах 

дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду інвесторів, 

раду бізнесу, навчально-методичну раду тощо). 

3. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються директором 

Коледжу відповідно до цього Положення. 

4.8 Органи громадського самоврядування Коледжу. 

1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є 

загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа 

студентів, які навчаються у Коледжі. 

2. Порядок скликання і прийняття рішень загальних зборів трудового 

колективу визначається установчими документами Коледжу.  
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3. У загальних зборах трудового колективу мають бути представлені всі 

категорії учасників освітнього процесу Коледжу. При цьому не менш як 75 

відсотків складу делегатів (членів) колегіального органу мають становити 

педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які працюють у Коледжі за 

основним місцем роботи, і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа 

студентів Коледжу, які обираються вищим органом студентського 

самоврядування. 

4. Загальні збори трудового колективу скликаються не менше одного разу на 

рік. 

5. Загальні збори трудового колективу Коледжу: 

1) погоджують за поданням педагогічної ради Положення про Коледж; 

2) заслуховують щорічний звіт директора Коледжу та оцінюють його 

діяльність; 

3) обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про 

працю; 

4) розглядають за обґрунтованим поданням педагогічної ради питання про 

дострокове припинення повноважень директора Коледжу і направляють 

відповідне подання до Університету; 

5) затверджують правила внутрішнього розпорядку Коледжу; 

4.9 Студентське самоврядування 

1. У Коледжі та його структурних підрозділах діє студентське 

самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування. 

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів Коледжу 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також 

брати участь в управлінні Коледжем. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу, у тому числі 

неповнолітніх. Усі студенти Коледжу, які у ньому навчаються, мають рівні права 

щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути 

обраними до його органів. 

Студентське самоврядування Коледжу здійснюється безпосередньо, а також 

через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, 

визначеному Законом України «Про фахову передвищу освіту». 

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, установчими документами Коледжу та положенням про 

студентське самоврядування Коледжу. 

У положенні про студентське самоврядування Коледжу має визначатися: 

1) структура органів студентського самоврядування, порядок і періодичність 

їх обрання та звітування, розподіл повноважень та порядок здійснення ними своєї 

діяльності; 
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2) повноваження органів студентського самоврядування, у тому числі 

порядок погодження рішень, визначених Законом України «Про фахову 

передвищу освіту»; 

3) порядок припинення повноважень студентів Коледжу, обраних до органів 

студентського самоврядування, у тому числі щодо питань ініціювання та 

проведення голосування про їх відкликання; 

4) порядок здійснення студентського самоврядування у структурних 

підрозділах Коледжу; 

5) порядок проведення виборів представників Коледжу до органів 

студентського самоврядування; 

6) засади утворення та функціонування студентського дослідницького 

товариства. 

3. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності; 

3) рівності прав студентів Коледжу на участь у студентському 

самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 

5) академічної доброчесності. 

4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу, структурних 

підрозділів Коледжу. 

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми 

(парламент, сенат, старостат, студентська дирекція, студентський деканат, 

студентська рада тощо). 

На рівні Коледжу також діє контрольно-ревізійний орган студентського 

самоврядування - контрольно-ревізійна комісія. До складу контрольно-ревізійної 

комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих органів студентського 

самоврядування, студентських виборчих комісій. 

Делегати на конференцію студентів Коледжу обираються студентами 

Коледжу шляхом прямого таємного голосування на строк, визначений 

положенням про студентське самоврядування, що не може бути більшим за один 

календарний рік. 

Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть 

перебувати на посаді більш як два строки. 

З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в органі 

студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про 

студентське самоврядування Коледжу. 

5. Органи студентського самоврядування: 

1) беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом 

України «Про фахову передвищу освіту» та установчими документами Коледжу; 
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2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, 

побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, 

оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

5) захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти; 

6) делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних 

органів; 

7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування; 

9) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та 

наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису 

(фінансового плану) Коледжу надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо 

розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, 

побуту та відпочинку студентів; 

10) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм; 

11) мають право оголошувати акції протесту; 

12) мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, 

діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування; 

13) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про фахову 

передвищу освіту» та положенням про студентське самоврядування Коледжу. 

6. За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування 

Коледжу приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів Коледжу та їх поновлення на навчання (крім 

випадків, передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 Закону України 

«Про фахову передвищу освіту»); 

2) переведення осіб, які навчаються у Коледжі, з одного джерела 

фінансування на інше; 

3) поселення осіб, які навчаються у Коледжі, до гуртожитку і виселення їх із 

гуртожитку; 

4) затвердження положення про організацію освітнього процесу. 

Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без 

погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного 

подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції. 

7. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів 

Коледжу, які: 

1) затверджують положення про студентське самоврядування Коледжу; 



17 

2) обирають керівника та членів виконавчого органу студентського 

самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; 

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних 

засадах; 

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання; 

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 

поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання 

бюджету органів студентського самоврядування; 

6) формують студентські виборчі комісії з числа студентів Коледжу для 

організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування; 

7) обирають представників студентів Коледжу до загальних зборів трудового 

колективу та педагогічної ради Коледжу; 

8) заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів 

студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; 

9) здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України «Про 

фахову передвищу освіту» та положенням про студентське самоврядування 

Коледжу. 

8. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників 

освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна 

Коледжу). 

Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх 

компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення 

чи введення в дію керівником, іншими органами управління Коледжем. 

9. Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів 

студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує 

телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для 

встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода. 

10. 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 менше одного разу на рік. 
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5 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ, ПІДСТАВИ 

ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ ЗНИМ 

5.1 Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює його директор. 

Права, обов’язки та відповідальність директора Коледжу визначаються 

законодавством і установчими документами Коледжу. 

2. Директор є представником Коледжу у відносинах з Університетом, 

державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 

законом та установчими документами Коледжу. 

3. Директор Коледжу призначається наказом ректора Університету у 

порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа 

претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. 

Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання 

(призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами 

Університету. 

4. Директор Коледжу: 

1) організовує діяльність Коледжу; 

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формує 

його структуру, формує і затверджує штатний розпис відповідно до 

законодавства, є розпорядником майна і коштів, забезпечує дотримання штатно-

фінансової дисципліни; 

3) забезпечує розроблення, несе відповідальність за реалізацію затвердженої 

стратегії розвитку Коледжу; 

4) забезпечує дотримання законодавства, Положення про Коледж, виконання 

рішень загальних зборів трудового колективу, педагогічної ради Коледжу; 

5) подає на погодження загальним зборам трудового колективу проект 

Положення про Коледж; 

6) видає розпорядження, надає доручення, обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу; 

7) представляє Коледж у відповідних підрозділах Університету, відповідає за 

результати діяльності Коледжу перед Університетом; 

8) забезпечує виконання кошторису (фінансового плану), укладає договори; 

9) вносить проекти наказів з особового складу співробітників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

10) вносить подання про призначення на посаду керівників відділень та 

циклових комісій за згодою педагогічної ради Коледжу; 

11) забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання 

законності та порядку; 

12) затверджує посадові інструкції працівників; 

13) формує контингент здобувачів освіти; 
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14) у встановленому законодавством порядку відраховує із Коледжу та 

поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються (навчалися) у Коледжі, 

закладі (закладах) фахової передвищої освіти; 

15) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітньо-професійних програм; 

16) розробляє та ухвалює за погодженням з педагогічною радою Коледжу 

рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію 

структурних підрозділів; 

17) організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти; 

18) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних 

та інших працівників; 

19) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю Коледжу; 

20) сприяє та створює умови для діяльності органів громадського 

самоврядування, організацій профспілок, які діють у Коледжі; 

21) сприяє формуванню здорового способу життя у Коледжі, зміцненню 

спортивно-оздоровчої бази, створює належні умови для занять масовим спортом; 

22) забезпечує створення у Коледжі безпечного освітнього середовища, 

вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі: 

- з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) 

Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, 

головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та 

оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в Коледжі; 

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх 

батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення 

розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) 

для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає 

відповідних заходів реагування; 

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками 

або постраждали від булінгу (цькування); 

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в Коледжі; 

23) спільно з виборними органами первинних профспілкових організацій 

Коледжу подає для затвердження загальним зборам трудового колективу Коледжу 

правила внутрішнього розпорядку і після затвердження підписує їх; 
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24) здійснює інші повноваження, передбачені установчими документами 

Коледжу. 

4. Директор Коледжу відповідає за провадження та результати освітньої, 

економічної та інших видів діяльності у Коледжі, стан і збереження нерухомого 

та іншого майна. 

5. Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними 

зборами трудового колективу Коледжу. 

Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про реалізацію 

стратегії розвитку Коледжу на офіційному веб-сайті Коледжу. 

6. Директор Коледжу відповідно до установчих документів може делегувати 

частину своїх повноважень своїм заступникам, а також керівникам структурних 

підрозділів. 

7. Директор Коледжу може бути звільнений з посади наказом ректора 

Університету за поданням загальних зборів трудового колективу Коледжу з 

підстав, визначених законодавством, за порушення установчих документів 

Коледжу та/або умов контракту. 

Подання про відкликання директора Коледжу може бути внесене до вищого 

колегіального органу громадського самоврядування закладу вищої освіти 

більшістю складу колегіального органу управління Коледжу не раніше ніж через 

рік після призначення директора. 

Подання Університету про відкликання Директора Коледжу приймається, 

якщо його підтримали більшістю голосів членів загальних зборів трудового 

колективу Коледжу. 

8. У визначених законодавством випадках ректор Університету може 

призначити за контрактом виконувача обов’язків директора Коледжу з метою 

здійснення заходів антикризового менеджменту, але не більш як на два роки. 

Порядок застосування заходів антикризового менеджменту у Коледжі, 

структурних підрозділах затверджується центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки. 

 

6 ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

КОШТІВ ТА МАЙНА КОЛЕДЖУ 

6.1 Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів: 

6.1.1 загального фонду на підготовку фахівців у межах державного 

замовлення;  

6.1.2 спеціального фонду, що формується за рахунок коштів, які 

отримуються від: 

- плати за послуги, що надаються Коледжем згідно з його основною 

діяльністю;  

- додаткової (господарської) діяльності; 

- здавання в оренду приміщень, обладнання; 








